
ATURAN PENGGUNAAN PLATFORM KOALA +

PENDAHULUAN

terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang manajemen komunikasi.

Kokatto dalam hal ini menyediakan platform bernama KOALA + (KOALA + PLUS)

untuk membantu Penjual mengelola dan mengatur jualan online dari aplikasi chat.

Aturan Penggunaan Platform KOALA + ini (selanjutnya disebut “Aturan

Penggunaan”) mengatur penggunaan seluruh layanan yang terdapat pada Platform

KOALA + yang berlaku terhadap seluruh Pengguna dan terhadap setiap Pihak yang

menyampaikan permintaan atau informasi kepada Kokatto. Dengan mendaftar akun

KOALA +dan/atau menggunakan Platform KOALA +, maka Pengguna dianggap

telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi dalam Aturan

Penggunaan dan Kebijakan Privasi KOALA +.

ATURAN PENGGUNAAN INI MERUPAKAN BENTUK KESEPAKATAN YANG

MERUPAKAN PERJANJIAN MENGIKAT ANTARA PENGGUNA DENGAN

KOKATTO. PENGGUNA SECARA SADAR DAN SUKARELA MENYETUJUI

KETENTUAN ATURAN PENGGUNAAN INI UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN

DI PLATFORM KOALA +.

DEFINISI

1. Akun adalah data tentang Pengguna yang terdaftar pada Platform KOALA +,

minimum terdiri dari email serta nomor handphone yang wajib diisi oleh

Pengguna terdaftar.

2. Pengguna adalah setiap perseorangan atau badan yang telah memiliki Akun

dan menggunakan Platform KOALA +.

3. Penjual adalah perseorangan maupun badan yang menjual produk/jasa melalui

Platform KOALA +.

4. Pembeli adalah perseorangan maupun badan yang melakukan transaksi

pembelian atas produk/jasa yang dijual oleh Penjual di Platform KOALA +.

5. Platform KOALA + adalah sebuah desktop platform dari Kokatto untuk

membantu Penjual mengelola dan mengatur jualan online yang terintegrasi

dengan Whatsapp Business API

6. Kebijakan Privasi KOALA + adalah aturan terkait data dan informasi pribadi

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam tautan ini yang dapat diubah dari

waktu ke waktu dan perubahan tersebut menjadi bagian dari Aturan

Penggunaan.

https://drive.google.com/file/d/1RSbmLz4Gv4nHkom9DwLeaITJ67YevyEe/view?usp=sharing


7. Penyedia Jasa Pembayaran adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan

Kokatto untuk memproses, mentransmisikan dan memfasilitasi metode

pembayaran di Platform KOALA +.

8. Penyedia Jasa Logistik adalah penyedia jasa logistik pihak ketiga yang

bekerja sama dengan Kokatto untuk pengiriman barang yang dibeli di Platform

KOALA +.

9. Fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Pengguna baik secara

langsung maupun secara tidak langsung, bertujuan untuk menguntungkan diri

sendiri dan/atau kelompoknya dan/atau orang lain termasuk namun tidak

terbatas pada tindakan memanipulasi, rekayasa informasi atau data,

pelanggaran atas Aturan Penggunaan, dugaan penipuan, kejahatan dan/atau

kecurangan atau penyalahgunaan lainnya sehingga tindakan tersebut dapat

menyebabkan kerugian bagi Kokatto maupun pihak lain yang menggunakan

Platform KOALA +.

LAYANAN (“Fitur”)

1. Fitur Broadcast Pesan Whatsapp

Platform KOALA + memiliki fitur broadcast pesan Whatsapp ke pelanggan

untuk memudahkan penjual mengirimkan pesan berupa promosi ataupun

informasi produk dijual secara otomatis.

2. Fitur Chatbot

Pelanggan yang mengirim pesan ke akun Whatsapp/ Facebook/ Instagram

dapat langsung menerima jawaban secara otomatis sesuai dengan konfigurasi

di platform KOALA +, sehingga mampu memudahkan penjual dalam

merespon pesan atau pertanyaan pelanggan.

3. Fitur Live Agent Customer Service (CS)

Pesan atau pertanyaan di luar jawaban yang dijawab chatbot dapat langsung

diintegrasikan ke layanan customer service. Penjual dapat mengatur akun

pegawai sebagai customer service untuk menerima dan merespon pertanyaan

pelanggan secara personal dan dapat dimonitor oleh penjual secara berkala.

4. Integrasi dengan Akun dan Fitur Aplikasi KOALA

Platform KOALA + memiliki fitur yang terintegrasi dengan aplikasi Android

KOALA. Segala data dan aktivitas yang terjadi di Platform KOALA + sudah

terintegrasi dengan aplikasi KOALA pada Akun yang sama.

5. Layanan Payment Gateway

Kokatto telah bekerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran sehingga

Penjual dapat menawarkan berbagai metode pembayaran untuk Pembeli

melalui Platform KOALA +.

6. Layanan Pembuatan Katalog Barang

Platform KOALA + memiliki fitur agar Penjual dapat membuat katalog bayar

sehingga Pembeli dapat melihat barang-barang yang ditawarkan oleh Penjual

dan melakukan transaksi melalui chat ataupun secara langsung melalui



website yang otomatis ditampilkan pada Platform KOALA + ketika proses

pembuatan katalog barang.

7. Layanan Hubungi Customer Service (CS) PLATFORM KOALA

Dengan menghubungi CS PLATFORM KOALA +, Pengguna dapat

menanyakan dan mengajukan keluhan mengenai segala hal terkait dengan

Fitur dan/atau transaksi di Platform KOALA + yang berhubungan dengan

produk, cara pembayaran, jasa pengiriman, dan lain-lain.

KETENTUAN PENGGUNA DAN KEAMANAN AKUN

Persyaratan wajib bagi Pengguna untuk dapat mengakses Platform KOALA +, antara

lain:

1. Pengguna wajib membaca, memahami serta mengikuti semua ketentuan yang

diatur dalam Aturan Penggunaan ini.

2. Pengguna wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, jujur, tepat,

lengkap dan terbaru dari diri Pengguna dalam rangka penggunaan Platform

KOALA + dari waktu ke waktu.

3. Pengguna wajib untuk memberikan informasi yang benar, jujur, akurat, dan

sah terkait pengaturan alamat dan titik lokasi Pengguna. Kokatto berhak

melakukan tindakan yang diperlukan atas pelanggaran ketentuan ini seperti

peringatan secara tertulis dan/atau sanksi berupa pembekuan sementara

Akun dan/atau ganti rugi akibat selisih dari biaya kirim.

4. Pengguna wajib memahami bahwa perincian informasi pada Akun milik

Pengguna adalah rahasia, dan karenanya Pengguna tidak akan dan/atau

dapat mengungkapkan perincian informasi pada Akun Pengguna kepada

pihak ketiga manapun, termasuk kata sandi (password) rahasia berupa kode

otentikasi yang dikirimkan oleh Kokatto melalui aplikasi WhatsApp ke nomor

telepon terdaftar Pengguna setiap ada percobaan log-in ke Akun Pengguna.

Kokatto atau petugas Kokatto tidak akan menanyakan kata sandi (password)

Pengguna (kecuali pada halaman Platform KOALA + ketika Pengguna hendak

masuk ke dalam Akun menggunakan perangkat (device) milik Pengguna).

Pengguna setuju untuk menanggung setiap risiko ataupun akibat terkait

pengungkapan informasi Akun Pengguna kepada Pihak Ketiga manapun,

bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi yang berkaitan dengan hal

tersebut, dan melepaskan pihak Kokatto dari pertanggungjawaban

sehubungan dengan pengungkapan informasi Akun tersebut.

5. Pengguna dilarang untuk menggunakan robot, spider, proses ataupun sarana

lainnya yang tidak disetujui oleh Kokatto untuk mengakses Platform KOALA

+ untuk tujuan apapun, atau perangkat otomatis lainnya, termasuk namun

tidak terbatas untuk memantau dan/atau menyalin setiap bahan ataupun

unsur yang ada pada layanan di Platform KOALA +.

6. Dalam hal Pengguna melakukan pelaporan dan/atau aduan atas layanan di

Platform KOALA + dan/atau Aturan Penggunaan, maka setiap laporan



dan/atau aduan tersebut wajib disampaikan dengan itikad baik dan dengan

tujuan menyelesaikan masalah.

7. Pengguna dilarang untuk menggunakan Platform KOALA + dengan tujuan

untuk melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kokatto, setiap peraturan

perundang-undangan di Indonesia maupun di negara lainnya.

8. Selama menggunakan dan/atau mengakses Platform KOALA +, Pengguna

dilarang keras untuk mengunggah dan/atau menggunakan kata-kata,

komentar, gambar, atau konten apapun yang mengandung unsur SARA

(Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), menyesatkan, memfitnah, atau

mencemarkan nama baik, diskriminasi, merendahkan atau menyudutkan

orang lain, mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat,

mengganggu ketertiban umum, bersifat ancaman, kata-kata kasar atau hal-hal

lain yang dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dan

bertentangan dengan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kokatto dalam hal ini berhak

untuk melakukan tindakan yang diperlukan kepada Pengguna atas

pelanggaran ketentuan Aturan Penggunaan ini, antara lain penghapusan

konten, pemblokiran akun, dan lain-lain.

9. Pengguna dilarang untuk memberikan informasi yang salah, tidak sesuai,

ataupun tidak benar terkait dengan identitas dirinya, termasuk namun tidak

terbatas pada menyamar sebagai orang atau entitas apapun yang bukan

merupakan dirinya ataupun perwakilan sah daripadanya, secara tidak benar

menyatakan atau memberikan pernyataan salah sebagai afiliasi dengan

seseorang atau entitas manapun yang dilakukan oleh Pengguna baik melalui

ataupun tidak melalui Platform KOALA +;

10. Ketika Pengguna mengunggah data atau informasi apapun ke Platform

KOALA + dengan konten atau posting konten, Pengguna memberikan Kokatto

hak non-eksklusif, di seluruh dunia, secara terus-menerus, tidak dapat

dibatalkan, bebas royalti, disublisensikan (melalui beberapa tingkatan ) hak

untuk melaksanakan setiap dan semua hak cipta, publisitas, merek dagang,

hak basis data dan hak kekayaan intelektual yang Pengguna miliki dalam

konten, di media manapun yang dikenal sekarang atau di masa depan.

Selanjutnya, untuk sepenuhnya diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pengguna

mengesampingkan hak moral dan berjanji untuk tidak menuntut hak-hak

tersebut terhadap Kokatto.

11. Pengguna menjamin bahwa tidak melanggar hak kekayaan intelektual dalam

mengunggah konten Pengguna kedalam Platform KOALA +. Setiap Pengguna

dengan ini bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran hak kekayaan

intelektual dalam mengunggah konten di Platform KOALA +.

12. Pengguna dengan ini menyatakan untuk tidak akan menerima dan/atau

menggunakan akses yang tidak sah ke bagian atau fitur apapun dari Platform

KOALA +, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan apapun

yang berdampak negatif menurut Kokatto,tindakan yang mengganggu

ketertiban umum maupun Pengguna lain, tindakan yang menimbulkan



kerugian bagi pihak Kokatto, pihak ketiga rekanan Kokatto, ataupun

Pengguna lain.

13. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Kokatto tidak bertanggung jawab

atas kerugian ataupun kendala apapun yang timbul atas penyalahgunaan

Akun Pengguna yang diakibatkan oleh kelalaian Pengguna yang tidak sesuai

dengan tata cara yang telah disediakan oleh Kokatto ataupun Aturan

Penggunaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada meminjamkan atau

memberikan akses Akun kepada pihak lain, mengakses link atau tautan yang

diberikan oleh pihak lain, memberikan dan/atau memperlihatkan kode

otentikasi kepada pihak lain, maupun kelalaian Pengguna lainnya yang

mengakibatkan Pengguna mengalami kerugian ataupun kendala pada akun

Pengguna.

14. Kokatto berhak sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada

Pengguna, untuk melakukan blokir/penghapusan barang Pengguna yang

melakukan penjualan dan/atau pengiklanan barang rokok dan turunannya

pada Platform KOALA +, sesuai dengan kebijakan Aturan Penggunaan

dan/atau Platform Distribusi Aplikasi.

DATA PENGGUNA

1. Pengguna dengan ini sepakat dan setuju bahwa Kokatto dapat

mengumpulkan, menggunakan, mengakses, menyimpan, dan/atau

memproses data Pengguna termasuk namun tidak terbatas pada informasi

pribadi, isi percakapan, dan/atau informasi tentang penggunaan layanan

oleh Pengguna di Platform KOALA +.

2. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Kokatto (termasuk perusahaan

terafiliasi dan partner resmi yang bekerja sama dengan Kokatto) berhak

untuk menggunakan baik keseluruhan atau sebagian data yang diperoleh

dan dikumpulkan dari Pengguna melalui Platform KOALA + untuk

kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu demi keamanan dan

kenyamanan Pengguna. Perincian mengenai kebijakan data Pengguna

tercantum di dalam Kebijakan Privasi Kokatto.

3. Kokatto berhak untuk mengungkapkan data Pengguna dalam rangka

mematuhi proses peraturan perundang-undangan yang berlaku baik

melalui perintah ataupun permintaan dari instansi pemerintah, penegak

hukum, dan pihak berwenang resmi lainnya yang ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Penjual berhak untuk mendapatkan informasi terkait proses transaksi dan

bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada

pihak lain manapun selain daripada Pembeli dan/atau Kokatto.

AKUN WHATSAPP BUSINESS API TERVERIFIKASI

https://drive.google.com/file/d/1RSbmLz4Gv4nHkom9DwLeaITJ67YevyEe/view?usp=sharing


1. Kokatto bekerja sama dengan Meta Platforms sebagai partner bisnis resmi

yang mengintegrasikan dengan Whatsapp Business API untuk mendukung

fitur dari KOALA +

2. Pengguna memahami bahwa untuk dapat menggunakan fitur KOALA +

secara keseluruhan, pengguna wajib memiliki bisnis yang memiliki badan

hukum, serta memiliki akun Facebook Business dan akun Whatsapp

Business API yang terverifikasi.

BIAYA TAMBAHAN

1. Pengguna memahami adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan

untuk dapat menggunakan seluruh fitur KOALA + .

2. Harga paket premium akun KOALA + (pricing plan) berbeda sesuai paket

yang dipilih sesuai dengan detail paket yang disediakan.

3. Pembayaran paket premium akun KOALA + dibayarkan di muka (tidak

berlaku credit) melalui metode pembayaran online yang tersedia di

Platform KOALA +

4. Pembayaran yang sudah terverifikasi dan paket yang sudah diaktifkan tidak

dapat dibatalkan maupun di-refund. Pengguna dapat memilih paket akun

yang berbeda (downgrade maupun upgrade paket) pada bulan berikutnya

setelah paket akun premium KOALA + sebelumnya habis.

5. Downgrade paket akun premium KOALA + dapat menyebabkan limitasi

fitur pada Akun tersebut.

6. Pengguna memahami adanya tambahan biaya dalam bentuk saldo chat

credit yang akan digunakan sebagai saldo untuk melakukan pengiriman

pesan dan membalas pesan melalui akun Whatsapp Business API

sebagaimana yang telah ditentukan oleh KOALA +.

METODE PEMBAYARAN

1. Pembeli akan melakukan pembayaran untuk barang dan/atau jasa yang akan

dibeli atau diterima dari Penjual, baik dengan cara pembayaran tunai pada

saat pengiriman (cash on delivery), transfer ke bank atau dompet elektronik

sebagaimana metode pembayaran telah tersedia di Platform KOALA + , atau

cara lain di luar Platform KOALA + sebagaimana disepakati antara Pembeli

dan Penjual.

2. Pengguna memahami bahwa setiap transaksi pembayaran yang dilakukan

antara Penjual dan Pembeli di luar Platform KOALA + tidak akan secara

otomatis tercatat di Platform KOALA +.

Kecuali untuk pembayaran barang dimana barang yang dipesan oleh Pembeli

dikirimkan kepada Pembeli melalui Penyedia Jasa Logistik kami, semua

pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli untuk pembelian barang dan/atau



penggunaan jasa akan dikirim langsung ke rekening bank atau dompet

elektronik milik Penjual.

3. Pengguna memahami dan mengakui bahwa Kokatto tidak bertanggung jawab

atas klaim pembayaran atau pengembalian dana yang diminta oleh Pembeli

atau Penjual sehubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa baik melalui

Platform KOALA + atau di luar Platform KOALA +.

4. Pengguna setuju dan mengakui bahwa Kokatto bukan merupakan pihak

dalam transaksi atau perjanjian apapun antara Penjual dan Pengguna.

5. Pembeli dengan ini setuju untuk tidak membuat klaim atau tuntutan apapun

terhadap Kokatto atas kegagalan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang

telah dibayar oleh Pembeli.

6. Pembeli selanjutnya setuju bahwa Kokatto tidak bertanggung jawab untuk

melakukan pengembalian dana untuk jumlah uang yang telah dibayarkan

terhadap barang yang dibeli dari, dan/atau jasa yang diberikan oleh, Penjual

manapun. Penjual dengan ini juga setuju untuk tidak membuat klaim atau

tuntutan apapun terhadap Kokatto atas pembayaran yang tidak dilakukan

oleh Pembeli, untuk barang dan/atau jasa yang telah dikirimkan atau

diberikan oleh Penjual kepada Pembeli.

7. Pengguna mengakui dan setuju bahwa Kokatto tidak bertanggung jawab atas

kerugian, kerusakan, atau klaim yang dapat timbul dari transaksi, dimana

Kokatto juga tidak memiliki kendali atas kualitas atau keakuratan barang

dan/atau jasa dari Penjual yang melakukan pemesanan dengan

masing-masing pihak melalui Platform KOALA +, termasuk namun tidak

terbatas pada kerugian, kerusakan atau klaim yang dapat timbul sebagai

akibat dari penipuan atau perilaku jahat Penjual atau Pembeli dalam suatu

transaksi.

8. Kokatto akan bekerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran dalam

memfasilitasi pembayaran yang dilakukan di Platform. Pengguna mengakui

dan memahami bahwa Kokatto tidak akan dalam hal apapun menahan

pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli, maupun diwajibkan untuk

memperoleh setiap perizinan yang diperlukan untuk memproses atau

memfasilitasi pembayaran. Dengan mengajukan informasi pembayaran

Pengguna di Platform KOALA +, Pengguna mengizinkan Kokatto untuk

menyediakan informasi tersebut kepada Penyedia Jasa Pembayaran kami

untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi yang dilakukan Pengguna.

9. Pengguna mengakui dan memahami bahwa Pengguna dapat menjadi tunduk

pada syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku pada Penyedia Jasa

Pembayaran yang bersangkutan, dan Kokatto menyarankan Pengguna untuk

meninjau dan memeriksa syarat dan ketentuan dari Penyedia Jasa

Pembayaran yang bersangkutan tersebut. Pengguna mengakui dan

memahami bahwa Penyedia Jasa Pembayaran dapat mengalami kegagalan,

isu atau gangguan teknis yang tidak diinginkan dalam meneruskan,

memproses atau mentransmisikan pembayaran yang dibuat Pembeli ke akun



rekening bank atau dompet elektronik Penjual, dan hal ini merupakan diluar

kendali Kokatto. Dalam keadaan tersebut, Pengguna setuju dan berjanji untuk

tidak membuat klaim atau tuntutan apapun kepada Kokatto atas, setiap dan

semua kerusakan dan kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada

kehilangan uang, reputasi, keuntungan atau kerugian tak berwujud lainnya)

yang mungkin akan timbul secara langsung atau tidak langsung karena

keterlambatan pencairan pembayaran.

10. Kokatto berhak memotong saldo dompet Penjual sesuai komisi yang yang

berlaku saat transaksi terjadi atau memotong saldo dompet atas dasar

kekurangan pembayaran pengiriman.

PROMOSI

1. Kokatto dapat mengadakan promosi sewaktu-waktu dengan syarat dan

ketentuan yang telah/akan ditentukan oleh pihak Kokatto. Syarat dan

ketentuan dapat dibuat dengan berbeda setiap kegiatan promosi. Pengguna

wajib untuk membaca dan memahami secara saksama syarat dan

ketentuan setiap kegiatan promosi tersebut dari waktu ke waktu.

2. Setiap Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) Akun untuk

setiap kegiatan promosi. Jika ditemukan adanya Pengguna yang membuat

lebih daripada 1 (satu) Akun untuk mendapatkan keuntungan diluar dari

maksud dan tujuan kegiatan promosi yang diadakan Kokatto tersebut,

Kokatto berhak melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna tersebut. Tindakan

tersebut dapat berupa pembatalan transaksi, pembatalan voucher,

pemblokiran akun Pengguna, atau tindakan hukum apabila ditemukan

tindak kecurangan dari Pengguna.

3. Kokatto berhak untuk melakukan pembatalan transaksi yang berkaitan

dengan promosi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi

kenyamanan Pengguna lain dan keamanan Platform KOALA +.

4. Kokatto berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan setiap kegiatan

promosi yang diadakan oleh pihak Kokatto dari waktu ke waktu tanpa

adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna.

METODE PENGIRIMAN

1. Pengiriman Barang dari Platform KOALA + akan dilakukan oleh Penjual

terkait atau oleh Penyedia Jasa Logistik pihak ketiga yang telah disetujui oleh

Kokatto. Ketika Pembeli melakukan pemesanan barang, Pembeli harus

memilih metode pengiriman yang tersedia yang ditentukan oleh Penjual dan

bertanggung jawab untuk membayar biaya pengiriman yang ditentukan untuk

pilihan pengiriman tersebut.

2. Pengguna memahami dan mengakui bahwa Kokatto telah melakukan upaya

terbaiknya dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang

biaya pengiriman kepada Pembeli, dengan bergantung pada keakuratan lokasi



pengiriman yang Pengguna tetapkan dan spesifikasi serta berat barang yang

telah diberikan.

Namun, Kokatto tidak dapat menjamin keakuratan data lokasi yang diterima

oleh Penyedia Jasa Logistik kami di dekat lokasi pengiriman Pengguna. Oleh

karena itu, Kokatto sangat merekomendasikan Penjual untuk

membandingkan biaya pengiriman yang ditampilkan di Platform KOALA +

dengan biaya pengiriman yang dibebankan oleh Penyedia Jasa Logistik

terkait.

3. Pengguna setuju dan memahami bahwa Kokatto tidak bertanggung jawab,

dan Pengguna tidak akan membuat klaim atau tuntutan apapun kepada

Kokatto jika terdapat perbedaan antara biaya pengiriman yang ditampilkan di

Platform dan biaya pengiriman yang dibebankan oleh Penyedia Jasa Logistik

terkait.

4. Pengguna dengan ini memahami dan mengakui bahwa setiap perbedaan

dalam biaya pengiriman barang bukan merupakan tanggung jawab Kokatto

dan Pengguna tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun ataupun

meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Kokatto untuk hal ini, dan

oleh karena itu, hal ini merupakan tanggungjawab Penjual sendiri untuk

memilih apakah akan membatalkan atau melanjutkan pengiriman Barang.

5. Pengguna setuju dan mengakui bahwa Kokatto bukan merupakan pihak

dalam transaksi atau perjanjian apapun antara Penjual dan Pengguna lainnya.

Pengguna mengakui dan memahami bahwa Pengguna dapat menjadi tunduk

pada syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku pada Penyedia Jasa

Logistik yang bersangkutan, dan Kokatto menyarankan Pengguna untuk

meninjau dan memeriksa syarat dan ketentuan dari Penyedia Jasa Logistik

yang bersangkutan tersebut. Pengguna mengakui dan memahami bahwa

Penyedia Jasa Logistik dapat mengalami kegagalan, isu atau gangguan teknis

yang tidak diinginkan dalam meneruskan, memproses atau mengirimkan

barang yang dipesan Pembeli, dan hal ini merupakan diluar kendali Kokatto.

Dalam keadaan tersebut, Pengguna setuju dan berjanji untuk tidak membuat

klaim atau tuntutan apapun kepada Kokatto atas, setiap dan semua kerusakan

dan kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan uang,

reputasi, keuntungan atau kerugian tak berwujud lainnya) yang mungkin

akan timbul secara langsung atau tidak langsung karena keterlambatan

pengiriman Penyedia Jasa Logistik.

6. Pengguna Aplikasi KOALA + wajib memasukkan spesifikasi berat aktual

barang saat menginformasikan “Detail Paket”. Jika Pengguna Aplikasi KOALA

+ mengirimkan barang dengan spesifikasi berat yang berbeda saat mengisi

informasi “Detail Paket” pada Platform KOALA + dengan berat aktual saat

diterima oleh Pihak Jasa Pengiriman, maka perbedaan ongkos kirim akan

ditanggung oleh Pengguna.

7. Jika terdapat perbedaan harga antara Penyedia Jasa Logistik dan pembayaran

yang dilakukan Penjual/Pembeli akibat perbedaan informasi yang diberikan



ke Platform KOALA +, Kokatto berhak untuk menagihkan selisih

kekurangannya kepada Pengguna dan Kokatto berhak untuk menyelesaikan

perselisihan antara para Pengguna sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

8. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan proses pengiriman barang tunduk

pada kebijakan dan kewenangan Penyedia Jasa Logistik yang bersangkutan.

9. Penjual disyaratkan untuk memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan

oleh Penyedia Jasa Logistik untuk pengiriman barang. Pengguna dengan ini

memahami dan menyetujui bahwa setiap dan semua masalah yang timbul

dalam proses pengiriman Barang oleh Penyedia Jasa Logistik sepenuhnya

merupakan tanggung jawab Penjual dan Penyedia Jasa Logistik terkait, dan

harus diselesaikan antara Penjual dan Penyedia Jasa Logistik terkait.

Pengguna setuju untuk tidak meminta pertanggungjawaban apapun ataupun

meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Kokatto sehubungan

dengan kegagalan yang dilakukan pihak Penyedia Jasa Logistik.

10. Pengguna mengakui dan setuju bahwa Kokatto (termasuk perusahaan

terafiliasi, direktur, komisaris, pejabat, serta seluruh karyawan) tidak

bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau klaim yang dapat timbul

dari transaksi, dimana Kokatto juga tidak memiliki kendali atas kualitas atau

keakuratan barang dan/atau jasa dari Penjual yang melakukan pemesanan

dengan masing-masing pihak melalui Platform KOALA +, termasuk namun

tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau klaim yang dapat timbul sebagai

akibat dari penipuan atau perilaku jahat Penjual atau Pembeli dalam suatu

transaksi.

11. Jika ada Barang yang telah dijual dan dikirimkan oleh Penjual kepada

Pembeli yang ingin dikembalikan oleh Pembeli, maka Penjual dan Pembeli

yang bersangkutan wajib untuk berhubungan secara langsung antara satu

sama lain untuk memproses pengembalian barang tersebut. Kokatto tidak,

dalam keadaan apa pun, menerima pengembalian atau pengiriman barang

yang ditransaksikan antara Pengguna.

12. Jika barang yang dikirimkan oleh Penjual kepada Pembeli melalui Penyedia

Jasa Logistik kami hilang, rusak atau gagal untuk dikirim kepada Pembeli,

maka Penjual dan/atau Pembeli yang bersangkutan wajib untuk melaporkan

kepada Kokatto dalam waktu 3×24 jam sejak pengiriman barang tersebut

untuk dapat diselidiki oleh Kokatto. Terlepas dari ketentuan tersebut, fakta

bahwa Kokatto akan memberikan bantuan untuk menyelidiki masalah ini,

tidak berarti bahwa, dalam hal apa pun, Kokatto akan bertanggungjawab atas

masalah tersebut. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa kegagalan

atas pengiriman barang bukan merupakan tanggungjawab Kokatto, dalam hal

ini Kokatto hanya bertindak sebagai penengah.

13. Informasi lebih lanjut tentang Penyedia Jasa Logistik kami serta ketentuan

pengiriman Barang yang berlaku tersedia di situs web atau materi pemasaran

lainnya milik Penyedia Jasa Logistik terkait.



BARANG TERLARANG

Barang terlarang adalah barang yang dilarang diperjualbelikan di Platform Kokatto

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,

kebijakan internal Kokatto, dan/atau Kebijakan Platform Distribusi Aplikasi. Barang

tersebut adalah barang dan/atau jasa yang tergolong berbahaya, melanggar hukum,

mengancam, melecehkan, menghina, memfitnah, mengintimidasi, menginvasi

privasi orang lain atau hak-hak lainnya yang melanggar hukum dengan cara apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan di

Platform Kokatto, antara lain:

1. Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negatif atau menimbulkan

kerugian dalam bentuk apapun terhadap Kokatto;

2. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun

dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk

namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika,

Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk

dalam ketentuan ini adalah Narkotika, obat keras, obat bius dan sejenisnya,

serta obat-obatan yang tidak terdaftar di dinas kesehatan dan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut “BPOM”), serta obat

berlogo “K” (resep dokter);

3. Makanan, minuman dan kosmetik yang membahayakan keselamatan

penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM;

4. Senjata api, kelengkapan senjata api, replika senjata api, airsoft gun, air

gun, dan peluru atau sejenis peluru, senjata tajam, serta jenis senjata

lainnya;

5. Barang yang berhubungan dengan namun tidak terbatas pada kepolisian,

tentara ataupun instansi aparat negara lainnya;

6. Segala bentuk tulisan yang berpengaruh negatif melecehkan golongan,

pihak/ras tertentu atau yang dapat menyinggung golongan tertentu atau

perasaan orang lain, tulisan yang memuat pelecehan terhadap SARA (suku,

agama, ras, antar golongan) ataupun tidak baik secara moral, sosial, dan

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Republik Indonesia;

7. Barang dewasa penunjang kegiatan seksual termasuk namun tidak terbatas

pada obat kuat, obat perangsang, alat bantu seks, pornografi, dan

obat-obatan dewasa, kecuali untuk alat kesehatan (kontrasepsi) yang

diizinkan untuk diperjualbelikan oleh peraturan hukum yang berlaku di

Indonesia;

8. Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun

tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi

dan/atau dokumen elektronik, software bajakan serta media lain yang

bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan

perundang-undangan terkait kekayaan intelektual di Republik Indonesia;



9. Produk telepon genggam/handphone baru yang tidak memiliki atau belum

memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang, termasuk namun

tidak terbatas pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengguna yang

menjual produk telepon genggam/handphone baru di Platform KOALA +

wajib memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki izin teknis dari

instansi terkait sebagai syarat dapat diperjualbelikan di Indonesia.

Pengguna yang menjual telepon genggam/handphone baru yang tidak

memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang

di Platform KOALA + akan dikenakan sanksi yang berupa namun tidak

terbatas pada pemblokiran dan/atau penghapusan barang dari Platform

KOALA +;

10. Jenis Barang/Produk baru tertentu yang wajib memiliki SNI (Standar

Nasional Indonesia), Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia, atau

Label dalam Bahasa Indonesia, namun Barang/Produk yang

diperjualbelikan tidak mencantumkan syarat-syarat tersebut;

11. Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan

dengan sistem penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang

dengan sistem penjualan Multi Level Marketing;

12. Produk non-fisik, terkecuali untuk kegiatan penjualan produk non-fisik

yang sebelumnya telah disetujui oleh Kokatto atau telah memiliki

perjanjian kerja sama secara resmi dengan Kokatto. Kokatto melarang

penjualan produk non-fisik yang tidak dapat dikirimkan melalui Penyedia

Jasa Logistik terdaftar/tidak terdaftar, termasuk namun tidak terbatas

pada produk non-fisik berupa Akun Kokatto, eBook, akun game, pulsa

elektrik maupun pulsa fisik/voucher, voucher kuota internet, voucher

game, voucher aplikasi, Steam Wallet, dan lainnya; terkecuali terdapat

kerja sama resmi dengan Kokatto. Pengguna wajib memberikan informasi

yang benar, tepat, dan sesuai dalam produk , antara lain:

a. Tanggal kadaluarsa semua voucher/tiket yang dijual harus diberi tanggal

kedaluwarsa atau “gunakan sebelum” dengan jelas dan benar.

Voucher/tiket yang sudah kadaluarsa tidak boleh diperjualbelikan;

b. Voucher/tiket yang dijual tidak sobek, kotor, rusak, cacat, atau tidak bisa

dipakai/dimanfaatkan lagi;

c. Voucher/tiket yang dijual harus sesuai dengan apa yang diterangkan dan

tidak membohongi Pembeli atas produk tersebut (mengisi kolom deskripsi

barang yang sesuai Aturan Penggunaan).

13. Barang yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain;

14. Barang yang dapat dan/atau mudah meledak, menyala dan/atau terbakar

sendiri;

15. Bagian organ manusia dan/atau perdagangan manusia;

16. Mailing list;

17. Data dan/atau informasi pribadi;

18. Dokumen pemerintahan, perjalanan, dan/atau dokumen perbankan;

19. Cinderamata berbahan hewan yang dilindungi;



20.Barang terkait perjudian;

21. Mata uang yang masih berlaku;

22.Barang curian;

23.Barang mistis, termasuk benda- benda yang berkekuatan gaib dan/atau

memberikan ilmu kesaktian seperti namun tidak terbatas pada jimat, keris,

dan lain -lain;

24.Penjualan benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan sejenisnya;

25. Segala jenis hewan peliharaan atau hewan yang dilindungi;

26.Pembuka kunci dan/atau penunjang tindakan perampokan/pencurian;

27. Otomotif (mobil dan motor). Kecuali telah memiliki perjanjian kerjasama

resmi dengan Kokatto;

28.Jasa, donasi, sewa menyewa, promo event. Kecuali telah memiliki

perjanjian kerjasama resmi dengan Kokatto;

29.Aseton (Pembersih Kuku)

30.Air Keras (Asam Sulfat atau H2SO4, Asam Klorida atau HCL, Asam Fosfat

H3PO4)

31. Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan

Menteri Perdagangan yang berlaku;

32.Segala jenis Barang yang bertentangan dengan peraturan pengiriman

Barang dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

33. Segala jenis barang yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan

Platform Distribusi Aplikasi.

34.Segala jenis Barang yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan

Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan

Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Merchant Electronic Commerce

(Safeharbour Policy)

35. Segala jenis barang yang berdampak pada kerentanan keamanan nasional

seperti namun tidak terbatas pada kriptografi, penyadapan, dan anti sadap

(monitoring dan surveillance).

36.Alat Kesehatan yang wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan

atau tidak boleh diperdagangkan secara bebas.

SANKSI

Kokatto memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu

terhadap akun Pengguna, termasuk akun yang diduga dan/atau terindikasi

melakukan penyalahgunaan, memanipulasi, dan/atau melanggar Aturan

Penggunaan di KOALA + serta tidak sesuai dengan standar kualitas pelayanan yang

disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan, mulai dari melakukan moderasi,

menghentikan layanan, membatasi jumlah pembuatan akun, membatasi atau

mengakhiri hak setiap Pengguna untuk menggunakan layanan, maupun menutup

akun tersebut tanpa memberikan pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu

kepada pemilik akun yang bersangkutan.



SANKSI TERHADAP BARANG TERLARANG

1. Pembekuan akun yang menjual barang terlarang di Syarat & Ketentuan

Penggunaan KOALA +.

2. Penonaktifan akun yang menjual barang terlarang di Syarat & Ketentuan

Penggunaan KOALA +.

3. Pembekuan Dompet KOALA + apabila ditemukan adanya indikasi penipuan

maupun kecurangan.

4. Pelaporan kepada pihak yang berwajib termasuk namun tidak terbatas pada

pihak kepolisian, dan lain-lain.

KATALOG PRODUK & TRANSAKSI

1. Harga barang dan/atau jasa yang ditampilkan di Platform KOALA + adalah

harga yang ditetapkan oleh Penjual. Penjual dilarang untuk memanipulasi

harga barang dan/atau jasa di Platform KOALA + dengan cara apa pun.

2. Penjual dilarang menetapkan harga yang tidak wajar atas barang dan/atau

jasa yang mereka ditawarkan di Platform KOALA +. Kokatto berhak untuk

mengambil tindakan apapun dalam kejadian semacam itu, termasuk tetapi

tidak terbatas pada melakukan penyelidikan atau pemeriksaan, menunda,

atau menghapus konten terkait dan melakukan tindakan lain yang

berdasarkan kebijakan Kokatto sendiri yang dianggap perlu atas dasar harga

tidak wajar yang ditetapkan oleh Penjual tersebut.

3. Pembeli memahami dan menyetujui bahwa setiap kesalahan informasi dari

Konten dan informasi lain yang disebabkan oleh kegagalan situs web milik

Pembeli atau penyedia jasa internet Pembeli untuk memuat ulang Platform

akan menjadi tanggung jawab Pembeli sendiri, dan bahwa Pembeli tidak akan

meminta pertanggungjawaban dan/atau ganti kerugian dalam bentuk apapun

kepada Kokatto untuk hal ini.

4. Penjual memahami dan menyetujui bahwa setiap kesalahan ketik yang

menyebabkan konten apa pun (termasuk harga) atau informasi lain menjadi

tidak benar atau tidak akurat adalah tanggung jawab Penjual sendiri, dan

bahwa Penjual tidak akan meminta pertanggungjawaban Kokatto untuk hal

ini. Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mohon dicatat

bahwa jika Penjual secara tidak sengaja salah mengetik informasi apapun

tentang harga barang dan/atau jasa mereka, maka Penjual tersebut berhak

untuk menolak pesanan atas barang dan/atau jasa tersebut dari Pembeli.

5. Pengguna dengan ini memahami dan menyetujui bahwa setiap masalah

dan/atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan kesalahpahaman

antara Penjual dan Pembeli atas barang dan/atau jasa yang sedang

ditransaksikan (misalnya, terkait rincian dan harga Barang dan/atau Jasa)

bukan merupakan tanggung jawab Kokatto, dan Pengguna dengan ini setuju

untuk tidak meminta pertanggungjawaban ataupun meminta ganti kerugian

dalam bentuk apapun kepada Kokatto untuk hal ini.



6. Dengan melakukan pemesanan untuk membeli Barang dan/atau Jasa melalui

Platform, Pengguna setuju untuk membayar harga pembelian barang

dan/atau biaya untuk jasa secara penuh, seperti yang ditampilkan pada

Platform saat proses pemesanan dilakukan melalui Platform, dimana harga

pembelian atau biaya tersebut sudah termasuk harga atas barang atau biaya

jasa, biaya pengiriman dan biaya lain yang mungkin akan dikenakan dan

dirincikan secara eksplisit di halaman pembayaran di Platform KOALA +.

Pengguna dengan ini setuju untuk melakukan pembayaran atas harga

pembelian melalui metode pembayaran yang telah dipilih oleh Pengguna.

7. Platform hanya menerima transaksi jual beli barang dan/atau jasa dalam

mata uang Rupiah.

PERILAKU USAHA YANG SEHAT

Pengguna berkomitmen untuk saling menjaga hubungan usaha yang sehat, terbuka,

dan saling menguntungkan dengan selalu memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengguna wajib memberitahukan Kokatto

dalam hal Pengguna diminta oleh pihak ketiga lain untuk melakukan tindakan yang

tidak wajar atau yang tidak sehat atau sifatnya tidak adil yang dapat memberikan

keuntungan sepihak bagi pihak ketiga dan/atau menimbulkan kerugian pada

Kokatto, termasuk tetapi tidak terbatas pada meminta Pengguna untuk

menghentikan penggunaan Platform KOALA + dengan imbalan mendapatkan

perjanjian eksklusif dengan atau keuntungan lainnya dari pihak ketiga tersebut.

FORCE MAJEURE

Kokatto tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan

atau tertundanya pemenuhan kewajiban berdasarkan Aturan Penggunaan, yang

diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan

Kokatto (force majeure), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai hal itu

disampaikan kepada Pengguna dalam waktu tidak lebih dan 2x24jam sejak

timbulnya force majeure tersebut. Yang dimaksud dengan force majeure meliputi

antara lain (i) pemogokan kerja masal, penutupan perusahaan, dan aksi industrial

lain; (ii) huru-hara, demonstrasi, kerusuhan, invasi, perebutan kekuasaan, sabotase,

embargo, perubahan drastis politik/ekonomi, serangan atau ancaman teroris,

perang (baik yang dinyatakan atau tidak) atau ancaman persiapan perang; (iii)

gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran, ledakan, badai, bencana

alam lainnya, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi yang dikuatkan ataupun

tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta

diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau

tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Aturan Penggunaan, yang

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Kokatto berdasarkan Aturan

Penggunaan ini; (iv) tidak tersedianya atau terganggunya penggunaan jaringan



pengiriman barang (termasuk jalur transportasi); (v) tidak tersedianya atau

terganggunya jaringan telekomunikasi, sistem informasi dan teknologi, matinya

atau tidak tersedianya jaringan internet yang bersifat luas, atau tersambar petir; (vi)

terdapatnya kegagalan sistem yang diakibatkan pihak ketiga yang terjadi di luar

wewenang Kokatto Pihak (contoh: hacking sistem oleh pihak ketiga dan/atau virus);

(vii) tindakan, putusan, undang-undang, peraturan atau pembatasan yang

diterbitkan pemerintah terkait pelaksanaan Aturan Penggunaan; dan (viii)

perubahan terhadap kondisi di bidang ekonomi dan keuangan, serta pembatasan

yang dilakukan otoritas regulator terkait Platform KOALA +.

PEMBAHARUAN

Aturan Penggunaan ini mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Kokatto menyarankan Pengguna

untuk membaca secara seksama dan memeriksa halaman Aturan Penggunaan ini

dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan terkini, dengan tetap mengakses

dan menggunakan Platform KOALA +, Pengguna dianggap menyetujui

perubahan-perubahan dalam Aturan Penggunaan ini.

Pengkinian Terakhir: 10 Aug 2022


