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Gambaran Industri Penerbitan

 686 Penerbit tergabung dalam Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia)

 Sedikitnya 100 Penerbit Buku Pelajaran melayani 60 juta siswa 
SD, SMP dan SMA

 Sekitar 120 Penerbit Buku Islam

 Sisanya Penerbit Buku Umum dan lain-lain

 Dosen 0,125 % yang menulis buku

 Sedikitnya 18.000 /th judul buku baru diterbitkan

 Jepang 40.000

 India 60.000

 China 140.000 (Kompas )

 3600 Toko Buku (terdaftar)

 520 Toko Buku yang aktif

 25% tergolong besar, kompleks dan modern

 75% tergolong  kecil, sederhana dan tradisional





•Produksi

•Publikasi

•Distribusi

•Dokumentasi

•Industri

•Informasi

•Inovasi

•Adaptasi

•Solusi

•Idealisme

DUNIA KAMPUS DUNIA PENERBITAN

Publikasi Ilmiah,

Buku Ajar, Referensi

dll

Royalti

KUM Dosen

Karya

Tulis

Asisten Ahli

Jabatan Akademik Gol KUM

Penata Muda III-A 100

Penata Muda TK 1 III-B 150

Lektor

Penata III-C 200

Penata TK 1 III-D 300

Lektor Kepala

Pembina IV-A 400

Pembina TK 1 IV-B 550

Pembina Utama Muda IV-C 700

Guru Besar

Pembina Utama  Madya IV-D 850

Pembina Utama IV-E 1050





Buku
 PP 75 – 2019 tentang

sistem perbukuan (84 
pasal) – buku PERTI 
tidak diatur dengan
detail sehingga peluang
pengembangan sangat
luas sekali, tanpa campur
tangan detail 
pemerintah. Diatur di 
bagian keenam PP.



Bagaimana Pembiayaan
 Market nasional (lebih disukai penerbit)

 Kualitas standar penerbitan buku

 Pemasaran adalah seluruh toko buku serta semua 
kampus lembaga pendidikan tinggi secara nasional

 Jumlah cetak standar ANDI min. 1500 -2500 eks. 

 Pembiayaan Penerbit

 Captive market lembaga yang bersangkutan

 Kualitas standar lembaga yang bersangkutan

 Pemasaran hanya mhs lembaga yang berasangkutan 
eksklusif untuk internal lembaga

 Min cetak 300 eks 

 Pembiayaan Lembaga ybs (dimasukkan dlm uang buku 
mahasiswa baru)



Model Pembiayaan
 Captive market Dosen yang bersangkutan

 Kualitas standar perorangangan yang bersangkutan

 Pemasaran hanya mhs dosen yang berasangkutan 
eksklusif untuk internal lembaga

 Min cetak 300 eks

 Pembiayaan Dosen  ybs, biasanya dibantu oleh DIKTI 
dalam bentuk hibah penelitian/penerbitan buku. Hibah 
Buku Ajar berkisar 17,5-25 jt .



Jenis Buku mengikuti PP 75
PAUD-DIKDASMEN

 Teks Utama (guru, 
siswa)

 Teks Pendamping (luas, 
dalam, lengkap)

 NON Teks (pengayaan, 
referensi, panduan)

UMUM

 Fiksi

 Non Fiksi

DIKTI

 Teks Perti (Buku Ajar)

 Non Teks (Referensi, 
MOU)

BUKU LUAR

 Penerjemahan

 Impor



Sistem Reviu di Penerbitan utk 

market Nasional

Editorial                 

Peluang potensi pasar

Keilmuan

Reputasi penulis

Bobot penilaian + 10%            

Bobot penilaian + 50%

Bobot penilaian + 30%

Bobot penilaian + 10%



sudah

belum

PENULIS

Reviu

Naskah
diterima

Naskah dikermbalikan

+ surat pemberitahuan

tidak

Surat pemberitahuan

+ permintaan softcopy

ya
Softcopy

Permintaan

softcopy

tidak

ya

Edit Naskah

Setting

Desain Cover

Kirim softcopy

Proof Penulis
Proof 

kembali

Koreksi

Komputer

Koreksi

manual

Cetak film

Cetak isi buku

Cetak cover buku

Jilid Wrapping Distribusi

Proses naskah menjadi buku

TOKO BUKU



Kemana Buku di pasarkan?

 Toko Buku  +/- 70%

 Direct Selling dan Pemeran +/- 20 %

 Captive Market +/-10 %



Level materi dan lebar pasar

Beginner

Intermediate

Advance

Jumlah konsumen besar

dan jumlah penulis juga besar

Jumlah konsumen sedang/menengah 

dan jumlah penulis juga 

sedang/menengah

Jumlah konsumen sedikit dan jumlah 

penulis juga sedikit



Buku ajar berdasarkan matakuliah 
dan besar pasar

Pasar Kecil

Pasar Besar

Pasar Sedang



Kendala Penerbitan
 Beda standar Dikti dan Penerbit  profesional

 Dikti=Keilmiahan tinggi

 Penerbit=Buku yang laku di pasar 

 Dikti hanya membantu pembiayaan dalam bentuk 
Hibah penerbitan buku karena keterbatasan 
kemampuan pembiayaan terbit penerbitan.

 Hibah berkisar 17.500k – 25.000k (ekivalen dengan 
pembiayaan penerbitan 300 eks ketebalan 200 hal-
standar Dikti atau perbuku adalah 84.000)

 Hibah Penerbitan buku hasil penelitian.



Sesuaikan Tri Darma PT
 Penelitian > Outcomesnya adalah Jurnal, Monograf, 

Buku Referensi

 Pengajaran > Dasarnya Kurikulum outcomesnya 
Presentasi, Modul, Diktat > Buku Ajar

 Pengabdian > Artikel Media Mass, Buku Ilmiah 
Populer 





Apa kebutuhan Kampus  
 Jumlah mahasiswa sesuai rasio standar

 Proses belajar mengajar berjalan lancar

 Sumber  pembiayaan yang kuat

 Tri Darma Perguruan tinggi.



Tantangan

 Akreditasi kampus 
belum memenuhi 
kriteria

 Jumlah mahasiswa 
menurun jika akreditasi 
di bawah standar

 Sumber  pembiayaan 
hanya dari mahasiswa



Solusi
 Akreditasi kampus harus bagus

 Menarik calon mahasiswa untuk belajar di kampus 
tersebut

 Menginformasikan dengan benar keunggulan   
kampus





Tulislah proposal buku terlebih dahulu untuk dapat 
ditawarkan ke penerbit.



Cara mengirimkan usulan naskah

Cetak naskah lengkap (disarankan)
 Kata Pengantar

 Seluruh Bab

 Resume Buku

Cetak naskah tidak lengkap
 Rencana daftar isi

 Sampel 1 bab

Sertakan Bio data diri anda

Sertakan deskripsi segmen pasar yang ingin diraih

Berkomunikasi dengan penerbit





Kelengkapan naskah dalam 

softcopy setelah diterima

Daftar isi

Gambar dalam format JPG dengan resolusi 300 dpi

Kata Pengantar dan Prakata

Naskah lengkap

Daftar pustaka

Sinopsis

Tentang Penulis

Indeks

Glosarium

Lampiran (jika ada)



Persiapan Awal
 Pilih tema buku yang akan ditulis

 Sesuaikan dengan kompetensi penulis

 Keahlian dan reputasi penelitian

 Ingat Skripsi, Thesis, Disertasi yg pernah dibuat

Tentukan Judul Utama
 Judul yang laris adalah sesuai dengan judul Matakuliah

Tentukan Sub Judul
 Lebih spesifik ke tema yang lebih fokus



Pahami Spesifikasi Buku
 Tentukan katagori buku: Umum, Filsafat dan Psikologi, 

Agama, Ilmu Sosial, Bahasa, Sains, Teknologi, Seni 
Rekreasi, Sastra, Sejarah / geografi. (DDC)

 Tema Utama Buku: Komputer, Kesehatan, Motivasi, 
Arsitektur, Ilmu Budaya, dll

 Tingkat: Pemula, Advanced, Mahir, D3, S1, S2 dll

 Pola: buku ajar, teks, referensi, tutorial, praktikum, step by 
step, tip dan trik, kamus, ensiklopedia, How to.

 Format: sebaiknya 16x23 cm ke atas (Mengikuti saran buku 
dari DIKTI)

 Tebal:200 hal(minimal saran utk hibah DIKTI).

 Cetakan : Hitam Putih, 2 Warna, Full Color



Buatlah Sinopsis buku, berisi

Konten Buku secara singkat

Prasyarat untuk membaca buku ini

Tujuan buku ini ditulis

Konsumen siapa yang dituju

1 Paragraf saja cukup

step 1



Step 2
Buatlah kerangka karangan/outline

Tujuan :

Pembatasan materi

Menjaga alur materi

Menghindari penambahan materi yang 

tidak perlu



Tentukan Siapa Sasaran Pembaca

Prospek Pasar menurut kacamata penulis 

(membantu mengarahkan bagian 

pemasaran penerbit)

Step 3



 Apa keunggulan buku ini menurut sudut pandang 
penulis

 Apabila pernah mengetahui buku pesaing atau buku 
acuan saat mengajar, dapat ditulis judulnya untuk 
informasi buku pesaing yang pernah terbit.

Step 4



Tulis Tentang Penulis

CV singkat penulis, kompetensi penulis, 

latar belakang pendidikan, prestasi 

penulis, profesi penulis, kalau dosen 

mengajar di mana dll

Cukup 1 paragraf saja

Step 5





Tahap Penulisan Lengkap Buku
 Mengendapkan informasi
 Membuat outline yang pasti dan rinci
 Menulis naskah draft
 Membaca naskah secara cepat dan perbaikan ide bila perlu
 Membaca naskah secara teliti (konsentrasi pada kesatuan 

kalimat, tanda baca, ejaan, istilah)
 Menyusun Index, Daftar Pustaka
 Menyusun Daftar Tabel/Isi atau Lampiran
 Membaca naskah secara keseluruhan dan up dating



Otomatisasi Dokumen
 Bekerja Menggunakan Template
 Hirarki Heading dan Style yang terstruktur
 Pengaturan Awal Bab, Header dan Footer
 Penyisipan Gambar dan Caption
 Penyisipan Cross Reference
 Penentuan Index
Membuat Table Of Content
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Plagiarism
 Adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, 

pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan 
menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri

 Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena 
mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, 
pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat 
seperti dikeluarkan dari sekolah/universitas

 Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator.



Jenis Plagiarism
 Word for word plagiarism – Kata per kata (copas)

 Plagiarism of source - menggunakan gagasan orang 
lain tanpa memberikan pengakuan cukup

 Plagiarism of authorship-mengakui karya orang lain 
sebagai karyanya

 Self plagiarism- mengambil karya sendiri tanpa
perubahan berarti dan menganggap sebagai ciptaan
baru



Jenis Plagiarism
 Word for word plagiarism – Kata per kata (copas)

 Plagiarism of source - menggunakan gagasan orang 
lain tanpa memberikan pengakuan cukup

 Plagiarism of authorship-mengakui karya orang lain 
sebagai karyanya

 Self plagiarism- mengambil karya sendiri tanpa
perubahan berarti dan menganggap sebagai ciptaan
baru



Swaplagiarism
 Swaplagiarisme adalah penggunaan kembali sebagian atau 

seluruh karya penulis itu sendiri tanpa memberikan 
sumber aslinya.

 Mengambil mentah-mentah dari tulisan karya sendiri 
(swaplagiarisme) secara keseluruhan atau sebagian, tanpa 
memberi sumber.

 Termasuk pelanggaran ringan, akan tetapi dapat menjadi 
berat jika untuk manipulasi menambah KUM dunia 
Akademik



Yang bukan plagiarism
menggunakan informasi yang berupa fakta umum.

menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat 
atau parafrase) opini orang lain dengan 
memberikan sumber jelas.

mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan 
memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan 
menuliskan sumbernya.

 Kesimpulan penelitian sendiri, pikiran-pikiran dan 
observasi sendiri serta pengalaman sendiri.



Kiat Menghindarinya
1. Membuat kutipan langsung, yaitu dengan cara 

menyalin kalimat, frase, atau salah stu bagian dari 
teks secara langsung dengan kata-kata yang sama 
persis disertai dengan tanda petik.

2. Membuat Parafrase Teks, yaitu menuliskan kembali 
bagian dari teks dari sumber yang akan kita masukan 
dalam karya tulis kita, namun ditulis dengan kata-
kata sendiri, selanjutnya cantumkan nama 
pengarang/pemilik ide yang kita gunakan.



Sistem Kutipan/Catatan 
( People forget, records remember)

Informasi
Catatan/
Kutipan

Langsung

Tak Langsung

Ringkasan/
Komentar

Buku

Kutipan Langsung: kata-kata tepat seperti pada sumbernya (wording)
Kutipan Tak Langsung: tidak dengan kata-kata yang tepat/sama

seperti aslinya, akan tetapi alur gagasan masih sama dengan
naskah aslinya. (Paraphrasing)
Apabila alur gagasan menurut pikiran sendiri disebut ringkasan
(Sumerizing)



Cara Pengutipan Wording
 Jumlah kata 30-50 kata, dianggap kutipan pendek, 

harus disisipkan dalam tubuh teks karangan.

 Lebih dari jumlah tersebut, harus disajikan dalam blok 
terindentasi dengan font yang lebih kecil.

 Gunakan FootNote atau EndNote



Sitasi
 Sitasi : penulisan sumber yang digunakan dalam karya 

tulis

 Sitasi dalam teks: Mencantumkan nama pemilik ide, 
teori, pendapat orang lain langsung dalam teks yang 
kita tulis dimana buah pikiran berupa ide, pendapat, 
ataupun teori orang lain tersebut kita gunakan.

 Pencantuman dilakukan menuliskan nama lengkap, 
tahun dari sumber tersebut, serta halamannya.

 alamat lengkap (link) dari sumber di internet disertai 
jam, tanggal, tahun.



Daftar Pustaka
Pencantuman sumber dari karya cipta yang 

kita gunakan di akhir karya tulis.

Sumber dituliskan lebih detail, meliputi 
nama pengarang, tahun penulisan, judul 
karya tulis, penerbit serta lokasi 
penerbitannya jika karya tulis tersebut 
berupa cetakan (print out).

Boleh dituliskan pada akhir setiap bab



Tingkatan Plagiarism
menurut www.ieee.org

 Tingkat 1= 50 % menyalin kata perkata

 Tingkat 2= 20-50 % menyalin kata perkata

 Tingkat 3= menyalin elemen tulisan penting hingga 
20%

 Tingkat 4= menyalin parafrase secara tidak benar 
tanpa pengakuan

 Tingkat 5= menyalin dengan pengakuan kata perkata 
tanpa quote atau indent yang jelas.





Pahami Permasalahan  Teknis 
Penulisan >< Penerbitan

 Aplikasi yang digunakan saat penulisan berbeda dengan proses

di Penerbitan

 Gaya bahasa penulis berbeda dengan editor penerbitan

 Kualitas gambar capture yang sangat kurang akan menyulitkan

proses penerbitan

KIRIM KE PENERBIT



“Menulislah agar suaramu takkan padam
ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, 

jauh di kemudian hari..." 

Pram 06/02/2006



edis.mulyanta@gmail.com


