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Ekosistem Penerbitan 



GAMBARAN UMUM TENTANG 
PENERBITAN DI INDONESIA 

 686 Penerbit tergabung dalam Ikapi 
– Sedikitnya 100 Penerbit Buku Pelajaran melayani 60 juta siswa SD, SMP. dan SMA 
– Sekitar 120 Penerbit Buku Islam 
– Sekitar 20 Penerbit yang menerbitkan buku IT 
– Sisanya Penerbit Buku Umum dan lain-lain 

 Sedikitnya 10000 judul buku baru diterbitkan 

 3600 Toko Buku (terdaftar) 
– 520 Toko Buku yang aktif 

 25% tergolong besar, kompleks dan modern 

 75% tergolong  kecil, sederhana dan tradisional  

 Sedikitnya 14 kali Pameran Buku per tahun 
– 3 kali di Jakarta 
– Masing-masing 2 kali di Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Solo & Semarang), 

DIY (Yogyakarta), Jawa Timur (Surabaya) 
– Masing-masing 1 kali di Sumatera Utara (Medan), Sumatera Barat (Padang), dan 

Riau ( Pakan Baru) 





Ekosistem Penerbitan 
disederhanakan 

Penerbit Penyalur 

Pembaca Penulis 



Penghambat pertumbuhan 
industri penerbitan  

Minat baca 
– Budaya baca 

– Kurangnya bahan bacaan 

– Kualitas bacaan 

Minat tulis 
– Budaya tulis 

– Tidak tahu prosedur menulis & penerbitan 

– Anggapan yang salah tentang dunia penulisan & penerbitan 

Apresiasi hak cipta 
– Pembajakan 

– Duplikasi non legal 

– Perangkat hukum 



sudah 

belum 

PENULIS 

Penilaian 

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 



Ciri-ciri penerbit yang baik 

Memiliki visi dan misi yang jelas 

Memiliki Bussines core lini produk tertentu 

Pengalaman penerbit 

Jaringan pemasaran 

Memiliki percetakan sendiri 

Keberanian mencetak jumlah eksemplar 

Kejujuran dalam pembayaran royalti 



Ciri-ciri penerbit yang harus 
diwaspadai 

Hanya bertindak sebagai broker naskah 

Alamat tidak jelas 

Tidak ada dokumen perjanjian penerbitan yang baik 

Tidak memiliki jaringan pemasaran dan distribusi sendiri 

Tidak memiliki percetakan sendiri 

Royalti besar tetapi oplah cetak kecil 

Laporan keuangan tidak jelas 



Apa yang penulis peroleh? 

1.kepuasan 

2.reputasi 

3.karir 

4.uang 



Apa yang penulis peroleh ? 

Peningkatan finansial 
– Royalti 

– Diskon pembelian langsung 

– Seminar/mengajar 

Peningkatan karir 
– Adanya kebutuhan peningkatan status jabatan 

– Peluang karir di institusi atau perusahaan 

Kebutuhan batin 
– Buku sebagai karya monumental yang akan dikenang sepanjang 

masa. 

Reputasi 
– Buku sebagai karya yang terpublikasi akan meningkatkan 

reputasi penulisnya. 

 



Sistem Penilaian di Penerbitan 

Editorial 

Peluang potensi pasar 

Keilmuan 

Reputasi penulis 

bobot + 10%  

bobot + 50% 

bobot + 30% 

bobot + 10% 



Naskah seperti apa yang diterbitkan? 

 

TEMA TAK POPULER 

PENULIS POPULER 

 

 

     TEMA POPULER 

PENULIS POPULER 

 

 

TEMA TAK POPULER 

PENULIS TAK POPULER 

 

 

TEMA POPULER 

PENULIS TAK POPULER 

 



KWADRAN KATEGORI NASKAH 

Dasar Penentuan Oplah 

Market Lebar  & 

Lifecycle 

Panjang 

Market Sempit  & 

Lifecycle 

Panjang 

Market Lebar & 

Lifecycle Pendek 
Market Sempit & 

Lifecycle Pendek 



Dasar keputusan terbit 
berdasarkan kualitas bahasa 
Editorial 

Kualitas  

materi 

Editorial kurang 

baik 

Dan 

Materi tidak 

bermutu 

Editorial  kurang 

baik 

Dan 

Materi bermutu 

Editorial baik 

Dan 

Materi bermutu 

Editorial baik 

Dan 

Materi tidak 

bermutu 



KWADRAN KATEGORI PENULIS 

Pengaruh Produktivitas & Kualitas 

•IDEALIS 

•INDUSTRIALIS 

•TIDAK IDEALIS 

•INDUSTRIALIS 

•IDEALIS 

•TIDAK INDUSTRIALIS 

•TIDAK IDEALIS 

•TIDAK INDUSTRIALIS 



Penulis berfikir idealis 
 

•Menulis tidak begitu memperhatikan 

kebutuhan pasar 

•Tidak begitu suka dengan campur tangan 

pihak lain 

•Imbalan finansial tidak begitu dipentingkan 

•Kesempurnaan sebuah karya lebih penting 

dari pada produktifitas 



Penulis berfikir industrialis 

 
Menulis dengan sangat memperhatikan 

kebutuhan pasar 

Terbuka dan lapang dada terhadap 

segala intervensi pihak lain 

Imbalan finasial merupakan tujuan 

utama 

Terkadang kesempurnaan karya tidak 

lebih penting dari pada produktifitas  



Penulis berfikir idealis-industrial 

 

Tetap memperhatikan kebutuhan pasar, 

namun tetap berani ambil sikap yang berbeda 

dengan kebanyakan penulis lain 

Meskipun terbuka terhadap masukan orang 

lain, tetap mempunyai pendirian yang kokoh 

Imbalan finansial memang penting, namun 

tetap memperhatikan kualitas 

Keseimbangan antara kesempurnaan karya 

dan produktifitas 



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 



Teks Tk.Lanjut Tk. Menengah Tk.Dasar 

Aplikasi-Apliakasi 

SLOW MEDIUM FAST 

PERGERAKAN PRODUK DIPASAR 



Model Persaingan 

Persaingan dilevel 
ini biasanya terjadi 
tidak secara 
langsung face to 
face antar produk. 
Karena pangsa 
pasar dilevel ini 
sangat lebar maka 
masing-masing 
penerbit dapat 
memainkan gaya 
yang dituangkan 
dalam bentuk seri 
penerbitan buku 
tertentu.  

Tidak mudah 
membuat produk 
yang benar-benar 
tepat diposisi ini. 
Banyak konsumen 
kecewa karena 
merasa salah 
membeli buku. 
Keluhan yang 
sering muncul 
adalah terlalu 
mudah atau 
terlalu sulit.  

Tidak banyak 
produk yang 
bermain dilevel 
ini. Produk dilevel 
ini laku biasanya 
karena konsumen 
telah teredukasi 
sejak masih 
dilevel dasar oleh 
penulis-penulis 
yang ia gemari.  

Persaingan 
langsung face to 
face antar produk. 

Kualitas & 
Reputasi penulis 
sangat 
berpengaruh 
terhadap 
keputusan beli.  

Dasar Menengah Lanjut Teks 

APLIKASI 
TEKS 



Buku yang baik adalah : 

Mempunyai sistematika yang konsisten 

Bahasa yang baik, benar dan efisien 

Informatif dan komunikatif 

Ada 2 cara dalam menulis : 

Menyampaikan hal lama dengan cara baru 

Menyampaikan hal baru dengan cara lama 



Cara mengirimkan naskah 

Cetak naskah lengkap 

Sertakan Bio data diri anda 

Sertakan deskripsi segmen pasar yang ingin diraih 

Masukkan amplop dan kirimkan ke penerbit 

Tunggu Pemberitahuan apakah naskah anda diterima/ditolak 



Kelengkapan naskah dalam 
softcopy 

Daftar isi 

Gambar dalam format JPG dengan resolusi 300 dpi 

Kata Pengantar 

Naskah lengkap 

Daftar pustaka 

Sinopsis 

 



Proses Administrasi naskah di 
penerbitan 

Penilaian 

Distribusi 

Terima sampel 

Royalti 

Kirim naskah 

diterima ditolak 

Surat pemberitahuan  

Dan permintaan softcopy 

Surat pemberitahuan  

Dan naskah dikembalikan 

Surat Perjanjian  

Penerbitan 
Proses pracetak 

Cetak 

.... hari 

.....hari 

.... hari 

.....hari 
 



Bila kau bukan 

anak raja,  

juga bukan  

anak ulama 

besar, maka 

menulislah. 

 
 

 (Al Ghazali) 


