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Pendahuluan

SBNP Platform merupakan sebuah program manajemen pengetahuan 
yang berkaitan dengan SBNP Indonesian Working Group. SBNP 
Indonesian Working Group merupakan kelompok kerja yang diiniasi oleh 
SEAMEO RECFON dan berbagai institusi di Indonesia untuk membahas 
kegiatan promosi gizi berbasis sekolah yang pernah dilakukan. Salah satu 
program tidak lanjut dari kelompok kerja ini adalah pembuatan SBNP 
platform sebagai sarana untuk berbagi informasi terkait kegiatan 
promosi gizi. SBNP Platform berbentuk website dengan alamat 
http://sbnp.seameo-recfon.org. Saat ini, SBNP Platform masih dalam 
tahap pengembangan dan pengumpulan tools SBNP dari pihak atau 
instansi yang bersedia untuk menggunakan platform ini sebagai sarana 
berbagi informasi dan publikasi tentang kegiatan promosi gizi berbasis 
sekolah yang telah mereka kembangkan dan implementasikan. Website 
ini dikelola oleh SEAMEO RECFON dengan dukungan dari GAIN 
Indonesia.

SBNP Platform Home About Blog Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod

READ MORE

by freepik.com



 Cara Kerja SBNP Platform | 3 of 5

1
Masuk/ Daftar

di sbnp.seameo-recfon.org

2
Permintaan

Unduh

3
Persetujuan

Unduh
dari PEMILIK

4
Unduh

SBNP Tools

Cara Kerja SBNP Platform
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SEAMEO RECFON yang memegang hak kekayaan intelektual (HAKI) dari nama domain dan situs SBNP 
Platform, serta yang mempunyai kewenangan untuk mengelola nama domain dan mengelola situs 
SBNP Platform. HAKI yang terkait dengan konten khususnya yang berhubungan dengan SBNP tools 
yang tersedia dalam situs SBNP Platform dipegang pemilik dari SBNP tools yang dimaksud. SBNP 
Platform hanya digunakan sebagai sarana berbagi informasi dan publikasi SBNP tools yang dimaksud. 
Terima kasih telah menggunakan situs SBNP Platform. 

- Menggunakan dan Mengakses SBNP Platform
Dengan menggunakan SBNP Platform, yang kemudian disebut sebagai “situs”, Anda setuju dan 
mematuhi petunjuk penggunaan situs ini. “Pemilik” adalah orang atau institusi yang memiliki hak 
penuh terhadap SBNP tools yang tersedia dalam situs ini. “Pengguna” adalah orang yang 
mempunyai akun pada situs ini. “SBNP Tools” adalah seperangkat alat atau media yang digunakan 
pada saat melakukan kegiatan promosi gizi berbasis sekolah, seperti Poster, Permainan, Leaflet, 
Lembar Balik, Video, dll. Mohon agar dapat dibaca dengan hati-hati syarat dan ketentuan ini. Jika Anda 
tidak menyetujui dan mematuhi syarat dan ketentuan situs ini, Anda tidak boleh menggunakan dan 
mengakses situs ini.

- Mengakses versi lengkap dari SBNP tools
Untuk mengakses versi lengkap dari SBNP tools, pengguna perlu untuk menekan tombol permintaan 
unduh yang ada pada halaman deskripsi dan secara otomatis akan mengirimkan tautan permohonan 
kepada pemilik. Jika dalam waktu 14 hari pemilik tidak memberikan respon terhadap permohonan 
tersebut, pengguna dapat menghubungi pemilik melalui email. Alamat email didapatkan dari 
ringkasan SBNP tools pada situs ini.

- Akun SBNP Platform
Anda memerlukan akun situs untuk meminta versi lengkap dari SBNP tools. Anda dapat 
menggunakan akun media sosial Anda sebagai akun situs ini. Silahkan kunjungi alamat 
http://sbnp.seameo-recfon.org/login untuk masuk ke dalam situs. Untuk melindungi Akun Anda, 
rahasikan sandi Anda agar tetap terjaga. Anda bertanggung jawab penuh atas aktivitas yang terjadi 
pada penggunaan akun Anda.

- Copyright
Informasi yang tersedia pada situs ini merupakan public domain, sehingga mudah untuk 
didistribusikan dan disalin. Ketika menggunakan situs ini, Anda akan menemui dokumen, ilustrasi, 
foto, atau sumber informasi lain yang mungkin mengandung lisensi atau HAKI yang dimiliki 
seseorang, perusahaan atau organisasi yang terlindungi oleh hukum di Indonesia maupun hukum di 
luar Indonesia. Penyerabaran atau pencetakan ulang SBNP tools yang terlisensi membutuhkan ijin 
tertulis kepada pemilik.

Situs ini menyediakan akses gratis terkait ringkasan SBNP tools dan tautan yang digunakan sebagai 
permohonan unduh kepada pemilik.
Situs ini tidak menyediakan versi lengkap dari SBNP tools secara terbuka, kecuali pemilik telah 
memberikan pesetujuan untuk mengunduh secara lengkap dari permohonan unduh yang 
diajukan oleh pengguna melalui situs ini.
Untuk dapat menampilkan SBNP tools pada situs ini, pemilik perlu untuk mengisi dan 
mengirimkan lembar pesetujuan kontributor (Appendix 1) yang menjelaskan tentang persetujuan 
pemilik tentang syarat dan ketentuan situs ini. dan profil SBNP tools yang dimaksud.
Untuk memberikan penjelasan kepada pengguna situs, kami mungkin akan mengirimkan 
pengumuman layanan, pesan dan informasi lain kepada pengguna.

1.

2.

3.

4.

Syarat dan Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2019.
Jika terjadi perubahan akan diinformasikan selanjutnya. 

Syarat dan Ketentuan
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Lembar Persetujuan Kontributor

Appendix 1

Setelah memahami tujuan, manfaat serta syarat dan ketentuan SBNP Platform, saya 
yang bertanda tangan dibawah ini:

Bersedia untuk ikut serta mempublikasikan SBNP tools yang saya miliki pada situs SBNP 
Platform dan Setuju dengan Syarat dan Ketentuan situs ini.

Nama :

Institusi :

Alamat Institusi  :

Email :

No Telp/ HP  :

Jenis Program  :

Judul :

Sasaran Program  :

Lokasi Program  :

Deskripsi Program :

Nama Pemilik HAKI* :

No Registrasi HAKI* :

Jenis SBNP tools

*) Jika sudah ada informasinya mohon diisi
**) Setelah mengisi formulir ini silahkan kirimkan formulir dan lampiran data SBNP tools Anda ke email 
seameo.recfon@gmail.com dengan format judul email [SBNP Tools] Judul Program
**) Informasi lebih lanjut dapat dikirim melalui email seameo.recfon@gmail.com atau 0821-2346-0027 
(WA Only)

Digital Signature

Permainan

KIE Kits

Buku

Modul

Video

Kuesioner

Powerpoint

Lainnya, sebutkan


	Pendahuluan
	Cara Kerja SBNP Platform
	Syarat dan Ketentuan
	Lembar Persetujuan Kontributor

	Permainan: Off
	KIE Kits: Off
	Buku: Off
	Modul: Off
	Video: Off
	Kuesioner: Off
	Powerpoint: Off
	Lainnya sebutkan: Off
	Nama: 
	Institusi: 
	Alamat Institusi: 
	Alamat Email: 
	Jenis Program: [Penelitian]
	No Telp/ HP: 
	Judul Program: 
	Sasaran Program: 
	Deskripsi Program: 
	Lokasi Program: 
	Nama Pemilik HAKI: 
	No Registrasi HAKI: 
	Bersedia dan Setuju: Off
	Lainnya: 


