
Syarat dan Ketentuan Layanan 

 

1. Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Anda melalui e

mengenai pemberitahuan umum di website 

diandalkan ke alamat yang Anda berikan kepada Perusahaan ketika melakukan pendaftaran.

2. Perusahaan berhak melakukan perubahan sewaktu

atas informasi, materi, fungsi dan atau isi yang terdapat dalam halaman

Loketraja.com. Akses lanjutan atau penggunaan website dan atau layanan yang diberikan 

Loketraja.com setelah perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan Anda terhadap 

perubahan tersebut. 

3. Informasi dan materi di website ini, termasuk namun tidak t

informasi, data, teks, grafis, audio, video, link, barang atau fasilitas lainnya, disediakan oleh 

perusahaan didasarkan pada “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Informasi dan 

materi di dalam website dan atau layan

atau ditafsirkan sebagai tawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan yang 

diberikan dalam website dan atau layanan 

website ini. 

1. Perusahaan merahasiakan informasi nomor virtual account anda, dan hanya 

memberitahukannya melalui email Pengguna (user) dengan menggunakan kode rahasia untuk 

dapat dibuka oleh Pengguna (user).

2. Perusahaan berhak menutup (Suspend) akun 

account atau tindakan publikasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku serta tindakan-

(user) an. 

 

Syarat dan Ketentuan Layanan Loketraja.com

(Terms and Conditions) 

Pemberitahuan 

Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Anda melalui e

mengenai pemberitahuan umum di website Loketraja.com, atau dengan metode lain yang dapat 

diandalkan ke alamat yang Anda berikan kepada Perusahaan ketika melakukan pendaftaran.

Perusahaan berhak melakukan perubahan sewaktu-waktu dengan/atau tanpa pemberitahuan 

atas informasi, materi, fungsi dan atau isi yang terdapat dalam halaman

. Akses lanjutan atau penggunaan website dan atau layanan yang diberikan 

setelah perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan Anda terhadap 

Informasi dan materi di website ini, termasuk namun tidak terbatas pada layanan, produk, 

informasi, data, teks, grafis, audio, video, link, barang atau fasilitas lainnya, disediakan oleh 

perusahaan didasarkan pada “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Informasi dan 

materi di dalam website dan atau layanan Loketraja.com tidak boleh dalam kondisi dianggap 

atau ditafsirkan sebagai tawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan yang 

diberikan dalam website dan atau layanan Loketraja.com atau situs web lain yang terhubung ke 

Publikasi dan Informasi No Rekening 

Perusahaan merahasiakan informasi nomor virtual account anda, dan hanya 

memberitahukannya melalui email Pengguna (user) dengan menggunakan kode rahasia untuk 

dapat dibuka oleh Pengguna (user). 

Perusahaan berhak menutup (Suspend) akun user yang ditemukan mempublikasi nomor virtual 

account atau tindakan publikasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum yang 

- tindakan yang telah disetujui dalam persetujuan dan izin pengguna 

 

Loketraja.com 

Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Anda melalui e-mail / sms notifikasi 

, atau dengan metode lain yang dapat 

diandalkan ke alamat yang Anda berikan kepada Perusahaan ketika melakukan pendaftaran. 

waktu dengan/atau tanpa pemberitahuan 

atas informasi, materi, fungsi dan atau isi yang terdapat dalam halaman-halaman website 

. Akses lanjutan atau penggunaan website dan atau layanan yang diberikan 

setelah perubahan tersebut akan dianggap sebagai penerimaan Anda terhadap 

erbatas pada layanan, produk, 

informasi, data, teks, grafis, audio, video, link, barang atau fasilitas lainnya, disediakan oleh 

perusahaan didasarkan pada “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. Informasi dan 

tidak boleh dalam kondisi dianggap 

atau ditafsirkan sebagai tawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan yang 

atau situs web lain yang terhubung ke 

Perusahaan merahasiakan informasi nomor virtual account anda, dan hanya 

memberitahukannya melalui email Pengguna (user) dengan menggunakan kode rahasia untuk 

user yang ditemukan mempublikasi nomor virtual 

account atau tindakan publikasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum yang 

tindakan yang telah disetujui dalam persetujuan dan izin pengguna 



3. Perusahaan hanya mengijinkan user untuk melakukan Integrasi Website user dengan cara yang 

telah disediakan pada panduan integrasi pada menu Informasi Integrasi. 

Kebijakan Perusahaan untuk MLM 

1. Perusahaan menerima MLM dan vendor-vendor Peluang Penghasilan, sangat perlu dicatat, 

bergabung dengan MLM atau Peluang penghasilan apapun dilakukan dengan resiko sendiri. Ada 

banyak kesempatan yang sah di internet dan masing-masing harus diteliti dengan hati-hati 

sebelum memutuskan untuk bergabung. Perusahaan tidak akan menawarkan pengembalian 

dana untuk ini atau pembelian lainnya. Hal-hal ini harus diurus oleh vendor. 

2. Juga harus dicatat bahwa membalikkan metode pendanaan yang digunakan untuk mendanai 

akun Loketraja.com dianggap sebagai penipuan dan akan dituntut semaksimal mungkin. 

Dokumen dan Informasi. 

1. Perusahaan berwenang meminta dari Pengguna (user) dari waktu ke waktu dokumen-dokumen 

yang disyaratkan dan atau diperlukan untuk melindungi hak-hak Perusahaan dan Pengguna 

(user) wajib menyerahkan atau menyebabkan diserahkannya kepada Perusahaan setiap 

dokumen yang diminta oleh Perusahaan, termasuk dokumen yang diisyaratkan oleh Perusahaan 

untuk diserahkan terlebih dahulu kepada Perusahaan untuk dapat dimulainya penggunaan 

Sistem oleh Pengguna (user). 

2. Pengguna (user) menyatakan kepada dan menjamin Perusahaan bahwa setiap data maupun 

setiap informasi yang terdapat dan tercantum di dalam setiap dokumen yang diberikan oleh 

Pengguna (user) adalah benar dan akurat dalam setiap halnya, dan segala hal dan konsekuensi 

yang timbul dari dan atau sehubungan dengan data maupun informasi yang terdapat dan 

tercantum di dalam setiap dokumen tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pengguna (user). 

Apabila ada data atau informasi yang diserahkan kepada Perusahaan ternyata palsu atau tidak 

benar atau menyesatkan, maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk menolak, 

membatalkan, membekukan dan melaporkan segala transaksi yang dilakukan oleh Pengguna 

(user) tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna (user) dalam bentuk 

apapun. 

Larangan-Larangan Perbuatan 

1. Pengguna (user) dalam menggunakan layanan tidak boleh melakukan perubahan apapun di 

dalam persyaratan, ketentuan, atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian berlisensi atau 

perjanjian lainnya dimana Pengguna (user) memperoleh hak untuk menggunakan Produk atau 

Layanan (Persetujuan Penggunaan), dan penggunaan layanan kami tetap harus tunduk pada 

syarat, ketentuan dan pembatasan yang ada dalam Persetujuan Penggunaan. 

2. Segala bentuk dan atau cara pelecehan apapun di website Loketraja.com, tidak terkecuali dan 

atau tidak terbatas melalui e-mail, chatting, dan atau dengan menggunakan bahasa Prasyarat 

dan Ketentuan Penggunaan (Terms and Condition of Use) Loketraja.com. cabul dan atau kasar, 

adalah dilarang. Segala jenis peniruan orang lain, termasuk Perusahaan atau karyawan berlisensi 



lainnya, tuan rumah, perwakilan, anggota lain atau pengunjung di website Loketraja.com adalah 

dilarang. 

3. Anda dilarang untuk mendistribusikan, menggunakan cara lain menerbitkan foto atau konten 

situs dengan memfitnah, berkata-kata kasar, mengancam, menyerang hak privasi atau 

publisitas, menghina, perbuatan melawan hukum, atau mengarah ke penipuan atau menjurus 

pada tindak pidana, melanggar hak-hak pihak manapun, atau yang dapat menimbulkan 

kewajiban atau melanggar hukum. Anda dilarang menggunakan konten komersial di 

Loketraja.com untuk meminta orang lain untuk bergabung atau menjadi anggota layanan 

kormesial online lainnya atau organisasi lainnya. 

4. Dalam upaya menyediakan nilai tambah untuk pengunjung Loketraja.com, Perusahaan dapat 

membuat link ke website yang dioperasikan oleh pihak ketiga, bahkan jika pihak ketiga yang 

berafiliasi dengan Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kontrol dan atau pengendalian atas 

website-website terkait, yang dimana semua memiliki privasi dan praktek pengumpulan data 

yang terpisah dan berbeda dari Perusahaan. Website-website yang terkait tersebut hanya untuk 

kenyamanan dan karena itu Anda menanggung seluruh resiko secara sendiri jika mengaksesnya. 

Meskipun demikian, Perusahaan berusaha untuk melindungi integritas dari website dan atau 

link ditempatkan pada permintaan itu dan oleh karena itu umpan balik tidak hanya di website 

Loketraja.com, tetapi untuk website yang terhubung padanya (termasuk jika link tertentu tidak 

bekerja). 

5. Informasi dan aktivitas Anda (temasuk pembayaran serta penerimaan pembayaran ) melalui 

layanan kami TIDAK BOLEH apabila: 

a. Palsu, tidak akurat atau menyesatkan, sebagai penipuan atau melibatkan penjualan palsu 

atau barang-barang curian; melakukan sendiri penarikan cash advance dari akun Anda (atau 

membantu orang lain untuk melakukan itu), melanggar Kebijakan Pengguna (user)an 

Loketraja.com. 

b. Melanggar hak cipta pihak ketiga, paten, merek dagang, rahasia dagang atau hak milik atau 

hak publisitas atau privasi. 

c. Melanggar hukum, undang-undang, peraturan, kontrak atau regulasi (termasuk, namun 

tidak terbatas pada, mereka yang mengatur jasa kuangan, perlindungan konsumen, 

persaingan tidak sehat, anti diskriminasi atau iklan yang menyesatkan. 

d. Melakukan fitnah, memfitnah dalam perdagangan, mengancam atau melecehkan hukum. 

e. Cabul atau berisi pornografi anak. 

f. Mengandung virus, Trojan, worms, time bombs cancelbot, easter eggs atau pemrograman 

lainnya yang sifatnya merusak, mengganggu, memblok atau mengambil alih sistem, data 

atau informasi personal lainnya. 

g. Menciptakan kewajiban atau hal yang membuat kami kehilangan (sebagian atau 

keseluruhan) layanan dari ISP kami atau supplier lainnya. 

6. Jika Anda menggunakan atau mencoba untuk menggunakan Layanan untuk tujuan selain 

mengirimkan dan menerima pembayaran serta mengelola akun, termasuk tapi tidak terbatas 

pada, gangguan, hacking, memodifikasi atau merusak fungsi keamanan Layanan, akun Anda 

akan ditutup dan Anda akan dianggap merusak dan dikenakan pinalti, tuntutan criminal. 



7. Perusahaan tidak menerima pembayaran secara online casino, judi bola, pornografi, terorisme, 

kejahatan kerah putih dan hal lain-lainnya yang sifatnya merupakan perbuatan melawan hukum 

dan tidak ada pengecualian untuk itu. 

 

Kepemilikan Kekayaan Intelektual 

1. Seluruh konten dalam website Loketraja.com, tidak hanya terbatas pada teks, grafik dan atau 

kode merupakan hak cipta dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan baik sebagian dan atau 

keseluruhannya, dikerjakan oleh Perusahaan dan atau pekerja-pekerjanya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

2. Perusahaan selaku pemegang hak cipta atas konten dalam website Loketraja.com memberikan 

izin untuk menyalin dan mencetak secara elektronik dan atau dalam bentuk non elektronik 

hanya untuk dan atas perintah Perusahaan dan atau membeli produk Perusahaan. 

3. Perusahaan juga memberikan izin kepada Anda untuk dapat menampilkan sebagian informasi 

secara spesifik, download materi dan atau mencetak dari bahan yang berbeda yang berasal dari 

website Loketraja.com hanya untuk digunakan sendiri, non-komersial, atau atas perintah 

Perusahaan dan atau untuk membeli produk Perusahaan. 

4. Adapun Pengguna (user)an di luar hal-hal tadi, termasuk tidak terbatas pada distribusi tampilan, 

reproduksi,dan atau pengiriman konten dari website Loketraja.com adalah tindakan yang sangat 

dilarang, kecuali diizinkan oleh Perusahaan. Anda juga setuju untuk tidak mengubah dan atau 

menghapus pemberitahuan hak kepemilikan dari bahan yang didownload dari situs Perusahaan. 

5. Semua merek dagang dan atau merek jasa dengan nama Perusahaan yang digunakan dalam 

website Loketraja.com adalah merek dagang dan atau merek dagang terdaftar dengan tanggal 

20 April 2015 (CV. SANDIRI PERKASA) atas nama Yogi Prabowo. 

6. Berdasarkan Perjanjian ini Pengguna (user) tidak mendapatkan hak-hak intelektual apapun atau 

hak milik lainnya, termasuk paten, desain, merek, hak cipta atau hak-hak dalam setiap informasi 

kerahasiaan atau rahasia dagang, dalam atau berkaitan dengan Sistem atau setiap bagian 

daripadanya, selain dari hak-hak yang diberikan secara tegas kepada Pengguna (user) 

berdasarkan Perjanjian ini atau dalam suatu persetujuan bersama berdasarkan perjanjian 

tertulis yang Pengguna (user) sepakati dengan Perusahaan. 

7. Tidak ada kepemilikan dan atau hak kepemilikan apapun atas website Loketraja.com (jika ada) 

yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini. Pengguna (user)an website dan atau layanan 

Loketraja.com yang digunakan Pengguna (user) hanya dilisensikan dan tidak dijual kepada 

Pengguna (user). 

8. Seluruh piranti lunak dan program website Loketraja.com yang memungkinkan Pengguna (user) 

untuk mengakses website Loketraja.com, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang terkait dengan Hak Atas Kekayaaan 

Intelektual (HAKI). Perusahaan berwenang menuntut terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pelanggaran HAKI baik secara perdata maupun pidana 

 



Penolakan Jaminan 

1. Perusahaan tidak menjamin ataupun mewakili, baik tersurat maupun tersirat, dan tidak terbatas 

pada judul, produk atau jasa yang diperjualbelikan, bukan pelanggaran, kelengkapan, akurasi, 

kualitas, kepuasan, kehandalan, kecocokan dari tujuan tertentu mengenai website, informasi, 

materi dan/atau fungsi-fungsi di dalamnya dan Perusahaan tegas menolak tanggung jawab atas 

kesalahan dan kelalaian dalam informasi, materi dan/atau fungsinya. 

 

2. Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun sehubungan dengan layanan dan 

atau kinerja layanan pihak ketiga; termasuk tanpa terbatas pada jaminan kelayakan user atau 

ketersesuaian untuk tujuan tertentu. 

 

Pembebasan dan Pembatasan Tanggung Jawab 

“Harus diwaspadai pembeli” Perusahaan mengasumsikan sama sekali tidak bertanggung jawab untuk 

setiap pembelian melalui website dan atau layanan Loketraja.com. Setiap saat Anda bergabung dengan 

Peluang Penghasilan, atau Program MLM, atau “matrix site” Anda melakukannya dengan resiko sendiri 

dan dengan mendaftar dan atau bertransaksi dengan website dan atau layanan Loketraja.com, Anda 

setuju secara PENUH untuk melepaskan Perusahaan dan seluruh afiliasi dan pejabatnya, karyawan dan 

pemilik atas kerugian APAPUN yang mungkin timbul dikarenakan mendaftar pada salah satu jenis 

website atau bisnis tersebut di atas, Anda bersedia untuk mengganti kerugian kami dan setuju tidak 

akan mengatasnamakan Perusahaan atau mewakili Anda dalam setiap tindakan, dalam kapasitas 

apapun terhadap setiap jenis website atau bisnis tersebut, jika Anda terlibat perselisihan dengan salah 

satu jenis usaha usaha tersebut Anda setuju bahwa ini HANYA antara ANDA dengan BISNIS TERSEBUT, 

dan Perusahaan tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Dengan mendaftarkan akun, Anda setuju ini 

adalah kontrak, dan setuju sepenuhnya dan bersedia untuk semua syarat dan ketentuan yang 

tersebutkan di dalam Perjanjian Pengguna (user) ini. Kami adalah prosesor pembayaran saja dan tidak 

memiliki kendali atas yang dilakukan dan tidak dilakukan website-website tersebut kepada Perusahaan. 

Kami tidak melakukan refund jika produk, layanan atau program tidak menjadi seperti yang Anda 

pikirkan, atau jika mereka tidak memenuhi janjinya. Anda harus benar-benar menyelidiki secara 

seksama semua kesempatan sebelum membuat keputusan untuk bergabung – dan jika kedengarannya 

terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, sebaiknya dipikirkan lagi. Kegiatan apapun yang dianggap 

sebagai fraud oleh Perusahaan akan dianggap sebagai kegiatan melawan hukum 

 

Ganti Kerugian Pengguna (user) 

Anda setuju untuk mengganti kerugian, penyerangan dan atau yang membahayakan Perusahaan, 

pejabat kantor, direktur, karyawan, agen, pemberi ijin, penyedia layanan dari semua kerugian, ongkos, 

kerusakan dan biaya, termasuk biaya pengacara akibat dari setiap pelanggaran terhadap syarat dan 



ketentuan ini atau kegiatan yang berhubungan dengan account Anda (termasuk melakukan kelalaian 

atau kesalahan) oleh Anda atau orang lain yang mengakses situs menggunakan account internet Anda. 

 

Korespondensi. 

Kecuali dalam kesepakatan lain, segala pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya 

yang dibuat berdasarkan, atau dengan merujuk kepada, syarat dan ketentuan ini dilakukan secara 

tertulis dan dikirimkan secara langsung melalui alamat e-mail sebagai berikut: loketraja@gmail.com / 

mitra.loketraja@gmail.com  

 

Apabila ada pertanyaan atau perhatian mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam ini, 

silahkan menghubungi perusahaan di 

 mitra.loketage@gmail.com 


