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Lampiran

Surat Pengantar dan Proposal Penawaran Naskah (Contoh 2)

Yogyakarta, 27 Juni 2016

Kepada yang terhormat,

Editor Akuisisi

Penerbit Elex Media Komputindo

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini saya kirimkan naskah saya yang berjudul Memadukan Web Design

dan Web Programming. Naskah ini berisi panduan membuat website mulai dari nol sampai

mahir. Naskah ini bisa mengisi kekosongan buku tentang Web Design dan Web Programming

yang sampai kini belum ditulis oleh penulis lainnya. Informasi yang tersedia baru potongan-

potongan informasi yang tidak utuh dan belum memadai.

Saya juga menyertakan data diri dan identifikasi naskah sebagai informasi tambahan. Tentu

saya berharap Bapak/Ibu berkenan membaca naskah ini untuk menimbang kemungkinan

terbitnya. Dengan senang hati saya juga bersedia mendiskusikan lebih mendetail mengenai

naskah ini sekiranya diperlukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/

Ibu. Jawaban hangat dari Bapak/Ibu saya nantikan selalu.

Hormat saya,

Hambali Al-Musa



2

DATA DIRI PENULIS 

Nama Hambali Al-Musa 

Alamat Tinggal Jl. DI Panjaitan No. 47B Jogokarian 

Mantrijeron, Yogyakarta 

Email myhambali@gmail.com 

Kontak 0858.7884.0186 

Profil Singkat  Alumni S1 AKAKOM UGM 

 Programmer di Hammus Creative Land 

 Freelance Website Programmer 

 Penulis Buku Populer 

IDENTIFIKASI BUKU 

Judul Buku Memadukan Web Design dan Web Programming 

Kategori Internet, Desain, Pemrograman 

Jenis Buku Tutorial, Referensi 

Keterampilan Tingkat Dasar dan Menengah 

Tebal Naskah 200 Halaman A4 

Tema/Konsep Memberi panduan dan pembelajaran dalam mengaplikasikan web 

design dan web programming sekaligus cara memadukan keduanya 

agar mampu membuat sebuah website yang dinamis dan interaktif. 

Kelebihan  Sampai saat ini, belum ada buku yang sejenis di pasaran. Dengan 

demikian, buku ini berpotensi menjadi buku tunggal dan menjadi 

menjadi primadona di pasaran. Selain itu, buku ini juga dilengkapi 

video tutorial sebagai penunjang penjelasan. 

Manfaat Para pembaca dapat mengetahui dasar-dasar sekaligus 

pengembangan cara membuat website yang dinamis dan interaktif. 

Target Pembaca  Semua kalangan insan web: para desainer dan programmer.  

 Tingkat pemula, menengah dan tingkat mahir.  

 Pelajar/mahasiswa, instruktur, orang awam, web designer dan 

web programmer. 


