
Panduan Pengarang

Bumi
Aksara
Group Ikut mencerdaskan bangsa

melalui karya berkualitas.

Terbitkan naskah anda,

bersama kami !



Berpengalaman lebih dari tiga puluh

tahun di dunia penerbitan 

Telah menghasilkan puluhan buku laris

(best seller)

Layanan pasca terbit yang prima dan

terpercaya

Partisipasi aktif dalam promosi dan

pameran berskala nasional dan

internasional 

Anggota aktif organisasi penerbit

nasional (IKAPI)

Memiliki unit percetakan sendiri

berkapasitas tinggi
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Mengapa
Bumi Aksara

Group?



Jaringan Nasional



Syarat
Naskah
Terbit

Memiliki muatan akademik dan ilmu

pengetahuan, terutama dasar-dasar atau

pengantar keilmuan tertentu

Memiliki orisinalitas, ciri khas, dan

keunggulan yang tinggi dari buku lain

Tidak mengandung unsur SARA, ujaran

kebencian, dan hasutan serta muatan

negatif lainnya

Gaya bahasa ilmiah, namun mudah

dipahami pembaca khususnya

masyarakat umum

Penulis memiliki reputasi baik, jaringan

luas, dan siap memasarkan buku di

lingkungannya 
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Ketentuan
Pengiriman

Naskah

Minimal 200 halaman A4, jenis tulisan

Times New Roman, ukuran 12, dan

spasi 1.5

Diberikan dalam format Word (.doc

atau.docx)

Gambar dan grafik lengkap dan

disertakan dalam file terpisah

Dilengkapi kelengkapan buku seperti

daftar isi, daftar pustaka, catatan kaki,

dan sebagainya 

Bebas dari unsur plagiarisme

Disertai riwayat hidup penulis 

Dikirimkan langsung melalui editor atau

email editorial@bumiaksara.com
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Jenis
Kerja Sama
Penerbitan

Naskah dievaluasi oleh editor dan

diputuskan untuk terbit oleh sidang

redaksi 

Produksi dan pemasaran menjadi

tanggung jawab penerbit 

Penulis memperoleh royalti dari hasil

penjualan buku 

PENERBITAN REGULER

Pembiayaan produksi ditanggung

penulis  

Penulis melakukan distribusi secara

mandiri

TERBIT BERSAMA (CO-PUBLISHING)



Dipasarkan ke toko buku di jaringan

nasional seluruh Indonesia

Diterbitkan dalam bentuk e-book di

Google Play Books dan platform lainnya

Dipasarkan melalui e-commerce /

lokapasar besar di Indonesia dengan

toko resmi / official store di Tokopedia,

Shopee, Blibli, dan Bukalapak

Pembayaran royalti rutin disertai laporan

unit buku terjual

Promosi di media sosial Facebook dan

Instagram

Bedah buku, gelar wicara (talk show),

dan kegiatan promosi lain secara daring

(online) maupun luar jaring (offline)
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Layanan
Pasca
Terbit



Kirimkan
Karya
Anda! Kirim karya dan riwayat hidup anda ke 

editorial.bupel@bumiaksara.com
(naskah buku pelajaran sekolah)

editorial.ptu@bumiaksara.com 
(naskah buku umum dan perguruan tinggi)


