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Salam Kreatif!
Terima kasih telah berkenan menimbang jasa penerbitan kami, NULIX.ID
di bawah naungan PT Inkubator Penulis Indonesia. Kami sadar bahwa Anda
memerlukan kecepatan, ketepatan, dan kualitas untuk memublikasikan
buku Anda. Untuk itu, Nulix.id hadir sebagai mitra bagi para penulis atau
lembaga/organisasi yang ingin menyajikan bukunya secara profesional.
Dengan pengalaman puluhan tahun di bidang penerbitan, kami membentuk
tim kreatif untuk mengerjakan berbagai jenis buku, utamanya buku-buku
pendidikan dan buku bisnis. Kini, Anda dapat merencanakan buku secara
lebih konkret bersama kami.
Siapa pun Anda, berkesempatan menerbitkan buku sebagai portofolio,
produk pencitraan positif, dan juga sebagai waris
an berharga untuk
generasi mendatang.

Salam saya,

Bambang Trim
Founder & CEO
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Terbitkan Buku
Anda, Sekarang!
Menulis dan menerbitkan buku adalah bentuk
pencitraan yang positif bagi Anda. Menerbitkan buku
adalah hak Anda, bukan sebuah hak istimewa untuk
orang-orang tertentu. Karena itu, siapa pun Anda, kami
dapat membantu mewujudkan impian menulis dan
menerbitkan buku.
Penerbitan mandiri (self-publishing) menjadi sebuah
revolusi dalam satu dekade ini di Indonesia. Seorang
penulis dapat mengambil keputusan cepat untuk
bukunya tanpa memerlukan waktu yang lama karena
bergantung pada penerbit. Karena itu, kami hadir de
ngan layanan sekelas penerbit profesional.
Layanan penerbitan kami memastikan buku Anda
ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, Anda
dapat memilih paket layanan sesuai dengan bujet yang
Anda miliki. Jadi, tunggu apa lagi. Buku Anda harus
terbit sekarang juga. Pilih InsPena sebagai mitra yang
tepercaya.
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7 Alasan
Self-Publishing

JANGAN RAGU UNTUK MEMULAI
SENDIRI USAHA PENERBITAN ANDA
(SELF-PUBLISHING). ANDA BAHKAN
MAMPU MENUNJUKKAN KEPADA PARA
PENERBIT MAYOR BAHWA BUKU ANDA
PUN MENGANDUNG DAYA PIKAT BAGI
PARA PEMBACA.
Apa sebenarnya alasan Anda perlu melakukan self-publsihing?
Berikut ini adalah 7 alasan bagi Anda untuk menapaki jalan selfpublishing.
1. WAKTU. Penerbitan tradisional memerlukan waktu yang lama
untuk dapat menerbitkan buku Anda, yakni dalam rentang 6–12
bulan karena ada puluhan bahkan ratusan judul naskah yang
mengantre untuk diterbitkan. Dengan self-publishing, Anda
hanya memerlukan waktu lebih kurang 3 bulan.
2. SELERA. Anda tentu tidak bisa mengontrol selera terhadap
pengemasan buku Anda jika itu dilakukan oleh penerbit.
Ingat bahwa buku merefleksikan penulisnya. Self-publishing
memberi Anda kontrol terhadap buku Anda.
3. HAK CIPTA. Saat buku ada di tangan penerbit, Anda hanya
punya hak cipta, tetapi tidak untuk hak publikasi atau hak
penerbitan. Kesepakatan bisa berlangsung selama beberapa
tahun. Dengan self-publishing, semua hak itu ada pada Anda.
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4. TES PASAR. Dengan self-publishing,
Anda dapat melakukan tes pasar melalui
pra-promosi melalui media sosial ataupun
secara offline dan mencetak beberapa
reading copy dengan cetak print-ondemand (POD). Banyak buku hasil selfpublishing yang kemudian dilirik penerbit
mayor karena keberhasilan pasar.

5. PASAR
CERUK.
Self-publishing
meniscayakan penerbitan buku Anda
meskipun Anda menyasar pasar ceruk
(niche) dengan pembaca yang sangat
terbatas dan sangat spesifik.
6. WARISAN PENGETAHUAN. Satu hal
yang paling penting, Anda tidak perlu
menunda-nunda lagi untuk meninggalkan
waris
an yang bermanfaat bagi generasi
selanjutnya. Buku Anda ditunggu oleh
anak Anda, cucu Anda, dan juga orangorang yang pernah berkenalan dengan
Anda.
7. CITRA. Bukan soal berapa banyak buku
Anda terjual atau berapa judul yang Anda
tulis, namun apakah Anda sudah menulis
buku? Buku meniscayakan penguatan
citra intelektual Anda.

Itulah tujuh alasan mengapa Anda
perlu melakukan self-publishing.
Kami bersiap membantu Anda
mewujudkannya.
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Tentang
Institut
Penulis
Indonesia

PT Inkubator Penulis Indonesia didirikan pada 2017
sebagai lembaga pengkajian, pelatihan, dan penyedia jasa
penulisan-penerbitan. Pendirinya adalah Bambang Trim,
seorang praktisi penerbitan Indonesia yang telah bekerja
sebagai penulis dan editor sejak 1994. Ia juga pernah
memimpin beberapa penerbit buku nasional.
Nulix.id kemudian didirikan sebagai lini bisnis dari PT
Inkubator Penulis Indonesia. Melalui Nulix.id, Anda
mendapatkan jasa terpadu dalam penulisan dan penerbitan
buku, yaitu penulisan bayangan (ghost writing), penulisan
pendampingan (co-writing), penyuntingan naskah
(copyediting), perwajahan halaman isi (interior design),
perwajahan kover (exterior design), pembuatan ilustrasi,
dan pencetakan.
Nulix.id diperkuat tim yang berpengalaman dalam bidang
penulisan-penerbitan serta telah membantu perseorangan
dan lembaga dalam penerbitan buku.
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BAMBANG TRIM
Founder & CEO

Bambang Trim adalah sosok komplet sebagai
praktisi penerbitan. Ia telah menulis 180+ buku
sejak 1994 dan telah memimpin banyak penerbitan
besar, seperti MQS (MQ Corp.), Salamadani,
Grafindo Media Pratama, dan Tiga Serangkai
Pustaka Mandiri. Ia juga pernah mengajar ilmu
penerbitan di Prodi D3 Editing Unpad, Politeknik
Negeri Jakarta, dan Politeknik Negeri Media Kreatif.
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Dengan berlatar belakang pendidikan tinggi di
bidang publishing science, Bambang Trim sangat
fasih untuk membedah seluk-beluk penulisan
dan penerbitan buku. Tahun 2016, ia menjadi tim
pendamping ahli dalam perumusan RUU tentang
Sistem Perbukuan yang kini telah menjadi UU
No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Keahliannya banyak digunakan oleh lembagalembaga ternama, baik sebagai penulis, editor,
maupun narasumber, seperti Setneg Wapres RI,
Bank Indonesia, KPK, BPK, Kejaksaan Agung RI,
Ombudsman Indonesia, PT Badak NGL, PT Bank
Syariah Mandiri, Bank Sumsel-Babel, PT Telkom,
PT Metropolitan Land, PT Prudential Indonesia,
AIPJ, Puskurbuk Kemendikbud, IAARD Press
(Balitbangtan), dan LIPI Press.

FACHMY CASOFA
Co-Founder & CPO

Fachmy adalah orang muda yang menunjukkan
keandalan kreativitasnya sebagai pengembang
buku dan konten. Ia menguasai bidang penulisan
dan desain dengan sangat baik. Sebagai editor, ia
merupakan sosok di balik layar untuk penerbitan
buku-buku sukses, seperti 101 Young CEO, Sejenak
Hening, Hijabpreneur, It’s My Startup, Spiritual
Creativepreneur, My Passion My Career, Balita pun
Hafal Al-Qur’an, Ngaji Metal, dan puluhan lain buku
sukses yang rata-rata ditulis oleh penulis pemula yang
kemudian berhasil dilejitkan olehnya.
Selain itu, Fachmy juga telah menulis 25 lebih buku
sejak 2009, di antaranya bersama BJ Habibie dalam
Habibie: Tak Boleh Lelah Tak Boleh Kalah, dan
Saptuari Sugiharto dalam Jejak Langkah Tak Terhenti.
Beberapa klien yang pernah dibantu olehnya adalah
Danone, Bank Indonesia, Yayasan Pengembangan
Perpustakaan Indonesia, Accenture,
Garuda
Indonesia, dan lain sebagainya.
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Pengalaman
Kami
Bersama tim yang terdiri atas penulis, editor,
dan desainer berpengalam
an, Bambang
Trim telah banyak membantu perseorangn
serta berbagai lembaga/organi
sasi untuk
menghasilkan buku. Di antara lembaga yang
pernah bekerja sama dengan Bambang Trim,
yaitu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Komisi Pemberantasan Korupsi;
Bank Indonesia;
Bappenas;
Badan Kepegawaian Nasional;
LIPI Press;
IAARD Press, Balitbangtan, Kementan;
Ditjen Binapenta, Kemenaker;
P2M2 UT;
PT Prudential Indonesia;
Australia-Indonesia
Partnership
for
Justice;
PT Takaful Indonesia;
PT Badak NGL;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT Telkom;
Binus Media & Publishing;
PTPN XII, Surabaya;
Pusdiklat Kemenhut;
Pusdiklat Kemenkes;
Puskurbuk, Kemdikbud;
Penerbit PPM;
Penerbit Media Presindo;
Penerbit Penebar Swadaya;
Penerbit Grafindo Media Pratama;
Penerbit Tiga Serangkai Pustaka Utama;
Penerbit Pandu Aksara;
Ikapi Pusat;
Ikapi DKI;
Yayasan Melati Samarinda; dll.

Berkiprah dalam bidang layanan penerbitan
buku sejak 1996, Bambang Trim telah
menyelia penerbitan lebih kurang 1.000 judul
buku.

KAMI MEMASTIKAN PENANGANAN BUKU
ANDA SEGERA DENGAN WAKTU PENGERJAAN
NASKAH MENJADI BUKU PALING CEPAT 14 HARI
KERJA (EDITING DAN DESAIN) SEJAK NASKAH
DITERIMA. PILIH LAYANAN SESUAI DENGAN
BUJET ANDA DAN DAPATKAN BERBAGAI BONUS
MENARIK LAINNYA.
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Pilihan
Paket
Kami menyediakan empat paket layanan penerbitan sudah
termasuk editing naskah, desain isi dan desain kover, serta
layanan turunan lainnya. Silakan pilih paket sesuai dengan
bujet yang Anda miliki atau sesuai dengan “selera” yang Anda
inginkan untuk buku Anda.
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BASIC

PROFESSIONAL

Rp6 juta

Rp15 juta

Layanan Basic adalah layan
an paling
ekonomis sudah termasuk editing naskah,
desain isi hitam putih, desain kover
berwarna, dan cetak terbatas.

Layanan Professional tersedia bagi Anda
yang menginginkan desain lebih berkelas.
Layanan sudah termasuk editing naskah,
desain isi dan kover berwarna, serta cetak
terbatas.

PREMIUM

PLATINUM

Rp60 juta

Rp90 juta

Layanan Premium tersedia bagi Anda
yang menginginkan buku tampil unik
dan berkelas. Layanan sudah termasuk
penulisan, editing naskah, desain isi dan
desain kover, serta cetak terbatas.

Layanan Platinum tersedia bagi Anda
yang menginginkan buku tampil secara
mewah (luks) dengan spesifikasi khusus.
Layanan sudah termasuk penulisan,
editing naskah, desain isi dan desain
kover, serta cetak terbatas.
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Ketebalan buku bervariasi bergantung pada konten
dan juga jenis buku yang hendak Anda buat. Jumlah
halaman buku berkelipatan 8 atau 16, terdiri atas
preliminaries (halaman pendahulu), text matter
(halaman isi), dan postliminaries (halaman
penyudah).
Kategori
Tipis
Medium
Tebal

Tebal
24 s.d. 96 hlm.
112 s.d. 192 hlm.
>208 hlm.

Ketebalan buku akan berdampak terhadap biaya
produksi buku yaitu pencetakan.
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HARGA LAYANAN

n

n

n

Rp6 juta

Rp15 juta

Rp60 juta

Rp90 juta

FORMAT

FORMAT

PENULISAN

Penulisan bayangan (ghost writing)
Penulisan pendampingan (co-writing)

o
o
o
n
o
n
o
o
n

o
o
o
n
o
n
o
o
n

n
n
o
n
n
n
o
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Bimbingan penulisan
Penyuntingan naskah (copyediting)
Penulisan ulang (rewriting)
Kover lunak( (paperback)
Kover keras (hardback)

HALAMAN

Gambar (ilustrasi, foto, tabel, grafi, peta, dsb.)
Desain halaman berdasarkan templat

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n
n

n
n
n

Desain halaman dengan permintaan (customised)

DESAIN KOVER

Gambar kover dan foto penulis
Desain kover berdasarkan templat
Desain jaket kover
Desain kover dengan permintaan (customised)
Cetak coba digital (PDF)

n

n

n

n

n
o

n
n

n

n

n
o
o
o
o
o
n
o
o
o

n
o
o
o
o
o
n
o
n
n

n
o
n
o
o
n
n
n
n
n
n
n

o
n
n
o
o
n
n
n
n
n
n
n

DUMI BUKU UNTUK CONTOH

DUMI DAN CETAK

Paperback
Hardback
CETAK BUKU
Paperback
Hardback

REGISTRASI

ISBN
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Pendaftaran HAKI

TAMBAHAN

Penyusunan glosarium
Penyusunan indeks
Back-up Flashdisk

MARKETING

Promosi Daring (Online)
Penjualan Daring (Online)
Resensi Buku
Kartu Nama Penulis

Anda dapat mengecek aneka jasa yang kami berikan sesuai dengan paket yang Anda pilih.
Keterangan Simbol:
n layanan sudah termasuk harga paket
o tersedia sebagai jasa tambahan (dengan tarif tambahan atau tidak)

TABEL VARIABEL JASA PENERBITAN
n

Paket mana yang paling tepat untuk Anda?
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Paket Basic
Paket Basic adalah paket paling ekonomis yang dapat Anda
pilih untuk mewujudkan buku Anda secara berkualitas.

Basic Rp6 juta
•

•
•
•
•
•
•
•
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penyuntingan naskah: keterbacaan, konsistensi (penerapan
gaya selingkung), kebahasaan, kejelasan, ketelitian data/
fakta, legalitas (antiplagiat), dan kepatutan;
pembuatan dan pengolahan gambar;
pendaftaran ISBN;
pendaftaran HAKI (permintaan dengan tarif tambahan);
1 eksemplar dumi untuk di-review;
cetak isi hitam putih dan cetak kover berwarna dengan
kertas bookpaper atau HVS 70 gr.;
desain promo buku untuk media sosial;
20 eksemplar buku cetak.

Paket
Professional
Paket Professional adalah paket menengah yang dapat Anda
pilih dengan penampilan desain yang lebih berkelas.

Professional Rp15 juta
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

penulisan ulang;
penyuntingan naskah: keterbacaan, konsistensi (penerapan
gaya selingkung), kebahasaan, kejelasan, ketelitian data/
fakta, legalitas (antiplagiat), dan kepatutan;
pembuatan dan pengolahan gambar;
pendaftaran ISBN;
pendaftaran HAKI (permintaan tanpa tarif tambahan);
1 eksemplar dumi untuk di-review;
cetak isi hitam putih atau dua warna (duotone) dan cetak
kover berwarna dengan bookpaper atau HVS 70 gr.;
1 box kartu nama penulis dengan kover buku;
desain promo buku untuk media sosial;
30 eksemplar buku cetak.

Catatan: Jumlah eksemplar cetak dapat ditambah dengan
tambahan biaya.
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Paket Premium
Paket Premium disediakan untuk Anda yang menginginkan kepuasan
lebih dalam penerbitan buku dengan desain lebih berkelas. Untuk
paket ini, Anda akan mendapatkan

Premium Rp60 juta
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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penulisan pendampingan atau penulisan ulang;
penyuntingan naskah: keterbacaan, konsistensi (penerapan
gaya selingkung), kebahasaan, kejelasan, ketelitian data/fakta,
legalitas (antiplagiat), dan kepatutan;
pembuatan dan pengolahan gambar;
pendaftaran ISBN;
pendaftaran HAKI (permintaan tanpa tarif tambahan);
pilihan templat desain isi dan desain kover;
4 eksemplar dumi untuk di-review;
cetak isi dan cetak kover berwarna (paperback) dengan kertas
bookpaper impor atau HVS 80 gr.;
2 box kartu nama penulis dengan kover buku;
2 standing banner promosi buku;
desain promo buku untuk media sosial;
1.000 eksemplar buku cetak.

Paket Platinum
Paket Platinum disediakan untuk Anda yang menginginkan desain
buku yang mewah (luks) dan sangat berkelas secara customised.

Platinum Rp90 juta
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

penulisan naskah;
penyuntingan naskah: keterbacaan, konsistensi (penerapan
gaya selingkung), kebahasaan, kejelasan, ketelitian data/
fakta, legalitas (antiplagiat), dan kepatutan;
pembuatan dan pengolahan gambar;
pendaftaran ISBN;
pendaftaran HAKI (layanan permintaan tanpa tarif
tambahan);
pilihan templat desain isi dan desain kover;’
kover dengan jaket atau dengan lidah (flap);
4 eksemplar dumi untuk di-review;
cetak isi dan cetak kover berwarna (hardback) dengan
artpaper atau mattpaper;
3 box kartu nama penulis dengan kover buku;
4 standing banner promosi buku;
desain promo buku untuk media sosial;
2.000 eksemplar buku cetak.

17

JASA PILIHAN (OPSIONAL)
Writing (Penulisan)
Nulix.id menyediakan jasa penulisan bagi perseorangan dan lembaga/organisasi untuk berbagai
jenis buku. Kami memberikan jasa dalam format penulisan bayangan (ghost writing) dan penulisan
pendampingan (co-writing) untuk buku berikut ini:
•
•
•
•
•
•
•

biografi/autobiografi tokoh;
sejarah perusahaan;
sejarah kota/daerah;
kisah sukses (success story);
konsep pemikiran;
panduan (how to book);
dan sebagainya.
Kategori
Ghost writing basic
Ghost writing pro
Co-writing basic
Co-writing pro
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Harga
Rp150.000/halaman
Rp300.000/halaman
Rp100.000/halaman
Rp250.000/halaman

Rewriting (Penulisan Ulang)
Kami menyadari bahwa tidak semua dari Anda memiliki keterampilan menulis yang memadai.
Jika Anda masih merasa ragu dengan hasil naskah Anda, kami dapat membantu Anda melakukan
penulisan ulang. Untuk itu, kami menyediakan layanan penulisan ulang atau penyuntingan berat
(heavy editing) dengan tarif berdasarkan per halaman naskah A4 (1,5 spasi).
Tebal
100 halaman
>100 halaman

Harga
Rp75.000/halaman
Rp60.000/halaman

Copyediting
Meskipun naskah Anda sudah rampung, sangat mungkin masih ada beberapa kesalahan di dalam
naskah. Jika Anda ragu terhadap penyajian naskah Anda, kami siap memberikan jasa penyuntingan
nasakah (copyediting) untuk memeriksa naskah Anda dari segi
•
•
•
•

konsistensi penerapan gaya;
kebahasaan;
ketelitian data dan fakta;
legalitas dan kepatutan.

Tebal
100 halaman
>100 halaman

Harga
Rp25.000/halaman
Rp20.000/halaman
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JASA Tambahan
Menulis buku adalah pekerjaan
yang serius. Untuk itu, tentu
Anda perlu menyiapkannya
sebaik mungkin. Dengan
segala keterbatasan yang Anda
miliki, kami tetap berusaha
membantu dengan beberapa
layanan tambahan.

20

Tambahan Gambar Isi – Rp80.000
Tarif Rp80.000 untuk gambar dalam format
hitam-putih. Adapun dalam format berwarna
Rp120.000 per gambar.

Tambahan Tabel/Grafik – Rp80.000
Anda dapat meminta penambahan tabel/grafik/
skema, baik hitam-putih maupun berwarna.

Dumi Cetak – Rp60.000
Mungkin Anda lebih nyaman untuk mengoreksi atau memeriksa cetak coba dari dumi. Kami
menyediakan dumi cetak POD dengan harga
Rp60.000,00 per eksemplar dumi (paperback).

Rujukan (Citation)
Layanan ini dapat Anda manfaatkan untuk penulisan buku-buku ilmiah berupa pengecekan dan
penerapan gaya penulisan.
•
•

istilah, tokoh/lembaga/organisasi, tempat, dan
peristiwa yang harus diindeks. Tarif untuk indexing sebagai berikut
•
•

sampai 200 halaman | Rp500.000
>200 halaman | Rp750.000

Jasa Segera – +Rp3.000.000
Rata-rata pengerjaan buku yang kami lakukan
adalah dalam durasi 45 hari kerja. Jika Anda menginginkan layanan segera, kami dapat membantunya menjadi 15 hari kerja sejak penerimaan
naskah Anda dengan menambah biaya.

Back-up File
Hasil buku Anda dapat disimpan di dalam flashdisk yang berisikan hasil akhir buku Anda dalam
format layout InDesign (packaged) dan PDF. Anda
hanya perlu membayar Rp150.000,00.

Endnotes (catatan akhir) pada setiap bab
sampai 50 rujukan | Rp500.000
Footnotes (catatan kaki) sampai 50 rujukan |
Rp750.000

Penjurusan (Indexing)
Kami dapat membantu Anda untuk mengadakan halaman indeks dengan membaca naskah
keseluruhan naskah Anda dan menandai kata/
21

JASA PEMASARAN

JIKA BUKU AKAN TERBIT, TENTU
PERENCANAAN PEMASARAN PATUT
ANDA LAKUKAN. KAMI SIAP MEMBANTU ANDA UNTUK MENGINFORMASIKAN
BUKU ANDA KE KHALAYAK PEMBACA
YANG DITUJU.

Konversi eBook –
Rp1.000.000,00
Buku Anda dapat lebih masif disebarkan
jika dikonversi menjadi eBook. Kami menyediakan jasa konversi eBook dan penjualannya di eBook Store.

Bedah Buku – Rp10.000.000
Bedah buku dan book signing dapat menjadi acara untuk mengenalkan buku kepada pembaca sasaran. Kami membantu
penyelenggaraan dengan mengundang
audiens yang tepat. Biaya sudah termasuk
sewa tempat, kudapan (makanan ringan),
narasumber, dan MC.

22

Resensi – Rp300.000
Copywriter kami siap membantu Anda
untuk menulis resensi tentang buku
Anda. Anda membayar setelah resensi
dimuat di media massa lokal atau nasional. Harga berlaku untuk per resensi
yang dimuat.

Promosi Media Sosial
Copywriter kami juga siap membantu Anda untuk menulis teks iklan di media sosial. Kami akan
membantu membuat materi tentang buku Anda dan profil Anda.
•
•

Paket banner + avatar + materi tayang sebulan (30 konten) | Rp1.000.000
Penayangan di Facebook, Twitter, dan Instagram

Marketing Kit – Rp2.500.000
Standing Banner – Rp500.000
Event yang Anda gelar akan semakin menarik jika ditunjang alat promosi. Kami
menyediakan jasa desain dan pembuatan standing banner/x-banner, berikut
kata-kata iklan yang memperkuat branding produk buku Anda.

Kami menyediakan layanan untuk membantu penguatan branding buku Anda lewat gimmick menarik. Paket marketing kit
terdiri atas
•
•
•
•

2 poster buku berbingkai
3 kotak kartu nama desain kover buku
100 kartu pos desain kover buku
100 pembatas buku desain kover buku

T-Shirt Desain Buku – Rp2.500.000
Tersedia desain T-Shirt bercorak kover atau konten buku. Anda akan
mendapatkan 24 buah T-Shirt.
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Kontak kami untuk
layanan lain yang
Anda perlukan namun
tidak terdapat atau
belum tercantum
dalam layanan kami.
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Proses Penerbitan

Kontak kami.

Buku Anda masuk
ke percetakan.
Cetak buku dalam
masa 1-3 minggu.

Kirim naskah Anda
dan konsultasikan
kepada kami.

Kami mengerjakan
naskah Anda
dalam rentang 45
hari sejak naskah
diterima.

Koreksi pruf kami
masukkan dan
diwujudkan dalam
bentuk pruf kedua
berupa dumi buku.

Pruf kami kirimkan
untuk ditinjau
ulang oleh Anda.
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Bingkai
Masa
Pengerjaan

Koreksi Pruf Penulis. Pruf disebut juga
cetak coba berupa materi naskah yang
sudah didesain. Anda akan menerima
pruf dalam format PDF yang terdiri atas
pruf desain isi dan pruf kover untuk
dikoreksi sebelum buku naik cetak.
Kecepatan Anda mengoreksi pruf akan
membantu percepatan buku Anda terbit.

E

Hasil Koreksi Pruf. Anda dapat
melakukan koreksi elektronis di format
file PDF yang kami kirimkan atau
melakukannya di pruf cetak. Hasil koreksi
pruf Anda akan ditangani segera dan
Anda akan menerima dumi buku sebagai
konfirmasi dimasukkannya koreksi.

fektivitas
pengerjaan
buku
Anda sangat bergantung pada
kelengkapan naskah yang Anda
serahkan kepada kami. Lihat ketentuan
naskah pada panduan penerimaan naskah.
Penerimaan Naskah. Kami akan meninjau
naskah Anda se
telah formulir pesanan
ditandatangani selama 1–2 hari waktu kerja.
Anda akan kami hubungi untuk kesiapan
naskah diproses pada tahap editorial.
Persetujuan Desain. Anda akan menerima
template desain halaman isi dan desain
kover Anda dalam waktu 6 hari setelah
naskah dinyatakan siap diproses.
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Proses Cetak Buku. Berdasarkan
konfirmasi dumi, kami akan memproduksi
buku tercetak. Dengan demikian,
pengerjaan buku Anda sudah final
dan siap diedarkan. Proses pencetak
an memakan waktu 1–3 minggu sesuai
dengan antrean di pencetak.

Panduan
Penerimaan
Naskah
Persiapkan naskah Anda secara elektronis.
Siapkan naskah Anda dalam format digital
dengan aplikasi Word. Simpan naskah di
flash disk untuk diserahkan kepada kami
atau kirim melalui pos-el dengn nama file
judul buku, nama penulis, nomor hp. Contoh:
MenulisSaja_BambangTrim_081519400129.
Pastikan Anda memiliki kopi file karena kami
tidak bertanggung jawab terhadap file yang
hilang atau terhapus.
Tulis ringkasan naskah. Kirim ringkasan
naskah Anda untuk materi kover belakang
(blurb).
Kirimkan berkas formulir order. Isi formulir
order secara lengkap berdasarkan paket yang
Anda pilih serta layanan tambahan yang Anda
perlukan. Tanda tangani formulir order serta

ketentuan pembayaran. Kirimkan file dan
formulir order melalui jasa pengiriman.

Ketentuan Naskah
Kesiapan naskah Anda akan menjamin
ketepatan penanganan naskah. Perhatikan
hal-hal berikut sebelum Anda mengirimkan
naskah kepada kami.
•

•

Tulis naskah Anda dalam format Word
dengan ukuran font 12 pt dan ukuran spasi
1,5 pt pada ukuran kertas A4. Gunakan
model paragraf indent (5 karakter) dan
spasi (after/before) paragraf 0. Gunakan
margin Normal.
Tulis ringkasan naskah Anda dalam file
berbeda untuk melengkapi naskah:
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•

•

•

•

•

•

•
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Biografi singkat untuk kover: maksimal 100
kata. Biografi dalam satu paragraf yang
hanya berisi nama lengkap dan reputasi
Anda untuk diletakkan di kover belakang.
Biografi untuk halaman dalam: maksimal
2.000 kata. Biografi lebih panjang ini akan
diletakkan di bagian dalam buku (biasanya
di halaman postliminaries).
Dedikasi: maksimal 100 kata. Dedikasi
adalah ungkapan penghargaan dari penulis
untuk seseorang ataupun beberapa orang
yang diletakkan di halaman pendahulu
(preliminaries0.
Ringkasan buku (blurb): maksimal 100
kata. Satu sampai dengan dua paragraf
yang menjelaskan isi buku Anda serta
dorongan bagi pembaca.
Gambar atau materi visual yang disertakan
secara elektronis dibuat dalam folder
tersendiri dan disimpan satu per satu
dalam format TIFF atau JPG.
Anda juga dapat menyertakan materi
gambar tercetak dengan ukuran gambar
12” x 17”.
Untuk hasil terbaik pencetakan, gambar
elektronis yang Anda kirimkan harus
berukuran resolusi di atas 300 dpi.

•

•

Gambar sebaiknya tidak disatukan di
dalam naskah. Anda cukup memberi
keterangan pada naskah letak dan nama
gambar yang akan dimasukkan. Contoh:
Letakkan Gambar 1.1 di sini.
Gambar desain kover dapat Anda berikan
atau pilih dari yang kami sediakan dalam
bentuk foto ataupun ilustrasi garis, baik
manual ataupun komputer. Foto penulis
juga dapat Anda sertakan untuk diletakkan
di kover belakang.

Proses Produksi
Buku Anda akan dicetak dengan sistem Print-on-Demand
(POD) dengan ukuran berikut ini.
Ukuran Standar

Paket

Pocket (saku)

Basic

A5 (14,8 cm x 21 cm)

Basic, Professional, Premium,
Platinum

B5 (17,6 cm x 25 cm)

Professional, Premium, Platinum

Customised

Platinum

Paperback
Jenis buku bersampul lunak. Buku Anda akan dicetak pada
kertas isi Bookpaper 60 gr atau HVS 70/80 gr. dan kertas kover
menggunakan Art Paper 240 gr.

Hardback
Jenis buku bersampul kertas. Buku Anda akan dicetak pada
kertas isi Bookpaper 60 gr atau HVS 70/80 gr. dan kertas kover
menggunakan Art Paper 140 gr. (jaket) berikut sampul keras
dan skiblat.
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FACHMY CASOFA
Chief Production Officer
0896-7599-9145
KANTOR PUSAT
PT Inkubator Penulis Indonesia
Jalan Kramat Raya 5-H (Komp. Ruko Maya Indah)
Telp. 021-3909237; Faks. 021-3909279
Jakarta Pusat 10350
SANGGAR KERJA (WORKSHOP):
Jl. Kawi, Pondongan, RT 4 RW 6, Grogol, Banaran,
Sukoharjo 57552

Pilih kami! Anda akan mendapatkan informasi dan konsultasi
yang valid tentang penerbitan buku karena ditangani
para profesional yang telah berkecimpung puluhan tahun
di bidang industri buku. Selain itu, Bambang Trim akan
langsung memberikan konsultasi bagi Anda. Anda juga bisa
mengontaknya terlebih dahulu lewat WhatsApp di nomor
081519400129.

Kiprah kami secara daring dapat di akses di Nulix.id.

