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Menerbitkan buku di UNIMATRIX Verlag-Berlin
Latar belakang
UNIMATRIX Verlag-Berlin adalah salah satu sektor bisnis dari UNIMATRIX UG (haftungsbeschränkt),
sebuah perusahaan yang berbadan hukum di Republik Federal Jerman (RFJ), berkedudukan di kota
Berlin. UNIMATRIX Verlag-Berlin menerbitkan karya tulis sebagai kekayaan intelektual masyarakat
Indonesia dari berbagai negara dengan kedudukan hukum penerbit di Jerman. Sebagai
konsekuensinya, pengarsipan kekayaan intelektual tersebut adalah di Deutsche Nationalbibliothek
(Perpustakaan Nasional) Republik Federal Jerman dengan keterjaminan pengarsipan professional.
Hasil karya tulis dan kekayaan intelektual tersebut memiliki ISBN bernomor 978-3-96514-MMMMNN, dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta RFJ (Urheberrecht). Pendistribusian dan
pemasaran produk di Indonesia dapat dilakukan oleh PT. Unimatrix Indonesia Internasional, yang
berbadan hukum di Indonesia. Pendistribusian dan pemasaran di wilayah Uni Eropa dapat dilakukan
oleh UNIMATRIX UG di Berlin.

Menerbitkan buku di UNIMATRIX Verlag-Berlin
Sebagai jasa penerbitan buku yang berbeda dengan penerbit umum dengan sistem seleksi naskah,
UNIMATRIX Verlag-Berlin membuat perjanjian dengan penulis (Agreement for Publishing). Dalam
perjanjian (kontrak) tersebut dipaparkan antara lain sbb:
1.
2.
3.
4.

Judul dan bentuk karya yang akan diterbitkan.
Penulis mengirimkan naskah dalam bentuk Word dengan format dan yang disepakati.
Royalti dari hasil penjualan dan mekanisme pembagiannya.
Biaya penerbitan yang diperinci: a) biaya pendaftaran ISBN dan VLB (Verzeichnis der
lieferbaren Bücher), b) pencetakan wajib untuk Deutsche Nationalbibliothek, dan
penyuntingan, 10 exemplar.
ISBN dan VLB (katalog buku yang dapat dijual) diperlukan agar buku tersebut dapat diakses
oleh database toko buku di Jerman termasuk toko buku online internasional, seperti
Amazon.
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Setelah penulis menerima konfirmasi contoh layout dari penerbit beserta ISBN yang sudah siap
cetak, penulis wajib membayar biaya penerbitan ke rekening UNIMATIX dengan pilihan rekening di
Jerman atau rekening di Indonesia
Selanjutnya penerbit akan mencetak dan mengirimkan karya tulis yang diterbitkan ke Deutsche
Nationalbiblithek di Frankfurt am Main, dan mengirimkan hardcopy ke penulis.
Pencetakan ulang dan pemasaran akan dilakukan sesuai permintaan pasar dengan persetujuan
penulis.
Hal-hal lainnya, termasuk kewajiban dan hak penulis dan penerbit diatur dalam Agreement for
Publishing yang disepakati kedua belah pihak.

Demikian kami sampaikan informasi ini agar bermanfaat bagi pengembangan SDM dan perlindungan
kekayaan intelektual bangsa Indonesia di seluruh dunia.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi: editor@uni-matrix.de
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