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END USER LICENSE AGREEMENT 

 

Dengan mendownload lagu-lagu Tapsel/Madina di mompangjulu.wordpress.com, berarti anda telah setuju:  

1. Tidak membagi (share) atau memperbanyak lagu yang telah didownload dari link yang berasal 

dari mompangjulu.wordpress.com kepada siapapun  

2. Tidak menjual atau mengkomersilkan lagu yang didownload dari link yang berasal dari 

mompangjulu.wordpress.com  

3. Semua lagu di mompangjulu.wordpress.com hanya sampel secara acak dari album lagu Tapsel 

Madina yang telah/sedang dirilis dan kami menampilkannya sebagai sarana promosi dari lagu-

lagu tersebut, jadi request link lagu dari anda tidak akan kami penuhi. 

4. Anda setuju untuk membeli kaset/VCD/DVD asli (original) dari lagu-lagu yang telah anda 

download. Jika tidak anda tidak setuju untuk membeli kaset/VCD/DVD asli dari lagu yang telah 

anda download, anda wajib menghapus lagu tersebut dalam waktu 1 x 24 jam 

5. Kami tidak bertanggungjawab dalam hal apapun apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan 

Undang-Undang atas penyalahgunaan semua lagu atau link lagu yang berasal dari 

mompangjulu.wordpress.com. 

 

Jika anda ingin mendapatkan lagu-lagu asli (original) Tapsel Madina dalam format VCD/DVD, Anda bisa 

menghubungi kami dengan :  

a. E-mail : ashar_nst@yahoo.co.id  

b. Hubungi/SMS kami di 0852 61 412211 (Amiruddin Pulungan) 

 

Inshaa Allah semua lagu-lagu/album Tapsel Madina yang anda pesan dapat kami penuhi (tergantung stock). 

Bantu para seniman di Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padang Sidimpuan dan 

Mandailing Natal untuk tetap berkarya dengan tidak membajak lagu-lagu mereka. Ayo beli VCD/DVD lagu-lagu 

Tapsel Madina yang asli! 
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F A Q 

 

Pertanyaan : Apakah admin mompangjulu.wordpress.com mendapatkan keuntungan finansial dari blog ini? 

Jawab: Tidak. Sampai saat ini admin mompang.wordpress.com tidak mengambil keuntungan apapun dalam 

bentuk finansial dari blog ini karena dari awal blog ini didirikan sebagai sarana memperkenalkan desa 

Mompang Julu khususnya dan Mandailing Natal umumnya kepada masyarakat luas. 

 

Pertanyaan: Kalau blog ini tidak menghasilkan keuntungan finansial, lalu dana pembuatan & perawatan 

blog ini dari mana? 

Jawab: Untuk dana perawatan blog ini dilakukan secara mandiri oleh admin. 

 

Pertanyaan: Apakah semua lagu yang di-share di blog ini adalah salinan dari lagu milik admin 

mompangjulu.wordpress.com? 

Jawab: Tidak. Hampir seluruh lagu yang di-share di blog ini diambil dari YouTube! dan di-convert ke format 

file mp3 secara online melalui situs seperti http://www.video2mp3.net, http://convert2mp3.net/en, dan 

http://mp3fiber.com kemudian diupload ke berbagai situs sharing file. Khusus mulai tahun 2014 sampai saat 

ini setelah video diconvert, oleh admin langsung di remote upload ke situs barbagi file seperti 

https://www.solidfiles.com dan http://firedrive.com1. Jadi admin mompangjulu.wordpress.com tidak lagi men-

download file lagu tersebut ke komputer admin.  

                                                 
1 Khusus untuk lagu yang di-upload di situs firedrive sudah tidak bisa diakses 

http://www.video2mp3.net/
http://convert2mp3.net/en
http://mp3fiber.com/
https://www.solidfiles.com/
http://firedrive.com/

