KETENTUAN PENGGUNAAN
DITERBITKAN DI [*]
Perjanjian ini dibuat oleh dan antara Anda dan PT Utama Aset Digital
Indonesia, suatu perseroan terbatas swasta yang didirikan di
Republik Indonesia (“Bittime”). “Bittime” berarti badan hukum yang,
diakui oleh hukum, yang mengoperasikan platform jaringan di
Indonesia, dan dengan ini dalam perjanjian ini akan disebut secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut
tentang perusahaan kami, Anda dapat melihat di halaman informasi
perusahaan kami melalui situs web kami https://www.bittime.com.
“Platform Bittime” berarti platform jaringan yang dimiliki dan
dioperasikan oleh Bittime, termasuk namun tidak terbatas pada situs
web Bittime, dengan nama domain bittime.com/, atau situs web, API,
atau aplikasi seluler terkait yang dienkripsi. Dengan mendaftar
ke layanan kami, dengan ini Anda mengakui bahwa Anda membaca,
memahami, dan menerima semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian
ini serta dokumen terkait kami lainnya mengenai syarat penggunaan
layanan. Anda juga mengonfirmasi dan menyetujui bahwa, dalam hal
menggunakan layanan Bittime, Anda sepenuhnya bertanggung jawab
untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan
yang sesuai dari yurisdiksi tempat Anda tinggal.
Meskipun Bittime berkomitmen untuk menjaga keakuratan informasi

yang diberikan melalui Layanan Bittime, Bittime tidak dapat dan
tidak menjamin keakuratan, penerapan, keandalan, integritas,
kinerja, atau kesesuaian informasi tersebut. Bittime juga tidak
bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang mungkin
disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh penggunaan
konten ini oleh Anda.
1. Perjanjian dan Eksekusi
Isi dari perjanjian ini termasuk bagian utama dari perjanjian ini
dan berbagai aturan yang telah diposting atau mungkin diposting
dari waktu ke waktu oleh Bittime. Semua aturan dan prosedur akan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan akan
mempunyai akibat hukum yang sama dengan isi utama dari perjanjian
ini. Kecuali ditentukan lain, layanan apa pun yang disediakan oleh
Bittime dan afiliasinya (selanjutnya disebut "Layanan Bittime")
akan terikat oleh perjanjian ini. Jika ada ketidakkonsistenan
antara persyaratan perjanjian layanan yang relevan dari Layanan
Bittime tertentu dan isi dari perjanjian ini, masing-masing
persyaratan yang berlaku dari Layanan Bittime spesifik tersebut
yang akan berlaku. Anda harus hati-hati membaca perjanjian ini
sebelum menggunakan Layanan Bittime, dan memperhatikan konten yang
ditulis dalam huruf tebal. Anda dapat berkonsultasi dengan Bittime
jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan perjanjian ini. Namun,

terlepas dari apakah Anda telah membaca dengan cermat perjanjian
ini sebelum menggunakan Layanan Bittime, Anda akan terikat oleh
perjanjian ini selama Anda menggunakan Layanan Bittime. Anda tidak
boleh mengklaim untuk membatalkan atau membatalkan perjanjian ini
dengan alasan bahwa Anda tidak membaca perjanjian ini atau Anda
tidak menerima tanggapan apa pun dari Bittime atas konsultasi Anda.
Anda dengan ini berjanji untuk menerima dan mematuhi perjanjian
ini. Jika Anda tidak menyetujui perjanjian ini, Anda harus segera
menghentikan

pendaftaran/aktivasi

atau

berhenti

menggunakan

Layanan Bittime. Bittime dapat membuat atau mengubah perjanjian
ini dan berbagai aturan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan tanpa
pemberitahuan individu kepada Anda. Perjanjian dan aturan yang
diubah akan berlaku segera dan otomatis setelah diumumkan di situs
web. Jika Anda tidak setuju dengan amandemen yang relevan, Anda
harus segera berhenti menggunakan Layanan Bittime. Jika Anda terus
menggunakan Layanan Bittime, Anda akan dianggap telah menerima
perjanjian dan aturan yang telah diubah. Bittime memiliki hak
penafsiran atas semua persyaratan ketentuan penggunaan ini.
2. Risiko
Anda harus menyadari bahwa perdagangan mata uang kripto/aset
digital
memiliki

(“Perdagangan
pengetahuan

Crypto”)
penuh

sangat

tentang

berisiko.
mekanisme

Anda
dan

harus
risiko

Perdagangan Kripto tersebut sebelum berpartisipasi, dan setuju
untuk

berkonsultasi

dengan

profesional

untuk

memperoleh

pengetahuan yang memadai jika diperlukan. Anda harus selalu
hati-hati mempertimbangkan dan mengevaluasi kemampuan Crypto
Trading Anda sendiri (termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman
dan pengetahuan yang luas tentang investasi, kemampuan keuangan
yang sehat dan toleransi risiko Anda sendiri) apakah Crypto Trading
cocok untuk Anda mengingat kondisi keuangan Anda. Anda harus
menyadari bahwa semua risiko tinggi Perdagangan Kripto harus
ditanggung oleh Anda sendiri daripada individu atau entitas lain
mana pun. Anda harus menyadari bahwa Perdagangan Kripto itu sendiri
tidak boleh tunduk pada undang-undang atau peraturan apa pun di
negara mana pun, atau diatur sepenuhnya oleh pihak berwenang]. Oleh
karena itu, ketika risiko apa pun pernah terjadi, mungkin tidak
ada jalan lain untuk hak Anda.
Jika

Layanan

Bittime

gagal

memenuhi

ekspektasi

Anda

atau

menyebabkan kerugian bagi Anda karena faktor risiko yang tidak
dapat dikendalikan, seperti penangguhan layanan telekomunikasi,
penundaan komputer atau Internet, kelambatan, kegagalan fungsi,
atau serangan peretas, Anda dengan ini setuju dan menyadari bahwa
risiko di atas memang ada, dan setiap kerugian yang terkait akan
ditanggung oleh Anda, dan Anda tidak berhak mengklaim kompensasi

apa pun terhadap Bittime.
3. Pendaftaran dan Akun
1) Kelaikan Pendaftar
Anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
a. Anda memahami dan setuju untuk mematuhi semua syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini.
b. Anda

adalah

seorang

individu

(orang

perseorangan).

Anda

setidaknya berusia 17 tahun atau usia legal lainnya.
c. Anda memberikan identitas yang jelas dan berlaku sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
d. Anda mendaftar

dengan informasi

lengkap dan

akurat yang

diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan. Anda setuju untuk
memberikan kami data yang kami minta untuk tujuan konfirmasi
identitas dan identifikasi pencucian uang, pendanaan teroris,
penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya dan mengizinkan kami
untuk menyimpan data tersebut.
e. Anda memiliki kapasitas penuh atas hak-hak perdata dan perilaku
perdata untuk setuju untuk terikat oleh persyaratan ini
sepenuhnya,

menyelesaikan

pendaftaran

atau

benar-benar

menggunakan Layanan Bittime dengan cara lain yang diizinkan oleh
Bittime, di yurisdiksi tempat tinggal dan kebangsaan Anda.
f. Anda bukan warga negara atau penduduk di Lokasi Terbatas mana

pun dan yurisdiksi mana pun yang dilarang atau ditetapkan
sebagai lokasi yang sangat berisiko berdasarkan program sanksi
OFAC; Atau Anda tidak berada dalam daftar sanksi oleh yurisdiksi
mana pun di mana Bittime beroperasi atau mungkin beroperasi.
g. Jika Anda tidak memiliki kapasitas tersebut atau jika pernyataan
dan jaminan di atas tidak benar setiap saat, Anda dan wali Anda
akan menanggung semua konsekuensi yang diakibatkannya, dan
Bittime berhak untuk membatalkan atau membekukan akun Anda
secara permanen, dan klaim terhadap Anda dan wali Anda untuk
kompensasi. Tanpa prasangka, Bittime dapat menolak, atas
kebijakannya sendiri, untuk membuka akun untuk Anda.
2) Pendaftaran dan Akun
Anda akan terikat dengan perjanjian ini setelah Anda mengisi
informasi, membaca dan menyetujui perjanjian ini. Anda harus
menyelesaikan proses pendaftaran dengan mengikuti petunjuk pada
halaman pendaftaran atau Anda telah mengisi informasi, membaca dan
menyetujui perjanjian ini dan menyelesaikan proses aktivasi dengan
mengikuti petunjuk pada halaman aktivasi, atau pada saat Anda
menggunakan Layanan Bittime dengan cara yang diizinkan oleh Bittime.
Anda dapat masuk ke Bittime dengan alamat email atau nomor ponsel
Anda yang telah Anda berikan atau konfirmasi atau cara lain apa
pun yang diizinkan oleh Bittime.

3) Untuk proses pendaftaran, Anda harus menyediakan semua data, dan
dokumen di bawah ini:
a. Nama asli dan lengkap,
b. Alamat rumah,
c. Alamat tempat tinggal saat ini,
d. Nomor Telepon atau Nomor Ponsel (Nomor harus aktif dan digunakan
pribadi),
e. Kewarganegaraan,
f. Jenis kelamin;
g. Foto KTP pemerintah. Kartu Tanda Penduduk yang dapat digunakan
adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM),
Paspor, Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Izin Tinggal Terbatas
(KITAP);
h. Alamat email yang aktif,
i. Kata sandi,
j. Pekerjaan,
k. dan

informasi

lain

yang

dipersyaratkan

oleh

peraturan

perundang-undangan.
Jika ada informasi yang Anda berikan selama pendaftaran tidak
akurat, Bittime tidak akan bertanggung jawab dan kerugian apa pun,
langsung

atau

tidak

langsung,

dan

konsekuensi

buruk

yang

diakibatkannya akan ditanggung oleh Anda. Akun Bittime hanya dapat

digunakan oleh orang yang namanya terdaftar. Layanan Bittime tidak
dapat digunakan untuk aktivitas ilegal apa pun, termasuk namun
tidak terbatas pada perjudian, pencucian uang, pembelian barang
ilegal, aktivitas teroris atau dukungan untuk aktivitas teroris
atau aktivitas peretasan. Bittime berhak untuk menangguhkan,
membekukan, atau membatalkan akun yang digunakan oleh orang selain
orang yang namanya terdaftar di akun tersebut. Bittime juga tidak
akan

bertanggung

jawab

secara

hukum

atas

akun-akun

ini.

Mempertimbangkan risiko platform, biaya pemeliharaan, dan alasan
kontrol internal lainnya, Bittime berhak untuk membatalkan atau
membekukan akun terdaftar secara permanen tanpa transaksi selama
periode tertentu.
4. Informasi Pengguna
Selama pendaftaran atau aktivasi, Anda harus secara akurat
memberikan dan memperbarui informasi Anda secara tepat waktu dengan
mengikuti instruksi pada halaman yang relevan sesuai dengan
undang-undang dan peraturan untuk membuatnya benar, tepat waktu,
lengkap dan akurat. Jika ada keraguan yang wajar bahwa informasi
apa pun yang Anda berikan salah, tidak benar, ketinggalan zaman,
atau tidak lengkap, Bittime berhak mengirimi Anda pemberitahuan
untuk

mengajukan

pertanyaan

dan

meminta

koreksi,

menghapus

informasi yang relevan secara langsung dan, sesuai keadaannya,

mengakhiri semua atau sebagian Layanan Bittime kepada Anda. Bittime
tidak akan bertanggung jawab dan kerugian apa pun, langsung atau
tidak langsung, dan konsekuensi buruk yang diakibatkannya akan
ditanggung oleh Anda. Anda harus secara akurat mengisi dan
memperbarui alamat email, nomor telepon, alamat kontak, kode pos
dan informasi kontak lainnya secara tepat waktu sehingga Bittime
atau pengguna lain dapat menghubungi Anda secara efektif. Anda akan
bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian atau biaya
tambahan yang timbul selama penggunaan Layanan Bittime oleh Anda
jika Anda tidak dapat dihubungi melalui informasi kontak ini. Anda
dengan ini mengakui dan setuju bahwa Anda memiliki kewajiban untuk
menjaga informasi kontak Anda tetap efektif dan untuk mengambil
tindakan seperti yang diminta oleh Bittime jika ada perubahan atau
pembaruan. Anda mengizinkan kami untuk membuat permintaan, baik
secara langsung atau melalui pihak ketiga, yang kami anggap penting
untuk mengonfirmasi identitas Anda atau melindungi Anda dan/atau
kami dari penipuan atau kejahatan keuangan lainnya, dan untuk
mengambil tindakan yang kami anggap perlu berdasarkan hasil dari
permintaan tersebut.
5. Keamanan Akun
Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan akun dan kata
sandi Bittime Anda sendiri, dan Anda akan bertanggung jawab atas

semua aktivitas di bawah email masuk, akun Bittime, dan kata sandi
Anda (termasuk namun tidak terbatas pada pengungkapan informasi,
posting informasi, persetujuan atau pengajuan berbagai aturan dan
perjanjian dengan mengklik situs web, pembaruan perjanjian online
atau pembelian layanan online, dll.). Anda dengan ini setuju bahwa:
a) Anda akan segera memberi tahu Bittime jika Anda mengetahui adanya
penggunaan yang tidak sah atas akun dan kata sandi Bittime Anda
oleh siapa pun atau pelanggaran lainnya terhadap aturan keamanan;
b) Anda akan secara ketat mengamati keamanan, otentikasi, transaksi,
pengisian, mekanisme penarikan atau prosedur situs web/layanan;
dan

c)

Anda

akan

keluar

dari

situs

web

dengan

mengambil

langkah-langkah yang tepat di akhir setiap kunjungan. Bittime tidak
akan dan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
oleh kegagalan Anda untuk mematuhi ketentuan ini. Anda memahami
bahwa Bittime membutuhkan waktu yang wajar untuk mengambil tindakan
atas permintaan Anda, dan Bittime tidak akan bertanggung jawab atas
konsekuensi (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian Anda) yang
telah terjadi sebelum tindakan tersebut.
6. Layanan Bittime
Melalui Layanan Bittime dan layanan lain yang disediakan oleh
Bittime dan afiliasinya, anggota dapat memposting informasi
kesepakatan, akses ke informasi harga dan transaksi kesepakatan

dan melaksanakan kesepakatan, berpartisipasi dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh Bittime dan menikmati layanan informasi dan
layanan teknis lainnya. Jika Anda memiliki perselisihan dengan
anggota lain yang timbul dari transaksi apa pun di Bittime, setelah
perselisihan tersebut diajukan oleh salah satu atau Anda berdua
dan anggota lainnya ke Bittime untuk penyelesaian perselisihan,
Bittime berhak membuat keputusan atas kebijakannya sendiri. Anda
dengan ini mengakui dan menerima kebijaksanaan dan keputusan
Bittime. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa, Bittime dapat, atas
permintaan dari otoritas pemerintah (termasuk departemen peradilan
dan administrasi) atau sesuai dengan hukum dan peraturan (termasuk
namun tidak terbatas pada hukum keuangan di Indonesia dan hukum
Internasional yang terkait dengan Anti-Pencucian Uang dan Melawan
Kejahatan Finansial), memberikan informasi pengguna yang Anda
berikan kepada Bittime, catatan transaksi, dan informasi lain yang
diperlukan.

Jika

Bittime

mengetahui

atau

berdasarkan

pertimbangannya sendiri, mencurigai bahwa Anda mungkin dilakukan
atau

terlibat

dalam

transaksi

yang

mencurigakan,

aktivitas

penipuan dan/atau aktivitas kriminal atau aktivitas ilegal lainnya,
Bittime berhak untuk menunda dan/atau menolak untuk memproses semua
transaksi Anda. Jika Anda diduga melanggar hak intelektual atau
kepentingan sah lainnya, Bittime dapat memberikan informasi ID Anda

yang

diperlukan

kepada

pemegang

kepentingan

jika

Bittime

sebelumnya memutuskan bahwa pelanggaran tersebut ada. Semua pajak
yang berlaku dan semua pengeluaran terkait dengan perangkat keras,
perangkat lunak, layanan, dan

lain-lain yang timbul selama

penggunaan Layanan Bittime oleh Anda sepenuhnya ditanggung oleh
Anda. Dengan menggunakan layanan ini, Anda menerima bahwa semua
eksekusi perdagangan bersifat final dan tidak dapat diubah. Dengan
menggunakan layanan ini, Anda menerima bahwa Bittime berhak untuk
melikuidasi perdagangan apa pun kapan saja terlepas dari posisi
untung atau rugi.
7. Bittime memperkenankan pengguna yang terverifikasi untuk
melakukan kegiatan perdagangan pada Platform Bittime mengenai:
a. Pembelian aset kripto dengan mata uang Rupiah;
b. Penjualan aset kripto dengan mata uang Rupiah;
c. Melakukan deposit uang dalam mata uang Rupiah;
d. Melakukan penarikan dalam mata uang Rupiah;
e. Melakukan barter perdagangan antar aset kripto digital
terhadap sesama pengguna pada Platform Bittime;
f. Melakukan pengiriman aset kripto kepada pengguna/pengguna
lain yang terverifikasi di dalam Bittime maupun pengguna aset
kripto di luar Platform Bittime;
g. Menerima deposit dalam berbagai bentuk aset kripto.

8. Panduan Pengguna untuk Layanan Bittime
Anda dengan ini berjanji untuk mematuhi perjanjian berikut selama
Anda menggunakan Layanan Bittime di Bittime: Semua aktivitas yang
Anda lakukan selama penggunaan Layanan Bittime akan sesuai dengan
persyaratan

undang-undang,

peraturan,

dokumen

peraturan

dan

berbagai aturan Bittime, tidak akan melanggar kepentingan publik,
etnis publik atau kepentingan sah lainnya, tidak akan merupakan
penghindaran pajak atau biaya yang harus dibayar dan tidak akan
melanggar perjanjian ini atau aturan terkait. Jika Anda melanggar
janji di atas dan dengan demikian menyebabkan konsekuensi hukum
apa pun, Anda harus secara mandiri menanggung semua kewajiban hukum
atas nama Anda sendiri dan membebaskan Bittime dari kerugian apa
pun yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Selama transaksi
dengan anggota lain, Anda akan dengan itikad baik, tidak akan
melakukan tindakan persaingan tidak sehat, tidak akan mengganggu
ketertiban normal transaksi online, dan tidak akan terlibat dalam
tindakan apa pun yang tidak terkait dengan transaksi online. Anda
tidak akan menggunakan data apa pun di Bittime untuk tujuan
komersial, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan data apa
pun yang ditampilkan di Bittime melalui penyalinan, penyebaran,
atau cara lain apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Bittime. Anda tidak akan menggunakan perangkat, perangkat lunak,

atau

subrutin

mengintervensi

apa

pun

operasi

untuk
normal

mengintervensi
Bittime

atau

atau

mencoba

transaksi

atau

aktivitas apa pun yang sedang berlangsung di Bittime. Anda tidak
akan mengambil tindakan apa pun yang akan menyebabkan ukuran
pemuatan data yang tidak wajar pada peralatan jaringan Bittime.
Anda tidak akan terlibat dalam perdagangan arbitrase tingkat-n
untuk mengeksploitasi inefisiensi pasar, atau terlibat dalam
manipulasi pasar (seperti skema pump and dump, wash trading,
self-trading, front running, quote stuffing, dan spoofing atau
layering, terlepas dari apakah hal tersebut dilarang oleh hukum).
Anda mengakui dan setuju: Bittime berhak untuk secara sepihak
menentukan apakah Anda telah melanggar salah satu perjanjian di
atas dan, menurut penentuan sepihak tersebut, menerapkan aturan
yang relevan dan mengambil tindakan di bawahnya atau menghentikan
layanan kepada Anda, tanpa persetujuan Anda atau pemberitahuan
sebelumnya kepada Anda. Sebagaimana diperlukan untuk menjaga
ketertiban dan keamanan transaksi di Bittime, Bittime berhak untuk
menutup pesanan yang relevan dan mengambil tindakan lain jika ada
penjualan atau pembelian berbahaya atau peristiwa lain yang
mengganggu ketertiban transaksi normal pasar. Jika pelanggaran
atau pelanggaran Anda telah dipegang oleh dokumen hukum efektif
yang dikeluarkan oleh otoritas yudisial atau administratif, atau

Bittime menentukan atas kebijakannya sendiri bahwa kemungkinan
Anda telah melanggar ketentuan perjanjian ini atau aturan atau
undang-undang dan peraturan, Bittime berhak untuk mempublikasikan
di Bittime dugaan pelanggaran tersebut dan tindakan yang telah
diambil terhadap Anda oleh Bittime. Mengenai informasi apa pun yang
mungkin telah Anda publikasikan di Bittime yang diduga melanggar
atau melanggar hukum, kepentingan sah orang lain atau perjanjian
atau aturan ini, Bittime berhak menghapus informasi tersebut tanpa
pemberitahuan kepada Anda dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan
aturan. . Mengenai tindakan apa pun yang mungkin telah Anda lakukan
di Bittime, termasuk yang belum Anda lakukan di Bittime tetapi
berdampak pada Bittime dan penggunanya, Bittime berhak untuk secara
sepihak menentukan sifatnya dan apakah tindakan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap perjanjian ini atau aturan apa pun, dan
berikan hukuman yang sesuai. Anda harus menyimpan semua bukti yang
terkait dengan tindakan Anda sendiri dan harus menanggung semua
konsekuensi yang merugikan akibat kegagalan Anda untuk melepaskan
beban pembuktian Anda. Bittime berhak untuk membekukan akun
pengguna asalkan ada pelanggaran terhadap Panduan Pengguna yang
diatur di sini. Jika dugaan pelanggaran Anda terhadap janji Anda
menyebabkan kerugian apa pun bagi pihak ketiga mana pun, Anda hanya
akan menanggung semua kewajiban hukum atas nama Anda sendiri dan

membebaskan Bittime dari kerugian atau biaya tambahan apa pun. Jika,
karena dugaan pelanggaran oleh Anda terhadap undang-undang atau
perjanjian ini, sehingga Bittime mengalami kerugian, atau diklaim
oleh pihak ketiga mana pun untuk kompensasi atau menderita hukuman
apa pun yang dikenakan oleh otoritas administratif mana pun, Anda
harus mengganti kerugian Bittime dari kerugian dan biaya apa pun
yang disebabkan oleh

hal tersebut termasuk biaya pengacara

sewajarnya.
9. Sangkalan garansi dan Batasan Kewajiban
Bittime akan menyediakan Layanan Bittime pada kondisi "sebagaimana
adanya" dan "tersedia secara komersial". Bittime menyangkal
jaminan tersurat atau tersirat sehubungan dengan Layanan Bittime,
namun, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan, bebas dari
kesalahan atau kelalaian, kontinuitas, akurasi, keandalan, atau
kesesuaian

untuk

tujuan

tertentu.

Sementara

itu,

Bittime

menyangkal segala janji atau jaminan sehubungan dengan efektivitas,
akurasi, kebenaran, keandalan, kualitas, stabilitas, kelengkapan
dan ketepatan waktu teknologi dan informasi yang terlibat oleh
Layanan Bittime. Anda sepenuhnya menyadari bahwa informasi tentang
Bittime diterbitkan oleh pengguna mereka sendiri dan mungkin
mengandung risiko dan kecacatan. Bittime hanya berfungsi sebagai
tempat transaksi. Bittime hanya berfungsi sebagai tempat di mana

Anda memperoleh informasi terkait koin, mencari rekanan transaksi
dan bernegosiasi dan melakukan transaksi, tetapi Bittime tidak
dapat mengontrol kualitas, keamanan, atau legalitas koin yang
terlibat dalam transaksi, kebenaran, atau keakuratan informasi
transaksi, atau kapasitas para pihak dalam suatu transaksi untuk
melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi. Anda
harus dengan hati-hati membuat penilaian sendiri atas kebenaran,
legalitas, dan keefektifan koin dan informasi yang dipermasalahkan,
dan

menanggung

segala

kewajiban

dan

kerugian

yang

mungkin

ditimbulkan karenanya. Kecuali secara tegas diharuskan oleh
undang-undang dan peraturan atau salah satu dari keadaan berikut
terjadi, Bittime tidak berkewajiban untuk melakukan tinjauan awal
pada data informasi, aktivitas transaksi, dan masalah terkait
transaksi lainnya dari semua pengguna: Bittime memiliki alasan yang
wajar untuk mencurigai bahwa anggota dan transaksi tertentu dapat
sangat melanggar hukum atau perjanjian. Bittime memiliki alasan
yang masuk akal untuk mencurigai bahwa aktivitas yang dilakukan
di Bittime oleh anggota mungkin ilegal atau tidak pantas. Anda
mengakui dan setuju, Bittime tidak bertanggung jawab atas kerugian
Anda yang disebabkan oleh salah satu peristiwa berikut, termasuk
namun

tidak

terbatas

pada

kerugian

keuntungan,

niat

baik,

penggunaan atau data atau kerugian tidak berwujud lainnya (terlepas

dari apakah Bittime telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian
tersebut): penggunaan atau kegagalan untuk menggunakan Layanan
Bittime, penggunaan akun Anda secara tidak sah atau pergantian data
Anda secara tidak sah oleh pihak ketiga mana pun, biaya dan kerugian
yang timbul dari pembelian atau perolehan data atau informasi atau
keterlibatan

dalam

transaksi

alternatif apa pun yang sama.

melalui

Bittime

Layanan,

atau

Kesalahpahaman Anda tentang Layanan

Bittime. Kerugian lain yang terkait dengan Layanan Bittime yang
tidak disebabkan oleh Bittime. Bittime tidak bertanggung jawab atas
kegagalan

atau

keterlambatan

layanan

yang

diakibatkan

oleh

pemeliharaan peralatan rutin jaringan informasi, kesalahan koneksi
jaringan informasi, kesalahan komputer, komunikasi atau sistem
lain,

kegagalan

daya,

pemogokan,

perselisihan

perburuhan,

kerusuhan, revolusi. , kekacauan, ketidakcukupan produksi atau
bahan, kebakaran, banjir, angin puting beliung, ledakan, perang,
tindakan pemerintah atau perintah pengadilan. Anda setuju untuk
mengganti kerugian dan membebaskan Bittime, kontraktornya, dan
pemberi lisensinya, dan direktur, pejabat, karyawan, dan agen
masing-masing dari dan terhadap setiap dan semua klaim dan
pengeluaran, termasuk biaya pengacara, yang timbul dari penggunaan
Anda atas Situs Web, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran
Anda terhadap Perjanjian ini.

10. Pengakhiran Perjanjian
Anda dengan ini setuju bahwa, Bittime berhak untuk menghentikan
semua atau sebagian Layanan Bittime kepada Anda, membekukan
sementara atau secara permanen membekukan (membatalkan) otorisasi
akun Anda pada Bittime atas kebijakan Bittime sendiri, tanpa
pemberitahuan sebelumnya, untuk alasan apa pun, dan Bittime tidak
bertanggung jawab kepada Anda; namun, Bittime berhak untuk
menyimpan dan menggunakan data transaksi, catatan, dan informasi
lain yang terkait dengan akun tersebut. Jika terjadi salah satu
peristiwa berikut, Bittime berhak untuk secara langsung mengakhiri
perjanjian ini dengan membatalkan akun Anda, dan berhak untuk
secara permanen membekukan (membatalkan) otorisasi akun Anda di
Bittime dan menarik akun Bittime yang sesuai daripadanya: setelah
Bittime mengakhiri layanan kepada Anda, Anda diduga mendaftar atau
mendaftar atas nama orang lain sebagai pengguna Bittime lagi,
secara langsung atau tidak langsung; konten utama informasi
pengguna yang Anda berikan tidak benar, tidak akurat, ketinggalan
zaman, atau tidak lengkap; ketika perjanjian ini (termasuk aturan)
diubah, Anda secara tegas menyatakan dan memberi tahu Bittime
tentang keengganan Anda untuk menerima perjanjian layanan yang
diubah;

keadaan

menghentikan

lain

layanan.

di

mana

Setelah

Bittime
layanan

menganggapnya
akun

dihentikan

harus
atau

otorisasi

akun

Anda

di

Bittime

dibekukan

secara

permanen

(dibatalkan), Bittime tidak berkewajiban untuk menyimpan atau
mengungkapkan kepada Anda informasi apa pun di akun Anda atau
meneruskan informasi apa pun yang belum Anda baca atau kirimkan
kepada Anda atau pihak ketiga mana pun. Anda setuju bahwa, setelah
pengakhiran perjanjian antara Anda dan Bittime, Bittime masih
memiliki hak untuk: menyimpan informasi pengguna Anda dan semua
informasi transaksi selama Anda menggunakan Layanan Bittime. Klaim
terhadap Anda akan dilakukan sesuai dengan perjanjian ini jika Anda
telah melanggar undang-undang, perjanjian ini, atau aturan apa pun
selama

Anda

menangguhkan

menggunakan
atau

Layanan

mengakhiri

Bittime.

Layanan

Setelah

Bittime

Bittime

kepada

Anda,

aktivitas transaksi Anda sebelum penangguhan atau pengakhiran
tersebut akan ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip berikut dan
Anda akan mengurus upaya Anda sendiri dan sepenuhnya menanggung
setiap

perselisihan,

kerugian,

atau

biaya

tambahan

yang

ditimbulkan, dan dengan demikian menjaga Bittime tidak berbahaya
dari kerugian atau pengeluaran apa pun: Bittime berhak untuk
menghapus, pada saat yang sama penangguhan atau penghentian layanan,
informasi yang terkait dengan token koin yang tidak diperdagangkan
yang telah Anda unggah ke Bittime sebelum penangguhan atau
penghentian. Jika Anda telah mencapai perjanjian pembelian dengan

anggota

lain

sebelum

penangguhan

atau

pengakhiran

tetapi

perjanjian tersebut belum benar-benar dilakukan, Bittime berhak
untuk menghapus informasi yang terkait dengan perjanjian pembelian
tersebut dan koin yang bersangkutan. Jika Anda telah mencapai
perjanjian pembelian dengan anggota lain sebelum penangguhan atau
pengakhiran dan perjanjian tersebut telah dilakukan sebagian,
Bittime dapat memilih untuk tidak menghapus transaksi; asalkan,
bagaimanapun, Bittime berhak untuk memberi tahu rekanan Anda
tentang situasi tersebut pada saat yang sama tentang penangguhan
atau pengakhiran.
11. Kebijakan Kerahasiaan
Bittime dapat mengumumkan dan mengubah kebijakan privasinya pada
platform Bittime dari waktu ke waktu dan kebijakan privasi akan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
12.

Standar Penyelesaian Keluhan

Jika Anda menemukan masalah terkait Layanan Bittime, Anda dapat
menghubungi kami melalui support@bittime.com.
13.

Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan, konflik, pertanyaan atau perbedaan pendapat
(“sengketa”) yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau
dalam proses penggunaan layanan yang disediakan oleh Bittime, akan
diselesaikan

dengan

cara

musyawarah

untuk

mencapai

mufakat

terlebih dahulu. Dalam hal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
perselisihan tidak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan, dan
pengguna atau Bittime ingin menempuh tindakan hukum lebih lanjut,
harus menempuh arbitrase dengan Badan Arbitrase Perdagangan
Berjangka Komoditi Indonesia(“ BAKTI”) atau di Pengadilan Nasional
mana pun yang dipilih oleh Bittime. Hukum arbitrase akan dilakukan
sesuai dengan aturan BAKTI yang berlaku dan bahasa yang digunakan
adalah Bahasa Indonesia. Masing-masing pihak harus bekerja sama
dengan itikad baik untuk mempercepat (sejauh dapat dilakukan)
pelaksanaan proses arbitrase apa pun. Putusan tersebut bersifat
final dan mengikat kedua belah pihak.

