
Pembebasan dari Tanggung Jawab dan Kewajiban 

1. Perusahaan melampirkan konten produk di website 

memenuhi persyaratan serta memiliki payung hukum dengan Perusahaan. Sehingga Perusahaan 

tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan atas kerjadian yang terjadi diluar 

perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan dan mitra perusahaan.

2. Perusahaan tidak menjamin atas terjadinya segala kerusakan (crash,virus,dll)  pada websit

Loketraja.com. Apabila terjadi kerusakan, maka pihak Perusahaan akan segera memperbaiki 

website Loketraja.com dengan prioritas utama.

3. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas Penggunaan materi di situs 

akurasi kecepatan, kecukupan

4. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas seluruh transaksi yang dilakukan terhitung dari tanggal 

30 atau 31 sampai dengan tanggal 3 setiap bulannya, atas kondisi penyesuaian pembukuan akhir 

bulan yang dilakukan oleh masing

5. Perusahaan tidak melakukan dan tidak dapat memeriksa semua komunikasi dan materi yang 

diposting atau dibuat oleh Pengguna (user) yang mengakses situs 

bertanggung jawab atas isi dari komunikasi dan materi 

6. Anda menyetujui bahwa dengan melihat dan mendistribusikan user generated content pada 

situs Loketraja.com, Perusahaan hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk distribusi tersebut 

dan tidak ada kewajiban apapun yang berkaitan dengan isi atau ke

7. Perusahaan berhak untuk memblokir atau menghapus komunikasi atau bahan yang terbukti :

a. melecehkan, memfitnah, atau cabul

b. curang, menipu, atau menyesatkan

c. yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual

d. dinyatakan tidak dapat diterima untuk Perusahaan

8. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan ataupun kensekuensi dari hasil 

penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan materi di situs 

produk, bahkan jika Perusahaan tel

yang berlaku mungkin tidak mengizinkan pembatasan atau pengecualian kewajiban kerusakan 

insidental (pada waktu tertentu/sementara) atau konsekuensial, sehingga pembatasan atau 

pengecualian di atas mungk

 

Pembebasan dari Tanggung Jawab dan Kewajiban Loketraja.com

(Disclaimer) 

Perusahaan melampirkan konten produk di website Loketraja.com yang telah disesuaikan dan 

memenuhi persyaratan serta memiliki payung hukum dengan Perusahaan. Sehingga Perusahaan 

tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan atas kerjadian yang terjadi diluar 

perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan dan mitra perusahaan.

Perusahaan tidak menjamin atas terjadinya segala kerusakan (crash,virus,dll)  pada websit

. Apabila terjadi kerusakan, maka pihak Perusahaan akan segera memperbaiki 

dengan prioritas utama. 

Perusahaan tidak memberikan jaminan atas Penggunaan materi di situs 

akurasi kecepatan, kecukupan, kegunaan, ketepatan waktu dan lain sebagainya.

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas seluruh transaksi yang dilakukan terhitung dari tanggal 

30 atau 31 sampai dengan tanggal 3 setiap bulannya, atas kondisi penyesuaian pembukuan akhir 

n oleh masing-masing Bank. 

Perusahaan tidak melakukan dan tidak dapat memeriksa semua komunikasi dan materi yang 

diposting atau dibuat oleh Pengguna (user) yang mengakses situs Loketraja.com

bertanggung jawab atas isi dari komunikasi dan materi tersebut. 

Anda menyetujui bahwa dengan melihat dan mendistribusikan user generated content pada 

, Perusahaan hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk distribusi tersebut 

dan tidak ada kewajiban apapun yang berkaitan dengan isi atau kegiatan di situs 

Perusahaan berhak untuk memblokir atau menghapus komunikasi atau bahan yang terbukti :

melecehkan, memfitnah, atau cabul 

curang, menipu, atau menyesatkan 

yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual

nyatakan tidak dapat diterima untuk Perusahaan 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan ataupun kensekuensi dari hasil 

penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan materi di situs Loketraja.com

produk, bahkan jika Perusahaan telah mengingatkan kemungkinan kerusakan tersebut. Hukum 

yang berlaku mungkin tidak mengizinkan pembatasan atau pengecualian kewajiban kerusakan 

insidental (pada waktu tertentu/sementara) atau konsekuensial, sehingga pembatasan atau 

pengecualian di atas mungkin tidak berlaku bagi Anda. 

 

Loketraja.com 

yang telah disesuaikan dan 

memenuhi persyaratan serta memiliki payung hukum dengan Perusahaan. Sehingga Perusahaan 

tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan atas kerjadian yang terjadi diluar 

perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan dan mitra perusahaan. 

Perusahaan tidak menjamin atas terjadinya segala kerusakan (crash,virus,dll)  pada website 

. Apabila terjadi kerusakan, maka pihak Perusahaan akan segera memperbaiki 

Loketraja.com dalam hal 

, kegunaan, ketepatan waktu dan lain sebagainya. 

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas seluruh transaksi yang dilakukan terhitung dari tanggal 

30 atau 31 sampai dengan tanggal 3 setiap bulannya, atas kondisi penyesuaian pembukuan akhir 

Perusahaan tidak melakukan dan tidak dapat memeriksa semua komunikasi dan materi yang 

Loketraja.com, dan tidak 

Anda menyetujui bahwa dengan melihat dan mendistribusikan user generated content pada 

, Perusahaan hanya bertindak sebagai saluran pasif untuk distribusi tersebut 

giatan di situs Loketraja.com. 

Perusahaan berhak untuk memblokir atau menghapus komunikasi atau bahan yang terbukti : 

yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan ataupun kensekuensi dari hasil 

Loketraja.com dan kinerja 

ah mengingatkan kemungkinan kerusakan tersebut. Hukum 

yang berlaku mungkin tidak mengizinkan pembatasan atau pengecualian kewajiban kerusakan 

insidental (pada waktu tertentu/sementara) atau konsekuensial, sehingga pembatasan atau 



9. Layanan Loketraja.com diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Perusahaan menolak segala macam bentuk dan/atau pemberlakuan ketentuan perundang-

undangan di luar wilayah hukum Indonesia 


