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Kepada Content Creator,
Terima kasih karena mempublikasikan karya anda atau pun melisensikan karya anda kepada
New Naratif. New Naratif bermaksud untuk tetap menjaga hubungan kedekatan dengan
kreator konten kami sebaik mungkin, dan juga dokumen ini yang bermaksud merangkum
ketentuan dari kami yang melisensikan karya anda, dan hak anda sebagai seorang kreator
konten. Harap dipahami bahwa ini bukanlah kontrak legal (sebab pengacara mahal), melainkan
upaya kami untuk memperjelas ketentuan dari kami untuk menghindari kesalahpahaman. Jika
anda menginginkan kontrak yang mengikat secara hukum, ataupun anda ingin melisensikan
karya anda kepada kami dengan ketentuan lain, jangan sungkan untuk menghubungi
Managing Director kami, PJ Thum, melalui pingthin.thum@newnaratif.com
Hak anda sebagai seorang Content Creator dan Hak tersebut Anda Berikan
kepada New Naratif
Anda, Content Creator, merupakan pemilik karya anda. Anda memberikan izin atau hibah
kepada New Naratif untuk mempublikasikan karya tersebut di mana saja di seluruh dunia,
untuk selama-lamanya (Akan berada di internet, sehingga akan bisa diakses oleh siapa saja,
dimana saja di seluruh dunia, selamanya!). Pemberian izin atas karya anda ini juga mencakup
versi berkala yang dicetak New Naratif dan/atau versi Antologi mana pun atau versi yang
terbaik. Hibah ini tidak bersifat eksklusif: setelah berakhir masa periode eksklusivitas, anda
bisa menjual hak cipta tersebut kepada siapa saja yang ada pilih. Anda menguasai semua hak
untuk karya anda. Kami akan mengakui anda sebagai pencipta karya tersebut dimanapun kami
publikasikan.
Masa Eksklusivitas: Anda memberikan New Naratif masa eksklusivitas untuk tiga bulan,
mulai dari publikasi atau merilis karya tersebut, dimana anda tidak akan mempublikasikan atau
pun membiarkan orang lain menggunakan karya tersebut.
Jika karya tersebut masih belum bisa untuk langsung dipublikasikan melainkan pertama-tama
harus disesuaikan (misalnya suatu naskah yang mana lalu kami rekam), maka anda
memberikan New Naratif hak untuk menyesuaikan karya tersebut ke dalam format yang
ditentukan.
Jika New Naratif ingin menyesuaikan karya tersebut ke dalam format penerbitan lainnya
(cetak, video, podcast, komik, dan lain-lain), kami akan bertanya kepada ada. Dan Kami tidak
akan merubahnya tanpa seizin anda.
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Ketentuan Pembayaran
New Naratif melakukan pembayaran untuk hak untuk melisensikan karya anda. Namun, kami
juga berhak untuk tidak mempublikasikan karya tersebut. Jika kami memutuskan untuk
mengangkat karya anda, namun selama proses pengeditan, Editor yang mengontrol karya anda
memutuskan bahwa kami tidak bisa mempublikasikan karya anda, maka kami akan
memberikan anda kompensasi pembayaran sebesar 25% dari harga yang telah disetujui.
(misalnya jika bayaran US$200, maka kami akan membayar anda $50).
Setelah Editor yang bersangkutan memutuskan bahwasanya karya anda telah lengkap, anda
harus memberikan invoice atas harga yang disetujui. Kami biasanya memberikan pembayaran
dalam 24 jam, namun kadang-kadang terjadi penundaan. Kami akan secara pasti melakukan
pembayaran dalam 30 hari setelah menerima karya tersebut.
Harap dipahami: kami biasanya melakukan pembayaran melalui TransferWise ke rekening
bank anda. Dalam beberapa hal (khususnya Kamboja), kami mendapati bahwa biaya transfer
bank internasional sangat tinggi untuk transfer SWIFT dari bank perantara. Kami akan
mengirimkan anda sesuai dengan jumlah yang anda berhak terima, namun anda bertanggung
jawab terhadap segala biaya transfer bank. Kami juga bisa melakukan pembayaran melalui
Paypal atau transfer bank langsung di Inggris (New Naratif merupakan perusahaan yang
berlokasi di Inggris).
Rincian pembayaran yang disertakan dalam invoice anda
Untuk Pembayaran dengan Transfer Bank
•
•
•

•

Alamat Email
Nama Lengkap di Rekening Bank
Alamat Anda sesuai dengan rekening bank anda (Bukan alamat bank anda)
o Jalan
o Kota
o Kode Pos
o Negara
Detail Bank (harap dicantumkan sebagaimana mestinya):
o Mata uang rekening (IDR, MYR, SGD, USD)
o Nomor rekening
o Kode Routing
o IBAN
o Kode SWIFT
o Kode bank lainnya yang diperlukan
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Untuk Pembayaran melalui Paypal
•

Alamat Email
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