Syarat & Ketentuan

Dengan Menggunakan Situs Ini Berarti Anda Setuju Dengan Syarat &
Ketentuan Yang Berlaku Pada Situs Danadidik Ini.
Dengan mengakses dan/atau menggunakan situs www.danadidik.id (“Situs”), jasa
Situs, informasi, atau aplikasi apapun (termasuk aplikasi mobile) yang disediakan
oleh atau dalam Situs (bersama-sama disebut sebagai “Layanan”), bagaimanapun
diakses, Anda setuju untuk terikat pada Syarat Penggunaan termasuk namun tidak
terbatas pada Kebijakan Kerahasiaan, FAQs, dan persyaratan lainnya yang ada atau
mengikat pada Layanan yang berupa bagian kesatuan yang tak terpisahkan dengan
Syarat Penggunaan ini bersamaan dengan syarat berikut juga definisinya.
1. Definisi
Setiap istilah sebagai berikut yang digunakan di dalam Syarat Penggunaan ini
memiliki arti sebagai berikut ini, kecuali apabila kalimat yang bersangkutan di
dalam Perjanjian ini dengan tegas menentukan lain:
a. “Layanan” berarti tiap dan seluruh jasa yang ada pada Situs termasuk namun tidak
terbatas pada informasi yang disediakan, layanan aplikasi, dukungan pelanggan,
dukungan data, aplikasi mobil atau hal lainnya yang disediakan oleh, dalam atau
melalui Situs;
b. “Perjanjian Layanan” berarti Perjanjian yang dimasuki oleh dan antara Pengguna
Terdaftar dengan Kami, dan ini hanya mengikat bagi Pengguna Terdaftar yang
mendaftarkan diri untuk sebuah akun nama , menggunakan Layanan Kami,
mengajukan listing pinjaman pendidikan, dan/atau menyerahkan Profil.
c. “Afiliasi” berarti tiap orang atau badan hukum yang secara langsung atau tidak
langsung melalui satu atau lebih intermediary, mengendalikan atau dikendalikan
secara umum oleh orang atau badan hukum terkait.
d. “Usaha” berarti kegiatan usaha dari Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada
Layanan, penggalangan dana secara online untuk pinjaman pendidikan atau usaha
tambahan Perseroan terutama dibidang situs portal, penggalangan dana, dan
perantaraan;
e. “Hak atas Intelektual Properti” berarti semua intelektual properti termasuk (i)
semua nama dan tanda, termasuk nama produk, merek dan slogan, merek
dagang
baik yang terdaftar maupun tidak, merek jasa, desain terdaftar berikut aplikasi dan
semua nama baik yang termasuk dalamnya; (ii) semua kepemilikan hak terhadap
hak cipta yang dapat dicakup dalam tiap pekerjaan, termasuk semua pendaftaran

f.

g.
h.
i.

atas hak cipta atas; (iii) semua know-how atau rahasia dagang baik yang
dilaksanakan atau tidak; (iv) semua perizinan, hak lisensi dan semua hak
kontraktual lainnya untuk menggunakan suatu intelektual properti; (v) semua
source code dan (vi) semua data komputer dan elektronik program pemroses dan
program perangkat lunak (termasuk source codes dan object codes) berikut semua
dokumentasi terkait;
“Pihak Ketiga” berarti pihak ketiga manapun, termasuk namun tidak terbatas juga
untuk menghindari keraguan; baik individu maupun entitas, pihak lain dalam
kontrak.
“Penjaminan” berarti tiap pernyataan dan penjaminan yang dibuat oleh Anda atau
Kami (melalui Syarat Penggunaan);
“Perseroan” berarti PT Pasar Dana Teknologi
“Para Pihak” berarti Anda dan Kami secara bersama-sama, dimana “Pihak”
berarti Anda atau Kami secara sendiri-sendiri;

j. “Pengguna” berarti anda, pengguna, tiap dan semua orang yang mengakses,
menggunakan, Situs dan/atau Layanan, baik bertindak dalam kapasitas sebagai
sendiri maupun Pihak Ketiga. (Disini istilah Anda akan digunakan dan akan
merujuk kepada Pengguna)
k. “Profil” berarti data yang diberikan oleh Pengguna, termasuk namun tidak terbatas
pada nama, informasi, informasi debitur, kartu identifikasi, kartu keluarga, akta
kelahiran, surat nikah, dokumen jaminan, akta, domisili, NPWP, surat izin usaha
perdagangan, tanda daftar perseroan, dan hal lainnya.
l. “Pengguna Terdaftar” berarti para pengguna terdaftar yang memiliki akun pada
Situs kami;
m. “Pinjaman Pendidikan” berarti pinjaman yang diajukan Pengguna untuk listing
dan/atau disediakan di dalam Situs;
n. “Konten” berarti data, tulisan, file, informasi, nama pengguna, gambar, grafik,
foto, profil, klip audio dan video, suara, pekerjaan musik, pekerjaan penulisan,
aplikasi, tautan, peringkat, komen dan konten atau materi lainnya yang
ditampilkan oleh Situs.
2. Penafsiran
a. Sebutan dalam Syarat Penggunaan ini terhadap “orang” berarti termasuk orang
perorangan, perusahaan, korporasi, yayasan, koperasi, firma, pemerintah, Negara,
agen pemerintah, atau asosiasi, atau suatu kerjasama (baik yang memiliki atau
tidak memiliki badan hukum);
b. Sebutan dalam Syarat Penggunaan ini terhadap suatu ketentuan hukum merupakan
referensi terhadap ketentuan sebagaimana diubah sewaktu waktu;

c. Sebutan dalam Perjanjian ini yang menunjukan sebutan kata singular, berarti
termasuk juga sebutan untuk plural dan vice versa kecuali ditentukan sebaliknya
dalam konteks.
3. Layanan ini disediakan oleh DANAdidik (“Kami”, “Perseroan”)
Syarat Penggunaan ini mengatur hak dan kewajiban Anda. Apabila Anda tidak
setuju untuk diikat kedalam Syarat Penggunaan ini, jangan atau hentikan akses
atau penggunaan Layanan dengan segera. Syarat Penggunaan ini dapat diubah,
diganti, ditambahkan dan dihapus oleh Kami setiap saat tanpa pemberitahuan.
Syarat Penggunaan wajib dibaca tiap waktunya. Versi baru dari Syarat
Penggunaan akan menggantikan Syarat Penggunaan yang lama, dan Syarat
Penggunaan akan menggantikan segala pengaturan hak dan kewajiban Para Pihak
termasuk namun tidak terbatas pada pengumuman, janji, penjaminan sehubungan
hal yang diatur didalamnya. Dengan melanjutkan penggunaan dari Situs dan
Layanan berarti pengunjung, pengguna, Pengguna Terdaftar menyetujui dan
mengetahui setiap perubahan yang dibuat.
4. Syarat Tambahan
Pada saat-saat tertentu apabila Kami menawarkan fitur khusus dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku sebagai tambahan dari Syarat Penggunaan ini contohnya
adalah Pengguna Terdaftar. Maka dalam hal tersebut syarat atau perjanjian khusus
dalam fitur khusus tersebut akan berlaku sejauh terdapat pertentangan dengan
Syarat Penggunaan ini.
5. Penggunaan Jasa
Dengan melanjutkan pengaksesan atas Layanan kami, berarti Anda menyatakan
dan menjamin kepada Kami bahwa:
a. Anda tidak akan mencemarkan, meneror, menyalahgunakan, melecehkan,
mengancam, meniru atau menginintimidasi orang atau badan.
b. Anda tidak akan melakukan tindakan illegal atau yang tidak sah melalui Layanan.
Anda setuju untuk menaati seluruh hukum, peraturan, dan aturan yang berlaku
(contohnya pusat, lokal dan otonomis) berlaku bagi penggunaan Layanan dan
Konten termasuk namun tidak terbatas pada hukum intelektual properti, hukum
perbankan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
c. Anda tidak akan mengubah, memodifikasi atau mangganti situs lainnya sehingga
dapat mengimplikasikan bahwa situs tersebut merupakan situs asosiasi milik Kami.
d. Anda tidak akan mengakses API pribadi dengan cara apapun selain dari yang
diperbolehkan oleh Pihak Kami.
e. Anda tidak akan menciptakan atau menyampaikan komentar yang tidak diinginkan,
memasang tanda “like” atau dalam bentuk komunikasi apapun berupa komersil
maupun yang melecehkan (“Spam”) melalui Layanan.

f. Anda tidak akan menggunakan nama domain atau URL web kami dalam nama
pengguna atau pada tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari kami.
g. Anda tidak akan menghalangi atau mengganggu Layanan atau server atau jaringan
yang terhubung dengan Layanan, termasuk dengan mengirimkan worm, virus,
spyware, malware atau kode lainnya yang dapat merusak atau mengganggu. Anda
tidak boleh memasukkan konten atau kode atau mencampuri atau mengganggu
jalannya Situs kami atau halaman lainnya yang disediakan atau ditampilkan pada
alat atau browser Pengguna.
h. Anda tidak akan mencipatakan akun dengan Layanan melalui cara yang tidak sah,
termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan alat otomatis, script, bot spider,
crawler atau scraper.
i. Anda tidak akan mencoba menghalangi Pengguna lain dalam menggunakan atau
menikmati Layanan dan Pengguna dilarang mendukung atau memfasilitasi
pelanggaran atas Syarat Penggunaan ini atau persyaratan Perusahaan lainnya.
Pelanggaran atas Syarat Penggunaan ini dapat mengakibatkan pengakhiran akun
atau pemblokiran alamat IP Anda untuk melihat Situs atau pengumuman daftar
hitam pada situs Kami.

6. Penyampaian Komentar dan Penggunaan Konten
Anda wajib bertanggungjawab atas interaksi dengan pengguna Situs lainnya baik
secara online maupun offline. Kami memiliki hak namun bukan kewajiban untuk
mengawasi atau ikut terlibat dalam perselisihan antara Anda dan Pengguna
lainnya.
Akan ada tautan dalam Situs atau dari korespondensi dengan Situs, kepada situs
pihak ketiga atau atas fitur yang ada. Akan terdapat tautan kepada situs pihak ketiga
atau fitur, gambar ataupun komentar. Dalam Situs mungkin akan terdapat konten
yang tidak Kami kendalikan, pelihara ataupun dukung. Sebagai fungsionalitas pada
Situs, Kami mungkin akan mengijinkan interaksi antara Situs dengan media pihak
ketiga, situs atau fitur, termasuk pengaplikasian yang dapat menghubungkan Situs
atau Profil Anda pada media pihak ketiga, situs atau surat. Untuk menghindari
keraguan maka penghubungan Profil Anda hanya akan digunakan untuk pengajuan
sebagaimana telah dikuasakan dalam Perjanjian Jasa. Namun demikian Situs dapat
memiliki fitur yang memungkinkan Anda untuk membagikan komentar dalam Situs
dan menghubungkannya dengan media, situs, aplikasi termasuk namun tidak
terbatas pada Facebook, twitter dan lain sebagainya. Anda bertanggung jawab
sendiri atas komentar yang Anda berikan. Apabila Anda yang menggunakan
Konten yang ada pada Situs dalam media, situs, layanan atau aplikasi milik Anda
dengan cara apapun maka Anda bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan
Anda ini. Kami tidak mengkonfirmasikan kebenaran Konten sepenuhnya, termasuk
juga layanan Pihak Ketiga dalam Situs kami termasuk juga kontennya. Anda

dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui bahwa Kami bagaimanapun tidak
akan bertanggungjawab atau terlibat atas Konten, layanan Pihak Ketiga atau fiturfiturnya. Hubungan dan transaksi yang ada antara anda dengan pihak lain yang
ditemukan atau muncul melalui situs kami adalah semata-mata hubungan pribadi
anda dengan pihak tersebut.
Anda dengan ini setuju bahwa Anda bertanggung jawab atas segala pembebanan
data yang muncul akibat penggunaan Situs.
Anda dengan ini menerima dan menyetujui bahwa dengan mengunduh atau
menyalin Konten, tidak berarti bahwa Anda telah mendapatkan kepemilikan atau
pengalihan hak atas intelektual properti Konten yang diunduh atau disalin.
7. Situs dan Konten
a. Situs mengandung konten yang dimiliki atau dilisensikan kepada Kami (“Konten
Kami”). Konten Kami dilindungi oleh hak cipta, merk dagang, paten, rahasia
dagang dan lainnya oleh hukum dan antara Anda dan Kami, Kami memiliki dan
menahan semua hak atas Konten Kami dan Situs. Anda dilarang menghapus,
mengubah, atau menutupi pemberitahuan hak cipta, merk dagang, merk jasa, atau
Hak Intelektual Properti lainnya dan Anda dilarang mereproduksi, mengubah,
mengadaptasi, menyediakan pekerjaan derivatif berdasarkan, atau melaksanakan,
menampilkan mengumumkan, menyebarkan, membagikan, menjual, menyiarkan,
memberikan lisensi atau mengeksploitasi Konten Kami.
b. Hak Intelektual Properti lainnya dapat dimiliki oleh asosiasi atau Pihak Ketiga
lainnya (yang mungkin telah memberikan hak kepada Kami untuk menggunakan,
mepublikasikan, mengubah, dan menyebarkan dengan cara apapun Kami nilai
layak). Penggunaan dari Hak Intelektual Properti dalam Situs bukan berarti suatu
rekomendasi atau sponsor atas Situs oleh Pihak Ketiga tersebut.
c. Kecuali ditentukan sebaliknya, maka perangkat lunak untuk menyediakan Layanan
ini berikut Situs dan Hak Intelektual Properti dalam Konten adalah milik Kami,
afiliasi, asosiasi, pemberi lisensi, pemasok atau penyedia Konten Kami.
d. Kami berhak untuk menghapus Konten apapun dari Situs untuk alasan apapun,
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya. Konten yang telah dihapuskan dari Situs
dapat tetap tersimpan oleh Kami berdasarkan kebijakan kami termasuk namun tidak
terbatas pada, sehubungan dengan pemenuhan terhadap kewajiban peraturan
perundangan tertentu, namun tidak dapat dimunculkan kembali tanpa perintah
pengadilan yang sah. Konten yang telah dihapus dari Situs mungkin tidak akan
ditampilkan oleh Kami kecuali dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku dan berdasarkan pertimbangan Kami hal tersebut mungkin menguntungkan.
Anda dengan ini menerima bahwa dalam internet dapat juga terjadi pelanggaran
keamanan internet dan penyampaian Konten dan informasi lainnya tidak aman
sepenuhnya;

e. Walaupun Konten sifatnya adalah terbuka untuk umum, Kami menghimbau agar
Anda tetap menghormati penggunaan Konten dan tidak menyalahgunakannya,
selanjutnya.
f. Dalam pembuatan Situs ini termasuk pengaturannya dengan source code dan
perangkat lunak pendukungnya, Kami dapat menggunakan lisensi dari Pihak Ketiga
maupun open source Pihak Ketiga (GNU/GPL) dan perubahan tersebut merupakan
milik Kami. Tiap open source dan Hak Intelektual Properti Pihak Ketiga tersebut
telah mendapatkan perijinan yang secukupnya.
g. Konten yang ada pada Situs dapat diambil dari pengaturan dengan Pihak Ketiga
atau narasumber umum dimana keandalannya wajib dikonfirmasikan oleh
Pengguna.
8. Komentar
Kami dapat menyediakan suatu tempat melalui bloging, pesan, chat room, bulletin
board atau hal lainnya yang serupa (“Forum”), dimana Pengguna Terdaftar dapat
menyumbangkan atau membagikan informasi dan komentar (“Komentar”). Anda
dengan ini memahami dan menyetujui bahwa Kami tidak terlibat dalam pembuatan
komentar ataupun penyebarannya. Kami tidak menjalankan persetujuan atau
pengesahan atas Komentar dan Anda dengan ini menerima dan menyetujui bahwa
Kami tidak memegang kendali atas kualitas, ketepatan, jangka waktu, keamanan,
kebenaran, keakuratan, atau keabsahan dari Komentar apapun, oleh karenanya
gunakanlah dengan bijak.
9. Pemutusan dan Segala Akibatnya
Kami memiliki hak dan diskresi untuk mengubah, menangguhkan atau
memutuskan akses Anda kedalam Situs, dan/atau bagian dari Situs, mengubah,
menunda, menghentikan Situs dan/atau bagian dari Situs termasuk namun tidak
terbatas pada jasa atau produk yang ada pada Situs dan/atau penggunaan Situs,
atau bagiannya, pada setiap saat atau untuk alasan apapun tanpa perlu memberikan
pemberitahuan kepada Anda dan atau pertanggungjawaban apapun kepada Anda.
Pada saat pemutusan, maka seluruh lisensi dan atau hak lainnya yang diberikan
kepada Anda berdasarkan Syarat Penggunaan akan berhenti dengan segera, namun
tiap Konten atau Profile yang masih digunakan oleh Pihak Ketiga dapat masih
berada dalam kepemilikan mereka atau masih dipergunakan. Anda dengan ini
memberikan hak dan kuasa penuh kepada Pihak Ketiga untuk menggunakan
Konten dan Profil yang telah Anda sampaikan dan dengan ini membela dan
membebaskan Kami dan pengguna Konten dan Profil dari dan terhadap segala
tuntutan Pihak Ketiga, gugatan, permintaan, kerugian, biaya, biaya pengacara,
biaya konsultan yang mungkin dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan
Konten dan Profil oleh Pihak Ketiga.

10. Akses ke Dalam Situs
Kami memiliki hak untuk menolak siapa saja yang mengakses Situs untuk alasan
apapun berdasarkan pertimbangan Kami setiap saat.
11. Hak Intelektual pada Konten
Kami memiliki hak untuk menolak siapa saja yang mengakses Situs untuk alasan
apapun berdasarkan pertimbangan Kami setiap saat.
12. Tidak Ada Jaminan
Anda dengan ini menerima dan menyetujui Bahwa, sepanjang peraturan yang
berlaku memperbolehkan: (a) layanan dan konten dari situs ini disediakan “seperti
sediakala” dan “sebagaimana ada”. kami dengan tegas menyatakan dan
mendeklarasikan bahwa kami tidak menyediakan jaminan atau garansi baik secara
tegas
ataupun tersirat sehubungan dengan berhasil atau tidaknya suatu pengajuan atau
kesiapan dari suatu produk yang kami sediakan untuk pinjaman pendidikan atau
pelanggaran tertentu; (b) kami tidak menyediakan jaminan bahwa (i) fungsi dan
jasa yang desediakan oleh situs akan bebas dari gangguan atau kesalahan termasuk
namun tidak terbatas pada keamanan situs ini; (ii) kelalaian akan diperbaiki; atau
(iii) situs ini atau server yang menyediakan situs ini akan bebas dari virus atau
komponen malware; (c) kami tidak memberikan garansi tentang akurasi, keaslian,
integritas atau kualitas konten, istus atau sumber atau tautan yang ada pada situs,
termasuk namun tidak terbatas padajaminan konten, situs atau sumber yang
mungkin mengandung materi yang mengganggu, tidak etis atau materi yang belum
pasti; (d) tiap dan seluruh produk yang diunduh atau didapatkan dari situs
merupakan tanggung jawab dan resiko pribadi anda. anda wajib bertanggungjawab
secara penuh atas komputer dan kerusakan sistem atau kehilangan data yang
diakibatkan oleh pengunduhan materi tersebut.
13. Pembatasan Tanggung Jawab
Dimana Kami akan berupaya untuk mencari tahu untuk Anda atau menunjukan,
memediasi, memfasilitasi tiap persengketaan apabila kami mengetahui akan suatu
informasi namun tidak akan secara khusus dan Kami tidak berkewajiban untuk
melakukan hal tersebut; Kami memiliki hak berdasarkan kebijakan Kami untuk
tidak menolong Anda dalam hal terdapat keraguan atau kecurigaan terhadap Anda
atau kasus Anda. Anda dengan ini mengindenifikasi Kami dan membebaskan dan
membela Kami dari segala jenis tuntutan, kehilangan atau kerugian yang
munggkin Anda derita sehubungan dengan pemberhentian atau penolakan.

Anda dengan ini menerima dan menyetujui bahwa Kami bukanlah penyedia jasa
yang menyediakan jasa keuangan langsung kepada Anda, Kami bukanlah institusi
keuangan, penyedia pinjaman kredit, perusahaan investasi, penyimpan deposito,
atau penasehat keuangan. Layanan kami hanya menyediakan jasa perantara
(marketplace) antara pelajar dan sponsor untuk Pinjaman Pendidikan. Kami
memfasilitasi dan menghubungkan (i) pelajar / siswa yang mencari Pinjaman
Pendidikan dan (ii) sponsor yang mau memberikan Pinjaman Pendidikan. Kami
tidak membuat keputusan mengenai kredit. Kami tidak menyediakan produk
keuangan secara langsung seperti penggadaian, pinjaman, dan lain sebagainya.
14. Indenifikasi
Anda dengan ini menerima dan setuju untuk membebaskan dan membela
karyawan, perusahaan, afiliasi, staf, mitra, Layanan, Situs, subsidiari (“Pihak
Kami”) dari dan terhadap setiap dan segala jenis kerugian, tanggungjawab,
kewajiban, kerusakan, biaya, pengeluaran, tuntutan, permintaan, putusan, acara,
denda, pinalti, tindakan dalam bentuk apapun (“Kerugian”) yang timbul atau
diderita oleh Kami oleh karena Pihak Ketiga atau sehubungan dengan Konten atau
penggunaan Konten.
15. Lingkup Layanan pada Situs
Melalui Situs, Kami menyediakan platform online sebagai jasa perantara antara
(marketplace) antara pelajar dan sponsor untuk pinjaman pendidikan. Kami
memfasilitasi dan menghubungkan (i) pelajar / siswa yang mencari pinjaman
pendidikan dan (ii) sponsor yang mau memberikan pinjaman. Pengguna dapat
menyampaikan Profil dan data terkait untuk Pinjaman Pendidikan. Kami dalam
menyediakan platform tersebut tidak melakukan garansi atas verifikasi bahwa
semua yang diberikan adalah akurat, benar, tepat, lengkap dan yang terbaru.
16. Tautan Pihak Ketiga
Kami dapat menyediakan tautan yang dikelola dan dioperasikan oleh Pihak Ketiga,
dan dengan mengklik tautan tersebut, Pengguna dengan ini memahami dan
menyetujui bahwa tindakan tersbeut dilakukan berdasarkan tanggung jawab
pribadi Pengguna terkait tersbeut yang memasuki situs lain diluar kendali dan
tanggung jawab Kami. Anda dengan ini setuju untuk membela dan membebaskan
Kami dari dan terhadap tiap dan segala, baik secara langsung maupun tidak
langsung, kerusakan, atau kerugian yang diakibatkan atau dituduh untuk
diakibatkan dari atau sehubungan dengan penggunaan atau keandalan dari Konten,
situs atau sumber.
17. Keputusan Finansial
Dalam hal terdapat persengketaan, pertentangan, perselisihan, tuntutan, usaha tidak
sehat yang muncul sebagai akibat penafsiran dari Syarat Penggunaan ini,

kepemilikan Konten, tuntutan oleh Pengguna atau Pihak Ketiga atau kepemilikan
dari Konten atau pertentangan lainnya sehubungan dengan persengketaan, Situs
Kami, Layanan atau Pengguna lainnya (“Sengketa”) maka Anda (pihak yang
dirugikan atau pihak yang berkepentingan) atau wakil Anda (“Pengirim”) dapat
mengambil tindakan atau langkah berikut:
a. mengajukan pemberitahuan dengan berisi hal berikut ini:
- Nama dan alamat dari Pengirim (sehubungan dengan pengiriman
dengan kuasa, wajib menyertakan data pihak yang dirugikan);
- melampirkan salinan identitas berwarna (baik wakil maupun pihak yang
dirugikan); Nomor telpon, ponsel, fax atau alamat surat elektronik
untuk tujuan komunikasi; uraian lengkap akan tuntutan, kerugian, dan
informasi awal atau bukti yang membuktikan adanya hak yang
dilanggar;
- url, atau alamat atau nama atau detil jelas dari pihak yang melanggar
dan juga salinan elektronik pelanggaran;
- pernyataan dari Pengirim untuk menghapus atau melumpuhkan akses
atas salinan dari salinan elektronik yang dilanggar tersebut;
- pernyataan bahwa Pengirim telah memiliki itikad baik atas pelanggaran
dan penyelesaian secara damai;
- surat pernyataan yang menyatakan bahwa informasi yang disediakan
adalah tepat, benar dan tidak menyesatkan;
- pernyataan bahwa Pengirim adalah (a) pemilik atau pemegang ekslusif dari
hak yang dilanggar atau pihak yang dirugikan; atau (b) kuasa dari pemilik
yang haknya dilanggar atau pihak yang dirugikan;
- pernyataan bahwa Pengirim memilih hukum Republik Indonesia dan
memilih Pusat Mediasi Indonesia yang ditunjuk dan disediakan oleh Kami
sehubungan dengan Perselisihan;
Surat wajib dikirimkan baik secara elektronik dan secara fisik pada alamat berikut:
info@danadidik.id
Dan
PT Pasar Dana Teknologi
Creooffice. Kemang 15 3rd floor
Jl. Kemang Raya
No.
15
RT/RW
013/001,Bangka.
Mampang Prapatan Jakarta
Selatan 12750, Indonesia

Kepada: Direktur

Kami akan meninjau dan menangani pemberitahuan sesuai dengan kebijakan kami,
kegagalan untuk mematuhi persyaratan diatas akan dianggap sebagai penarikan
kembali atas keluhan atau pembatalan. Pemberitahuan ini penting walaupun
pelanggaran atau kerugian telah ditarik agar Kami dapat mempertimbangkan hal
tersebut. Kami menyarankan agar Anda melakukan konsultasi terlebih dahulu
sebelum mengirimkan tuntutan atau keluhan, dan Anda dengan ini menerima
bahwa Anda bertanggungjawab atas semua kerugian dan kerusakan berikut juga
seluruh akibat hukum yang mungkin timbul sebagai akibat penipuan atau
penuduhan palsu atas hak. Kami memiliki kebijakan untuk menolak suatu
pengajuan dalam hal kesalahan penafsiran, penipuan, atau kecurigaan apapun;
a. Setelah menerima balasan dari Kami, Kami akan menyediakan tempat dan waktu
untuk mediasi apabila korespondensi dan penjelasan Kami atau dari pihak yang
terkait belum menyelesaikan masalah; Kegagalan untuk menanggapi korespondensi
Kami dalam jangka waktu yang diberikan mengakibatkan tuntutan dibatalkan atau
daluarsa dan Anda dengan ini sepakat untuk tidak mengajukan atas kasus yang
sama untuk kedua kalinya pada jurisdiksi, pengadilan atau polisi manapun. Biaya
dari mediasi, tempat, transportasi dan akomodasi dari mediator dan semua akta
sehubungan dengan penyelesaian dari mediasi wajib ditanggung oleh pihak pengaju
dan pihak yang dirugikan juga pihak yang melanggar;
b. Dengan melanjutkan penggunaan atau akses atas Situs ini Anda dengan ini sepakat
untuk menundukan diri kepada Forum penyelesaian, yaitu mediasi. Apabila Anda
dan pengguna lainnya sepakat untuk menggunakan penyelesaian lain (negosiasi
pribadi atau mediator lainnya) Kami memiliki hak untuk tidak berpartisipasi dalam
Sengketa tersebut namun demikian apabila berhak untuk mencampuri jalannya
mediasi tersebut dan menyarankan bahwa kasus ini dibawa kepada pengadilan atau
arbitrase dengan pilihan Kami dengan syarat bahwa semua biaya Sengketa wajib
ditanggung oleh pihak yang bersengketa;
c. Kami memiliki hak atas seluruh informasi atas Sengketa yang sedang berlangsung,
Mediator yang ditunjuk akan diberikan kuasa untuk memberikan informasi atas
kemajuan dan perkembangan atas permasalahan kepada Kami.
d. Ketika Anda menyerahkan Sengketa atau keluhan kepada forum lain, atau
mengungkapkan pada Media manapun yang tidak sesuai dengan prosedur
sebgaimana telah dijelaskan atau Anda belum memberitahukan kepada Kami, maka
Anda dengan ini menerima dan menyetujui bahwa tindakan tersebut adalah
merupakan pelanggaran dari Syarat Penggunaan dan dengan melakukan hal
tersebut Anda melepaskan hak atas kebebasan berbicara. Dan oleh karenanya, Anda
telah kehilangan hak untuk mendistribusikan pendapat, komentar, tuntutan, dan

pernyataan, karena tindakan tersebut dianggap tidak layak, tidak wajar dan
merupakan suatu itikad buruk. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai
pelanggaran atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 sehubungan Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dan dapat juga dianggap sebagai bentuk
pengancaman yang ada pada ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29, dan 31 ayat
(2) , berikut juga Pasal 35 sampai dengan 37 dari peraturan perundangan tersebut
dan juga merupakan pelanggaran atas Pasal 310 dan 311 dari Kitab Undang-undang
Pidana, khususnya mengenai tindakan pencemaran nama baik.
e. Anda dengan ini menyetujui dan menerima bahwa semua Sengketa wajib
dikategorikan sebagai kewajiban kerahasiaan sampai dengan dibuktikannya suatu
pelanggaran melalui investigasi dan pertimbangan dan Kami memiliki hak untuk
mengumumkan atau mengambil langkah atas pelanggaran dari pihak yang
dirugikan dan Anda dapat mengambil langkah hukum yang dianggap layak.
18. Keputusan Finansial
Layanan Kami menyediakan bagi Anda suatu tempat untuk menyediakan listing
pinjaman pendidikan yang anda perlukan dan/atau memfasilitasi pendanaan anda
untuk memberikan pinjaman pendidikan ke seseorang. Anda wajib membuat
pilihan dan keputusan sendiri berdasarkan pertimbangan Anda sehubungan dengan
produk pinjaman pendidikan danadidik. Kami tidak memvalidasi atau melakukan
pengesahan atas produk tersebut. Anda dengan ini menerima dan menyetujui
bahwa Anda memahami resiko meminjam (berhutang) beserta resikonya apabila
Anda telat membayar nantinya. Kami tidak bertanggung jawab atas Kerugian
sehubungan dengan atau muncul dari atau berhubungan dengan pilihan dan
keputusan Anda. Kami menghimbau Anda untuk mendapatkan nasehat dari
penasihat keuangan Pihak Ketiga yang ada atau pihak lainnya yang menyadari
dengan utuh keadaan Anda sebelum mengambil keputusan.
19. Larangan Penggunaan
Anda dengan ini setuju untuk tidak menggunakan Situs atau Konten didalamnya
untuk tindakan melawan hukum atau tindakan lainnya tanpa ijin, Anda dengan ini
setuju untuk tidak menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak atau
teknologi yang dapat menghalangi atau merusak sistem pada Situs. Anda dengan
ini setuju untuk tidak menggunakan Konten ini untuk tujuan komersil. Anda
dengan ini sepakat untuk tidak berupaya atau menciptakan atau menemukan atau
mengalihkan agen otomatis atau bentuk apapun dari teknologi untuk
mengumpulkan, menggabungkan atau dengan cara lain berinteraksi dengan Situs.
20. Hukum Yang Berlaku
Syarat Penggunaan ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia yang
berlaku dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berlaku.

21. Tindakan Yang Sah
Layanan hanya kami dapat digunakan atau diakses untuk tujuan yang sah. Anda
setuju bahwa Anda tidak akan melakukan hal berikut ketika menggunakan atau
mengakses Layanan: (i) mencoba untuk mengakses atau mencari Layanan atau
mengunduh Konten dari Layanan melalu penggunaan mesin, perangkat lunak,
peralatan, agen, alat, mekanisme (termasuk spiders, robots, crawlers, alat
menambang data atau serupanya) selain dari perangkat lunak dan/atau agen
pecarian yang Kami sediakan atau browser web yang disediakan Pihak Ketiga
lainnya secara umum;; (ii) akses, merusak, atau menggunakan area Layanan yang
bukan untuk umum, sistem computer kami, atau system pengiriman teknis dari
penyedia kami; (iii) mengumpulkan dan menggunakan informasi, menggunakan
nama pengguna lain nama sebenarnya, alamat email, yang ada pada Layanan untuk
mengirimkan iklan yang tidak diminta, junk mail, spam, atau bentuk lainnya yang
berbentuk hasutan; (iv) menggunakan Layanan untuk tujuan kegiatan komersil
atau untuk kemanfaatan Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan Syarat Penggunaan
ini; (v) melanggar hukum atau peraturan yang berlaku; atau (vi) menghimbau atau
membantu individu malakukan hal-hal yang dilarang tersebut diatas. Kami berhak
untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas pelanggaran dari hal yang
disebut di atas dan/atau melibatkan dan/atau bekerjasama dengan penegak hukum
dalam menuntut Pengguna yang melanggar Syarat Penggunaan ini.
22. Keseluruhan Perjanjian
Syarat Penggunaan ini (termasuk Perjanjian Layanan khusus bagi Pengguna
Terdaftar) mewakaili dan merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman
antara Pengguna dan Kami juga membatalkan tiap dan seluruh pemahaman,
kesepakatan, publikasi, iklan dan pengaturan antara Pengguna dan Kami
sehubungan dengan hal yang diatur didalamnya.
23. Pembatasan Wilayah
Informasi yang disediakan pada Layanan tidak diperuntukan untuk distribusi atau
penggunaan oleh orang atau badan pada Negara lain selain Indonesia. Kami
memiliki hak untuk membatasi ketersediaan Layanan atau bagian dari Layanan
keapda tiap orang, area geografis, atau yurisdiksi pada setiap waktu berdasarkan
kebijaksanaan Kami, dan untuk membatasi kuantitas dari konten, program, jasa
atau fitur yang Kami sediakan.
24. Keadaan Memaksa (Force Majure)
Kami tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas keterlambatan atau kegagalan
dalam pelaksanaan Layanan berdasarkan Syarat Penggunaan ini sejauh keadaan
tersebut diakibatkan oleh suatu Keadaan Memaksa, Kami akan berupaya untuk

mengatasi dan menghindari Keadaan Memaksa. Pada Syarat Penggunaan dan
Perjanjian Layanan maka “Keadaan Memaksa” berarti tiap kejadian atau keadaan
diluar kendali wajar pihak yang terkena dampak sehingga pelaksanaan
kewajibannya yang timbul berdasarkan Syarat Penggunaan dan Perjanjian Layanan
ini menjadi suatu tindakan yang ilegal atau tidak dapat dilaksanakan termasuk
namun tidak terbatas pada, putusan atau pembatasan dari pemerintah, gangguan
jaringan, gangguan ekstra-terestrial, yang diakibatkan oleh karena kejadian yang
ada diluar angkasa, termasuk namun tidak terbatas pada, gerhana satelit, gerhana
matahari, peristiwa astronomi atau meteorik, tindakan Tuhan, permogokan, lock
out, perang, kerusuhan, keributan massa, kebakaran, banjir , persengketaan buruh,
sabotase, bahaya laut, embargo, peledakan atau terorisme.
25. Judul dan Sub Judul
Judul dan subjudul dari Syarat Penggunaan dan Perjanjian Layanan dibuat hanya
untuk kemudahan saja dan tidak akan mempengaruhi interpretasi dan konstruksi
Syarat dan Penggunaan dan Perjanjian Layanan.
26. Keterpisahan
Apabila terdapat ketentuan yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dipaksakan
oleh suatu pengadilan dengan yurisdiksi yang komepeten, maka Para Pihak
sepakat bahwa bagian tersebut akan dianggap terpisah dari Syarat Penggunaaan
atau Perjanjian Layanan dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan
pemaksaan dari ketentuan yang lainnya dan ketentuan lainnya dari Syarat
Penggunaan dan/atau Perjanjian Layanan serta ketentuan lainnya dari Syarat
Penggunaan dan/atau Perjanjian Layanan tetap berlaku efektif dan memiliki
kekuatan penuh. Tidak ada satu kebiasaanpun diantara Pihak atau kebiasaan usaha
yang dapat mengubah Syarat Penggunaan dan/atau Perjanjian Layanan. Syarat
Pengguanan dan/atau Perjanjian Layanan ini tidak memberikan kemanfaatan bagi
Pihak.
27. Pengabaian
Kegagalan pelaksanaan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak, kuasa atau
hak khusus Kami yang ada pada Syarat Penggunaan dan/atau Perjanjian Layanan
tidak dianggap sebagai pengabaian dari hak tersebut; atau pelaksanaan satu atau
sebagian dari hak, kuasa atau hak khusus berdasarkan syarat Penggunaan dan/atau
Perjanjian Layanan tidak dapat menghalangi pelaksanaan lain atau pelaksanaan
lanjutan dari hak, kuasa atau hak khusus tersebut. Hak dan perbaikan yang
disediakan disini bersifat kumulatif dan tidak ekslusif dari yang disediakan oleh
Hukum.

Anda setuju bahwa pada kejadian pemutusan, sejauh pemutusan tersebut
membutuhkan keputusan pengadilan maka Anda dengan ini menyatakan setuju
untuk mengabaikan Pasal 1266 ayat 2 dan 4 dari Kitab Undang-Undang hukum
Perdata hanya sejauh putusan pengadilan diperlukan untuk memutuskan atau
membatalkan Syarat Penggunaan atau Perjanjian Layanan.
28. Situs ini - FAQ
Tiap Layanan disediakan oleh Kami tim danadidik yang berkolaborasi untuk
menyediakan jasa terbaik bagi Anda.
Apabila terdapat pertanyaan harap merujuk pada pertanyaan di FAQs pada Situs
PT Pasar Dana Teknologi

KEBIJAKAN PRIVASI
Tiap Pengguna dianggap telah menyetujui ketentuan Kebijakan Kerahasiaan termasuk
pengumpulan, proses dan penggunaan informasi yang dilakukan oleh Kami dengan
mengunjungi situs www.danadidik.id ini (“Situs”).
DEFINISI
“Profil” berarti data yang diberikan oleh Pengguna, termasuk namun tidak terbatas
pada nama, informasi, informasi debitur, kartu identifikasi, kartu keluarga, akta
kelahiran, surat nikah, dokumen jaminan, akta, domisili, NPWP, surat izin usaha
perdagangan, tanda daftar perseroan, dan hal lainnya.
“Pinjaman Pendidikan” berarti pinjaman yang diajukan Siswa untuk listing dan/atau
disediakan di dalam Situs;

1. Informasi yang dikumpulkan
Setiap data personal, alamat ip, tautan, komentar, peninjauan, informasi yang
disampaikan yang dikumpulkan oleh Kami atau terungkap karena penyampaian

atau pengunggahan (cookies dan lain sebagainya yang mungkin mengumpulkan
informasi alamat ip, jasa, pengalihan data, preferensi pengguna, atau alamat email
dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses Situs ini) dalam Situs akan
dianggap sebagai Informasi yang dikumpulkan dalam Situs.
Anda tidak perlu mengaktivasikan cookies ketika menggunakan Situs ini namun
demikian beberapa fitur mungkin akan tidak dapat diakses atau dipakai.
Anda dapat mengubah mengkonfigurasi browser dengan tidak menyimpan
cookies.
Pada saat mengunjungi Situs Kami akan mencatat informasi Anda secara otomatis.
Catatan ini dapat termasuk tipe browser atau situs yang Anda kunjungi, lama
kunjungan, informasi yang dicari pada Situs, tanggal dan jangka akses, berserta
dengan statistic lainnya. Pencatatan digunakan untuk mengawasi dan menganalisa
penggunaan Situ, dan memperbaiki administrasi teknis untuk meningkatkan
fungsionalitas Layanan Kami dan juga untuk mengkostumisasi kebutuhan Anda.
Selanjutnya, informasi ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi kriteria yang
dibutuhkan untuk memproses permintaan Anda.
2. Data Personal Anda
Data Personal yang ada pada Kebijakan Kerahasiaan ini adalah semua data yang
disediakan oleh Pengguna termasuk Profil yang diminta dan dikumpulkan oleh
Kami.
Penggunaan Data Personal yang disediakan atau diminta kepada kami akan
dibatasi untuk keamanan dan perlindungan dari pihak lain serta juga untuk
kemudahan sesuai dengan Perjanjian Layanan.

3. Pembagian Informasi Personal Anda
a. Kami akan menyediakan informasi Anda kepada pihak ketiga, termasuk (i)
Koperasi Simpan Pinjam Dana Patungan Indonesia dan (ii) ketika diminta oleh
institusi pemerintah, pengadilan atau otoritas pemerintah lainnya. Ketika diminta
tanpa perlu meminta persetujuan Anda. Anda dengan ini mengindemnifikasi dan
membebaskan Kami dari dan terhadap semua Kerugian untuk pengungkapan
informasi jenis ini.
b. Dalam hal terjadi pelanggaran dan Pihak Ketiga meminta informasi mengenai
Anda, kami dapat melakukan investigasi terlebih dahulu walaupun Kami tidak

diwajibkan untuk melakukan investigasi, selanjutnya Kami dapat memilih untuk
menyediakan informasi Anda dalam tingkatan pengungkapan yang kami anggap
perlu.
c. Dengan menggunakan Situs ini, Anda dengan ini memberikan hak dan kuasa
penuh kepada Kami untuk menggunakan Profil, Pinjaman Pendidikan dan
informasi lainnya yang telah Anda sampaikan. Kami juga dapat memilih untuk
mengungkapkan Profil, Pinjaman Pendidikan dan informasi lainnya yang telah
Anda sampaikan sebagaimana Kami anggap perlu kepada Pihak Ketiga. Anda
dengan ini membela dan membebaskan Kami dari dan terhadap Kerugian
sehubungan keputusan yang Kami buat.

4. Konsekuensi Forum, Cookies dan lainnya
Dengan menggunakan Situs ini maka Anda memahami dan menyetujui bahwa
informasi yang Kami kumpulkan (selain Personal Data, kata sandi) dapat
diungkapkan kepada Pihak Ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab aats
pengungkapan ini dan Kami tidak mengendalikan penyalahgunaan yang terjadi
sebagai akibat pengungkapan. Anda dengan ini membela dan membebaskan Kami
dari dan terhadap segala jenis Kerugian yang diderita Anda sebagai akibat
penggunaak Cookies, Forum dan lainnya yang disediakan pada Situs atau
Layanan.
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