SE JARAH
B E R DIRINYA
USAHA
CV Anugrah Utama Raharja (AURA) adalah badan
usaha yang bergerak di bidang usaha penerbitan
dan percetakan. Perusahaan ini berdiri secara legal
sejak tanggal 28 Desember 2012. Pada mulanya,
(AURA) Bergerak di bidang Digital Copyer buku,
Modul dan lain-lain. Dalam perkembangan
selanjutnya, CV Anugrah Utama Raharja (AURA)
berkembang dan melakukan banyak perluasan
bidang layanan. Di antaranya, membuka penerbitan
Buku dan juga jasa percetakan buku sebagai unit
bisnis yang dikelola secara professional untuk
melayani jasa percetakan buku maupun penerbitan
buku.

V I SI & M I SI USAHA
VISI
  Menjadi penerbit buku terbesar dan terbaik di
propinsi lampung khusunya, dan mampu bersaing
di tingkat Nasional
MISI
  Menyelenggarakan usaha penerbitan dan percetakan
secara profesional dan turut serta mencerdaskan
kehidupan bangsa menuju kehidupan yang sejahtera
  Menyediakan buku-buku pendidikan & Umum yang
berkualitas dan dibutuhkan masyarakat.
  Melayani kebutuhan solusi dokumen masyarakat
dengan kualitas prima.

T I M M A N A J E M EN
D D PEMIMPIN BISNIS
Pemimpin bisnis Penerbit &
Percetakan Aura (Anugrah
Utama Raharja) adalah
seorang pengusaha
muda yang telah teruji
kemampuannya. Dengan
target, semangat, dan
kepemimpinannya ia dapat
membuat perusahaan menjadi
sangat profitable, progresif dan
inovatif.
Suatu kebanggaan bagi perusahaan jika
dapat menjalin kerjasama bisnis yang saling
menguntungkan dengan seluruh dosen dan
institusi pendidikan di Indonesia. Hal ini karena
sejalan dengan visi, misi, budaya, dan goal
didirikannya perusahaan.

D D EDITOR
Tim Editor kami diketuai Muhamad Nizar, M.Si dan
beranggotakan beberapa editor.
Setiap naskah yang masuk akan diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) tipe utama, yaitu perlu di edit dan
tidak perlu diedit. Tentunya akan ditanyakan
terlebih dahulu kepada pemilik naskah buku
tersebut apakah beliau menghendaki
naskahnya diedit atau tidak perlu diedit.
Dengan adanya tim editor yang
berprofesional, dapat dipastikan bahwa
naskah buku ajar dan buku referensi atau buku
umum lainnya dari para calon penulis buku akan
diolah dan disunting dengan baik terlebih dahulu
sebelum masuk kedalam proses penerbitan dan
percetakan buku.
D D LAYOUT & DESIAN
desain dan Layout buku Aura publishing
di tangani oleh tenaga yang profesional,
sehingga menghasilkan tampilan desain &
layout buku yang manarik.

P RO D U K & L AYANAN
D D PRACETAK
Aura publisihing memberikan layanan pracetak berupa
editing, desain dan Layout buku, dengan pengerjaan
yang cepat dan hasil profesional, desain cover buku
yang eye catching sebagai bagian dari penyajian
kemasan buku yang menarik.
D D PRINTING
AURA printing memberikan layanan cetak berbagai
jenis & ukuran buku, dari cetak satuan hingga
ribuan. dengan mesin cetak buku teknologi terkini,
kami yakin dapat memberikan hasil cetakan dengan
kualitas terbaik dan dengan harga yang kompetitif.

DD

D D PUBLISIHING
Aura Publishing sudah berpengalaman lebih dari 4
tahun di dunia perbukuan dan tenaga-tenaga muda
yang inovatif dan keratif hadir sebagai penerbit
berbasis self atau indie guna memfasilitasi para penulis
dan siapa saja yang ingin membukukan karyanya dalam
bentuk buku.Dengan harapan hasil akhir karyanya anda
siap untuk dipasarkan ke masyarakat sesuai idealisme
dari penulis dengan kualitas yang layak dan bagus.
Penerbitan indie (Self Publishing) merupakan penerbit
yang dimana penulis bisa menerbitkan naskahnya
sendiri (bahkan mengedit dan meletakkannya
sendiri), lalu menggunakan jasa penerbitan dengan
kontrol penuh sebagai klien dan bernegoisasi
langsung dengan percetakan. Ia mengontrol secara
lengkap semua proses penerbitan, percetakan dan
pemasaran. Ia menginvestasikan waktu dan uangnya
hingga memperoleh imbalan lebih besar daripada
menerbitkan menlalui jalur mayor.
Menjadi istimewa lagi, kami adalah salah satu
Anggota IKAPI, dimana produk yang anda terbitkan
melalui label self publishing kami sudah di akui oleh
konsorsium sebagai buku profesional yang layak di
konsumsi publik.

D D JASA MENDIRIKAN PENERBIT, KHUSUS
PERGURUAN TINGGI)
Penerbitan merupakan salah satu
bidang penting yang harus
dilakukan oleh akademisi.
Para akademisi menyumbang

dunia penerbitan dalam
bentuk buku ilmiah, buku
ajar, buku teks, monograf,
jurnal, dan lain-lain. Dengan
penerbitan inilah, akademisi
berpeluang menyebarkan pikiran
dan ide mereka untuk dibaca masyarakat di
kampus maupun di luar kampus. Perguruan
tinggi mempunyai peranan yang penting dalam
menawarkan peluang dan ruang yang besar kepada
warga akademiknya menerbitkan karya ilmiah
mereka. Perguruan tinggi melalui university press
dilihat sebagai gatekeepers of ideas atau penjaga

pintu yang utama dalam penerbitan ilmiah yang
bukan saja menyumbang pada industri buku, bahkan
bertanggung jawab dalam melahirkan komunitas
ilmuwan
University Press juga mempunyai peran sebagai
Penyangga Utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, Atas
dasar semangat tersebut Aura publishing membentuk
sebuah devisi yang bertujuan untuk menjalin
kerjasama dalam mendirikan penerbitan perguruan
tinggi (University Press ) bagi universitas atau
perguruan tinggi yang belum memilikinya.

P E R L E N GKAPAN
Buku yang kami cetak menggunakan mesin
kapasitas production.

Mesin Cetak Xerox Dc 95/110
mesin cetak buku yang mampu mencetak
hingga 8000 eksemplar

Mesin Jilid Lem Panas
Mampu menjilid buku
hingga ketebalan 1 rim

Mesin Pemotong
Buku Otomatis
Mesin potong Buku
Otomatis, dengan hasil
potong buku lebih rapih &
presisi

Mesin Wrapping Buku
mesin pengemas buku ,
menjadikan buku lebih
rapi

M I T R A P E N ERBITAN
Darmajaya Press
penerbitan yang dimiliki oleh IBI
darmajaya Bandar Lampung
Kemitraan Penerbitan dengan Perguruan Tinggi
IBI Darmajaya. Mengembangkan minat menulis di
perguruan tinggi. Dengan adanya program ini, akan
memudahkan penulis untuk menerbitkan buku. Disini
memfasilitasi dosen, mahasiswa maupun karyawan
yang memiliki karya seperti diktat, buku ajar, buku
refrensi, modul kuliah, untuk diterbitkan menjadi
buku.
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