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Ide dalam menulis buku
Sumber-sumber dalam penulisan buku

1

Setiap dosen SETIDAKNYA MAMPU
memberikan perkuliahan di kelas secara
LISAN bahkan ada yang HAFAL TANPA 
BUKU saat menyampaikan materi. Juga,  
kerap membimbing/mengoreksi tugas
kuliah, tugas akhir (skripsi, tesis, 
disertasi) mahasiswa. Sayangnya, tidak
semua dosen bisa menghasilkan TULISAN 
yang baik bahkan ada yang tidak sanggup
MENULIS buku

DOSENDI ANTARA 
LISAN DAN TULISAN

@kangarul
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IDE

01
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MATERI KULIAH
Naskah buku dibuat dari bahan kuliah atau
modul pertemuan perkuliahan

PENDAPAT/PENGALAMAN
Pengalaman terhadap sebuah
fenomena/kasus atau pengalaman saat
melakukan penelitian dan pengabdian
masyarakat

TESIS/DISERTASI
Tesis atau disertasi merupakan bahan yang 
kaya dengan bahan penulisan naskah buku

Jurnal/Prosiding
Karya tulis yang dipublikasikan di jurnal

ilmiah atau bahan seminar/workshop

“
Setiap orang diberikan

kemampuan untuk mewujudkan

kreativitas, termasuk dalam

bentuk tulisan KARENA tidak 

ada satupun di dunia ini yang 

sebenarnya “baru” yang ada 

hanya menulis ulang
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MENGAPA?

Gairah menulis terus menurun sejak lulus 
S2 atau S3 dan tidak adanya pembiasaan
diri dalam menghasilkan karya ilmiah

KEBIASAAN 

Banyaknya akademisi yang terjebak dengan
pekerjaan administrasi di kampus maupun
terkait administrasi sertifikasi dosen, laporan
kinerja, akreditasi, dan sebagainya

BERKUTAT DENGAN ADMINISTRASI
Aktivitas akademik yang terlalu padat

menyebabkan sering kali tidak ada waktu
khusus untuk dosen dalam menulis

AKTIVITAS YANG PADAT

Banyak akademisi yang baru menulis karya
ilmiah baik itu jurnal atau buku ketika
terdesak oleh kebutuhan untuk naik

pangkat/golongan atau KPI’s

MENULIS KETIKA PERLU

Menerbitkan buku
Bagaimana sebuah buku itu terbit
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• Buku yang dipublikasikan 
telah memiliki ceruk 
pasar yang pasti

• Penerbit juga memiliki 
“pertimbangan mudah” 
untuk mengakuisisi 
sebuah naskah akademik 
untuk diterbitkan 
menjadi buku

• Mulailah menulis naskah 
buku dengan materi 
perkuliahan di kelas. 

• Siapkan 5 sampai 10 
halaman materi 
perkuliahan sebagai 
bahan dasar naskah 
penulisan buku

• Selesaikan (rapikan)
naskah buku setelah
materi perkuliahan
selesai

MENULIS NASKAH BUKU DENGAN
PERKULIAHAN MENULIS NASKAH BUKU
DENGAN PERKULIAHAN MENULIS NASKAH
BUKU DENGAN PERKULIAHAN MENULIS
NASKAHBUKUDENGANPERKULIAHANKANGARUL

KONTEN LUARAN

Menerbitkan Buku?
Berbagai cara untuk menerbitkan buku
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SATUAN BIAYA MENERBITKAN BUKU?

Bulan 1 Bulan2 Bulan3 TERBIT

Rp1jt Rp2jt Rp20jt
45-55 %
Harga X4

Dengan menghabiskan biaya sekitar minimal 
Rp23 juta, maukah Penerbit menerbitkan

naskah buku yang “tidak laku” dan “kurang
populer” di pasaran?

Struktur buku
Isi dan teknis sebuah naskah buku
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Anatomi buku membantu dosen untuk mengenal bagian-bagian
penting dalam penulisan naskah buku. Anatomi buku ini adalah
standar minimal yang dibutuhkan oleh setiap penerbit

Bagian Kover Buku

Halaman Pendahulu Buku (Preliminaries)

Hakaman teks Buku

Halaman Penyudah Buku

Biodata Penulis

Ringkasan isi buku, teks promo buku, testimoni, biodata singkat
penulis buku, logo dan alamat penerbit, ISBN, kategori buku, judul

dan subjudul

Kover Buku
Bagian Kover Belakang

Sampul/kulit bukubagian terluar dan pelindung buku yang terdapat
informasi mengenai judul utama/induk judul buku, subjudul/anak

judul nama pengarang, dan (logo) penerbit. Bisa juga memuat
informasi jenis buku, pemberi kata pengantar, editor/penyunting, 

atau testimoni

Bagian Kover Depan
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15

JUDUL BUKU

16

Kover Belakang
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Kover Belakang
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19

Kover Belakang
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BIODATA
Halaman Pendahulu
Preliminaries
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Halaman Pendahulu
Buku

PRELIMINARIES

1. Halaman Prancis/halaman setengah judul
2. Halaman judul utama (full tittle, page tittle)
3. Halaman keterangan penerbitan (imprint)
4. Halaman persembahan (dedication) atau

halaman ucapan terimakasih (acknowledge)
5. Halaman daftar isi
6. Halaman daftar gambar/ilustrasi
7. Halaman epigraf
8. Halaman Kata Pengantar (foreword)
9. Halaman Prakata (Preface)

Preliminaries atau front matter merupakan bagian
depan buku, yang biasanya terdiri dari:

Ditulis oleh orang lain.
Berisi tentang apresiasi

atau ulasan.

KATA PENGANTAR (Foreword) PRAKATA (Preface)

Ditulis oleh penulis buku. 
Berisi tentang ringkasan/ 
bagian penting buku

Bisa berisi ucapan terimakasih kepada penulis

Bisa memuat mengapa buku ini ditulis, untuk pembaca
kategori apa, dan juga bisa berisi ucapan terimakasih
kepada berbagai pihak
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Kata Pengantar
Foreword

Suatu pengantar terhadap sebuah buku
atau penulisnya, sering ditulis oleh
seseorang yang bukan penulis buku itu
sendiri dan ia merupakan ahli di bidang
yang dikupas dalam buku itu. Nama 
penulis kata pengantar dan tanggal
pembuatan dicantumkan dibagian bawah
setelah kata pengantar

Manser (1986) Kamus Istilah Penerbitan

dan Percetakan. Jakarta: Kesaint Blanc

Prakata
Preface

Suatu pengantar untuk isi buku, 
biasanya ditulis oleh pengarang/ 
penulisnya. Di dalam prakata, penulis
menjelaskan untuk apa ia menulis buku
dan untuk siapa buku tersebut ditulisnya. 
Terkadang di dalam prakata, penulis juga
menyampaikan ucapan terima kasih
untuk orang-orang tertentu.

Bambang Trim (2017) 200+ Solusi

Editing Naskah dan Penerbitan. Jakarta: 
Bumi Aksara
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THANK YOU

Dr Rulli Nasrullah, M.Si

0817 80 4088

kangarul@gmail.com

www.dosengalau.com


