
Berkas Pendukung Program Hibah Deepublish 

Lampiran 1 

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama dan Gelar  :  

NIK    :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Alamat   : 

No. Telp./HP    : 

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi naskah buku yang berjudul  

“JUDUL BUKU” 

Ini adalah benar-benar karya asli saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat atau 

pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. 

Atas pernyataan ini saya siap menanggung tuntutan/sanksi yang dijatuhkan jika dikemudian 

hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara pribadi maupun hukum.  

Demikian surat ini saya tulis dan bisa digunakan sebagaimana mestinya  

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

Hormat Saya,  

  

                                                                    

 

 Nama Terang  

  

Materai 

10.000 



Lampiran 2  

FORMULIR PENDAFTARAN 

 

Isilah tabel dengan latar putih dengan lengkap! 

Nama :  

No. Telp/Hp :  

E-mail :  

Alamat Kirim Buku :  

    RT/RW :  

    Kelurahan :  

    Kecamatan :  

    Kabupaten/Kota :  

    Provinsi :  

    Kode Pos :  

Judul Buku :  

Cetak (Isi) : Warna(Full Color) 

Jenis Kertas  HVS 70 Gsm 

Kata Pengantar : Dari Penulis 

Sampel : Soft File (Via E-mail) 

Laminasi Cover : Glossy (Mengkilap)/Doff (Tidak Mengkilap) 

Keterangan Back 

Cover / Sampul 

Belakang 

: Sinopsis 

Program : Paket Penerbitan Deepublish 

Website  Bersedia di Websitekan 

E-Book : Bersedia di E-Book Kan 

Katalog  Bersedia di Katalog Kan 

Keterangan : (Jika diperlukan) 

Bidang Ilmu Buku 

(Pilih Salah Satu) 

: a. Kesehatan 

b. Teknik 

c. MIPA 

d. Pertanian 

e. Komputer 

f. Ekonomi 

g. Sosial 

h. Psikologi 

i. Hukum 

j. Agama dan Filsafat 

k. Budaya dan Sastra 

l. Kependidikan 

m. Seni 

n. Aneka Ilmu 
 

 

 

 

 



Buku ini menjadi penting atas pertimbangan berikut; 

 Sinopsis Umum 

 (Jelaskan synopsis buku anda!) 

 Urgensi secara keilmuan 

 (Jika buku anda buku akademik, jelaskan secara keilmuan apa yang 

menjadi penting bagi pembaca dan bagaimana urgensinya?, jika buku 

anda buku umum, mengapa buku ini perlu dibaca?) 

 Kebaruan yang ada dalam buku  

 (Jelaskan hal baru yang belum ada dibuku lain, dan ada dibuku anda atau 

yang unik da ri buku anda!, adakah hasil penelitian yang dimasukan) 

 Potensi pembaca buku 

 (Jelaskan siapa pembaca anda, seberapa besar atau banyak pembaca buku 

ini) 

 Kenapa buku saya perlu dipilih? 

 (Jelaskan alasan lain jika ada, sebagai pertimbangan penerbit deepublish 

menerbitkan gratis buku anda!) 
  



Lampiran 3 

BIODATA PENULIS 

PENERBIT DEEPUBLISH 

Isilah titik-titik pada kolom di bawah ini dan hapus opsi pilihan kolom di bawah ini yang 

tidak dipilih! 

Informasi 
 Dokumen yang 

diserahkan/upload 

Nama Pendaftar ................................................................ 
 Nama lengkap dengan 

gelar 

No.  KTP ................................................................  Copy/scan KTP/SIM 

NIP ................................................................ 

 Silahkan diisi jika 

memiliki NIP, jika 

tidak kosongkan saja 

No.  NPWP ................................................................ 
 Copy/scan kartu 

NPWP 

Jabatan Struktural ................................................................   

Jabatan Fungsional ................................................................   

Lingkari pilihan jawaban di bawah atau isi keterangan dengan 

informasi yang akurat 

 Keterangan 

1)  Jenis Kelamin 1. Laki – laki          2. Perempuan  Centang salah satu 

2)  Tempat dan 

Tanggal Lahir 

(Kota), (Tanggal) – (Bulan) – (Tahun)   

3)  Profesi 1. Dosen ……… (Kampus)………… 

2. Guru 

3. Wirausaha 

4. Konsultan 

5. Wiraswasta  

6. Lainnya................ 

 Pilihan dapat lebih 

dari satu. 

Untuk dosen, mohon 

ditambah keterangan 

jurusan dan fakultas 

4)  Mata Kuliah yang 

Pernah diampu 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

 Cantumkan semua 

mata kuliah yang 

sedang dan pernah 



4. ………………………………… diampu 

5)  Nama, Alamat, dan 

Kontak Instansi 

Nama : 

..................................................      

Alamat Lengkap : 

 ..................................................      

Kontak Hp/Telp.  : 

 ..................................................    

Email Instansi : 

..................................................    

 Silakan diisi 

selengkap mungkin. 

Data ini akan 

digunakan untuk 

pengiriman barang 

yang diorder. 

Jika profesi Anda 

adalah pengajar, 

mohon menyertakan 

lampiran logo dan 

deskripsi institusi 

secara terpisah (jpg) 

6)  Alamat dan Kontak 

Tempat Tinggal 

Saat Ini 

Alamat Lengkap : 

 ..................................................      

Kontak HP dan Telp. : 

 ..................................................    

 Email Penulis: 

………………………………………… 

Sosial Media (IG, FB, Twitter) 

………………………………………… 

 Silakan diisi 

selengkap mungkin. 

Data ini akan 

digunakan untuk  

alternatif pengiriman 

barang yang diorder. 

(jika penulis ingin 

dikirim ke rumah) 

7)  Informasi Rekening Bank : 

 ..................................................      

Nomor Rekening : 

 ..................................................    

 Atas Nama : 

………………………………… 

 Mohon diisikan secara 

lengkap informasi 

rekening guna 

meneruskan royalti 

yang penulis dapatkan 

dari penjualan buku di 

kemudian hari. 

Abaikan jika tidak 

bersedia buku 

dipasarkan. 

8)  Jenis buku yang 

ingin ditulis 

1. Buku Ajar 

2. Buku Referensi  

3. Buku Panduan 

4. Proceeding 

 Informasi lebih lanjut 

silakan akses 

www.deepublish.co.id 



5. Jurnal Penelitian 

6. Lainnya 

………………………………….. 

 

9)  Beberapa bidang 

ilmu yang dikuasai 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

 Silakan tulis seluruh 

bidang ilmu yang Anda 

kuasai 

10)  Rencana Judul 

Buku, Kategori 

Buku dan Ukuran 

Judul : 

 

Kategori : 

Novel/A5/B5/UNESCO 

 Disesuaikan dengan 

bidang keilmuan yang 

akan Anda tulis di 

buku ini 

11)  Buku Ini digunakan 

pada Semester 

(Silakan diisi pada semester berapa 

saja buku ini akan digunakan) 

  

12)  Foto Profil 

Profesional 

atau 

Pas Foto 

  Foto yang digunakan 

untuk database 

Website Penerbit 

Deepublish 

(bisa dilampirkan 

terpisah dari 

dokumen/file 

tersendiri) 

13)  Diskripsi Diri 

(dapat 

mendiskripsikan 

pendidikan, 

prestasi, dll.) 

 

.......................................................... 

 

 

 Silahkan diisi 

selengkap mungkin. 

Data ini akan 

digunakan untuk 

melengkapi diskripsi 

penulis pada website. 

Lampirkan juga CV 

lengkap Anda secara 

terpisah.  

14)  Nama Saksi 1  

(nama lengkap dan 

gelar) 

..........................................................  Nama saksi 1 dan 2 

akan digunakan untuk 

melengkapi dokumen 

MOU yang akan kami 

kirimkan kepada 

penulis. 
15)  Nama Saksi 2  

(nama lengkap dan 

..........................................................  



gelar) 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi mitra bisnis Penerbit 

Deepublish, dengan posisi sebagai penulis buku. Sebagai penulis saya bersedia mengikuti 

semua peraturan dan ketentuan Penerbit Deepublish. 

 

Tanggal : ...................................... 

 Nama Lengkap Profesi dan Jabatan Tanda Tangan 

    

 

 

 


