
 

SYARAT & KETENTUAN UMUM 

PT. SOEGEE FUTURES 

ELECTRONIC ORDER ENTRY AND ACCOUNT ACCESS AGREEMENT  

   1.  LISENSI DAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN 

Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan dimana kami, SGF akan mengijinkan anda untuk memiliki akses ke satu 
atau lebih terminal, termasuk terminal akses melalui internet browser/aplikasi, untuk transmisi order secara elektronik atas 
account anda yang ada pada kami. Perjanjian ini juga menetapkan syarat dan ketentuan yang mengijinkan anda secara 
elektronik untuk memonitor aktivitas dan posisi pada account anda (selanjutnya, servis). Servis adalah servis milik kami 
yang ditawarkan oleh kami atau sistem pihak ketiga yang ditawarkan oleh Pialang lain, vendor atau bursa. Untuk tujuan 
perjanjian ini, pengertian servis meliputi semua software dan komunikasi yang saling berhubungan. Dengan perjanjian 
ini, yang mana kami menyediakan software untuk servis, kami mengizinkan anda untuk menggunakan software tersebut 
dengan lisensi tidak khusus (non-exclusive) dan tidak dapat dipindah tangankan (non-transferable) dengan mengikuti 
syarat tersebut dibawah ini. Anda hanya diizinkan untuk menggunakan software/servis hanya untuk kepentingan internal 

sendiri. Baik software maupun servis tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak ketiga atau lainnya. Tidak ada 
satupun dalam perjanjian ini yang merubah atau memodifikasi syarat atau ketentuan yang telah ada di semua perjanjian 
lainnya antara kita. 

Penggunaan servis akan mengikuti petunjuk dalam user-manual atau petunjuk lainnya yang dari waktu-kewaktu kami 
berlakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi untuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 
interface, telekomunikasi dan protocol security. 

Hubungan anda dengan kami, pengoperasian semua account, syarat atas semua servis dan fasilitas (termasuk servis dan 
semua perangkat lunak), dan pelaksanaan atas semua order akan mengikuti hukum yang berlaku dari waktu kewaktu. 
Anda dengan ini menyetujui untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh kami untuk melakukan sesuatu agar 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2.  AKSES 

Dalam hal akses tersebut disediakan oleh kami, pihak kami akan memberikan akses kedalam servis. Bila servis disediakan 
oleh pihak ketiga anda mungkin membutuhkan tambahan perjanjian untuk meng-akses servis tersebut. Jika tidak 
disediakan, servis hanya bisa digunakan untuk men-transmit, menerima konfirmasi pelaksanaan order, dan untuk 
memonitor aktivitas dan posisi keuangan dalam account yang ada pada kami, sesuai dengan kondisi pasar yang ada saat 
itu dan peraturan yang berlaku. Kami memperbolehkan anda untuk akses dan mempergunakannya sesuai dengan prosedur 
guna melindungi akses dari pihak yang tidak berwenang ke servis, dan karena oleh akibat apapun anda menyetujui semua 

kewajiban keuangan atas transaksi yang dilakukan melalui servis tersebut. 

3.  PENGGUNAAN PASSWORD 

Anda mengetahui, mewakili dan menjamin bahwa : (a) anda telah menerima nomor atau kode lainnya yang memberikan 
akses ke servis (Password); (b) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas Password tersebut (c) anda adalah pemilik 
tunggal dan ekskusif atas semua nomor pengenal atau kode lainnya yang memberikan akses ke servis melalui pelayanan 
online computer (ID) dan (d) anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan perlindungan atas Password dan 

ID dari segala jenis transaksi yang terjadi pada account yang telah dibuka dan di akses melalui Password atau ID tersebut. 

Anda akan terikat secara hukum atas semua order elektronik yang di-entry dan akses atas account dengan pihak kami 
pada saat setelah memasukkan (log-in) Password yang diminta dan ID. Anda mengetahui, mewakili, menjamin dan 
menyetujui bahwa setiap orang lain yang memiliki kontrol atas Password atau ID tersebut adalah orang yang berhak 
untuk mewakili anda, mempunyai kuasa dan wewenang yang mengikat anda secara hukum. Penerimaan tersebut (log-in) 
dianggap berlaku sama dengan persetujuan dengan tanda-tangan tertulis secara manual walaupun ditulis dan diterima 
secara elektronik. Sistem elektronik atau sistem lainnya milik kami yang mencatat atau menyimpan copy perjanjian-
perjanjian yang disimpan secara elektronik dianggap benar, komplit, sah berlaku, otentik dan diperlakukan sebagai 
dokumen perjanjian. Pencatatan elektronik kami atas tanggal pada saat anda menerima perjanjian tersebut adalah 
merupakan bukti yang lengkap sebagai pemberlakuan tanggal efektif.  

4.  JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB 

Anda bertanggung jawab untuk memonitor aktifitas account anda tersebut. Anda akan secepatnya memberitahukan 
kepada kami secara tertulis bila anda menyadari hal-hal berikut: 

(a) Kehilangan, kecurian atau penggunaan Password dan ID tanpa otorisasi anda, atau (b) Kegagalan untuk menerima 
pesan yang menyatakan bahwa order diterima dan /atau dieksekusi, atau (c) Kesalahan saat menerima konfirmasi atas 



order yang di eksekusi, atau (d) Kesalahan konfirmasi atas order dan/ atau eksekusi yang tidak anda lakukan, atau (e) 
Ketidak akuratan informasi dalam saldo account, posisi, sejarah transaksi. Dalam hal bahwa (a) terjadi, maka akses ke 
dalam servis kemungkinan dihentikan sementara untuk waktu tertentu sampai ID baru dan/ atau Password baru 
diterbitkan selanjutnya. 
 
Servis disediakan seperti “apa adanya” dan kami tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan jaminan sehubungan 
dengan penggunaan, kondisi atau operasi dari servis tersebut. Kami juga tidak menjamin servis yang disediakan oleh 
pihak ketiga manapun yang mungkin menyediakan  sebagian atau seluruh servis serta isinya (content) atau menawarkan 
servis lainnya. Kami tidak menjamin bahwa akses untuk atau penggunaan servis tidak akan ter-interupsi atau bebas dari 

gangguan atau servis tersebut akan memenuhi kriteria, kemampuan atau kualitas tertentu.  

Dalam keadaan apapun, termasuk kelalaian baik langsung ataupun tidak langsung, kegagalan atau kerusakan akibat dari 
penggunaaan atau ketidakmampuan penggunaan servis atau dari pelanggaran atas setiap jaminan, termasuk tetapi tidak 
terbatas kerugian maupun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka pihak kami hanya bertanggung 
jawab secara terbatas pada sejumlah uang yang sebanding dengan uang yang anda bayarkan kepada kami untuk akses 
servis. 

Anda dengan ini menyetujui bahwa atas penggunaan servis adalah menjadi risiko anda sendiri. Disimpulkan anda 
bertanggung jawab penuh dan menerima risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penggunanan servis, sehingga baik kami 
maupun seluruh direktur, pejabat, karyawan dan agen, tidak menjamin bahwa servis tidak akan ter-interupsi atau bebas 
dari kesalahan atau kekurangan apapun. 

Kami tidak bertanggung jawab dalam segala hal kepada anda atau pihak lain untuk: (a) Ketidak-tepatan, kesalahan, 
keterlambatan atau ketinggalan atas (i) data-data, informasi atau pesan, atau (ii) transmisi atau pengiriman semua data 

tersebut, informasi atau pesan; atau (b) semua kerugian atau kerusakan yang terjadi atas (i) ketidak-tepatan, kesalahan, 
keterlambatan atau ketinggalan, (ii) ketidak-mampuan untuk melaksanakan, atau (iii) interupsi atas semua data, informasi 
atau pesan, terjadi apakah karena kelalaian atau tidak dilakukan atau dalam keadaan force majeure (misal banjir, kondisi 
iklim tertentu, gempa bumi atau keadaan karena kekuasaan Tuhan, kebakaran, perang, kehancuran, huru hara, masalah 
buruh, kecelakaan, aksi pemerintah, kegagalan komunikasi atau pemadaman listrik atau kesalahan hardware & software) 
atau sebab lainnya, didalam atau diluar kontrol kami. 

Kami tidak dianggap telah menerima segala jenis order atau transmisi komunikasi secara elektronik dari anda sampai 
kami mengetahui dengan pasti semua order atau komunikasi tersebut. Persyaratan yang terdapat dalam konfirmasi yang 
diterbitkan kepada anda melalui servis akan dapat dirubah atau dikoreksi sesuai data transaksi yang disediakan atau 
diberikan kepada kami oleh bursa atau pasar dimana transaksi tersebut dilakukan. 

5.  PENJELASAN 

Anda mengetahui dari waktu-kewaktu, dan dengan berbagai alasan, servis mungkin tidak dapat dioperasikan atau 
mungkin tidak tersedia untuk digunakan sehubungan dengan pemeliharaan, kerusakan perangkat keras, kerusakan 

perangkat lunak, gangguan servis atau transmisi atau oleh sebab-sebab lain, maka anda membebaskan kami dari segala 
kewajiban akibat ketidaktersediaan servis. Anda mengetahui bahwa anda mempunyai pengaturan alternatif yang akan 
tetap ada untuk transmisi dan eksekusi atas order anda, dengan telepon atau faksimili, pada saat ketidaktersediaan servis. 

Anda menjelaskan dan menjamin bahwa anda sepenuhnya sah bertindak atas perjanjian ini dan tidak sedang dalam 
keadaan tidak berwenang atau tidak diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan transaksi ini, dan selalu harus tetap 
mengikuti semua hukum, peraturan yang berlaku. 

Anda menerima dan mengetahui fakta bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang terdapat dalam informasi dan laporan 
tersedia dari dan disebarkan oleh servis dan juga servis itu sendiri, adalah ekslusif milik kami atau pihak ketiga penyedia 
lainnya, anda (atau pihak ketiga lainnya) selanjutnya menyetujui untuk tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar atau 
merusak hak kekayaan intelektual tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut. 

Anda tidak akan (dan seharusnya tidak mengijinkan pihak ketiga lainnya untuk) meng-copy, menggunakan, meng-analisa, 
merubah, merubah susunan (decompile), merubah bentuk (disassemble), reverse engineer, menterjemahkan atau menukar 

segala jenis perangkat lunak yang disediakan sehubungan dengan penggunaan servis atau mendistribusikan perangkat 
lunak tersebut kepada pihak ketiga lainnya. 

6.  TERMINASI AKSES AND LISENSI 

Kami diperbolehkan, secara sepihak setiap waktu, mengakhiri (terminasi) atau membatasi akses anda atas servis, dan 
boleh mengakhiri perjanjian ini setiap waktu. Setelah pengakhiran, semua lisensi software yang diberikan kepada anda 
secara otomatis akan berakhir, dan anda akan mengembalikan secara cepat semua hardware, software, manual atau semua 

bagian yang disediakan kepada anda sehubungan dengan akses servis. Anda tetap bertanggung jawab untuk pembayaran 
atas semua pembebanan yang terjadi sebelum pengakhiran tersebut berlaku. Setelah pengakhiran perjanjian ini, anda 
sebaiknya menghapus semua informasi yang ada sehubungan dengan servis dan bila diminta, menyediakan kami dengan 
bukti tertulis atas penghapusan tersebut. 

7. GANTI RUGI 



Anda setuju untuk melindungi dan membebaskan kami dari semua klaim, tuntutan-tuntutan, gugatan hukum dan aksi aksi 
atas semua kerugian yang menimpa anda (langsung, tidak langsung atau lainnya), kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya 
pengacara dan biaya penggantiannya), pembayaran ganti rugi, yang terjadi atau dialami oleh kami yang diakibatkan dari 
atau berhubungan dengan penggunaan anda atas servis atau transaksi-transaksi oleh anda.  

8. LAIN-LAIN 

 (a) Anda tidak diperbolehkan untuk merubah perjanjian ini. Namun kami boleh merubah perjanjian ini dengan 

memberitahukan kepada anda (termasuk melalui pengiriman elektronik), atau apabila perjanjian ini ditampilkan atau 

merupakan bagian dari website perusahaan, maka dengan mencantumkan perubahan tersebut pada website dianggap telah 

memberitahukan kepada anda. Dengan menggunakan secara terus menerus servis yang ada, maka anda setuju atas semua 

perubahan pada perjanjian ini. 

 (b) Tidak satupun dalam perjanjian ini yang dapat dianggap merubah hak dan kewajiban pihak tertentu berdasarkan 

perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda. Bila terjadi konflik atau 

ketidak-konsistenan antara perjanjian ini dan perjanjian lainnya, maka perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan 

perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda tetap sah digunakan. 

 (c) Perjanjian ini harus mengikuti peraturan-peraturan di Indonesia tanpa melanggar aturan-aturan pokok. 

 

 

 

 

 

__________,______________________ 

 Tempat dan tanggal: 

  

 

 MENERIMA DAN MENYETUJUI: 

 

□ Individual  □ Perusahaan / Badan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Nama:  Nama: 

   Bertindak untuk dan atas nama: 

    

                                                                                                                                 ______________________________ 

 

 

 

 

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB 

Saya/kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, dengan ini meminta dan memberikan wewenang dan otorisasi kepada anda untuk bertindak atas 
seluruh instruksi atau komunikasi sehubungan dengan account saya/kami (account-account), baik secara oral atau tertulis (termasuk telex, 

telepon, email, faksimili) yang diberikan atau dikirim oleh saya. Wewenang ini tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh saya/kami 

kecuali bila anda setuju menerima pembatalan atau pencabutan wewenang ini secara tertulis. Sebagai pertimbangan anda menyetujui untuk 
bertindak seperti tersebut diatas. Dengan ini saya setuju dan menyatakan: 

(a) Anda tidak bertanggung-jawab atau berkewajiban apapun apabila tidak bertindak untuk memenuhi kewajiban karena satu dan lain 

alasan yang berada diluar kontrol anda, termasuk, tanpa batasan, segala kegagalan atau kesalahan dalam transmisi atau komunikasi 
atau fasilitas computer, pengiriman pos atau demo atau aksi sejenis lainnya dan kesalahan agen dalam bertindak atas kewajibannya 

tersebut atau yang berhubungan dengan segala transaksi atau segala kegagalan yang dilakukan oleh setiap orang. 

(b) Dalam hal dimana menerima instruksi yang bertentangan, meragukan dan tidak jelas, anda berhak secara sepihak untuk menolak 
melaksanakan intsruksi tersebut, sampai anda menerima instruksi yang jelas dan tidak meragukan. 



(c) Anda berhak secara sepihak untuk menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk meminta saya/kami untuk memberikan instruksi dalam 

bentuk yang dapat diterima oleh anda dalam rangka melakukan tindakan karena instruksi saya/kami, baik secara oral atau tertulis. 
Saya/kami selanjutnya setuju bahwa anda tidak menanggung segala kewajiban karena bertindak atau melampaui/lalai melakukan 

tindakan atas instruksi tersebut. 

(d) Seterusnya membebaskan anda dari semua gugatan hukum atau tuntutan-tuntutan dari pihak saya/kami atau pihak manapun, proses-
proses hukum, kerugian, biaya (termasuk biaya-biaya pengacara, pengadilan dan lain-lain) dan semua kewajiban lainnya dalam hal 

apapun yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung berkenaan atas semua instruksi atau komunikasi tersebut diatas. 

 
 

__________,_________________ 

Tempat dan tanggal: 
 

□ Individual  □ Perusahaan / Badan Hukum 

 

 

(meterai)  (meterai) 

 

______________________________ ______________________________ 

Nama:  Nama: 

   Bertindak untuk dan atas nama: 
    

   ______________________________    
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KONFIRMASI ELEKTRONIK 

Untuk efisiensi, anda mungkin berkeinginan untuk memperoleh Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik 
(electronic mail) yang mana dapat lebih cepat daripada statement tersebut dikirimkan melalui pos atau faksimili. Kita saat ini dapat 

mendistribusikan statement atas aktivitas account anda dengan surat elektronik, bila anda menyetujuinya, silahkan untuk menanda-tangani 

persetujuannya dibawah ini, sehingga untuk periode satu tahun kedepan dan seterusnya anda bersedia untuk menerima statement atas aktivitas 
account melalui surat elektronik kecuali anda menarik kembali persetujuan tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektif.  

Persyaratan lainnya: 
a) Bahwa sesuai dengan peraturan, pendistribusian Statement of Account dan Confirmation of Trade wajib dalam bentuk hardcopy, oleh 

karena itu dengan persetujuan anda, maka anda setuju untuk menerima Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk 

surat elektronik (electronic mail) dan membebaskan kami dari kewajiban untuk memberikannya dalam bentuk hardcopy.  

b) Pendistribusian Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail) diatas tetap 

mengikuti syarat dan ketentuan umum pihak kami yang telah anda setujui, dan dianggap sebagai pernyataan atau konfirmasi yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Saya/ kami setuju dengan pernyataan diatas. 

 

 
 

__________,_________________ 

Tempat dan tanggal: 
 

□ Individual  □ Perusahaan / Badan Hukum 

 

 

(meterai)  (meterai) 

 

______________________________ ______________________________ 

Nama:  Nama: 

   Bertindak untuk dan atas nama: 
    

Alamat E-mail: ____________________________ ______________________________ 

                                                                                                         
Ditujukan kepada: PT. SOEGEE FUTURES 
 

 

 

 

 

 


