
SYARAT DAN KETENTUAN 

PRATAMA AFFILIATE PROGRAM 
 

 

Tentang Affiliate Program 

• Program Afiliasi PRATAMA INDOMITRA 

Program Afiliasi PRATAMA INDOMITRA (selanjutnya disebuat Pratama Affiliate 

Program atau PAP) adalah sebuah metode marketing dimana PRATAMA INDOMITRA 

bekerja sama dengan Afiliasi melalui Media Afiliasi. Dalam praktiknya, Afiliasi 

mendapatkan link khusus yang sudah diberi pelacak, sehingga setiap transaksi yang 

datang dari Afiliasi akan diketahui oleh sistem secara otomatis. Jika penjualan 

memenuhi kriteria, Afiliasi akan mendapatkan komisi sesuai nilai yang ditentukan pada 

masing-masing produk. 

• Afiliasi 

Perusahaan berbadan hukum, badan usaha, atau pribadi perseorangan, baik yang 

berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun wilayah luar Indonesia, 

berhak menjadi partner PRATAMA INDOMITRA untuk mempromosikan Materi Iklan 

PRATAMA INDOMITRA melalui berbagai media, dapat berupa situs web, blog, media 

sosial, dan sarana pemasaran lainnya yang dimiliki oleh Afiliasi.  

• Afiliasi berbentuk perusahaan badan hukum/usaha, wajib melampirkan: 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Non-

Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Surat Pengukuhan PKP; 

4. KTP dari salah satu Direksi/Pengurus atau Surat Kuasa dari 

Direksi/Pengurus beserta KTP-nya. 



• Afiliasi berbentuk pribadi perseorangan, wajib melampirkan: 

1. KTP 

2. NPWP 

• PRATAMA INDOMITRA berhak sewaktu-waktu meminta persyaratan 

dan/atau dokumen legalitas lainnya dan berhak membekukan dan/atau 

mengakhiri kerja sama dalam hal pihak Afiliasi tidak memenuhi permintaan 

dari pihak PRATAMA INDOMITRA.  

  

• Media Afiliasi 

Media yang dimiliki oleh Afiliasi, antara lain dapat berupa situs web, blog, aplikasi, 

newsletter, media sosial, dan sarana pemasaran lainnya yang dimiliki oleh Afiliasi yang 

terdaftar dan disetujui oleh PRATAMA INDOMITRA.  

• Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA 

Platform Affiliasi adalah platform berbasis online yang disediakan oleh PRATAMA 

INDOMITRA, sehingga Afiliasi dapat berpartisipasi dalam Program Afiliasi PRATAMA 

INDOMITRA dan memberikan informasi dan statistik atas kinerja Affiliasi. Melalui 

Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA, Afiliasi dapat menemukan semua informasi 

dan materi yang diperlukan: termasuk performa Afiliasi, menerima Materi Iklan, akses 

ke jumlah komisi yang diperoleh, jumlah klik dan kunjungan yang dating melalui link 

afiliasi. 

• Situs 

Situs web resmi PRATAMA INDOMITRA adalah situs dengan domain-domain sebagai 

berikut: pratamaindomitra.co.id, pijak.co.id, pratamaindomitra.com, termasuk seluruh 

microsite yang dimiliki oleh PT Pratama Indomitra Konsultan.  

• Tagih Balik  



Transaksi yang terjadi namun terdapat pelanggaran dan/atau kecurangan (fraud), 

sehingga PRATAMA INDOMITRA berhak atas tagih balik (chargeback). Tagihan balik 

termasuk tapi tidak terbatas pada:  

1. Transaksi yang tidak sah dan terdeteksi melakukan kecurangan/fraud 

(identifikasi transaksi manual atau melalui perangkat cek order otomatis 

yang digunakan oleh PRATAMA INDOMITRA); 

2. Transaksi yang dibatalkan; 

3. Order dan pembayaran dikembalikan. 

• Komisi 

Komisi yang diterima oleh Afiliasi yang menghasilkan penjualan atau tindakan yang 

disetujui tidak termasuk chargeback.  

• Hyperlink Affiliate 

Link khusus yang memiliki akses menuju Situs dan Produk PRATAMA INDOMITRA 

dalam bentuk URL lengkap, diberikan melalui Program Afiliasi PRATAMA INDOMITRA, 

untuk digunakan oleh Afiliasi dalam Media Afiliasi yang dapat memberikan detail dan 

mengidentifikasi Afiliasi (tracking link).  

• Penjualan (disebut juga order atau transaksi) 

Kegiatan pembelian produk oleh pelanggan PRATAMA INDOMITRA yang berasal dari 

Hyperlink. Pembayaran komisi berdasarkan penjualan bersih (penjualan sah). Kriteria 

penjualan bersih adalah berasal dari transaksi yang telah selesai (barang telah diterima 

oleh pelanggan dan telah mengkonfirmasi atas penerimaan barang). Transaksi yang 

terdeteksi berasal dari Karyawan dan Mitra PRATAMA INDOMITRA, akan dianulir oleh 

sistem, sehingga tidak memperoleh komisi.  

• Produk  



Seluruh produk yang tercantum dalam situs PRATAMA INDOMITRA, baik berbentuk 

fisik maupun virtual products, terkecuali tiket event pelatihan (webinar / kursus / 

lokakarya / seminar).  

• Materi Iklan 

Materi berbentuk desain kreatif, termasuk namun tidak terbatas pada promo, berupa 

banner, pop-up, text-link, atau informasi produk apapun yang diperlihatkan dalam 

format serupa, memuat produk yang terdapat dalam situs PRATAMA INDOMITRA. 

• Formulir Pendaftaran  

Formulir Pendaftaran yang dapat diakses pada situs PRATAMA INDOMITRA dan Afiliasi 

dapat mendaftar pada menu/fitur Pratama Afiliate Program (PAP), sehingga Afiliasi 

mempunyai akun. Formulir Pendaftaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Syarat dan Ketentuan ini.  

 

Cara Kerja (Larangan dan Sanksi) 

• PRATAMA INDOMITRA akan memberikan Materi Iklan yang akan disediakan 

melalui Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA kepada Afiliasi sebagai 

pengiklan. 

• Afiliasi memiliki tanggung jawab terhadap Program Afiliasi PRATAMA 

INDOMITRA. Afiliasi diberikan kewenangan dan kebebasan untuk 

menentukan letak/posisi menaruh Materi Iklan PRATAMA INDOMITRA atau 

lama durasi Materi Iklan tersebut ditaruh pada Media Afiliasi, terkecuali ada 

syarat dan ketentuan lain yang diberikan oleh PRATAMA INDOMITRA 

terhadap Materi Iklan tersebut. Afiliasi berhak untuk menghentikan 

penayangan Materi Iklan kapan saja. Afiliasi hanya diperbolehkan untuk 

menaruh Materi Iklan PRATAMA INDOMITRA pada Media Iklan terdaftar dan 

telah mendapat persetujuan dari PRATAMA INDOMITRA. 



• Sebagai imbalan atas kegiatan pemasaran, Afiliasi akan menerima komisi dari 

PRATAMA INDOMITRA yang akan dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan ini 

atau diatur oleh PRATAMA INDOMITRA selama terjalinnya kerja sama. 

• Afiliasi wajib menggunakan Materi Iklan dari PRATAMA INDOMITRA, beserta 

isinya yang diakses melalui Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA. Tanpa 

adanya persetujuan tertulis dari PRATAMA INDOMITRA atau selain yang 

disetujui dalam Syarat dan Ketentuan ini, Afiliasi dilarang melakukan 

perubahan Materi Iklan. 

• Afiliasi tidak boleh menggunakan e-mail iklan untuk melakukan pemasaran 

atas nama PRATAMA INDOMITRA, tanpa ada persetujuan tertulis dari 

PRATAMA INDOMITRA. Afiliasi harus memberikan kepastian bahwa semua 

alamat e-mail dihasilkan melaui Double Opt-In, sehingga email yang masuk 

tidak terdeteksi sebagai spam, dengan mempertimbangkan larangan yang 

ada dalam Syarat dan Ketentuan ini. 

• Afiliasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan brand “PRATAMA 

INDOMITRA” dalam alamat e-mail, dalam nama domain, dan dalam kode 

sumber. Afiliasi harus memastikan bahwa e-mail berasal dari Afiliasi dan 

bukan langsung dari PRATAMA INDOMITRA. Afiliasi harus bertanggung 

jawab secara materil apabila terjadi pelanggaran persyaratan-persyaratan 

tersebut, termasuk pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap 

penggunaan brand tersebut yang diketahui Afiliasi dan Afiliasi tidak 

melakukan pencegahan dan/atau perbaikan terhadap pelanggaran tersebut. 

• Tanggung jawab Afiliasi adalah mengelola isi konten Media Afiliasi dan 

operasional Media Afiliasi agar tidak menaruh konten yang terkait dalam 

pelanggaran undang-undang dan norma sosial yang ada. Larangan tersebut 

termasuk, pernyataan yang mengandung unsur kekerasan, konten dan 

ilustrasi seksual dan pornografi, pernyataan yang menyesatkan atau konten 

yang diskriminatif, konten yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, 



dan ketertiban umum. Termasuk namun tidak terbatas pada tidak terkait dan 

terhubung ke konten tersebut pada situs lainnya. 

• Larangan bagi Afiliasi untuk membuat dan memelihara situs dan app yang 

mirip atau sama dengan Situs resmi PRATAMA INDOMITRA yang dapat 

menimbulkan kebingungan dan menyesatkan pelanggan. Afiliasi harus 

memberikan kesan baik secara umum. 

• Tanggung jawab Afiliasi yaitu memastikan materi dan konten iklan tidak 

melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga, baik dari dalam 

maupun luar negeri atau hak lainnya. 

• Larangan keras untuk Afiliasi dalam kegiatan mendorong Search Engine 

Marketing (“SEM”), trafik iklan yang menggunakan brand PRATAMA 

INDOMITRA, sehingga membuat “PRATAMA INDOMITRA” terdeteksi 

menjadi kata kunci negatif. 

• Penerapan sanksi oleh PRATAMA INDOMITRA atas pelanggaran larangan 

SEM di atas, adalah sebagai berikut: 

1. 1x Pelanggaran = Peringatan 

Apabila PRATAMA INDOMITRA menemukan 1x pelanggaran 

penggunaan SEM dan penggunaan brand keywords PRATAMA 

INDOMITRA (bidding) pada Media Afiliasi yang di jalankan, PRATAMA 

INDOMITRA berhak untuk memberikan sanksi berupa teguran.  

 

2. 2x Pelanggaran = block traffic source  

Apabila PRATAMA INDOMITRA menemukan 2x pelanggaran 

penggunaan SEM dan penggunaan brand keywords PRATAMA 

INDOMITRA (bidding) pada Media Afiliasi yang di jalankan, PRATAMA 

INDOMITRA berhak untuk melakukan block traffic source. 

 

3. Jika Affiliate telah terbukti melakukan fraud, maka PRATAMA 

INDOMITRA berhak untuk:  



• Menghentikan kerjasama secara sepihak dengan melakukan block 

traffic source, 

• Menghentikan campaign sewaktu-waktu, dan/atau 

• Memotong komisi pada hari saat fraud terjadi.  

• Usaha pemasaran iklan PRATAMA INDOMITRA melalui media sosial 

(antara lain Facebook, Instagram, Twitter) diperbolehkan, namun 

tidak memajang merek dagang PRATAMA INDOMITRA dan tidak 

memajang konten yang membingungkan yang menyerupai media 

sosial resmi PRATAMA INDOMITRA. 

• Afiliasi hanya boleh mengarahkan trafiknya kepada Situs dan 

produk PRATAMA INDOMITRA, serta tidak melakukan kampanye 

lain yang mengarahkan pada jaringan afiliasi pihak ketiga. 

• Afiliasi memastikan untuk pengaturan cookies hanya akan dilakukan 

oleh program jika pengguna mengklik iklan dengan secara sadar 

dan sukarela. Dilarang keras untuk melakukan kegiatan 

penyalahgunaan iklan melalui layer, cookies dropping, iFrames, add-

on, site under, auto-redirect dan tools lainnya yang menyebabkan 

pengguna masuk dalam situs pengiklan tanpa ada aksi keterlibatan 

dari penguna seperti klik, sentuh, cookie dropping, iklan - klik - 

konten menyesatkan.  

• Afiliasi harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Syarat 

dan Ketentuan ini, termasuk hak-hak atas kekayaan intelektual 

(hak-hak kekayaan industri dan hak cipta) PRATAMA INDOMITRA. 

Dalam hal terdapat pelanggaran hak-hak atas kekayaan intelektual 

PRATAMA INDOMITRA, PRATAMA INDOMITRA memiliki hak untuk 

pemutusan Syarat dan Ketentuan ini dengan alasan yang 

mencukupi atas ketentuan undang-undang yang ada. Secara 

khusus, PRATAMA INDOMITRA dapat menghentikan seluruh dan 



setiap layanan yang berkaitan atas Afiliasi tersebut, tanpa 

kompensasi apapun. 

• PRATAMA INDOMITRA akan memberikan instruksi pada Afiliasi 

untuk menghapus Materi Iklan dari Media Afiliasi, dan Afiliasi wajib 

untuk segera melakukan instruksi tersebut. 

• Jika dalam Syarat dan Ketentuan ini PRATAMA INDOMITRA 

menerima tuntutan dari pihak ketiga atas dasar Afiliasi melanggar 

kewajiban, menyalahi aturan, Afiliasi wajib membayar ganti rugi 

atas seluruh beban yang diterima oleh PRATAMA INDOMITRA. Jika 

PRATAMA INDOMITRA meminta Afiliasi untuk menyediakan 

informasi serta keterangan atas pelanggaran tersebut untuk 

pembelaan hukum, Afiliasi harus memberikannya dalam waktu 

sesingkat-singkatnya, maksimal 1 (satu) hari. 

• Selain itu Afiliasi harus menanggung biaya lainnya atas dampak 

klaim pihak ketiga seperti biaya pengacara, pengadilan, 

penyelesaian sengketa. Khususnya juga biaya proses hukum 

terpisah seperti pengambilan bukti, kerusakan, kerugian yang 

diterima oleh PRATAMA INDOMITRA. 

• Afiliasi tidak boleh membeli produk melalui Materi Iklan yang 

dipromosikan dan/atau link Afiliasi yang dimiliki melalui Program 

Afiliasi PRATAMA INDOMITRA untuk dijual kembali dan mengambil 

keuntungan secara komersil dalam bentuk apapun. Selain itu, 

Afiliasi tidak dapat melakukan permintaan terhadap teman, 

saudara, atau asosiasinya untuk melakukan pembelian terhadap 

Materi Iklan tersebut dan melakukan pencarian keuntungan secara 

komersil. 

• Afiliasi menyetujui untuk menyimpan semua perjanjian, lisensi, izin, 

pendaftaran, dan lainnya untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan ini 

dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, 



antara lain yaitu peraturan terkait periklanan, dan pedoman 

mengenai ketentuan hukum tentang privasi data. 

• Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan (fraud) yang 

telah dijelaskan di Syarat dan Ketentuan ini, PRATAMA INDOMITRA 

memiliki hak untuk melakukan penebusan chargeback (tagih balik), 

yaitu; 

1. Pembayaran yang tertunda dan belum dibayarkan ke Afiliasi; 

2. Jumlah total pembayaran selama periode saat pelanggaran 

ditemukan; 

3. Pembayaran mendatang yang didapatkan oleh Afiliasi yang 

terbukti berasal dari pelanggaran. 

  

Layanan PRATAMA INDOMITRA 

• Saat Afiliasi telah diakui dan terdaftar sebagai anggota Program Afiliasi 

PRATAMA INDOMITRA, Afiliasi akan diberikan hyperlink dan Materi Iklan, 

yang dapat diakses secara rutin di dashboard yang dapat diakses oleh Afiliasi. 

• PRATAMA INDOMITRA sebagai penyedia layanan bertindak mengoperasikan 

Situs, melakukan layanan yang ditawarkan, seperti menyediakan produk dan 

materi iklan. 

• Segala aktivitas serta performa Afiliasi akan terekam dan tercatat dalam 

sistem pelacakan dalam Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA dan dapat 

diakses oleh Afiliasi untuk melihat statistik dan laporan dalam platform 

tersebut. 

• Afiliasi yang telah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan telah 

memenuhi kerja sama pemasaran Afiliasi dengan PRATAMA INDOMITRA 

akan menerima komisi dari PRATAMA INDOMITRA, dihitung dari transaksi 



bersih yang dipromosikan olehnya, dalam kurun waktu selama 30 (tiga puluh) 

hari berikutnya. Biaya komisi yang dibayarkan oleh PRATAMA INDOMITRA 

pada Afiliasi adalah berdasarkan order yang diperantarai dan nilai bersih dari 

keranjang belanja yang dihasilkan. 

  

Batasan Tanggung Jawab PRATAMA INDOMITRA 

• PRATAMA INDOMITRA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditanggung pihak Afiliasi yang merupakan akibat dari pelanggaran kewajiban 

Afiliasi, baik yang diakibatkan dari kelalaian maupun yang tidak, dan 

pelanggaran tersebut bersifat material dalam tercapainya kewajiban Afiliasi. 

• Dalam hal PRATAMA INDOMITRA melakukan pelanggaran kewajiban, baik 

yang diakibatkan dari kelalaian maupun yang tidak, dan pelanggaran 

tersebut bersifat material dalam tercapainya kewajiban PRATAMA 

INDOMITRA, tanggung jawab PRATAMA INDOMITRA tidak melebihi dari 

total komisi yang dapat dibayarkan pada Afiliasi. 

• Pembatasan atas tanggung jawab tersebut berlaku bagi pribadi karyawan 

yang menjadi perwakilan dan pihak manajemen PRATAMA INDOMITRA. 

  

Komisi Afiliasi Untuk Transaksi yang Dihasilkan dari Situs PRATAMA 

INDOMITRA  

• PRATAMA INDOMITRA setuju untuk membayar komisi atas penjualan yang 

berasal dari trafik dari situs Afiliasi, yaitu transaksi yang telah sukses. 

Pembagian skema komisi berdasarkan kelompok untuk transaksi yang 

dihasilkan Afiliasi akan dijelaskan sebagai berikut:   

 

Cost Per Sales (CPS) 



• Hitungan komisi dikalkulasikan atas nilai keranjang belanja bersih, yaitu: Nilai 

keranjang belanja bersih = [Nominal pembayaran customer – ongkos kirim]. 

• Pembayaran pada Afiliasi = [Nilai keranjang belanja bersih x tingkat Komisi]. 

• Skema komisi dapat diubah sewaktu-waktu dengan pertambahan poin atas 

Komisi untuk Afiliasi yang terpilih. 

• PRATAMA INDOMITRA berhak untuk tidak memberikan komisi apabila 

Afiliasi tidak mematuhi Syarat dan Ketentuan yang ada. 

  

Metodologi Pelacakan  

• PRATAMA INDOMITRA dan Afiliasi menyetujui bahwa sistem pelacakan dan 

pelaporan dilakukan oleh Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA dengan 

metode pemberian cookies pada browser pelanggan (customer) yang 

mengklik link affiliate agar transaksi dapat terlacak ke tiap Afiliasi tertentu 

dan dengan menggunakan ID perangkat untuk melacak transaksi yang 

dihasilkan dari Situs PRATAMA INDOMITRA. 

• Sistem pelacakan PRATAMA INDOMITRA akan menghubungkan transaksi 

pada link Afiliasi yang terakhir kali di-klik. 

• Cookie akan bertahan selama 30 (tiga puluh) hari.  

  

Pembayaran Komisi dan Pajak   

• Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi PRATAMA INDOMITRA 

untuk melihat akumulasi dan cek pembayaran telah dilakukan. 

• Pembayaran kepada Afiliasi akan dilakukan 1 (satu) bulan sekali setiap 

tanggal 5, melalui transfer bank kepada rekening pribadi Afiliasi. 

• PRATAMA INDOMITRA memiliki hak untuk tidak memberikan pembayaran 

di bawah Rp300.000 untuk diakumulasikan dan dibayarkan pada periode 



pembayaran berikutnya (jika jumlah terakumulasi melebihi Rp300.000 pada 

akhir bulan selanjutnya). 

• Afiliasi memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran pajak 

penghasilannya sendiri. Jika pembayaran tersebut tunduk pada pemotongan 

pajak, PRATAMA INDOMITRA akan menguranginya dari pembayaran 

tersebut, sehingga membayar jumlah bersih kepada Afiliasi dan di waktu 

yang sama memberikan surat potongan pajak atau surat dokumen yang 

setara dengan itu. 

• Potongan pajak terhadap jasa Afiliasi perorangan sebesar: 

1. Memiliki NPWP sebesar 2,5% 

2. Tidak memiliki NPWP sebesar 3% 

• Potongan pajak terhadap jasa Afiliasi perusahaan sebesar: 

1. 2% (Wajib melampirkan NPWP) 

• Untuk Afiliasi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) dikenakan PPN sebesar 10%, dan diharuskan untuk memberikan 

faktur pajak untuk selanjutnya PRATAMA INDOMITRA akan memberikan 

bukti potong. 

 

Jangka Waktu, Perubahan dan Pemutusan    

• Waktu Syarat dan Ketentuan ini disesuaikan dengan durasi keanggotaan 

Afiliasi dalam Program Afiliasi PRATAMA INDOMITRA, yaitu selama Afiliasi 

aktif menghasilkan trafik bagi Situs PRATAMA INDOMITRA dan masih 

melakukan pemasangan tracking link banner di dalam digital inventory yang 

dimiliki Afiliasi. 



• Jika Syarat dan Ketentuan telah selesai, Afiliasi harus menghapus segala 

informasi dan Materi Iklan yang pernah dikirimkan oleh PRATAMA 

INDOMITRA dan disimpan olehnya, tanpa diminta oleh pihak PRATAMA 

INDOMITRA. Afiliasi tidak berhak untuk menyimpan segala informasi dan 

Materi Iklan tersebut, sehingga jika PRATAMA INDOMITRA meminta Afiliasi 

atas hal tersebut, Afiliasi harus dengan segera memberikan konfirmasi 

penghapusan. 

• PRATAMA INDOMITRA memiliki hak untuk mengubah skema komisi dengan 

adanya pemberitahuan kepada Afiliasi melalui email, atas dasar e-mail yang 

didaftarkan dalam Program Afiliasi PRATAMA INDOMITRA. Pengumuman 

berkaitan dengan hal ini akan diberitahukan dalam waktu 1 (satu) minggu 

sebelum adanya perubahan. PRATAMA INDOMITRA tidak bertanggung 

jawab apabila berita tersebut tidak diterima oleh Afiliasi. Jika Afiliasi tidak 

menyetujui perubahan yang ada, Syarat dan Ketentuan dalam Program 

Afiliasi PRATAMA INDOMITRA di antara PRATAMA INDOMITRA dan Afiliasi 

dapat diakhiri. 

• Syarat dan Ketentuan berhak diubah oleh PRATAMA INDOMITRA sewaktu-

waktu dengan adanya pemberitahuan kepada Afiliasi melalui e-mail 

terdaftar. Jika Afiliasi tidak setuju atas perubahan tersebut, ia berhak untuk 

memberitahu PRATAMA INDOMITRA mengenai hal tersebut dalam kurun 2 

(dua) minggu setelah menerima pengumuman perubahan. Jika Afiliasi tidak 

melakukan aksi atas perubahan yang ada, Afiliasi dianggap menerima dan 

bersedia untuk menjalankan Syarat dan Ketentuan yang baru. 

• Berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini berdasarkan kondisi berikut: 

1. PRATAMA INDOMITRA dan Afiliasi telah sepakat untuk menyelesaikan 

kerja sama ini. 

2. Tidak adanya keterlibatan Afiliasi atas trafik selama 6 (enam) bulan. 



3. PRATAMA INDOMITRA berhak untuk memutus Syarat dan Ketentuan 

secara sepihak sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan 2 

(dua) minggu sebelumnya kepada Afiliasi. 

4. PRATAMA INDOMITRA berhak mengakhiri Syarat dan Ketentuan tanpa 

ada pengumuman, apabila Afiliasi melakukan pelanggaran dan tidak 

menjalankan kewajiban atas Syarat dan Ketentuan ini. 

5. PRATAMA INDOMITRA berhak untuk melakukan penyelidikan jika ada 

dugaan kecurangan (fraud) yang dilakukan Afiliasi dalam kurun waktu 7 

(tujuh) hari sejak tanggal ditemukannya kejanggalan tersebut. Setelah 

penyelidikan tersebut selesai dilakukan, PRATAMA INDOMITRA akan 

memutuskan apakah Syarat dan Ketentuan akan tetap berjalan atau akan 

dihentikan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Segala bentuk 

kerugian yang dihasilkan atas penyelidikan, kecurangan, dan/atau 

kerusakan terkait wajib diganti oleh Afiliasi dalam waktu 15 (lima belas) 

hari sejak tanggal diminta oleh PRATAMA INDOMITRA. 

6. Ketentuan lainnya yang diatur dalam undang-undang dan Syarat dan 

Ketentuan ini. 

• Afiliasi dapat menyampaikan pemberitahuan penghentian kerja sama melalui 

affiliate@pratamaindomitra.co.id atau affiliate@pijak.co.id 

• Pembayaran atas komisi akan dihitung sampai tanggal pemberitahuan 

pemutusan kerja sama. 

• PRATAMA INDOMITRA berhak menahan Komisi yang belum dibayarkan 

selama periode yang wajar setelah pemutusan untuk memastikan nominal 

yang sesuai untuk dibayarkan kepada Afiliasi, seperti apakah berlaku 

chargeback atau tidak. 



• Dengan berakhirnya Syarat dan Ketentuan kerja sama ini, segala hak dan 

kewajiban akan dihapuskan, kecuali untuk hal yang secara tegas dinyatakan 

tetap berlaku setelah berakhirnya Syarat dan Ketentuan. 

  

Kerahasiaan   

• Semua informasi yang diketahui Afiliasi mengenai pelaksanaan Syarat dan 

Ketentuan ini dianggap sebagai “Informasi Rahasia PRATAMA INDOMITRA”. 

Afiliasi tidak boleh menyebarluaskan segala informasi rahasia kepada 

siapapun, kecuali hal tersebut menjadi kewajiban atas hukum yang berlaku 

dan/atau PRATAMA INDOMITRA telah memberikan persetujuan mengenai 

penyebarluasan informasi tersebut. 

• Kewajiban menjaga Informasi Rahasia PRATAMA INDOMITRA tetap berlaku, 

meskipun Syarat dan Ketentuan telah berakhir, untuk waktu yang tidak 

terbatas. 

  

Lain-lain   

• Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik 

Indonesia. 

 

 

 

 

Terakhir diperbaharui pada tanggal 25 Januari 2021 


