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Buku  adalah ilmu yang sangat berharga sepanjang masa. Semakin banyak  membaca,
semakin banyak pula yang belum dibaca. Perumpamaan ini  menggambarkan bahwa
pengalaman paling berharga adalah membaca buku.  Itulah sebabnya sampai berapun usia kita
tetap membutuhkan buku sebagai  pedoman ilmu pengetahuan.  
        

  
    Erlangga Talent Week 2019 Gelar Ajang Bakat Literasi Buku Siapkan Untuk Naskah Publisher   
      
  
  Aku  suka banget membaca novel dan biografi. Daya tarik ini muncul ketika  aku duduk
dibangku sekolah menengah atas. Dulu senang banget tulisan dan  puisi aku di muat di
beberapa majalah remaja. Berawal dari situ juga  aku suka menulis cerita pendek. Yang selalu
aku torehkan dilembar  belakang buku tulis pelajaran. Namun sayangnya sampai saat ini belum
 terealisasi untuk di publish menjadi buku. Dan entah dimana juga  sekarang buku catatan yang
sudah 18 tahun tidak terlihat.   
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  Tapi  aku masih tetap punya harapan dan passion untuk tetap menulis. Salah  satunya
menulis di blog dan share media sosial. Setidaknya  tulisan-tulisan di blog menjadi inspirasi
bagi orang banyak dan menjadi  kenangan sampai keturunan aku nanti.   
  
  Weekend yang penuh godaan me time selalu aku manfaatkan mencari inspirasi positif.
Seperti kemarin, aku  dapat informasi di Main Atrium Lotte Shopping Avenue dan Ciputra 
Artpreneur Theater ada acara menarik yaitu Erlangga Talent Week (ETW)  2019 yang
berlangsung mulai dari tanggal 1 - 6 Oktober 2019. Event  Penerbit Erlangga yang
dinanti-nantikan penggiat literasi ini pun  berkolaborasi dengan mitra utamanya yakni Solidaritas
Erlangga (SOGA).   
  
  Erlangga  Talent Week (ETW) 2019 menyuguhkan berbagai aktivitas perlombaan, unjuk 
bakat dan kreativitas, hiburan, serta pameran buku pendidikan atau  referensi, belajar atau
literasi bagi siswa, guru, orang tua dan  masyarakat umum. Pagelaran ETW tahun ini dibagi
menjadi dua sesi yaitu  Road To ETW yang berlangsung 1 - 4 Oktober 2019 di Main Atrium
Lotte  Shopping Avenue dan acara puncak Erlangga Talent Week itu sendiri yang  akan
berlangsung 5 - 6 Oktober 2019 di Ciputra Artpreneur Theater.   
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      Pagelaran Erlangga Talent Week 2019 "This is my talent"              Sebagai  penerbit legend dalam dunia pendidikan, Erlangga selalu menciptakan kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan anak-anak bangsa. Tentu  dengan event ini,Erlangga menfasilitasi berbagai kegiatan untuk  penyemangat bagi penuntut ilmu. Jadi teringatbuku pelajaran jaman  sekolah paling fenomenal adalah penerbit Erlangga.       Penerbit  Erlangga merupakan penerbit buku yang berdiri sejak tahun 1952, di  tengahkeprihatinan kondisi pendidikan nasional pasca Kemerdekaan  Republik Indonesia. Kini, dalamusia 67 tahun Penerbit Erlangga telah  membuktikan kesetiaan pada komitmennya untukberpartisipasi dalam  peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan menerbitkanbuku-buku  edukatif bermutu untuk semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah  sampaiperguruan tinggi dan bahkan untuk kalangan umum/profesional.       Tidak  hanya menerbitkan buku-buku pelajaran yang berkualitas, Penerbit  Erlangga juga aktifterlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk  meningkatkan kualitas guru dan siswa, baik ituberupa  pelatihan-pelatihan, seminar, lomba, maupun kegiatan edukatif lainnya,  termasukacara ini.           
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      Buku catatan penerbit Erlangga                 
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      Buku tulis penerbitan Erlangga                
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      Buku-buku penerbitan Erlangga                 
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      Kegiatan edukatif buat ibu-ibu di Pagelaran Erlangga Talent Week 2019              Kegiatan  seru ini pun diikuti hampir 15 ribu siswa dan mahasiswa secara nasional  telahmendaftar di Road to ETW. Event eksklusif Penerbit Erlangga  bekerjasama dengan 2 madisonGallery dalam rangka turut serta  menumbuhkan bakat dan kreatifitas anak bangsa khususnyauntuk para  pelajar, guru, orang tua, masyarakat umum. Khususnya bagaimana "Peranan Orang Tua dalam Mengembangkan dan Mengasah Bakat Anak Generasi Z" sangat  identikdengan akses Internet (media sosial) yang tinggi, akses  informasi yang sangat mudah dancepat, sehingga mendukung keberagaman  bakat dan talenta yang mereka miliki.       Erlangga  Talent Week sudah diselenggarakan dari tahun 2009 dan merupakan bagian  darikegiatan CSR Penerbit Erlangga agar tidak hanya menerbitkan buku  berkualitas tapi jugamengembangkan bakat dan kreativitas siswa melaui  kompetisi. Adapun tujuan dilaksanakankegiatan ini untuk mendukung  talenta dan bakat anak Indonesia, sebagai wadah ajangkreatifitas anak  bangsa dan meningkatkan semangat bersaing secara sehat. Aktivitas yang dilombakan pun beragam seperti Contest, Entertainment, Exhibition,  Talkshow, Pameran Bukudan Art Galleri.       Dengan  mengadakan kompetisi yang dilombakan dalam Erlangga Talent Week 2019. Erlangga English Speech Contest tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat,  Modern Choirtingkat SD dan SMP sederajat, Traditional Dance tingkat  SMA/K, dan Battle of The Bandtingkat SMA/K, serta Perguruan Tinggi.  Menjadi seorang talented Road to ETW perjuangansangat dibutuhkan untuk  melalui babak penyisihan dan semifinal lomba.           
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      Billboard Rangkaian Acara Erlangga Talent Week 2019              Kesempatan  besar nih kita sebagai penulis untuk untuk kebolehan publish tulisan.  Baik itukarya fiksi dan non fiksi. Seperti Mbak Achi TM sebagai penulis  sukses yang beberapanovelnya juga sudah difilmkan, memberikan semangat  kepada para penulis muda yang hadir diworkshopnya agar tidak pantang  menyerah mengirim naskah ke penerbit.       Banyak  yang selalu bertanya berjelimet nggak sih kalau mengirim naskah ke penerbit?Sebelum mengirim naskah, cari tahu dulu apakah penerbit itu  sedang membutuhkannaskah dan naskah seperti apa yang dibutuhkan?  Caranya bisa dengan menelepon ke kantorpenerbit, seperti yang dilakukan  Mbak Achi.           
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      Mbak Achi T.M sharing tentang penerbitan naskah kepada publisher              Mbak  Achi juga menginformasikan bagaimana agar naskah kita cepat dilirik  atau disukaieditor, Butuh effort luar biasa dan kesabaran juga proses  perjalanan naskah hingga akhirnyasampai di proses penerbitan buku,  penjualan buku dan royalti buat penulis.       Buat  kalian yang mau mengirimkan naskah sesuai dengan kebutuhan publisher  langsungsaja kontak dan hubungi Departemen Editorial Penerbit Erlangga.  Jangan lupa siapkan naskahutuh, sinopsis, portfolio, dan CV. Kalian  harus siapkan dalam bentuk printout (dijilid rapi) atauPDF (softcopy).  Jadi tercerahkan nih bagaimana mengirim naskah ke penerbit. Yuk semangat menulis lagi!!!           
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      Novel-novel best seller di Erlangga Talent Week 2019              Departemen Editorial Penerbit Erlangga  Jl H. Baping No 100, Ciracas, Jakarta Timur13740   Email : naskah@erlangga.co.id/   regina.theresia@erlangga.co.id Narahubung: Regina Sari Theresa (081212337668)       @erlanggatalentweek @bukuerlangga  #ErlanggaTallentWeek2019   #ErlanggaTalentWeek   #PenulisErlangga  #AyoNulisDiErlanggaSumber: sartikasimosir.com  
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