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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

Formulir Pendaftaran   Kembalian Formulir Pendaftaran: 
  Pos / Kurir: 

Mitra Partner Master Dealer 
  

  PT. CAREL MITRA KOMUNIKA 

    Candi Reload 
    Jl. Martadinata Lingkungan 10, Paal Dua 

Nama Lengkap: 
   Manado - Sulawesi Utara 95127 
    

    Untuk Informasi bisa menghubungi: 

    carelmitrakomunika@gmail.com 

Alamat Lengkap: 

   

+62431. 880 3961    

   www.candireload.com 
    

    

   Nomor Mitra Partner Master Dealer: (diisi oleh candireload) 

     
 

Boleh :ABCDEFG QWERY 123456 
Isi dengan diketik atau tulis tangan dengan tinta hitam dan huruf kapital: 

: abcdefg qwerty abcdefg qwerty Jangan 

 
HARAP MEMBACA SECARA SEKSAMA INSTRUKSI BERIKUT INI SEBELUM MELENGKAPI  
Pertama-tama Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah berminat untuk bergabung dalam Program 
Master Dealer Candi Reload dan mengajukan Formulir Pendaftaran Mitra Partner Master Dealer ini (“Formulir Pendaftaran”); Isilah setiap 
bagian dalam Formulir Pendaftaran ini dan lengkapi seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara lengkap dan benar. Candi Reload 
akan mengembalikan setiap Formulir Pendaftaran yang tidak lengkap atau dokumen pendukungnya tidak dilengkapi. Anda diwajibkan untuk 
membaca dengan teliti dan seksama Syarat dan Ketentuan Umum Program Master Dealer Candi Reload. 
 
Formulir Pendaftaran ini untuk apa?  
Formulir Pendaftaran ini digunakan untuk mendaftar sebagai Mitra Partner Master Dealer di Candi Reload. Setelah terdaftar sebagai Mitra 
Partner Master Dealer maka Anda dapat ikut serta dalam berbagai Program Master Dealer yang diselenggarakan oleh Candi Reload, yang 
memungkinkan Mitra Partner Master Dealer untuk mempromosikan berbagai produk dan jasa Candi Reload dan memperoleh Komisi dari setiap 
penjualan yang dihasilkan. 
 
Kalau ada kesalahan tulis dan perlu dikoreksi gimana caranya?  
Kalau perlu melakukan koreksi, boleh di coret dan diisi dengan data yang benar, namun harus Anda paraf di bagian yang dikoreksi. Kalau 
menggunakan tip-ex atau blank-sticky juga harus diparaf. 
 
Ada yang kurang jelas, saya bisa tanya kemana?  
Pertama-tama Anda harus membaca dahulu seluruh instruksi dan keterangan dalam Formulir Pendaftaran ini secara lengkap dan seksama. 
Setiap pertanyaan dapat diajukan secara tertulis melalui email ke carelmitrakomunika@gmail.com dan Kami akan berupaya sebaik-baiknya 
untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Harap diingat, karyawan kami terbatas, dan kami memproses banyak sekali formulir 
pendaftaran yang masuk. Kami memilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan via email, atau pos/kurir. Telpon hanya sebagai alternatif saja. 
 
Setelah semuanya lengkap kemudian apa yang harus dilakukan?  
Formulir Pendaftaran yang sudah dilengkapi secara lengkap dan benar, berikut dengan semua dokumen pendukung yang disyaratkan dikirimkan 
melalui pos/kurir ke kantor pendaftaran Candi Reload (lihat bagian kanan atas); Untuk mempercepat proses, Anda boleh mengirim scanned 
copy ke alamat email di atas, namun Formulir Pendaftaran dan kelengkapannya tetap harus dikirim ke kantor pendaftaran Candi Reload. 
 
Bagaimana proses yang terjadi di Candi Reload?  
1.1. Tahap-1  

Adalah proses pemeriksaan administrasi, dimana tim administrasi Mitra Partner Master Dealer Candi Reload akan mengkaji setiap Formulir 
Pendaftaran yang masuk, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disertakan. Jika ada kesalahan, atau ada bagian yang tidak 
lengkap/jelas, maka tim Kami akan meminta Anda untuk melengkapi atau mengajukan kembali Formulir Pendaftaran.  

1.2. Tahap-2  
Dimulai setelah seluruh Formulir Pendaftaran dan dokumen pendukung telah lengkap diterima oleh tim Kami. Dalam tahap-2 ini, Kami 
akan menilai aspek kelayakan Anda dan untuk menjadi Mitra Partner Master Dealer Candi Reload.  

1.3. Tahap‐3  
Jika permohonan dapat disetujui maka Kami akan mengirim ke Anda surat pemberitahuan persetujuan yang disertai dengan salinan 
Formulir Pendaftaran dengan tanda-tangan asli dari Kami, ke alamat pos yang Anda cantumkan dalam Formulir Pendaftaran. Jika 
permohonan ditolak, Kami akan memberitahu anda melalui email ke alamat yang Anda cantumkan dalam Formulir Pendaftaran. 
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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

 
FORMULIR PENDAFTARAN 

 
1) Pemohon :        h      

       Nama Lengkap Sesuai KTP      Nama Panggilan 

                  
       No. KTP / NIK Tpt/Tgl Lahir (mmddyy)  Gender: (L / P)  

                  

       Gedung / Kompleks Perumahan    Nama Jalan    

                  
       Kelurahan / Desa    Kecamatan    

                  
       Kabupaten / Kotamadya Propinsi     Kode Pos  

                 
       No. Handphone WhatsApp Messenger  Telegram Messenger 

                 

       E-Mail Nama Gadis Ibu Kandung    

                  
       Nama (Keluarga Yang Bisa Dihubungi)    No. Handphone (Keluarga Yang Bisa Dihubungi) 

                  
       Nama (Kontak Darurat Tidak Serumah)    No. Handphone (Kontak Darurat Tidak Serumah) 

                  
       Alamat (Kontak Darurat Tidak Serumah)        

2) Pajak :              
       NPWP    Nomor PKP    

                  
       Alamat NPWP    Tanggal Pengukuhan PKP  

3) Bank :              
       Nama Bank Cabang     Swift Code  

                  
       Nama Pemilik Rekening    No. Rekening    

   :              
       Nama Bank Cabang     Swift Code  

                  
       Nama Terdaftar    No. Rekening    

4) Website :              
                  

       Nama Website    url website (masukkan http://www.) 

                  
       Jelaskan Website Anda        

                  

       Kategori Website (travel, automotif, e-commerce, etc)   Monthly Unique Visitor (<99 ; 100>200 ; 200>300, dst) 

                  
       Metode Promosi website (SEM ; email etc)   Program Khusus di Website  

5) Program :              
  

Lain 
               

      Program Master Dealer lain yang Anda berpartisipasi   Pemilik Program (Nama Website)  
          

                  
       Alamat URL    Nama dan No.Telp yang bisa dihubungi 

                  

 Bagian ini diisi  :              

 oleh Candi Reload                
 

 
    

Referensi 
    

Informasi Lain 
   

            
                  

                
       

Catatan 
        

               
                  

                
       

Catatan 
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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

 
DOKUMEN PENDUKUNG 

 
Bagian ini menjabarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyertai Formulir Pendaftaran, serta check list dari kelengkapan 
dokumen. 

 

 CHECK LIST PERNYATAAN DAN DOKUMEN PELENGKAP KETERANGAN PARAF ANDA  
      

  Sudah membaca dengan seksama instruksi untuk melengkapi Formulir Pendaftaran    
      

  Sudah mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar    
      

  Copy Kartu Identitas (KTP / SIM / Paspor)    
      

  Copy Kartu Keluarga    
      

  Copy NPWP    
      

  Foto pemilik Mitra Partner Master Dealer dengan menunjukkan Kartu Identitas    
      

  Foto bangunan lokasi usaha Mitra Partner Master Dealer    
      

  Gambar denah lokasi Mitra Partner Master Dealer (titik koordinat google maps)    
      

       
PERNYATAAN-PERNYATAAN 

 
Yang bertanda-tangan dibawah (“Pemohon”), dengan ini mengajukan permohonan ke PT. CAREL MITRA KOMUNIKA (“Perusahaan”) untuk 
terdaftar sebagai Mitra Partner Master Dealer, sesuai dengan data dan informasi yang Pemohon nyatakan dalam Formulir Pendaftaran Mitra 
Partner Master Dealer, dan menyatakan tunduk dan mentaati syarat dan ketentuan sebagai berikut:  
a. Pemohon memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Perusahaan untuk melakukan validasi dan verifikasi atas setiap data yang 

dinyatakan dalam Formulir ini, termasuk menghubungi setiap orang dan nomor telpon yang tercantum dalam Formulir ini; 
 
b. Pemohon memahami bahwa semua data dan informasi yang diberikan dalam Formulir Pendaftaran ini dapat digunakan oleh Perusahaan 

untuk melakukan pengecekan, verifikasi dan validasi data. Informasi dan data yang Pemohon berikan dalam Formulir Pendaftaran ini juga 
dapat dibuka dan ungkapkan oleh Perusahaan ke vendor Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada penyedia akomodasi, 
transportasi, entertainment, untuk tujuan pemberitahuan atau persetujuan mereka untuk Pemohon menjadi Mitra Partner Master Dealer 
Candi Reload. 

 
c. Pemohon telah membaca dengan seksama seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program Master Dealer Candi Reload dan Pemohon 

dengan ini menyatakan, tanpa dapat ditarik kembali, setuju dan sepakat serta terikat dengan setiap dan semua Syarat dan Ketentuan 
Umum Program Master Dealer Candi Reload tersebut, setelah Formulir Pendaftaran ini disetujui oleh Perusahaan. 

 
d. Persetujuan Perusahaan atas Formulir Pendaftaran, akan disampaikan melalui kurir atau email ke alamat yang didaftarkan oleh Pemohon; 

Keputusan Perusahaan untuk menerima atau menolak (baik dengan atau tanpa alasan) adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat; 
Pemohon setuju untuk tidak menuntut Perusahaan secara hukum atas penolakan Formulir Pendaftaran, dan Perusahaan tidak harus 
menyebutkan alasan dari penolakan tersebut 

 
Demikian Formulir Pendaftaran Mitra Partner Master Dealer ini diajukan dan didaftarkan oleh yang bertanda-tangan di bawah ini, pada 
tanggal di bawah ini. 

 

 
Pemohon,  

 

 
Materai Rp.6.000,-  

 
 
 

 
Nama Lengkap  

 

Tanggal Penanda-tanganan 
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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

 
SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MASTER DEALER CANDI RELOAD 

 

1. PENDAHULUAN  
1.1.  Sekilas Candi Reload 

Merupakan suatu sistem dan platform yang menyediakan layanan penjualan pulsa elektrik, voucher fisik, pembayaran tagihan, 
pemesanan tiket pesawat dan kereta api, pemesanan hotel dan penginapan, penyewaan rental kendaraan dan taxi, travel, dan jual 
beli online (E-Commerce), termasuk tapi tidak terbatas pada (“Produk dan Jasa”) yang diakses melalui beberapa media diantaranya 
SMS, Telegram Messanger, WhatsApp Messanger, dan Aplikasi Android yang dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan yaitu Candi 
Reload. 
 

1.2.  Sekilas Program Master Dealer 
Program Master Dealer Candi Reload merupakan program kemitraan (“Master Dealer”) yang terbuka bagi siapa saja yang berminat 
untuk bermitra dengan Candi Reload, dan memenuhi syarat hukum serta memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dari 
waktu ke waktu oleh Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum Program Master Dealer Candi 
Reload ini. 

 

1.3.  Prosedur Partisipasi 
Untuk dapat tergabung secara resmi dan dapat memperoleh manfaat dari Program Master Dealer Candi Reload ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengajukan permohonan ke Perusahaan dengan melengkapi Formulir Pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar, 

diparaf setiap lembarnya dan ditanda-tangani pada bagian yang tersedia disertai dengan dokumen kelengkapan yang 
dipersyaratkan, dan kemudian mengirimnya ke alamat Perusahaan; 

b. Perusahaan melakukan verifikasi, konfirmasi dan investigasi atas setiap data dan informasi yang diberikan Mitra Partner Master 
Dealer dalam Formulir Permohonan serta menilai kelayakan partisipasi Mitra Partner Master Dealer dalam Program Master 
Dealer termasuk kelayakan usaha Mitra Partner Master Dealer. 

c. Persetujuan Perusahaan atas Formulir Pendaftaran, disampaikan melalui kurir ke alamat yang didaftarkan oleh pemohon; 
keputusan Perusahaan untuk menerima atau menolak (baik dengan atau tanpa alasan) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-
gugat; Perusahaan tidak harus menyebutkan alasan dari penolakan tersebut. 

 

1.4. Ketentuan Partner  
a. Kelayakan Usaha 

1. Candi Reload ingin untuk selalu patuh dan taat pada peraturan perundang‐undangan serta mendukung mitra usaha yang 
memiliki potensi dalam memasarkan produk dan jasa secara sportif serta memiliki legalitas usaha yang terdaftar; dan juga 
menginginkan semua pihak yang menjadi Master Dealer dengan Candi Reload untuk melakukan hal yang sama. 

2. Candi Reload tidak ingin dan tidak mau diasosiasikan, dicitrakan, dikaitkan, dihubungkan atau dilibatkan dengan suatu badan 
usaha yang melanggar ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian 
melarang siapapun untuk mengatasnamakan Candi Reload (atas penilaian mutlak Candi Reload) yang dapat menyebabkan 
Candi Reload menjadi terasosiasi, tercitrakan, terkaitkan, terhubungkan dengan tindakan dan perilaku usaha, termasuk tapi 
tidak terbatas pada: 
i. Penipuan, penggelapan, penghinaan, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, 

penyalah gunaan nama perusahaan dan/atau mengatasnamakan perusahaan untuk tujuan tertentu. 
ii. Menimbulkan, mendorong timbulnya atau memfasilitasi rasa kebencian, permusuhan, ketegangan, antar perorangan, 

pihak manapun, atau sekelompok orang/pihak tertentu, baik berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (sara), 
ataupun gender atau orientasi seksual, asal negara, etnis, kebangsaan, keterbatasan fisik, keyakinan.  

iii. Melanggar hukum, termasuk melanggar peraturan hak milik intelektual. Salah satu dan seluruhnya disebut pelanggaran 
pencemaran nama baik. 

 

b. Media Pemasaran 
Candi Reload telah mengeluarkan banyak dana untuk memperkenalkan, mempromosikan dan menjaga nama, merek 
dagang/jasa dan nama baik “Candi Reload”, serta membangun dan memelihara sistem keamanan database dari sisi perangkat 
lunak dan perangkat keras. Oleh karena itu, Mitra Partner Master Dealer diwajibkan untuk: 
1. Menggunakan nama merek dagang/jasa yang sangat jelas berbeda, dapat dengan mudah dibedakan, dan sama sekali tidak 

memiliki kemiripan dengan dan tidak menyerupai nama merek dagang/jasa ataupun logo “Candi Reload”, baik pada konten 
atau media yang didaftarkan oleh Mitra Partner Master Dealer. Dalam formulir pendaftaran, ataupun konten lainnya yang 
dimiliki, dikelola atau dikendalikan oleh Mitra Partner Master Dealer; adapun penentuan dan penilaian mengenai 
pembedaan atau kemiripan itu, merupakan hak dan wewenang mutlak Candi Reload. 

2. Merancang, membangun dan memelihara konten yang sangat jelas berbeda, dapat dengan mudah dibedakan, dan sama 
sekali tidak memiliki kemiripan dengan dan tidak menyerupai tampilan Candi Reload; untuk maksud ketentuan ini, faktor 
pembeda dan konten mencakup, tapi tidak terbatas pada logo dan nama Master Dealer yang ditampilkan pada konten atau 
media manapun. 
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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

2. PERIKATAN HUKUM  
2.1.  Perikatan Hukum  

(“Perjanjian ini”) merupakan perikatan kontrak yang timbul dari Formulir Pendaftaran yang diajukan oleh Mitra Partner Master 
Dealer dan persetujuan Perusahaan atas Formulir Pendaftaran Pendaftaran, sehingga mengikat antara PT. CAREL MITRA KOMUNIKA, 
persekutuan komoditer yang berkantor pusat di Jl Martadinata Lingkungan 10, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia (selanjutnya 
disebut “Perusahaan”, atau “Kami”) dan pihak yang mengajukan Formulir Permohonan (selanjutnya disebut “Anda” atau “Mitra 
Partner Master Dealer”); 
 

3. PROGRAM MASTER DEALER 
3.1.  Program Master Dealer 

Mitra Partner Master Dealer dengan ini mengikatkan diri dan setuju untuk berpartisipasi dalam Program Master Dealer yang 
diselenggarakan oleh Perusahaan. Perusahaan memberikan otoritas pemasaran dan registrasi mitra agen kepada Mitra Partner 
Master Dealer, hak yang bersifat tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan dapat dicabut kembali, untuk menjadi bagian dari agen 
pemasaran dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Master Dealer tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi Nama Mitra Partner Master Dealer sebagai bagian dalam Program 

Master Dealer. 
b. Mitra Partner Master Dealer tidak boleh mengubah, memodifikasi atau mengganti kepemilikan dengan cara apapun.  
c. Perusahaan dapat mencabut lisensi Mitra Partner Master Dealer setiap saat dengan pemberitahuan tertulis. 
d. Secara tegas dilarang untuk mengasosiasikan Master Dealer dengan mangatasnamakan Candi Reload untuk tujuan apapun. 
e. Secara tegas dilarang untuk mengasosiasikan merek Candi Reload dengan konten yang tidak memenuhi syarat atau melanggar 

ketentuan penyalahgunaan sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.4.b di atas. 
f. Perusahaan memberi hak terbatas kepada Mitra Partner Master Dealer untuk menggunakan nama dagang dan merek dagang 

Perusahaan, semata-mata hanya untuk tujuan promosi, sehubungan dengan partisipasi Mitra Partner Master Dealer dalam 
Program Master Dealer. 

 

3.2. Non-Eksklusif  
Partisipasi Mitra Partner Master Dealer dalam Program Master Dealer bersifat tidak eksklusif dan sudah atau akan ada Mitra Partner 
Master Dealer lainnya yang berpartisipasi dalam Program Master Dealer. 
 

4. MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN. 
4.1.  Masa Berlaku 

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Perusahaan (“Tanggal Efektif”) atas formulir permohonan yang diajukan oleh 
Mitra Partner Master Dealer, dan berlaku untuk Jangka Waktu Awal yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang 
sama, dan selanjutnya Jangka Waktu Awal tersebut diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
berikutnya ( dan berakhir pada saat diakhiri oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini, atau berakhir sesuai dengan ketentuan 
Perjanjian ini (Jangka Waktu Awal dan perpanjangan tersebut sampai dengan pengakhiran disebut “Masa Berlaku”). 
 

4.2.  Pengakhiran 
a. Setiap Saat 

Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat, baik dengan atau tanpa alasan, dengan 
pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 
pengakhiran. Walaupun demikian, Perusahaan mencadangkan hak untuk mengakhiri Perjanjian ini seketika dengan 
pemberitahuan tertulis, dalam hal pelanggaran atas ketentuan material dalam Perjanjian ini.  

b. Tidak Aktif 
Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini jika; 
a. Mitra Partner Master Dealer selama kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut‐turut tidak memenuhi Key Performance Indicator 

(KPI) yang berlaku, di antaranya berdasarkan registrasi user baru dan komisi penjualan yang diperoleh. 
b. Jumlah komisi yang terkumpul tidak mencapai jumlah minimum Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dalam 3 (tiga) bulan 

berturut-turut 
c. Kelayakan Usaha 

Apabila di kemudian hari kegiatan usaha Mitra Partner Master Dealer dinilai Perusahaan tidak lagi layak atau tidak memenuhi 
syarat untuk partisipasi dalam Program Master Dealer, maka Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian ini. 
 

4.3. Konsekuensi Pengakhiran 
Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban Mitra Partner Master Dealer dalam Perjanjian ini turut 
berakhir dan Mitra Partner Master Dealer wajib menghentikan segala bentuk kegiatan yang terkait dengan Program Master Dealer. 
 

4.4. Hak Pengakhiran Bersifat Mutlak 
Hak untuk mengakhiri Perjanjian ini bersifat mutlak, dan tidak menimbulkan tanggung-jawab apapun baik Mitra Partner Master 
Dealer ataupun Perusahaan. Mitra Partner Master Dealer dan Perusahaan dengan ini saling melepaskan pihak lainnya dari segala 
bentuk pertanggung-jawaban atas pengakhiran Perjanjian ini, kecuali atas kewajiban Perusahaan atas hak Mitra Partner Master 
Dealer yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut. 
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Paraf Candi Reload:  
 

Paraf Mitra Partner Master Dealer: 

 

4.5. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata 
Baik Perusahaan maupun Mitra Partner Master Dealer dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 
Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pengesampingan mana hanya sejauh persyaratan putusan hakim yang berwenang 
untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini. 

 

5. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN 
5.1.  Kewajiban Perusahaan 

Tanpa mengesampingkan ataupun mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, Perusahaan 
berkewajiban untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. Membayar Komisi ke Mitra Partner Master Dealer sesuai dengan ketentuan Komisi penjualan yang ditetapkan dari waktu ke 

waktu oleh Perusahaan, atas setiap transaksi pemesanan yang lengkap dan sukses (“Transaksi Sukses”), yang berasal dari 
jaringan bisnis Mitra Partner Master Dealer, dan dengan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 di bawah ini. 

b. Bertanggung jawab atas ketersediaan informasi yang benar dari waktu ke waktu sehubungan dengan transaksi yang akan 
dilakukan downline. 

c. Memastikan bahwa semua materi yang tercantum dalam Perusahaan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak milik 
pihak ketiga manapun. Perusahaan melepaskan Mitra Partner Master Dealer dan Mitra Partner Master Dealer tidak menanggung 
segala bentuk tanggung‐jawab dan kerugian sehubungan atas materi apapun yang tercantum atau terkandung dalam 
perusahaan. 

 

5.2. Kewajiban Mitra Partner Master Dealer 
Tanpa mengesampingkan ataupun mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini, Mitra Partner 
Master Dealer berkewajiban untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. Menempatkan dan menampilkan banner di lokasi usaha Mitra Partner Master Dealer, sesuai arahan dan ketentuan yang 

ditetapkan Perusahaan dari waktu ke waktu. 
b. Memperhatikan dan menghormati hak-hak eksklusif yang dimiliki Perusahaan terhadap segala ide, metode, dan hak milik 

intelektual yang terkandung dalam situs Perusahaan, Program Master Dealer, system, infrastruktur Perusahaan. 
c. Menghentikan segala bentuk promosi Perusahaan pada tanggal masa promosi tersebut berakhir, dan setuju untuk melepas 

segala bentuk Komisi yang timbul setelah berakhirnya tanggal masa promosi tersebut, jika Mitra Partner Master Dealer 
melanjutkan promosi. 

d. Bertanggung-jawab sendiri atas segala resiko, ongkos dan biaya yang diperlukan untuk pengembangan, operasional dan 
pemeliharaan situs Mitra Partner Master Dealer serta atas semua materi yang tertera atau terpampang dalam situs Mitra 
Partner Master Dealer. 

e. Memastikan bahwa semua materi yang terpampang pada lokasi usaha Mitra Partner Master Dealer tidak melanggar hukum dan 
tidak melanggar hak milik pihak ketiga manapun. Mitra Partner Master Dealer melepaskan Perusahaan dan Perusahaan tidak 
menanggung segala bentuk tanggung-jawab dan kerugian sehubungan atas materi apapun yang tercantum atau terkandung 
dalam kegiatan usaha Mitra Partner Master Dealer. 

f. Melindungi dan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan, gugatan, kerugian dan biaya yang terkait dengan adanya penyalah 
gunaan atribut, serta pengembangan, kegiatan operasional dan konten lainnya dalam satu-kesatuan yang berada di dalam 
jaringan Mitra Partner Master Dealer. 

g. Memastikan bahwa nama mitra tidak memiliki kemiripan ataupun menyerupai dengan nama Perusahaan atau dengan cara 
lainnya membuat orang menilai bahwa Mitra Partner Master Dealer merupakan bagian dari Perusahaan. 

h. Apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga dalam jaringan Mitra Partner Master Dealer yang merujuk kepada nama 
Perusahaan, yang sifatya melibatkan pihak perusahaan dalam tindakan penyalahgunaan tersebut, dan mengakibatkan timbulnya 
kerugian pada pihak Mitra Partner Master Dealer ataupun seluruh jaringan Mitra Partner Master Dealer. Perusahaan dibebaskan 
dari segala tuntutan atas kerugian terhadap jaringan Mitra Partner Master Dealer, dan Mitra Partner Master Dealer wajib 
bertanggung jawab kepada seluruh mitra jaringan atas dasar hukum yang telah disepakati oleh pihak Master Dealer dan pihak 
Perusahaan. 

i. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperoleh semua izin, lisensi dan persetujuan yang 
diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini. 

j. Melaksanakan Perjanjian ini dengan cara yang memberi manfaat bagi Perusahaan serta reputasi bisnis kami. Mitra Partner 
Master Dealer tidak bolah menampilkan nama, produk atau jasa, logo atau merek dagang kami secara negatif dengan cara 
apapun. 

k. Membuat pernyataan mengenai Produk atau Jasa Perusahaan dengan cara-cara yang bertentangan atau tidak konsisten dengan 
penjelasan Produk atau Jasa yang bersangkutan, kinerja, spesifikasi, fitur atau fungsionalitas, sebagaimana dipublikasi atau 
dicantumkan oleh Perusahaan atau membuat jaminan ataupun pernyataan apapun dengan mengatas namakan Perusahaan. 

l. Harus selalu dan secara berkesinambungan mencantumkan peringatan hak cipta dan merek dagang Perusahaan dalam setiap 
materi pemasaran, artikel atau tulisan bentuk apapun, tanpa perubahan. 

m. Dilarang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan layanan sejenis sebagai mitra Master Dealer, sekurang-
kurangnya 2 tahun sejak tanggal persetujuan dari Candi Reload. 

n. Setuju dan menjamin bahwa Mitra Partner Master Dealer tidak akan melakukan, melaksanakan, menggunakan; 
1. Nama perusahaan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.  
2. Aktivitas apapun untuk secara tidak adil mempengaruhi Pihak Ketiga  
3. Segala bentuk lain dari berita (baik langsung, tidak langsung, atau melalui Pihak Ketiga) sehubungan dengan pencemaran 

nama baik dan merek Perusahaan. 
4. Memanfaatkan jaringan untuk mempromosikan konten lain selain produk Candi Reload. 
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6. KOMISI PENJUALAN  
6.1.  Tidak Ada Jaminan Komisi 

Perusahaan tidak pernah menyatakan atau menjamin potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari partisipasi atas Program 
Master Dealer ini dan secara khusus menyangkal setiap dan semua jaminan yang terkait dengan potensi pendapatan dari Program 
Master Dealer. 
 

6.2.  Komisi 
Perusahaan setuju untuk membayarkan imbal-jasa kepada Mitra Partner Master Dealer dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Komisi yang dibayarkan adalah selisih harga (markup) dari setiap produk yang dijual dan dipasarkan oleh jaringan Mitra Partner 

Master Dealer (Downline) yang terlacak pada History Transaksi Perusahaan yang berasal dari Mitra Partner Master Dealer yang 
telah didaftarkan melalui Mitra Partner Master Dealer dan merupakan suatu Penjualan Sukses. Komisi tersebut merupakan 
obyek pajak menurut peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, Mitra Partner Master Dealer setuju dalam hal ini untuk 
memberi izin kepada Perusahaan untuk menerapkan sistem perpajakan yang benar menurut peraturan pajak yang berlaku di 
Indonesia atas Komisi tersebut. 

b. Perusahaan berhak untuk merubah dan mengganti harga dasar, berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, dengan pemberitahuan 
tertulis sekurang-kurangnya 1 hari kalender sebelum berlakunya struktur tarif baru; Perusahaan dapat menawarkan bonus dan 
insentif penjualan, dari waktu ke waktu kepada Mitra Partner Master Dealer. 

c. Mitra Partner Master Dealer menyadari dan mengerti sepenuhnya bahwa tidak setiap penjualan yang berasal dari situs Mitra 
Partner Master Dealer dapat memenuhi syarat sebagai Penjualan Sukses. Suatu penjualan dinyatakan sukses apabila 
pembayaran penuh telah diterima oleh Perusahaan, dan Produk dan Jasa tersebut tidak diretur, tidak dikembalikan dan tidak 
direfund. 

d. Perusahaan mempunyai wewenang dan kebijaksanaan mutlak dalam penghitungan komisi. Semua data dan informasi yang 
diperlukan yang merupakan syarat dari penghitungan komisi hanya berdasarkan pada data dan informasi yang ada pada 
Perusahaan, walaupun Mitra Partner Master Dealer mungkin mempunyai data dan informasi berbeda yang berasal dari sumber 
lain. 

e. Mitra Partner Master Dealer hanya berhak untuk memperoleh Komisi penjualan atas Transaksi Sukses. 
f. Perusahaan akan memeriksa semua data Mitra Partner Master Dealer (downline) dan penjualan yang berada pada jaringan 

bisnis Mitra Partner Master Dealer, guna memastikan keabsahannya dan menentukan KPI. 
 

6.3. Pembayaran Komisi  
Jumlah Komis akan dihitung dan dikumpulkan dalam satu bulan yang akan diberitahukan kemudian oleh Perusahaan (“Periode 
Transaksi Bulanan”). Jumlah komisi yang sudah terkumpul dalam Periode Transaksi dapat diserahkan dan dibayarkan oleh 
Perusahaan kepada Mitra Partner Master Dealer, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Jumlah komisi terkumpul dalam satu bulan akan di konversi menjadi saldo deposit. 
b. Jumlah komisi yang terkumpul akan dicairkan setiap setiap tanggal 1 di bulan berikutnya;  
c. Jumlah komisi yang dapat dibayarkan akan dikurangi jumlah yang dinilai oleh Perusahaan, atas kebijaksanaannya sendiri;  

i. Tidak secara sah diperoleh dari jaringan Mitra Partner Master Dealer (Downline). 
ii. Nilai komisi yang telah dibayarkan sebelumnya atas suatu penjualan dari Produk dan Jasa yang diretur, dibatalkan atau di-

refund. 
d. Jika Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka Perusahaan akan membayarkan setiap jumlah komisi yang terkumpul 

sampai dengan tanggal pengakhiran tersebut. 
e. Adapun jaringan yang sudah dibangun oleh Mitra Partner Master Dealer adalah merupakan hak milik perusahaan yang sewaktu-

waktu dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. 
 

6.4. Komisi Yang Dipertanyakan 
a. Mitra Partner Master Dealer berhak untuk mempertanyakan, atas dasar itikad baik, perhitungan pembayaran komisi yang 

dibayarkan oleh Perusahaan, dengan mengajukan pertanyaan kepada Perusahaan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak 
menerima laporan pembayaran, dengan mencantumkan:  
1. Alasan untuk mempertanyakan Pembayaran. 
2. Nomor transaksi dan tanggal / periode transakasi, serta jumlah spesifik yang dipertanyakan.  
3. Bukti-bukti tertulis yang dapat mendukung pertanyaan Mitra Partner Master Dealer;  
Dan selanjutnya Perusahaan dan Mitra Partner Master Dealer akan berusaha, berdasarkan itikad baik, untuk menyelesaikannya 
dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal diajukannya pertanyaan tersebut. 

b. Apabila pembayaran yang dipertanyakan oleh Mitra Partner Master Dealer tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut, 
maka pembayaran Komisi merujuk pada Online Tracking System, dengan ketentuan apabila kemudian terbukti adanya kesalahan 
perhitungan, maka kesalahan perhitungan tersebut akan diperhitungkan terhadap Komisi di periode transaksi berikutnya dalam 
bentuk saldo deposit. 

 
7. ONLINE TRACKING SYSTEM  

7.1.  Media Transaksi 
Perusahaan menggunakan berbagai jenis media transaksi, dimana pengguna yang bersangkutan melakukan transaksi menggunakan 
media SMS, Telegram, WhatsApp, dan Aplikasi Android dan masuk ke database Perusahaan dan terjadinya proses transaksi dengan 
Perusahaan. Contohnya, pembeli mengunjungi Mitra Partner Master Dealer A “Downline B”; dan melakukan transaksi yang 
kemudian masuk ke Perusahaan namun transaksi gagal; lalu kemudian pembeli mengunjungi Mitra Partner Master Dealer C 
“Downline D” yang mana bukan sebagain Mitra Partner Master Dealer A, dan akhirnya masuk ke Perusahaan lagi dan kemudian 
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transaksi sukses. Dalam hal ini maka pelanggan dikaitkan dengan transkasi “Downline D”, dan Komisi dibayarkan ke “Mitra Partner 
Master Dealer C”. 
 

7.2. Multilevel 

a. Program Master Dealer akan melacak setiap rujukan dengan menggunakan metodologi, teknologi dan sistem (“Multi Level”) 
yang merujuk pada upline sebagai pemilik jaringan Mitra Partner Master Dealer yang ditetapkan dalam Formulir Pendaftaran. 
Komisi ditentukan dilacak dengan menggunakan ID Upline. History pendapatan komisi dapat diakses melalui webportal yang 
telah disediakan untuk masing- masing reseller. 

b. Perusahaan berupaya sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem multilevel untuk memastikan pelacakan dilakukan secara 
akurat terhadap rujukan yang dibuat oleh Mitra Partner Master Dealer. Mitra Partner Master Dealer sebaliknya juga wajib 
memastikan bahwa jaringan Downlinenya memahami secara teknis dan pengoperasian penggunaan yang ditetapkan oleh 
Perusahaan. Walaupun demikian, Mitra Partner Master Dealer memahami dan setuju bahwa Sistem Multilevel yang diterapkan 
oleh Perusahaan tidaklah 100% berjalan dengan baik dan ada kondisi-kondisi tertentu dimana rujukan tidak dikreditkan ke Mitra 
Partner Master Dealer karena alasan sebagai berikut:  
1. Terjadi kerusakan pada sistem perangkat server yang mengakibatkan hilangnya data transaksi. 
2. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya data dalam komputer dan media back-up yang menyimpan informasi tentang 

Komisi.  
3. Penyalahgunaan pengguna yang mana pihak pengguna menggunakan id agen lain. 

c. Mitra Partner Master Dealer tidak akan menuntut Perusahaan untuk bertanggung-jawab dengan memberi kompensasi untuk 
setiap Komisi yang dituntut yang tidak terlacak atau terekam oleh sistem database. 

 
8. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI  

8.1.  Pemberian Informasi 
Perusahaan dapat sewaktu‐waktu memberi kepada Mitra Partner Master Dealer suatu informasi yang bersifat rahasia, seperti: 
penjelasan material, spesifikasi, data penjualan, kebijaksanaan dan praktek bisnis Perusahaan, atau informasi lainnya yang ditandai 
dengan klasifikasi “rahasia” (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”), selain daripada informasi, materi atau data: 
1. Yang saat diterima Mitra Partner Master Dealer sudah menjadi milik publik (public domain) tanpa adanya pelanggaran di Mitra 

Partner Master Dealer 
2. Dikembangkan sendiri oleh Mitra Partner Master Dealer. 
 

8.2. Larangan Pengungkapan 
Mitra Partner Master Dealer dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia ke pihak lain dan Mitra Partner Master Dealer wajib 
menjaga dan mencegah bocornya Informasi Rahasia. 
 

8.3. Larangan Penggunaan Sendiri 
Mitra Partner Master Dealer setuju dan mengikat diri untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan dan 
penggunaan internalnya, dan tidak akan menyalin, meniru, memproduksi ulang dalam bentuk apapun, atau mengijinkan pihak lain 
melakukan hal itu tanpa ijin tertulis dari Perusahaan. 
 

8.4. Penggunaan Informasi 
Mitra Partner Master Dealer berjanji bahwa Informasi Rahasia hanya digunakan oleh Mitra Partner Master Dealer, semata-mata 
untuk kepentingan dan tujuan pelaksanaan Perjanjian ini saja. 
 

9. HAK MILIK INTELEKTUAL  
9.1.  Kepemilikan  

Perusahaan adalah pemilik (atau pemegang lisensi) atas semua hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan dalam: 
1. Setiap Produk dan Jasa berikut dengan semua ide, konsep, metodologi, format, spesifikasi, dan semua know-how lainnya yang 

disediakan oleh Perusahaan dalam kaitannya dengan Candi Reload dan Program Master Dealer, 
2. Setiap hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan setiap hak milik intelektual lainnya. 

 

9.2. Perlindungan HAKI 
Produk dan Jasa yang tersedia pada situs Perusahaan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, 
merek dagang, rahasia dagang, dan hak milik intelektual lainnya yang tersedia terhadap Produk dan Jasa. Mitra Partner Master 
Dealer tidak memperoleh hak, kepemilikan ataupun kepentingan apapun dalam dan terhadap Produk dan Jasa yang tersedia pada 
situs Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini. 

 
10. JAMINAN-JAMINAN  

10.1. Jaminan Mitra Partner Master Dealer 
Mitra Partner Master Dealer menyatakan dan menjamin: 
a. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat diberlakukan terhadap Para Pihak sesuai dengan 

persyaratan yang diatur. 
b. Pengembangan, operasional, dan konten situs Mitra Partner Master Dealer tidak dan tidak akan melanggar hak cipta, merek 

dagang, ataupun hak-hak milik pihak ketiga. 
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10.2. Tidak ada Jaminan Perusahaan 
Perusahaan tidak membuat atau memberi jaminan dalam bentuk apapun terkait dengan situs Perusahaan ataupun Program Master 
Dealer termasuk Sistem Multi Level, yang semuanya diselenggarakan dan dioperasikan “sebagaimana adanya” (atau “As Is”), baik 
jaminan yang tersirat maupun tersurat (termasuk tapi tidak terbatas pada jaminan kelayakan untuk kemitraan, bebas pelanggaran 
pihak ketiga, ataupun jaminan tersirat lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini). Sebagai tambahan lagi, Perusahaan tidak 
menjamin bahwa kegiatan operasional dari situs Perusahaan akan berjalan tanpa gangguan ataupun tanpa kesalahan, dan 
Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas setiap gangguan dan kesalahan yang terjadi, selama gangguan dan kesalahan tersebut 
bukan disebabkan oleh Perusahaan. 
 

10.3. Batasan Tanggung-Jawab 
Dalam hal dan dengan alasan apapun, Perusahaan tidak bisa dan tidak akan menanggung kerugian apapun yang bersifat immateriil, 
baik bersifat tidak langsung, insidential atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan, 
tidak tercapainya keuntungan, atau hilangnya data, yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Program 
Master Dealer, walaupun Perusahaan telah memberitahukan sebelumnya kepada Mitra Partner Master Dealer mengenai 
kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Adapun tanggung-jawab Perusahaan untuk menanggung suatu kerugian secara 
keseluruhan tidak lebih dari total Komisi yang dihasilkan oleh Mitra Partner Master Dealer dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum 
timbulnya kerugian tersebut. 

 

11. KETENTUAN LAIN-LAIN  
11.1. Perubahan 

Perusahaan dapat setiap saat mengubah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-
kurangnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif preubahan Perjanjian. Jika perubahan tersebut tidak dapat disetujui oleh Mitra 
Partner Master Dealer, maka Mitra Partner Master Dealer dapat mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal efektif perubahan Perjanjian, 
dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya ke Perusahaan. Namun jika Mitra Partner Master Dealer tidak menyampaikan 
pemberitahuan akan pengakhiran tersebut, atau melanjutkan partisipasinya dalam Program Master Dealer, maka setiap perubahan 
tersebut akan berlaku dan mengikat terhadap Mitra Partner Master Dealer. 
 

11.2. Kontraktor Independen 
Hubungan hukum antara Perusahaan dan Mitra Partner Master Dealer merupakan hubungan kontrak independen yang timbul dari 
Perjanjian ini, dan tidak bisa diartikan perjalinan hubungan persekutuan, usaha patungan, franchise ataupun ketenaga-kerjaan. Mitra 
Partner Master Dealer tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga manapun, untuk dan atas 
nama ataupun mewakili Perusahaan. 
 

11.3. Investigasi Independent 
Mitra Partner Master Dealer mengakui bahwa Mitra Partner Master Dealer telah membaca Perjanjian ini dan setuju dengan semua 
persyaratan dan ketentuannya. Mitra Partner Master Dealer telah secara independent mengevaluasi keinginan untuk partisipasi. 
dalam Program Master Dealer Perusahaan dan tidak bergantung pada jaminan atau pernyataan selain daripada yang tercantum 
dalam Perjanjian ini. 
 

11.4. Fraud 
Jika Mitra Partner Master Dealer melakukan fraud atau menyalahgunakan informasi yang merujuk ke situs Perusahaan, maka 
Perjanjian ini akan diakhiri seketika. Sebagai tambahan, Mitra Partner Master Dealer bertanggung-jawab ke Perusahaan untuk setiap 
dan semua kerugian yang dialami oleh Perusahaan sebagai akibat dari tindakan tersebut. 
 

11.5. Pengalihan 
Baik Perjanjian ini ataupun setiap hak, kepentingan, tugas atau kewajiban, tidak boleh dialihkan, dipindah-tangankan atau 
didelegasikan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Setiap pengalihan atau delegasi oleh Mitra 
Partner Master Dealer tanpa persetujuan tertulis tersebut, tidak berlaku. Perusahaan dapat mengalihkan Perjanjian ini dengan 
pemberitahuan tertulis ke Mitra Partner Master Dealer. Perjanjian ini berlaku terhadap setiap pihak dan setiap penerus dan 
penerima pengalihannya. 
 

11.6. Hukum Yang Mengatur 
Perjanjian ini tunduk pada dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik 
Indonesia. 
 

11.7. Pengabaian Ketentuan 
Jika Perusahaan memberlakukan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini sehubungan dengan prestasi Mitra Partner Master Dealer, 
maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengabaian dari hak-hak Perusahaan untuk memberlakukannya terhadap Mitra 
Partner Master Dealer. 
 

11.8. Pemisahan 
Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan yang tidak dapat diberlakukan tersebut akan 
dianggap tidak ada dalam Perjanjian ini, dan ketentuan lainnya tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak.

 


