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PROSEDUR
MENGAJUKAN PENERBITAN BUKU

A. Prosedur Pengajuan Naskah

1. Bagi para penulis yang hendak mengajukan naskah buku untuk diterbitkan PT
RajaGrafindo Persada, hendaknya mengetahui ruang lingkup tema terbitan PT
RajaGrafindo. Penerbit PT RajaGrafindo Persada memiliki enam divisi (item produk)
penerbitan, yaitu (a) Rajawali Pers, khusus buku-buku wajib/ teks perguruan tinggi;
(b) Murai Kencana, buku-buku non- teks/populer dari pengarang nasional maupun
internasional; (c) Srigunting, buku-buku umum bertemakan keagamaan; (d) Rajawali
Sport, buku-buku olahraga dan kesehatan (e) Kolibri, buku-buku novel dan sastra,
dan (f) Rajawali Cilik, buku-buku anak populer dan pelajaran. Untuk produk Rajawali
Pers sampai saat ini terbagi ke dalam 19 disiplin keilmuan, yaitu:
a) Politik dan Filsafat Politik
b) Sosiologi
c) Antropologi
d) Pendidikan
e) Psikologi
f) Hukum
g) Statistik
h) Ekonomi/Manajemen
i) Agama
j) Filsafat
k) Metodologi
l) Administrasi Negara
m) Teknik dan Ekologi
n) Pertanian
o) Komunikasi
p) Ensiklopedi/Kamus
q) Pariwisata
r) Transportasi
s) Kesehatan/Kedokteran



2. Bersamaan pengajuan proposal buku Anda, berikan informasi sebanyak mungkin
tentang buku yang diajukan, meliputi:

• Deskripsi singkat latar belakang buku

• Biodata penulis

• Karya-karya (buku) yang telah/akan dipublikasikan

• Alasan-alasan buku yang diajukan penting bagi para pembaca

• Sasaran kelompok pembaca yang dituju

• Buku apa yang menjadi pesaing dari buku yang diajukan

• Keunggulan buku yang diajukan dibandingkan buku lain yang sejenis

• Signifikansi akademis dan teoretis buku yang diajukan

• Kekurangan-kekurangan buku yang diajukan

• Siapa yang relevan untuk dimintai menulis kata pengantar buku yang diajukan

• Ide untuk publisitas dan promosi buku

3. Lampiran data-data di atas dikirimkan dengan contoh (hasil print out) naskah yang
diajukan ke alamat berikut.
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4. Setelah naskah tersebut diterima oleh Departemen Editorial, naskah Anda akan

dievaluasi/direview selama paling lambat 3 bulan.

5. Setelah dievaluasi oleh Dewan redaksi, kami akan menginformasikan kepada penulis
tentang disetujui atau tidaknya naskah untuk diterbitkan.

6. Jika naskah disetujui untuk diterbitkan, kami akan mengirimkan Surat Perjanjian
penerbitannya sekaligus kami meminta untuk mengirimkan CD naskah yang akan
diterbitkan.

B. Mempersiapkan Naskah Awal

Banyak sekali naskah yang masuk ke meja editorial ketika mau diproses untuk diterbitkan
mengalami berbagai kendala seperti di  bawah ini.

1. File dalam disket tidak dipersiapkan dengan baik.
2. Tidak lengkapnya bahan pendukung naskah yang akan diterbitkan, seperti foto, ilustrasi,

tabel, dan lain lain.



3. Tidak adanya catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka.
4. Sistem penulisan (seperti penomoran, penulisan catatan kaki, dll) tidak konsisten.
5. Gaya bahasa tidak sesuai dengan ejaan baku bahasa Indonesia.
6. Berbedanya naskah hasil print out awal dengan file di dalam file disket/CD.

I. Format File

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan file naskah Anda.

• Soft Copy naskah dikirimkan dalam bentuk CD..
• Naskah dari file dalam CD yang diberikan oleh pengarang atau penerjemah merupakan

versi terakhir naskah.
• Jika ada perbedaan antara print out naskah dan file dalam CD, PT RajaGrafindo akan

menggunakan file yang ada dalam CD. Oleh karena itu, pastikan segala perubahan
dalam naskah sudah dimasukkan ke dalam  CD.

• File yang ada dalam CD harus bisa dibaca oleh sistem Windows dengan format rich
text.

• Program pengolah kata yang digunakan adalah MS-Word for Windows.

II. Pengetikan Naskah

Naskah yang masuk ke PT RajaGrafindo harus sudah diketik rapi. Kami tidak akan
menerima naskah yang masih berupa tulisan tangan atau dalam bentuk ketikan manual.
Hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam pengetikan naskah adalah sebagai berikut.

• Semua naskah diketik dengan dua spasi menggunakan jenis huruf Times New
Roman 12 poin, 1,5 spasi, di kertas HVS A4.

• Jarak spasi, baik untuk subbab, kutipan, tabel, dan lain lain harus tetap sama.
• Awal paragraf (menjorok masuk) jangan dibuat dengan spasi, tetapi gunakan TAB.
• Enter hanya digunakan untuk pergantian paragraf (alinea baru).
• Untuk strip panjang pemisah aposisi (—) tuliskan dengan dua strip kecil (-) tanpa spasi

pada awal dan akhir strip tersebut.
• Untuk alinea kutipan, tuliskan dengan huruf kapital kata “AWAL KUTIPAN” pada

awal alinea kutipan dan kata “AKHIR KUTIPAN” pada akhir alinea kutipan.
• Penomoran catatan kaki harus dilakukan secara manual. Semua teks catatan kaki

disimpan di bawah tulisan naskah.



III. Penyimpanan Naskah

Setelah proses pengetikan naskah selesai, Anda harus benar-benar dapat menyimpan
(memasukan) file naskah tersebut dengan benar, ke dalam CD, sebelum dikirimkan ke PT
RajaGrafindo Persada. Hal-hal yang harus anda perhatikan dalam  proses penyimpanan
naskah ini adalah sebagai berikut.

• Anda harus selalu mempersiapkan back-up file naskah Anda. Gunanya, jika CD
naskah yang Anda serahkan kepada PT RajaGrafindo rusak, Anda tinggal membuat
salinan dan mengirimkannya kembali.

• Setiap bab sebaiknya disimpan dalam satu file disket terpisah. Jangan sekali-kali
menyimpan seluruh file naskah Anda dalam satu disket karena akan mudah rusak dan
kemungkinan bagian tertentu di dalam file itu hilang.

• Beri nama file menurut nomor bab. Contoh BAB01, BAB02, dan seterusnya.

IV. Pengaturan Tabel, Gambar, dan Ilustrasi

• Semua artwork (gambar, ilustrasi, tabel, grafik, peta, dan bentuk grafis lain) dalam
naskah harus dinomori secara berurutan di dalam setiap bab dengan sistem penomoran
ganda, contoh: Tabel 2.1, Gambar 2.1.

• Rujukan untuk setiap artwork harus tercantum di dalam teks. Gunanya, agar pembaca
tahu di bagian mana material dimaksud dibahas. Perujukan dilakukan dengan
menggunakan nomor, contohnya: “…..seperti diperlihatkan dalam Tabel 17.3”, bukan
“….seperti diperlihatkan di tabel bawah ini”.

• Setiap data angka yang terdapat dalam tabel, grafik, atau yang lainnya harus dieja
satu-demi-satu dengan jari. Sebab, ketidakcermatan dalam menuliskan data kuantitatif
akan menurunkan kadar keilmiahan naskah.

• Setiap gambar atau foto yang akan dilampirkan dalam naskah harus diberi nomor,
keterangan, dan posisi foto dalam naskah di balik  setiap lembar foto tersebut serta
sumber gambar/foto.

• Jika artwork yang akan diserahkan dalam bentuk digital, simpan artwork tersebut
dalam file tersendiri. Beri masing-masing file tersebut nomor dan petunjuk posisinya
di dalam naskah.



V. Penyerahan Naskah Lengkap

 Setelah penyimpanan file naskah Anda selesai, berarti naskah Anda sudah bisa dikirimkan
ke Penerbit PT RajaGrafindo Persada.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyerahan naskah.

• CD yang berisikan file naskah versi terakhir. Pastikan bahwa setiap file teridentifikasi
dengan jelas sesuai dengan aturan penamaan file.

• Hasil print-out semua naskah yang ada dalam disket. Pada setiap halaman pertama
file naskah tersebut harus dicantumkan nama  file-nya.

• Pelengkap naskah berupa gambar, ilustrasi, peta, foto, tabel, grafik, dan lain lain,
beserta keterangan sumber dan caption-nya.

VI. Gaya Bahasa dan Pedoman Transliterasi

• Penerbit PT RajaGrafindo dalam penyusunan bahasanya mengacu pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KKBI) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI). Namun
demikian, untuk buku-buku keislaman, terdapat istilah-istilah, transliterasi, dan kaidah-
kaidah yang dikhususkan Penerbit PT RajaGrafindo.

• Pedoman Transliterasi

a kh sy gh n

b d sh f w

t dz dj q h

ts r th k ’

j z zh l y

h s ‘ m

VII. Cara penulisan Alquran dan Hadis

• Alquran
a. Terjemahan ayat Alquran ditulis italic.
b. Penulisan tidak menggunakan tanda petik, kecuali ayat tersebut memang

bentuknya tanya-jawab.
c. Di akhir kalimat terjemahan ayat Alquran diberi tanda titik bila berdiri sendiri.

Contoh:
—————————————arab——————————
Tunjukilah kami jalan yang lurus. (QS Al-Fâtihah[1]:6)



d. Di akhir tanda kurung diberi titik bila dalam teks.
Contoh:
Allah menyatakan dalam Alquran, Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu
(QS Yûnus [10]:92).

e.    Seperti yang sudah ditulis di atas penulisan surah Alquran     adalah:
(QS Al-Fatihah [1]:6).

• Hadis
a. Penulisan terjemahan hadis harus italic
b. Berbeda dengan terjemahan Alquran, terjemahan hadis  harus menggunakan

tanda petik (“) di awal dan di akhir terjemahan.
Contoh:
“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat.”

c. Cara penulisan hadis riwayat adalah (HR Bukhari Muslim)
d. Penulisan singkatan  radiya llahu ‘anhu’ adalah r. a.


