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PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO 

A. PERMOHONAN PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO  

Borneo Orangutan Survival Foundation, selanjutnya disebut Yayasan BOS, memiliki 
sejumlah besar aset fotografi dan video beresolusi tinggi. Bagi awak media yang 
membutuhkan dokumentasi beresolusi tinggi, sila isi formulir dan perjanjian di bawah 
ini untuk dikirimkan kepada kami di press@orangutan.or.id. 

FORMULIR PERMOHONAN 

Nama Depan  

Nama Keluarga  

Lembaga Asal  

Alamat   

Kota/Kode Pos  

Alamat Surel  

Nomor Telepon  

Website   

Media Sosial  

Publikasi  
 Jika bekerja lepas (freelancer), mohon sebutkan satu publikasi yang melibatkan diri Anda 

 

Beri tanda ✔ di pilihan paling sesuai: 

Cetak  Daring  Televisi  Blog/Media Sosial  Media lain 

Jelaskan tujuan Anda menggunakan dokumentasi kami, termasuk konteks yang akan 
diwakili dokumentasi tersebut, dan rencana distribusinya: 

 

Masa Pemakaian     
 dari (tgl/bln/thn) sampai (tgl/bln/thn) perkiraan durasi dlm hari 
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B. PERJANJIAN PENGGUNAAN FOTO DAN VIDEO  

Yayasan BOS memberikan izin terbatas dan non-eksklusif untuk penggunaan aset 
fotografi dan video individu demi kepentingan publik, reproduksi, dan distribusi 
semata-mata untuk penggunaan pribadi yang tidak komersial atau untuk penggunaan 
terkait berita sesuai isi aset foto dan video. 

Saya, [nama Anda]  setuju atas persyaratan berikut: 

• Saya hanya akan menggunakan aset foto dan video untuk tujuan tertulis di 
formulir di atas. Jiak ada penggunaan yang tidak sah, saya bertanggung jawab 
penuh atas sanksi finansial dan/atau tuntutan hukum.  

• Saya tidak akan mendistribusikan atau membagi aset foto dan video di luar media 
tertentu dan saluran publikasi yang namanya telah saya sebutkan di atas. 

• Saya hanya akan menerbitkan aset foto dan video selama tanggal aktif yang 
disebutkan di atas. Saya tidak akan mengarsipkan atau menyimpan aset foto dan 
video apapun untuk penggunaan di masa mendatang, atau untuk tujuan distribusi 
ulang atau memberi lisensi untuk digunakan oleh orang lain. 

• Saya tidak akan menjual aset foto dan video kepada pihak lain demi keuntungan. 

• Saya tidak akan menggunakan aset foto dan video demi keuntungan tanpa izin 
tertulis dari Yayasan BOS. 

• Saya akan mencantumkan kredit sebagai berikut dalam setiap aset foto «BOS 
Foundation», atau kredit lain sesuai permintaan dan disetujui oleh Yayasan BOS. 

• Saya tidak akan memanipulasi atau mengubah aset foto dan video dalam cara yang 
menimbulkan salah persepsi, atau mengubah pesan dan arti dari sebuah aset foto 
dan video.  

• Saya tidak akan pernah menampilkan aset foto dan video dengan cara yang 
merendahkan atau menimbulkan persepsi bahwa orangutan dan beruang madu 
layak dipelihara. Saya hanya akan menyajikan aset dalam konteks yang mematuhi 
PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB Yayasan BOS. 

Dengan ini saya nyatakan telah membaca, memahami hal di atas, dan menyetujui 
perjanjian ini. Saya memahami dan menerima jika saya gagal untuk mematuhi 
hal-hal di atas; Yayasan BOS berhak mencabut izin saya/kami atas aset Yayasan BOS 
sewaktu-waktu. 

 / /  
Tempat   Tanggal (tgl/bln/thn) 

 
Tanda Tangan 
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