CARA MENERBITKAN BUKU
1. Silakan baca Kontrak Kerja Sama untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Penulis dan
Aura Publishing.
2. Lihat paket penerbitan aura publishing, pilih paket penerbitan, kemudian kirim naskah yang
akan anda terbitkan melalui email : aura_print@ymail.com dan konfirmasi pengiriman
naskah anda kepada aura publishing melaui sms atau telphone : 081281430268

Berikut poin yang perlu dipersiapkan:
1.   Judul Naskah
Usahakan judul naskah sudah fix, sehingga judul naskah yang tercantum dalam surat
kontrak sesuai dengan yang ada di buku.
2.   Naskah Utama
File berupa MS Word, font size 12, spasi 1,5, margin 2-2-2-2. Format tersebut jika dalam
bentuk buku akan menjadi 1,5 kali lipat dari jumlah halaman naskah asli Anda. Misal: jika
naskah Anda 100 halaman MS Word, maka buku akan menjadi kurang lebih 150 halaman.
3.   Deskripsi Naskah
Deskripsi naskah adalah narasi dari naskah Anda. Deskripsi naskah akan ditampilkan pada
kover belakang buku dan website. Anda bisa menampilkan sinopsis, cuplikan
naskah, atau endorsement,yang menurut Anda dapat membuat orang penasaran dengan
isi buku Anda. Deskripsi naskah maksimal memuat 1.600 karakter.
4.   Deskripsi Kover
Deskripsi kover atau request cover adalah permintaan desain kover buku Anda. Untuk
permintaan desain kover, minimal Anda harus mendeskripsikan warna dominan dan
gambar utama yang Anda kehendaki.
Contoh:
Gambar utama: perempuan sedang menangis, Warna dominan: merah muda.
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KONTRAK KERJASAMA
Kontrak Kerja Sama
Antara Aura publishing dengan Penulis
Nomor: [nomor_kontrak]
Pada hari ini, tanggal [tanggal_kontrak], yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Ikhsanudin : Direktur CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Aura Publishing, beralamat di Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng , Bandar Lampung
2. [nama_penulis] : Penulis naskah buku “[judul_buku]” beralamat di [alamat_penulis], yang
pada Kontrak Kerja Sama disebut Pihak Kedua.

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai berikut:
Pasal 1
Kesepakatan kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dalam kegiatan
penerbitan naskah buku berjudul “[judul_buku]”, yang merupakan karya Pihak Kedua.
Pasal 2
Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama, bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya pihak yang
diberi hak dan kewenangan oleh Pihak Kedua untuk mempublikasikan, memperbanyak, dan
mentranslate naskah tersebut ke dalam bahasa lain.
Pasal 3
a. Pihak Pertama akan mencetak buku hasil karya Pihak Kedua hanya ketika ada pemesanan.
Penjualan dan promosi buku dilakukan melalui media online (facebook dan website). Untuk
buku dengan kualitas tertentu, akan didistribusikan ke toko buku offline dalam jumlah
terbatas.
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Pasal 4
a. 	Pihak Pertama akan memberikan imbalan kepada Pihak Kedua berupa royalti.
b. Nominal royalti sebesar 11,5% dari harga jual buku.
c. 	Pihak Kedua berhak mendapatkan 1 (satu) eksemplar buku sebagai contoh bukti terbit.
Untuk paket prolounching akan mendapatkan 25 eksemplar buku sebagai contoh bukti
terbit.
d. Pihak Pertama akan melaporkan secara real time jumlah penjualan kepada Pihak Kedua
setiap bulannya melalui akun member website Aura Publishing. Royalti akan ditransfer
setiap 90 hari setelah buku terbit ke rekening yang ditunjuk Penulis.
Pasal 5
Pihak Pertama mempunyai hak untuk menerbitkan buku hingga batas waktu di mana Pihak
Kedua membatalkan kerja sama ini dengan mengirimkan surat pernyataan pencabutan hak
terbit disertai tanda tangan di atas materai.
Pasal 6
a.  Isi seluruh naskah buku di luar tanggung jawab Pihak Pertama. Oleh karenanya, apabila ada
permasalahan hukum yang bersangkutan dengan isi buku, maka Pihak Pertama lepas dari
tanggung jawab.
b. Hal-hal yang tercantum pada materi cara penerbitan buku di Aura Publishing yang pernah
dipublish mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal dalam Kontrak Kerja Sama ini.
c.  Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Kerja Sama akan dibicarakan dan diputuskan
oleh kedua belah pihak dan keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan Kontrak Kerja Sama.
d. Bila antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian,
maka akan diadakan musyawarah secara baik-baik.
e. Kontrak Kerjasama ini secara keseluruhan maupun parsial tidak terpisah dari ketentuanketentuan di website www.aura-publishing.com termasuk paket-paket penerbitannya.
Pasal 7
Surat kontrak ini sah dan tidak memerlukan tanda tangan. Anda dianggap menyetujui kontrak
ini, ketika melakukan pengiriman naskah. Penulis akan mendapatkan salinan kontraknya
melalui account penulis di web.
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PAKET PENERBITAN
Sebagaimana komitmen awal untuk menjadi sahabat para penulis, Aura Publishing terus
berinovasi. Beragam paket penerbitan dan layanan kami hadirkan sesuai kebutuhan masingmasing penulis. Apa aja sih? Simak daftar menu berikut yuk!
Fasilitas tiap paket penerbitan:

1. PAKET PRO-LAUNCHING (RP 1.000.000,-)
FASILITAS:
 ISBN
 Design cover dan layout kualitas prima sesuai request penulis
 1 kali proofing design cover dan penulis berhak melakukan revisi satu kali
 Cetak kualitas prima dengan mesin printing POD (Print On Demand) canggih. Bahan cover
ivory 230gr, Finishing Laminating doff, isi HVS 70gr
 15 exp untuk ukuran buku A5 (21x14 cm), 10 exp untuk ukuran buku UNESCO (15,5 x
23cm), ONGOS KIRIM ditanggung penulis.
 Terbit dalam 15 hari kerja
 Promo di website, Fb, Twitter,
 Royalti 11,5% dari harga jual buku

2. PAKET EXPRESS (RP 1.000.000,-)
Kamu membutuhkan proses yang cepat dan mudah? Paket ini jawabannya. Hanya dalam
TUJUH HARI KERJA, buku Anda akan terbit dengan kualitas yang nggak kalah bagus dari paket
pro-launcing.
FASILITAS
 ISBN
 Design cover dan layout kualitas prima sesuai request penulis
 1 kali proofing design cover dan penulis berhak melakukan revisi satu kali
 Cetak kualitas prima dengan mesin printing POD (Print On Demand) canggih. Bahan cover
ivory 230gr, Finishing Laminating doff, isi HVS 70gr
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 5 exp Gratis ONGKOS KIRIM.
 Terbit dalam 7 hari kerja.
 Promo di website, Fb, Twitter,
 Royalti 11,5% dari harga jual buku

3. PAKET MINI EXPRESS (RP 500.000,-)
Paket Mini Express adalah paket khusus untuk naskah dengan maksimal 75 halaman. Dengan
Paket Mini Express, kamu cukup membayar Rp 500.000,-. Kerennya lagi, naskahmu akan siap
publish di web Aura Publishing dalam 7 HARI KERJA. Naskah yang lebih dari 75 halaman akan
masuk Paket Express biasa dengan biaya penerbitan Rp 1.000.000,-.
FASILITAS
 Edit aksara dan EYD
 ISBN
 Layout dan design cover kualitas prima sesuai request penulis
 1 kali proofing design cover dan penulis berhak melakukan satu kali revisi
 Cetak kualitas prima dengan mesin printing POD (Print On Demand) canggih. Bahan cover
ivory 230gr, finishing laminating doff, isi HVS 70gr
 1 eksemplar gratis ONGKOS KIRIM
 Terbit dalam 7 hari kerja
 Promo di website, FB, dan Twitter Aura Publishing
 Royalti 11,5% dari harga jual buku

S O L U S I C E TA K &
MENERBITKAN BUKU
www.aura-publishing.com

Aura-Publishing

@auraprinting

LAYANAN CETAK BUKU
Apabila Anda sudah memiliki naskah buku yang siap cetak (lengkap dengan design cover,
layout, ISBN, nama penerbit indie, dsb) Anda bisa menggunakan layanan cetak buku.
Kami menyediakan jasa cetak Satuan hingga 100 eks dengan harga yang relatif terjangkau
sebagai berikut:
SPESIFIKASI
Ukuran Buku

Unesco (15,5 x 23 cm)

A5 (21 x 14 cm)

Harga / halaman

Rp. 150

Rp. 75

Harga Jilid

Rp. 15.000

Rp. 8000

Harga Buku
UKURAN UNESCO
Jumlah Halaman

Harga Satuan

100

Rp. 27.500

Rp. 25.500

Rp. 22.5000

150

Rp. 37.500

Rp. 32.500

Rp. 28.500

200

Rp. 45.000

Rp. 40.000

Rp. 35.000

100 eks

200 Eks

UKURAN A5
Jumlah Halaman

Harga Satuan

100

Rp. 15.000

Rp. 13.500

Rp. 12.5000

150

Rp. 18.750

Rp. 17.300

Rp. 15.750

200

Rp. 22.500

Rp. 20.000

Rp. 19.000

100 eks

200 Eks

Untuk keperluan khusus, Aura Publishing menyediakan paket Cetak Massal 500 eks yang
sangat menguntungkan. Silakan hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut.
Layanan Design
Pembuatan cover : Rp 300.000,Pembuatan layout : Rp 200.000.Ps : Design cover dan layout dalam layanan ini menjadi milik penulis
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