
KETENTUAN LAYANAN 

Web Pendaftaran Perpustakaan Digital ini adalah sebuah prosedur 

pendaftaran perpustakaan digital serta ketentuan yang ditetapkan untuk 

mengatur hubungan antar lembaga yang Anda daftarkan dengan PT Enam 

Kubuku Indonesia selaku pemilik Platform Perpustakaan Digital dan 

Pengguna Layanan. Syarat dan Ketentuan yang tercantum berikut ini harus 

Anda setujui sebelum Anda mendapatkan Aplikasi Perpustakaan Digital 

Platform kami dengan Aplikasi nama lembaga Anda, termasuk kebijakan 

privasi. Oleh karena itu Anda harus membaca dengan teliti semua syarat 

dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Layanan ini. 

 

PERJANJIAN LAYANAN 

Ketentuan ini adalah perjanjian hukum antara Anda, baik individu atau 

entitas ("Lembaga Anda" atau "Pengguna"), dan PT. Enam Kubuku 

Indonesia, dan afiliasinya mengenai Layanan, sebagaimana didifinisikan di 

bawah ini. PT Enam Kubuku Indonesia membuat Situs Web 

www.kubuku.co.id dan semua informasi, grafik, dokumen, teks, produk, 

layanan, dan semua elemen lain dari Situs Web dan semua produk yang 

ditawarkan pada ini Situs web dan Layanan dioperasikan melalui Situs Web 

dan plug-in, add-on dan aplikasi trait  tersedia untuk Anda dengan tunduk 

pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk 

Kebijakan Privasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya 

("Perjanjian" atau "Ketentuan Layanan"). Dengan menggunakan Layanan, 

Anda mengkonfirmasi bahwa Anda berusia di atas 18 tahun, dan Anda 

berhak untuk mewakili Lambaga yang Anda daftarkan untuk mendapatkan 

Aplikasi Perpustakaan digital ini dan Anda setuju untuk terikat oleh 



Ketentuan Layanan berikut dan semua syarat dan ketentuan yang 

terkandung dan/atau direferensikan di sini atau syarat dan ketentuan 

tambahan yang ditetapkan di Situs Web, dan memberi wewenang kepada 

kami untuk menggunakan informasi pribadi Anda sesuai dengan Kebijakan 

Privasi, sebagaimana mungkin diperlukan untuk memberikan Layanan 

berdasarkan Perjanjian, dan semua ketentuan tersebut akan dianggap 

diterima oleh Anda. Jika Anda TIDAK menyetujui semua Ketentuan Layanan 

ini, Anda TIDAK boleh menggunakan Layanan. Jika Anda TIDAK menyetujui 

ketentuan khusus tambahan apa pun yang berlaku atau untuk transaksi 

tertentu yang disimpulkan melalui Situs Web, maka Anda TIDAK boleh 

menggunakan bagian dari Situs Web dan/atau Layanan kami. 

 

DESKRIPSI LAYANAN 

Aplikasi yang kami buatkan untuk Lembaga yang Anda daftarkan adalah 

sebuah perpustakaan digital yang menggunakan nama Lembaga yang Anda 

daftarkan di web ini, Perpustakaan digital ini bisa diakses oleh seluruh 

anggota perpustakaan Lembaga Anda setelah Anda setujui.  Untuk 

mengakses perpustakaan Lembaga Anda. Mereka dapat membaca seluruh 

koleksi buku elektronik yang dimiliki oleh Lembaga Anda. Para anggota 

perpustakaan Lembaga Anda bisa membagikan informasi yang mereka 

baca ke temannya, bisa melakukan coretan di atas buku yang elektronik 

yang dibacanya, para anggota perpustakaan juga dapat menyumbang 

dengan menambah koleksi buku digital di Perpustakaan Lembaga Anda 

yang juga diakses oleh anggota perpustakaan lainnya. Pengguna juga bisa 

menyitasi bagian buku yang dibacanya selama tidak melanggar Undang 

undang dan Peraturan yang berlaku. 



Buku koleksi Perpustakaan digital ini tak bisa diunduh, Pihak Lembaga Anda 

tidak diberikan hak untuk menambah koleksinya sendiri. Semua 

penambahan koleksi harus seijin kami, PT Enam Kubuku Indonesia. 

Harap perhatikan bahwa satu (1) akun hanya akan digunakan oleh satu (1) 

entitas fisik. Dengan demikian, akun setiap pada Layanan kami adalah 

pribadi bukan multi-pengguna, dan dilarang oleh Ketentuan Layanan ini 

untuk memberikan akses akun kepada orang lain. Penggunaan atas Situs 

Web dan/atau Layanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpanan 

konten yang di-cache, terbatas pada perangkat. Anda tidak boleh 

mentransfer salinan konten yang di-cache ke perangkat lain melalui cara apa 

pun. 

Jika ada mencoba untuk melanggar Ketentuan Layanan ini, kami memiliki 

hak untuk memblokir atau menghapus akun yang melakukan tanpa 

penjelasan apa pun. Pihak Anda harus aktip memerangi usaha penjiplakan 

dan pembajakan buku dengan segala usaha yang dimiliki. Apabila Pihak 

Anda mendukung usaha illegal tersebut maka PT Enam Kubuku Indonesia 

akan memblokir semua akses ke perpustakaan Anda demikian juga semua 

konten yang dimiliki oleh perpustakaan Anda akan hilang dan kami tidak 

punya kewajiban untuk menggantinya dengan alasan apapun.  

 

PERANGKAT DAN VERSI 

Aplikasi Perpustakaan digital yang kami pinjamkan ke Perpustakaan 

lembaga Anda bersifat selamanya kecuali terjadi pelanggaran yang 

disebutkan di atas. Perpustakaan digital Lembaga Anda bisa diakses melalui 

aplikasi Windows dan Android. Anda akan mendapatkan versi terbaru kami 

apabila kami telah mempublikasikan versi baru secara gratis, kecuali 

beberapa fitur tertentu yang kami tidak publikasikan secara missal akan kami 



kenakan syarat untuk Anda memilikinya. Apabila di kemudian hari telah ada 

sistem operasi baru di luar Windows dan Android maka aplikasi di bawah 

sistem operasi tersebut tidak termasuk dalam ketentuan ini. 

 

HAK CIPTA 

Anda menyatakan sepakat bahwa akan menegakkan perlindungan hak cipta 

dan mengakui bahwa Program Aplikasi Komputer baik untuk komputer PC 

maupun Aplikasi Android yang digunakan menggunakan White Label 

lembaga Anda adalah hak cipta milik PT Enam Kubuku Indonesia. Pihak 

Anda mengijinkan PT Enam Kubuku Indonesia untuk membuat aplikasi 

komputer Perpustakaan Digital menggunakan nama lembaga Anda. Anda 

mengakui setiap buku elektronik yang menjadi koleksi baik yang di server 

milik PT Enam Kubuku Indoensia maupun yang dinyatakan telah dimiliki oleh 

Lembaga Anda, kepemilikan hak ciptanya maupun hak penggandaannya 

ada di tangan Pihak Penerbitnya. Setiap penggandaan maupun akses yang 

dilakukan oleh pihak manapun harus seijin tertulis dari Pihak Penerbit. Anda 

sepakat seluruh proses yang disepakati di ketentuan ini tunduk pada 

Peraturan Perundangan tentang Hak Kekayaan Intelektual beserta dengan 

seluruh sangsi apabila terjadi pelanggaran. 

 

WEWENANG DAN OTORITAS 

Anda menyatakan bahwa Anda memiliki wewenang untuk mewakili lembaga 

yang Anda daftarkan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan 

dalam proses pendaftaran perpustakaan digital lembaga yang Anda 

daftarkan serta semua risiko yang diakibatkan pendaftaran ini. Anda 

menyatakan bersedia menanggung semua risiko termasuk akibat hukum 

dari pendaftaran ini. 



HAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN DATA 

PT Enam Kubuku Indonesia berhak mendapatkan data dari penggunaan 

aplikasi Perpustakaan Digital ini serta mengolahnya menjadi data yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi atau kebijakan 

lainnya maupun Pihak lain sepanjang data yang dipublikasikan tidak 

mempublikasi privasi pihak lainnya. 

 

TATA CARA MENAMBAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

Penambahan koleksi buku digital di Perpustakaan dilakukan dengan cara 

membeli langsung ke PT Enam Kubuku Indonesia dan atau memperoleh 

sumbangan/donasi dari Pihak ketiga, dan atau Membeli melalui distributor. 

Apabila Anda membeli melalui distributor dan Pihak distributor tersebut tidak 

membayar kepada PT Enam Kubuku Indonesia maka Pihak PT Enam 

Kubuku Indonesia berhak untuk menghapus koleksi buku digital dari koleksi 

yang Anda miliki.     

 

IJIN PENGGUNAAN NAMA LEMBAGA 

Aplikasi Perpustakaan Digital Lembaga yang Anda daftarkan dari Aplikasi 

yang dimiliki oleh PT Enam Kubuku Indonesia menggunakan nama lembaga 

yang Anda daftarkan. Dengan mendaftarkan lembaga Anda berarti Anda 

member ijin kepada PT Enam Kubuku Indonesia untuk membuatkan sebuah 

aplikasi perpustakaan digital menggunakan nama Lembaga Anda dan 

memberi kuasa penuh PT Enam Kubuku Indonesia untuk berhubungan 

dengan Pihak Ketiga dalam hal pembuatan aplikasi tersebut. 

 

 

 



PENGHENTIAN HAK EDAR BUKU DIGITAL 

Pelanggaraan hak cipta dan perundangan dapat menyebabkan sebuah buku 

ditarik dari peredaran. Penarikan buku karena sengketa di internal Penerbit 

buku yang menyebabkan kami harus menarik buku digital koleksi lembaga 

Anda, akan diinfokan ke Anda dan diberikan kesempatan ke lembaga Anda 

untuk memilih judul pengganti. Sedangkan penarikan buku karena peraturan 

Pemerintah tidak akan kami beri penggantiannya. 

 

HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA 

Mengingat hubungan kerjasama yang tertuang dalam ketentuan ini, 

ditentukan juga oleh  kebijakan Pihak Ketiga, terutama perusahaan yang 

mengelola Play Store di mana aplikasi ditaruh, maka apabila penolakan 

terjadi, Anda dianggap menyetujui PT Enam Kubuku Indonesia akan 

menempatkan aplikasi perpustakaan digital lembaga Anda di situs yang 

dimiliki oleh PT Enam Kubuku Indonesia dan apabila di kemudian hari 

dikembangkan teknologi yang lain ketentuan di atas berlaku sama.  

 

FORCE MAJEURE 

Peristiwa Force Majeure yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-

kejadian di luar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat 

negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang 

bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan 

Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam diantaranya banjir, gempa 

bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan 

atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara 

material mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi 



kewajibannya dalam melaksanakan Ketentuan ini. Apabila selama 

berlakunya Ketentuan ini terbukti secara sah telah terjadi force majeure, 

maka segala biaya dan/atau risiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan 

tanggung jawab masing-masing PIHAK.  

 

PENYELESAIAN PERSELESIHAN 

Apabila dalam pelaksanaan Ketentuan ini timbul perselisihan, Anda sepakat 

dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian ini 

secara terpisah dan Anda sepakat akan menyelesaikan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. 

Saya menyatakan telah membaca dengan cermat, memahami isi ketentuan 

tersebut di atas. Saya menyetujui seluruh ketentuan di atas dan bertanggung 

jawab atas persetujuan ini dan bertanggung jawab baik dari segi moral 

maupun secara hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setuju  

DATA PERPUSTAKAAN 

Data Formulir Isi 

 

Nama Instansi*      :   

Nama Instansi di Aplikasi*    :  

Alamat*       :   

Kota*        :  

NPWP*       :   

Nama Penanggung Jawab    :  

Jabatan Penanggung Jawab    :   

Nama Pengelola      :   

Nomor Telpon Pengelola*    :   

Email Pengelola*      :  

Menggunakan Fitur Pendaftaran Online?* :   

Lampirkan Logo Instansi (High Resolution)* :   

Foto Banner (jika diperlukan)    :   

Catatan: 

▪ Formulir wajib di isi dan di lengkapi, untuk mempercepat proses 

pembuatan White Label Kubuku 

▪ Sertakan juga Attachment File yang terkait Formulir (Logo,foto dll) 

▪ Apabila memerlukan perjanjian kertas, silahkan Wa nomor berikut: 

08112925544 

 


