SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
Syarat – Syarat dan Ketentuan Umum (selanjutnya disebut sebagai “SKU”) BETA TESTER
Bitcoin.co.id adalah ketentuan yang berisikan syarat dan ketentuan mengenai penggunaan
produk, jasa, teknologi, fitur layanan dalam program pengujian BETA TESTER yang diberikan
oleh Bitcoin.co.id termasuk, namun tidak terbatas pada penggunaan Website (untuk selanjutnya
disebut sebagai “Platform bitcoin.co.id”) sepanjang tidak diatur secara khusus sebagaimana
tercantum pada bagian registrasi Akun Bitcoin.co.id yang dibuat pada hari dan tanggal yang
tercantum dalam bagian registrasi Akun https://bitcoin.co.id, merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dan persetujuan atas SKU ini. Dengan mendaftar menjadi Tester, Anda menyatakan
telah MEMBACA, MEMAHAMI, MENYETUJUI dan MEMATUHI Persyaratan dan
Ketentuan di bawah. Anda disarankan membaca semua persyaratan dan ketentuan secara
seksama sebelum menggunakan layanan platform bitcoin.co.id atau segala layanan yang
diberikan, dan bersama dengan ini Anda setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh kegiatan
dalam SKU ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
Definisi
Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, istilah atau definisi dalam SKU memiliki
arti sebagai berikut :
1. Website mengacu pada situs online dengan alamat https://bitcoin.co.id. Website ini
dikelola oleh bitcoin.co.id, dengan tidak terbatas pada para pemilik, investor, karyawan
dan pihak-pihak yang terkait dengan bitcoin.co.id. Tergantung pada konteks, “Website”
dapat juga mengacu pada jasa, produk, situs, konten atau layanan lain yang disediakan
oleh bitcoin.co.id.
2. BETA TESTER adalah pengujian pengguna oleh pengguna akhir untuk memvalidasi kegunaan,
fungsi, kompatibilitas, dan uji reliabilitas dari software yang dibuat.

3. Aset Kripto adalah komoditas kripto yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi
berbasiskan jaringan peer-to-peer (antar muka)atau disebut dengan Jaringan Blockchain
yang diperdagangkan di dalam platform
4. Blockchain adalah sebuah buku besar terdistribusi (distributed ledger) terbuka yang
dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara yang dapat
diverifikasi secara permanen.
5. Member adalah orang (perseorangan), badan usaha, maupun badan hukum yang telah
melakukan registrasi pada platform bitcoin.co.id, sehingga memperoleh otorisasi dari
platform bitcoin.co.id untuk melakukan kegiatan perdagangan Aset Kripto.
6. Registrasi adalah proses pendaftaran menjadi Tester dalam platform bitcoin.co.id yang
merupakan proses awal untuk memperoleh layanan platform terbaru yang belum
dipublikasi untuk umum.
7. Seleksi adalah serangkaian tahapan seleksi Member platform bitcoin.co.id untuk menjadi
Tester melalui program pengujian Beta Tester.
8. Selected Tester adalah Tester yang telah melalui dan menyelesaikan tahapan Seleksi
yang dilakukan oleh bitcoin.co.id yang akan dikirimkan email oleh bitcoin.co.id, dan
memiliki otoritas untuk melakukan pengujian pada fitur bitcoin.co.id melalui program
pengujian Beta Tester.

9. Tester adalah Verified Member pada platform bitcoin.co.id, sehingga memiliki
kesempatan untuk melakukan seleksi untuk pengujian pada platform bitcoin.co.id dalam
program pengujian Beta Tester.
10. Masukan Untuk Developer adalah pernyataan termasuk namun tidak terbatas pada
kritik dan saran yang diberikan oleh Tester, yang hanya dapat dilihat oleh bitcoin.co.id.

PROSES REGISTRASI/ PENDAFTARAN MEMBER MENJADI TESTER INFORMASI
DAN DATA MEMBER
1. Syarat menjadi Tester adalah :
▪ Merupakan Verified Member pada platform bitcoin.co.id;
▪ Setuju dan sepakat untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum ini;
2. Atas setiap proses registrasi, jika dibutuhkan calon Tester wajib menunjukkan
semua dan setiap data sesuai dengan identitas diri berupa
▪ Nama (sesuai dengan Identitas diri yang dilampirkan);
▪ Alamat rumah sesuai identitas;
▪ Alamat tinggal saat ini;
▪ Nomor telepon atau Handphone(nomor harus aktif dan digunakan secara
pribadi);
▪ Tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan identitas diri yang dilampirkan);
▪ Kewarganegaraan;
▪ Jenis kelamin;
▪ Foto kartu identitas yang masih berlaku. Kartu identitas yang dapat
digunakan adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi
(SIM), Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAP);
▪ Pekerjaan;
▪ E-mail(alamat surat elektronik) yang aktif;
▪ Nama akun Verified Member.
3. Dan/atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan berkenaan dengan syarat
registrasi yang ditentukan, dan calon Tester dengan ini menyatakan serta
menjamin bahwa segala data/keterangan/dokumen/informasi/pernyataan apapun
yang diberikan berkenaan dengan proses registrasi sebagai Tester bitcoin.co.id
adalah lengkap, asli, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta
merupakan data/keterangan/dokumen/informasi /pernyataan terkini yang
tidak/belum dilakukan perubahan dan masih berlaku/tidak daluarsa serta
tidak/belum ada perubahan.
4. Tester dengan ini setuju bahwa proses menjadi Tester bitcoin.co.id hanya akan
berlaku efektif setelah proses seleksi dan seluruh persyaratan bitcoin.co.id
dipenuhi oleh Verified Member dan disetujui bitcoin.co.id. Segala risiko yang
timbul sehubungan dengan penutupan/pemblokiran/pembekuan Akun yang
diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Tester, akan menjadi tanggung
jawab Tester dan bitcoin.co.id tidak akan Memberikan ganti rugi kepada Tester
atau Pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala tuntutan/klaim dan ganti
rugi dari Tester atau Pihak manapun sehubungan dengan penutupan Akun Tester.

5. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh
Bitcoin.co.id berkenaan dengan Tester, akan menjadi milik Bitcoin.co.id dan
Bitcoin.co.id berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokan, menilai,
merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bitcoin.co.id sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kewajiban Bitcoin.co.id
untuk memberitahu atau meminta persetujuan, memberikan jaminan atau ganti
rugi dan dengan alasan apapun kepada Tester.
6. Bitcoin.co.id akan mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan menurut tata
cara/prosedur yang ditetapkan Bitcoin.co.id atas segala data, keterangan,
informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang berkenaan dengan
Tester maupun kegiatan usaha atau transaksi Tester yang terkait dengan Akun
Tester.
7. Tester dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bitcoin.co.id untuk
menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bitcoin.co.id
mengenai Tester termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana
komunikasi pribadi Tester untuk segala keperluan lainnya sepanjang
dimungkinkan dan diperkenankan oleh Perundang – Undangan yang berlaku,
termasuk yang bertujuan untuk pemasaran bagi Bitcoin.co.id ataupun bagi pihak
lain yang bekerjasama dengan Bitcoin.co.id. Untuk penggunaan data yang
memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Tester menyatakan bahwa telah
memberikan persetujuan tertulis kepada Pihak Ketiga manapun untuk penggunaan
data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karena itu Bitcoin.co.id dengan
ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Tester dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan
dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan
penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan
tertulis tersebut oleh Bitcoin.co.id.
LARANGAN
Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam
SKU, maka Tester dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tester tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi Bitcoin.co.id dan atau yang bertentangan dengan
SKU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seluruh hal termasuk namun tidak terbatas pada data, fitur, layanan yang
diperoleh Tester dari Bitcoin.co.id termasuk namun tidak terbatas yang berkenaan
dengan Program Pengujian Beta Tester harus dirahasiakan oleh Tester dan tidak
dipergunakan untuk kepentingan apapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari
Bitcoin.co.id.
3. Apabila melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam ketentuan ini, maka
Tester akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa atas
pelanggaran tersebut Bitcoin.co.id berhak untuk membatasi fitur penggunaan
layanan Bitcoin.co.id dan Tester mengetahui dan setuju bahwa Bitcoin.co.id tidak

akan Memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun
kepada Tester atau pihak manapun atas segala resiko atau akibat yang timbul atas
pembatasan penggunaan layanan tersebut. Tester selanjutnya berkewajiban untuk
membayar ganti rugi kepada Bitcoin.co.id sebesar nilai kerugian yang dialami
Bitcoin.co.id atas pelanggaran tersebut. Tester dengan ini Memberikan kuasa
kepada Bitcoin.co.id untuk melakukan pendebetan Akun Tester untuk
pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada Akun Tester tidak tersedia
dan atau tidak mencukupi, maka Member wajib mengembalikan seluruh dana
tersebut secara tunai kepada Bitcoin.co.id dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak Bitcoin.co.id mengajukan klaim dimaksud.
KERAHASIAAN
Selama bekerjasama dengan Bitcoin.co.id dan pada setiap waktu sesudahnya, maka:
1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh Bitcoin.co.id kepada Tester
dan atau data yang diperoleh Tester sebagai pelaksanaan dari SKU baik yang
diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan
melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya
selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain adalah bersifat
rahasia (selanjutnya disebut sebagai “Informasi Rahasia”).
2. Tester setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi rahasia
yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama kepada siapapun atau tidak
akan menggunakannya untuk kepentingan Tester atau kepentingan pihak lainnya,
tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang
berwenang dari Bitcoin.co.id atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila Tester melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2
ketentuan mengenai kerahasiaan ini, maka segala kerugian, tuntutan dan atau
gugatan yang dialami Bitcoin.co.id merupakan tanggung jawab Tester
sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari Bitcoin.co.id, Tester berkewajiban
untuk
menyelesaikannya
sesuai
dengan
ketentuan
hukum
dan
perundang-undangan yang berlaku dan Memberikan ganti rugi yang mungkin
timbul akibat pelanggaran tersebut kepada Bitcoin.co.id. Tester dengan ini setuju
bahwa Bitcoin.co.id tidak akan Memberikan ganti rugi dan atau
pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Tester atau pihak manapun
atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari
sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 dan 2 ketentuan mengenai kerahasiaan menjadi tidak berlaku, apabila:
- Informasi rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
- Informasi rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah
pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.
- Informasi rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Tester selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil
setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam

memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas
informasi rahasia.
6. Dalam hal Kerjasama pengujian Beta Tester telah berakhir, Tester sepakat bahwa
kewajiban untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan informasi
rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan ini akan tetap berlaku.
KELALAIAN
1. Tester sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian (Wanprestasi) adalah hal
atau peristiwa sebagai berikut:
1. Kelalaian (Wanprestasi).
2. Apabila Tester lalai dalam melaksanakan sesuatu kewajiban atau
melanggar suatu ketentuan dalam SKU.
3. Pernyataan Tidak Benar.
4. Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan
oleh Tester dalam SKU – tidak benar atau tidak sesuai dengan
kenyataannya.
2. Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian berdasarkan angka 1 ketentuan
kelalaian ini oleh Tester, maka Bitcoin.co.id dapat memilih apakah tetap
meneruskan atau menutup Akun Tester. Apabila Bitcoin.co.id berkehendak untuk
menutup Akun Tester, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada Tester
dalam waktu yang wajar menurut Bitcoin.co.id.
3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh Tester sebagaimana dimaksud, maka
Bitcoin.co.id.com berhak dengan seketika melakukan penonaktifan Akun Tester
pada Bitcoin.co.id tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Tester, dan Tester dengan ini setuju bahwa Bitcoin.co.id tidak akan Memberikan
ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Tester atau
pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau
permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan
dengan terjadinya kelalaian tersebut.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Tester menyatakan dan menyetujui Bitcoin.co.id sebagai pemegang hak
kepemilikan atas layanan, perangkat lunak, alat teknologi dan konten, situs, dan
bahan lain termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan fasilitas
bitcoin.co.id.
2. Tester hanya diperbolehkan untuk melihat, mencetak dan/atau mengunduh kopi
material dari Website untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Seluruh
penggunaan komersial perlu mendapatkan izin dari Bitcoin.co.id. Setiap kegiatan
komersil tanpa seijin Bitcoin.co.id diartikan sebagai pelanggaran atas Hak
Kekayaan Intelektual Bitcoin.co.id dan mengakibatkan pemberhentian Akun
Bitcoin.co.id pada Tester.
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di
luar kemampuan dan kekuasaan Bitcoin.co.id sehingga mempengaruhi
pelaksanaan transaksi antara lain namun tidak terbatas pada:
1. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan
bencana alam lainnya;
2. Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan
pemogokan massal;
3. Pandemi, epidemi, dan bencana nasional lainnya;
4. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung;
2. Sepanjang Bitcoin.co.id telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya Force
Majeure tersebut, maka Bitcoin.co.id tidak akan memberikan ganti rugi dan atau
pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Tester atau pihak lain manapun
atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul
sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya
kewajiban akibat Force Majeure.

PEMBERITAHUAN
1. Tester menyatakan setuju untuk berkomunikasi dengan Bitcoin.co.id dalam
format elektronik, dan menyetujui bahwa semua syarat, kondisi, perjanjian,
pemberitahuan, pengungkapan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang
disediakan oleh Bitcoin.co.id kepada Tester secara elektronik dianggap sebagai
tertulis.
2. Tester menyatakan setuju untuk menerima email dari Website. E-mail yang
dikirim dapat berisi informasi seputar Akun, transaksi, sistem, promosi dan lain
sebagainya yang merupakan versi terbaru dari platform Bitcoin.co.id.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (selanjutnya disebut sebagai
“Perselisihan”) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan
dengan cara sebagai berikut:
1. Bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan
cara musyawarah untuk mufakat.
2. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
DOMISILI HUKUM
SKU dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Bitcoin.co.id.com dan Tester telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum
dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

LAIN-LAIN
1. SKU ini tunduk dan diberlakukan berdasarkan pada UU No 8 Tahun 2010 tentang
Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala PPATK
PER-09/1.02.2/PPATK/09/12,No.
PER-12/1.02/PPATK/06/13,
No.
PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 dan No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 . Oleh
karenan nya, segala transaksi dengan nominal diatas Rp 100,000,000,- (seratus
juta rupiah) diwajibkan adanya pelaporan transaksi tersebut kepada pihak PPATK.
2. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam SKU, maka akan berlaku seluruh
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
3. Jika Bitcoin.co.id melakukan perubahan terhadap isi SKU ini maka Bitcoin.co.id
akan memberitahukan perubahannya kepada Tester sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dianggap
baik oleh Bitcoin.co.id dan selanjutnya Tester akan tunduk pada perubahan SKU
tersebut. Perubahan setiap lampiran dari SKU akan disepakati dan untuk
selanjutnya merupakan satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SKU.
4. Apabila Tester melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan SKU, maka Tester
akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa Bitcoin.co.id
tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk
apapun kepada Tester, atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan
dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan
yang dilakukan Tester
5. Tester wajib mematuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan di dalam SKU.
Kelalaian Tester di dalam mentaati atau melaksanakan isi dari SKU pada satu atau
beberapa kali kejadian, tidak akan menghilangkan kewajiban Tester untuk tetap
memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam SKU.
6. Pertanyaan seputar Ketentuan dan Persyaratan atau perihal lain, dilakukan melalui
support@bitcoin.co.id.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM BETA TESTER BITCOIN.CO.ID INI TELAH
DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

