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Jakarta, 3 Juli 2017
PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai pemilik keseluruhan sistem yang terintegrasi secara
on-line, termasuk namun tidak terbatas pada situs yang diakses melalui
http://www.pasarkomoditasjakarta.co.id dan/atau seluruh situs lainnya yang merupakan
situs milik PT. Pasar Komoditas Jakarta, sistem aplikasi JACKET-REG & JACKET-SPC dan
sistem yang terhubung dengan pihak ketiga sebagai pendukung transaksi yang
disediakan oleh PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai suatu kesatuan terintegritas yang
saling mendukung (keseluruhan sistem perangkat lunak tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Sistem Pelayanan PT. PKJ”).
Kebijakan Privasi adalah bentuk komitmen nyata dari PT. Pasar Komoditas Jakarta untuk
menghargai dan melindungi setiap informasi pribadi Pengguna Sistem Pelayanan PT. PKJ.
Kebijakan ini (beserta syarat-syarat penggunaan dari Sistem Pelayanan PT. PKJ
sebagaimana tercantum dalam "Syarat dan Ketentuan Penggunaan Sistem Perdagangan
dan Kepesertaan" dan Peraturan & Tata Tertib, beserta Surat Edaran & Surat Edaran
Bersama yang tercantum di Sistem Pelayanan PT. PKJ) menetapkan dasar atas segala
data pribadi yang Peserta berikan kepada PT. PKJ, dalam proses pelayanan kepesertaan
maupun transaksi Peserta pada Sistem Pelayanan PT. PKJ.
Dengan tetap menggunakan Sistem Pelayanan PT. PKJ, berarti setiap Peserta yang
mengakses Sistem Pelayanan PT. PKJ mengindikasikan persetujuan Peserta terhadap
Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi tersebut.
1 PENDAHULUAN
1.1

1.2

1.3
1.4

Dalam Kebijakan Privasi ini yang dimaksud dengan "Peserta" adalah badan
hukum dan/atau badan usaha dengan kemampuan menggunakan komputer,
jaringan, komputer dan/atau media elektronik lainnya mampu untuk mengakses
Sistem Pelayanan PT. PKJ sesuai dengan keperluan dan kriteria. Dalam hal ini
termasuk juga Peserta yang mendaftar kepesertaan transaksi di Sistem
Pelayanan PT. PKJ baik yang telah melengkapi maupun belum melengkapi
persyaratan-persyaratan yang berlaku, maupun Peserta yang belum melakukan
pendaftaran kepesertaan transaksi.
Informasi Pribadi adalah informasi mengenai Peserta yang secara pribadi dapat
diindetifikasikan yang dikumpulkan melalui Sistem Pelayanan PT.PKJ, seperti
nama perusahaan, nomor telepon yang dapat dihubungi, alamat e-mail, alamat
perusahaan, password dan informasi lain yang mungkin dapat mengidentifikasi
orang tertentu yang sedang menggunakan Sistem Pelayanan PT. PKJ.
Sistem Pelayanan PT. PKJ dan segala proses transaksi memungkinkan PT. PKJ
bekerja sama dengan beberapa pihak penyedia jasa lainnya, namun saling
terintegrasi dan terhubung melalui Sistem Pelayanan PT. PKJ.
Dengan mengakses Peserta telah membaca, memahami, menerima dan
menyetujui semua untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi
sehubungan dengan kebijakan ini. Informasi Pribadi yang kami miliki digunakan
untuk menyediakan dan sebagai keperluan Layanan dalam transaksi masing-

1.5

1.6

masing Peserta. Kami tidak akan menggunakan atau membagikan informasi
Peserta kepada siapapun secara melanggar peraturan perundang-undangan.
PT. PKJ dapat mengubah atau memperbarui Kebijakan Privasi ini setiap waktu
dengan mencantumkan kebijakan yang telah diubah atau diperbarui di dalam
situs dan Kebijakan Privasi yang telah diubah dan diperbarui akan segera berlaku
setelah Kebijakan Privasi yang telah diubah dan diperbarui dicantumkan di
Sistem Pelayanan PT. PKJ dan memberikan pemberitahuan kepada Peserta, dan
dengan tetap melakukan akses serta melakukan pemberian informasi, maka
Peserta juga berarti telah menyetujui perubahan atau pembaruan tersebut
apabila setelah dicantumkan di dalam Sistem Pelayanan PT. PKJ.
Dalam Sistem Pelayanan PT. PKJ akan atau telah terdapat sambungan atau
layanan yang terhubung dengan sistem informasi teknologi yang terdapat di luar
Sistem Pelayanan PT. PKJ, namun tetap terintegrasi dengan Sistem Pelayanan
PT. PKJ, dan isi tautan atau konten yang ada di luar Sistem Pelayanan PT. PKJ
tersebut, baik yang diberikan oleh Peserta terdaftar atau oleh suatu penyedia
layanan isi atau konten yang memperoleh pembayaran atau bukan dibuat oleh
PT. PKJ, dengan ini dinyatakan bahwa PT. PKJ maupun pihak terafiliasi, pejabat,
petugas atau pegawainya tidak berarti menjalin hubungan kerja dengan pihak
ketiga tersebut.

2 PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI DAN DATA PESERTA
2.1 Pengumpulan informasi Peserta dengan tujuan untuk memperoses dan
memperlancar proses penggunaan Sistem Pelayanan PT. PKJ. Peserta dapat
langsung memberikan informasi pribadi (sebagai contoh, saat Peserta
mendaftar) dan beberapa informasi terkait transaksi akan secara otomatis
dikumpulkan ketika Peserta menggunakan Sistem Pelayanan PT. PKJ.
2.2 Ketika Peserta mendaftarkan diri menjadi Peserta di PT. PKJ, maka dengan ini
PT. PKJ akan mengumpulkan data pribadi Peserta, antara lain yakni nama
perusahaan, nomor telepon yang dapat dihubungi, alamat e-mail, alamat
perusahaan, password dan informasi lainnya yang berkaitan dengan identitas
data pribadi Peserta yang diperlukan oleh PT. PKJ. Dengan memberikan
informasi/ data tersebut, Peserta memahami bahwa setiap saat sesuai dengan
ketentuan transaksi yang berlaku di PT. PKJ, maka PT. PKJ dapat meminta dan
mendapatkan setiap informasi/data pribadi tambahan dari Peserta untuk
keperluan transaksi yang dilakukan pada Sistem Pelayanan PT. PKJ.
2.3 PT. PKJ akan mengumpulkan dan mengolah keterangan lengkap mengenai data
transaksi dan/atau segala sesuatu terkait pembayaran yang dilakukan Peserta
melalui Sistem Pelayanan PT. PKJ.
2.4 PT. PKJ dengan sendirinya menerima, mencatatkan dan memproses segala data
teknis seperti alamat IP Peserta, browser internet yang digunakan, halaman web
yang
sebelumnya/selanjutnya
Peserta
kunjungi
dan
durasi
setiap
kunjungan/sesi yang memungkinkan PT. PKJ untuk mengirimkan fungsi-fungsi
Sistem Pelayanan PT. PKJ. Sebagai tambahan, apabila dibutuhkan sesuai
perkembangannya, browser dapat menyarankan Peserta agar Peserta
mengaktifkan lokasi akses Peserta guna memberikan Peserta suatu pelayanan
yang lebih baik dan efisien.
2.5 Setiap informasi/data Peserta yang disampaikan kepada PT. PKJ dan/atau
dikumpulkan oleh PT. PKJ dilindungi dengan upaya terbaik oleh perangkat
keamanan yang terus menerus diperbarui dalam kesatuan Sistem Pelayanan PT.
PKJ.
2.6 Segala sesuatu terkait username dan password merupakan tanggung jawab dari
masing-masing Peserta, dan segala hal- hal yang timbul akibat dari kelalaian
Peserta dalam menjaga kerahasian username dan password tersebut merupakan
tanggung jawab dari Peserta.
2.7 PT. PKJ maupun seluruh pihak yang terafiliasinya tidak pernah membuat suatu
kebijakan yang meminta informasi pribadi yang bersifat rahasia, PIN Transaksi,
dan/atau suatu informasi yang berkaitan dengan transaksi dari Peserta PT. PKJ

yang dilakukan di luar Sistem Pelayanan PT. PKJ. Segala permintaan yang
diterima oleh Peserta terkait hal tersebut di atas, patut diduga dilakukan oleh
oknum yang tidak berhubungan dengan PT. PKJ. Demi kenyamanan dan
keamanan Peserta, harap segera melakukan konfirmasi melalui e-mail di
cs@pasarkomoditasjakarta.co.id dan/atau sambungan telepon di Halo PKJ (+6221-5152929) apabila anda mencurigai hal-hal yang mengarah pada pelanggaran
ketentuan hukum yang berlaku baik yang berpotensi merugikan Peserta secara
langsung ataupun PT. PKJ.
3 PENGGUNAAN INFORMASI DAN DATA PESERTA
3.1 PT. PKJ dapat menggunakan keseluruhan informasi dan/atau data Peserta
sebagai kebutuhan pemenuhan transaksi dan dalam rangka pelaporan kepada
instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang menaungi.
3.2 PT. PKJ menggunakan termasuk namun tidak terbatas kepada nama
perusahaan, nomor telepon, dan informasi data pibadi Peserta lain yang bersifat
umum untuk verifikasi kepemilikan Peserta atas suatu akun, untuk
berkomunikasi dengan Peserta sehubungan dengan transaksi Peserta dan untuk
memberikan Peserta informasi mengenai Sistem Pelayanan PT. PKJ. Oleh karena
itu, PT. PKJ juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengirimkan
pesan, pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat umum atas Sistem
Pelayanan PT. PKJ.
3.3 Peserta dengan ini setuju bahwa segala data yang diberikan oleh Peserta akan
digunakan oleh pemrosesan data internal PT. PKJ dan keperluan pelaporan
kepada instansi pemerintahan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
Peserta.
4 PENGUNGKAPAN INFORMASI PESERTA
4.1 PT. PKJ menjamin bahwa tidak ada penjualan, pengalihan, pendistribusian dan.
atau meminjamkan informasi terkait data pribadi Peserta kepada pihak ketiga
lainnya untuk tujuan komersiil bagi PT. PKJ. Kecuali dalam hal-hal sebagai
berikut:
- Apabila PT. PKJ berkewajiban untuk mengungkapkan dan/atau berbagi data
pribadi Peserta dalam upaya untuk mematuhi kewajiban hukum dan/atau
suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, atau guna melindungi hak
PT. PKJ maupun Peserta dari PT. PKJ, Peserta, atau pihak lain. Dalam hal
perlindungan hak ini, termasuk pertukaran informasi dengan perusahaan dan
organisasi lain untuk tujuan perlindungan PT. PKJ beserta Peserta, termasuk
namun tidak terbatas pada penipuan, kerugian ekonomis atau guna
pengurangan resiko dan perlindungan hak lainnya.
- Apabila PT. PKJ secara keseluruhan atau sebagian assetnya diakuisisi atau
merger dengan Pihak Ketiga, maka data pribadi yang dimiliki oleh pihak PT.
PKJ akan menjadi salah satu aset yang dialihkan atau digabung.
5 PENYIMPANAN INFORMASI
PT. PKJ akan terus menerus menyimpan segala informasi pribadi sebagaimana yang
telah diberikan oleh Peserta di dalam Sistem Pelayanan PT. PKJ sepanjang dianggap
perlu oleh PT. PKJ, dan tidak mengurangi hak dari PT. PKJ untuk kembali meminta data
dan/atau informasi yang sama dari Peserta sebagai bentuk verifikasi.
6 COOKIES
6.1 Cookies adalah file kecil yang secara otomatis akan mengambil tempat di dalam
perangkat Komputer Peserta, untuk mengidentifikasi dan memantau koneksi
jaringan Peserta, sehingga memungkinan Peserta untuk mengakses layanan dari

Sistem Pelayanan PT. PKJ secara optimal.
6.2 Cookies tersebut tidak diperuntukkan untuk digunakan pada saat melakukan
akses informasi/ data lainnya yang Peserta miliki di perangkat komputer Peserta,
selain dari yang telah Peserta setujui untuk disampaikan.
6.3 Dengan ini secara otomatis perangkat Komputer Peserta akan menerima cookies,
dan pengguna dapat menentukan pilihan untuk melakukan modifikasi melalui
pengaturan/ setting browser Peserta yaitu dengan memilih untuk menolak cookies
(pilihan ini dapat membatasi layanan optimal pada saat melakukan akses ke
Sistem Pelayanan PT. PKJ).
7 KEAMANAN
7.1 PT.PKJ menghargai kepercayaan Peserta dalam memberikan informasi Pribadi
peserta ke dalam Sistem Pelayanan PT. PKJ, karena hal tersebut PT. PKJ dengan
ini menyatakan usaha terbaiknya dalam melindungi data tersebut. Tetapi perlu
diingat bahwa tidak ada metode penyimpanan elektronik yang sepenuhnya aman
dan terpercaya.
7.2 Peserta dengan ini memahami bahwa tidak memberikan wewenang, mengalihkan
dan/atau menyerahkan identitas dan/atau penguasaan terhadap account di
Sistem Layanan PT. PKJ (termasuk saran atau masukan) kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan PT. PKJ.
7.3 Dalam terjadinya hal sebagaimana dimaksud poin 7.2 di atas, transaksi yang
diterima dari penggunaan yang tidak sah atau tanpa kewenangan tersebut masih
akan dianggap sebagai transaksi yang sah, kecuali Peserta memberitahukan
secara tertulis kepada PT. PKJ dan pemberitahuan tersebut telah dikonfirmasi dan
dinyatakan tidak berlaku terlebih dahulu oleh PT. PKJ.
8 PENGAKUAN DAN PEMAHAMAN
8.1 Dengan menggunakan Sistem Pelayanan PT. PKJ, Peserta telah memahami
Kebijakan Privasi ini dan syarat dan ketentuan penggunana Sistem Pelayanan PT.
PKJ yang berlaku dari waktu ke waktu.
8.2 Peserta menyatakan bahwa memiliki hak untuk melakukan pemberian data atau
memiliki hak untuk memberikan otorisasi kepada perwakilannya untuk melakukan
pemberian data dan informasi yang dipersyaratkan oleh PT. PKJ, baik dilakukan
melalui Sistem Pelayanan PT. PKJ ataupun melalui suatu media resmi lainnya,
serta memiliki hak untuk memberikan otorisasi kepada PT. PKJ untuk
menggunakan dan membagikan informasi tersebut.

