
10.06 - 31.08.2022

FORMULIR APLIKASI



Tanggal dan waktu di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Tanggal dan waktu yang 
final akan tercantum dalam Exhibitor Manual AMJO3 yang akan dikirimkan kepada 
seluruh peserta pameran, bersamaan dengan surat konfirmasi penerimaan.

Tanggal - Tanggal Penting

15.03.2022
Batas Waktu Pengembalian Formulir Aplikasi Early Bird

29.03.2022
Batas Waktu Pembayaran Aplikasi Early Bird

15.04.2022
Batas Waktu Pengembalian Formulir Aplikasi Reguler

29.04.2022
Batas Waktu Pembayaran Aplikasi Reguler

10.05.2022
Batas Waktu Pengiriman Data Karya-Karya Tahap 1

09.06.2022
Konferensi Pers Pembukaan AMJO3

10.06 – 31.08.2022
Art Moments Jakarta Online 3 Berlangsung

15.07.2022
Batas Waktu Pengiriman Data Karya-Karya Tahap 2 (Maks. 5 Karya Seni)

22.07.2022
Layout ke-2 Exhibitor Live

Offline Exhibition
 09 - 12.06.2022
 Art: 1 (TBC) (Karya-Karya Seni Berdasarkan Kurasi)
 21 - 24.07.2022
 CAN’S Gallery (TBC) (Karya-Karya Seni Berdasarkan Kurasi)
 28 - 31.07.2022
 ISA Art and Design (TBC) (Karya-Karya Seni Berdasarkan Kurasi) 

31.08.2022
Hari Terakhir AMJO3



AMJO3 – Yellow Space

Ukuran 90 m2

Dimensi: 7,5 m x 12 m, Tinggi: 4,5 m
Kapasitas hingga 20 buah karya seni

Reguler Rp10.000.000,- + PPN

Early Bird Rp8.000.000,- + PPN

AMJO3 – Blue Space

Ukuran 180 m2

Dimensi: 2 buah ruangan yang saling terhubung @7,5 m x 12 m, Tinggi: 4,5 m
Kapasitas hingga 40 buah karya seni

Reguler Rp20.000.000,- + PPN

Early Bird Rp16.000.000,- + PPN

Alokasi untuk AMJO3 Space:

Empat perimeter dinding virtual (AMJO3 - Yellow Space), Tinggi 4,5 m
Delapan perimeter dinding virtual (AMJO3 - Blue Space), Tinggi 4,5 m

Display nama dan/atau logo galeri

Pencantuman nama galeri dalam materi Marketing dan PR AMJO3 
(Website, Instagram, Facebook, EDM dan Clamour)

Opsi Offline Exhibition di AMJO3:

Yellow Space: Dinding berwarna putih selebar 2 meter di salah satu galeri.

Blue Space: Dinding berwarna putih selebar 4 meter di salah satu galeri.

Karya dipamerkan berdasarkan tema/kurasi di salah satu galeri.

Biaya tambahan dinding Rp2.000.000,- + PPN per meter.

Paket AMJO3



10.06 - 31.08.2022

Nama Galeri

Nama Pemilik Galeri

Alamat

Email

Nomor Kontak

Dengan ini kami mengonfirmasikan partisipasi kami dalam AMJO3 yang akan
diselenggarakan pada 10.06 - 31.08.2022

Kami bermaksud untuk memesan AMJO3 Space dengan ukuran sebagai berikut:

Fasilitas pembayaran BCA yang telah dimiliki :

AMJO3 – Yellow Space (90 m2, dimensi 7,5 m x 12 m, tinggi 4,5 m) 
Early Bird Rp8.000.000,- + PPN / Reguler Rp10.000.000,- + PPN

Mesin EDC

Cicilan 0%

Payment Link

AMJO3 – Blue Space (180 m2, 2 ruangan terhubung dimensi @7,5 m x 12 m,
tinggi 4,5 m) 
Early Bird Rp16.000.000,- + PPN / Reguler Rp20.000.000,- + PPN

FORMULIR APLIKASI



Batas Waktu Pengembalian Formulir Aplikasi Early Bird 15 Maret 2022
Batas Waktu Pengembalian Formulir Aplikasi Reguler 15 April 2022

Catatan     :

Nama dan kontak yang dapat dihubungi:  Bpk. / Ibu
(Untuk seluruh korespondensi, Tel. & E-mail)

10.06 - 31.08.2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menegaskan telah membaca dan memahami Syarat & 
Ketentuan yang berkaitan dengan partisipasi dalam AMJO3 dan menerima Syarat & Ketentuan 
serta peraturan dan informasi lain yang terkandung dalam Formulir Aplikasi.

Mohon mengembalikan formulir aplikasi ini melalui email ke :
galleryrelation@artmomentsjakarta.com.

Semua pendaftar akan diberitahu secara tertulis mengenai hasil formulir aplikasinya. Hanya 
surat konfirmasi penerimaan AMJO3 yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara, yang 
dapat menetapkan kontrak dan mengikat secara hukum antara Peserta dan Penyelenggara.
 

................................, 2022

Nama, Jabatan, dan Tanda Tangan



10.06 - 31.08.2022

SYARAT & KETENTUAN



SYARAT & KETENTUAN

Art Moments Jakarta Online (selanjutnya disebut “Pameran Seni Online”) adalah Pameran 
Seni Online yang diadakan dan dikelola oleh Art Moments Jakarta (selanjutnya disebut 
“Penyelenggara”). Pameran Seni Online tersebut diadakan secara virtual pada tanggal 10 
Juni sampai 31 Agustus 2022.

Dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan berikut, suatu galeri atau seorang art dealer 
yang berminat dapat mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Pameran Seni 
Online. Hanya Atas dasar penerimaan Penyelenggara saja, calon Exhibitor dapat menjadi 
Exhibitor yang terdaftar dalam Pameran Seni Online (selanjutnya disebut “Exhibitor”), dan 
dengan demikian menyepakati kontrak dengan Penyelenggara dan setuju untuk 
berpartisipasi serta mematuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Penyelenggara.

Penyelenggara berhak untuk mengeluarkan aturan dan peraturan lain mengenai
partisipasi untuk melengkapi Syarat dan Ketentuan ini.

1. Permohonan
1.1. Exhibitor Utama

Suatu galeri atau seorang art dealer yang ingin berpartisipasi dalam Pameran Seni Online 
harus menyerahkan kepada Penyelenggara formulir permohonan resmi (selanjutnya disebut 
“Formulir Aplikasi”) dengan materi pendukung lengkap sebelum tenggat waktu yang 
ditetapkan. Formulir Aplikasi harus dilengkapi dengan rinci dan dicantumkan tanda tangan 
yang mengikat secara hukum dari penandatangan yang berwenang. Formulir Aplikasi yang 
tidak lengkap atau tidak ditandatangani tidak akan dipertimbangkan. Formulir Aplikasi dan 
Syarat & Ketentuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Syarat & Ketentuan 
dapat dilihat di www.artmomentsjakarta.com

Dengan menyerahkan Formulir Aplikasi, pemohon menyatakan kesanggupan dan 
komitmennya untuk berpartisipasi dalam Pameran Seni Online. 

Setelah diserahkan, Formulir Aplikasi tidak diperkenankan untuk diubah dan jika ada 
perubahan tidak akan dianggap berlaku kecuali penyelenggara menyetujui perubahan 
tersebut secara tertulis. Formulir Aplikasi dan materi pendukungnya, setelah diserahkan, 
menjadi milik Penyelenggara dan tidak akan dikembalikan.

Pemohon/ Exhibitor harus memberitahu penyelenggara jika ada perubahan alamat, rincian 
kontak, keterangan usaha, atau data sejenis dalam waktu tujuh (7) hari sejak terjadinya 
perubahan. Jumlah virtual space pada Pameran Seni Online dan jumlah Exhibitor terbatas. 
Permohonan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai hak untuk diterima mengikuti 
Pameran Seni Online.

Penyelenggara tidak akan menanggapi permintaan prasyarat partisipasi, misalnya
permintaan untuk menyingkirkan pesaing dari Pameran Seni Online.
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SYARAT & KETENTUAN

1.2. Exhibitor Gabungan

Pada Pameran Seni Online ini pihak Penyelenggara tidak mengizinkan Exhibitor
Gabungan, setiap Exhibitor harus mendaftarkan diri secara sendiri- sendiri.

2. Pemberitahuan Hasil Permohonan dan Konfirmasi Penerimaan

Penyelenggara akan memberi tahu kepada seluruh pemohon secara tertulis mengenai
keputusan final atas setiap permohonan.

Teruntuk pemohon yang diterima, penyelenggara akan menyatakan penerimaannya atas 
permohonan Exhibitor dan karya seni atau proyek yang diajukan dan diterima (selanjutnya 
disebut “Karya-Karya Pameran Seni Online”). Sementara itu, kepada pemohon yang tidak 
diterima, penyelenggara tidak wajib menyatakan alasan keputusannya. Penyelenggara tidak 
akan mempertimbangkan permohonan banding atau permohonan pertimbangan ulang dari 
pemohon yang tidak diterima atau pihak ketiga setelah Penyelenggara mengambil 
keputusan final.

3. Persetujuan atas Ketentuan-ketentuan

Ketika Exhibitor menandatangani Formulir Aplikasi, Exhibitor segera memahami dan 
menerima semua Syarat & Ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Klausul 
1.1.

4. Ketentuan Penerimaan
4.1. Ketentuan Umum

Penyelenggara adalah pemilik kebijakan yang final dan mutlak untuk memutuskan 
diterimanya galeri-galeri, para art dealer, seniman-seniman, dan Karya-karya Pameran Seni 
Online ke dalam Pameran Seni Online dan, bilamana berlaku, ke dalam bagian tertentu 
dalam Pameran Seni Online ini. Penyelenggara akan memberitahu Exhibitor secara tertulis 
mengenai keputusannya tanpa harus memberikan alasan.

Penyelenggara berhak untuk membatalkan dan menolak permohonan yang telah diajukan
untuk mengikuti Pameran Seni Online atas dasar satu alasan di bawah ini atau lebih:

1) Jika Exhibitor belum memenuhi kewajiban keuangannya kepada Penyelenggara sesuai 
dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan;

2) Jika terungkap bahwa permohonan diberikan berdasarkan informasi palsu yang 
diberikan Exhibitor atau jika Exhibitor memberikan pernyataan secara palsu bahwa ia 
telah memenuhi satu/lebih prasyarat penerimaan;

3) Jika Exhibitor tidak lagi dapat memenuhi Prasyarat tertentu yang ada untuk proses 
penerimaan;

Penyelenggara berhak untuk meninjau ketentuan penerimaan dan memberikan
pengecualian untuk kasus-kasus yang dapat dibenarkan.
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SYARAT & KETENTUAN

4.2. Para Exhibitor yang Diterima

Menyewakan virtual space kembali (sub-rental) tanpa kompensasi keuangan, atau 
mengizinkan pihak ketiga menggunakan virtual space atau bagian apa pun dari virtual 
space, atau mengalihkan virtual space atau bagian apa pun dari virtual space kepada pihak 
ketiga dengan cara apa pun, sama sekali tidak dibenarkan dan akan mengakibatkan 
Exhibitor segera dikeluarkan dari Pameran Seni Online. Menunjuk pada klausul 1.2.

4.3. Karya-karya Pameran Seni Online yang Diizinkan

Kriteria utama penerimaan Karya-Karya Pameran Seni Online adalah kualitas karya seni 
atau produk yang diajukan untuk Pameran Seni Online (atau bagian tertentu Pameran Seni 
Online, jika ada). Karya-karya Pameran Seni Online yang dimaksudkan untuk itu harus 
disebutkan dalam materi pendukung yang menyertai Formulir Aplikasi dan Penyelenggara 
berhak untuk meminta informasi terperinci mengenai masing- masing Karya Pameran Seni 
Online yang akan dipresentasikan oleh Exhibitor. Hanya Karya-karya Pameran Seni Online 
yang disetujui Penyelenggara secara tertulis yang dapat dipamerkan. Exhibitor dilarang 
menampilkan Karya-karya Pameran Seni Online yang tidak disetujui Penyelenggara selama 
Pameran Seni Online berlangsung. 

Perubahan yang lebih belakangan atas Karya-karya Pameran Seni Online yang diajukan 
sebelum pembukaan Pameran Seni Online harus diberitahukan kepada Penyelenggara 
paling tidak empat (4) minggu sebelum pembukaan Pameran Seni Online. 
Perubahan-perubahan tersebut tidak berlaku kecuali disetujui Penyelenggara secara 
tertulis. Penyelenggara berhak untuk tidak menyertakan Karya-karya Pameran Seni Online.

5. Partisipasi dalam Promosi Acara

Exhibitor wajib berpartisipasi secara aktif dalam promosi Pameran Seni Online. 
Penyelenggara akan menyediakan materi promosi seperti logo, poster, dan surat berita yang 
dapat digunakan oleh Exhibitor untuk promosi dengan kolega dan database kolektor melalui 
media sosial, mailing list, dan lain-lain.

6. Alokasi Booth

Exhibitor hanya menerima satu set benefit dengan tidak memperhitungkan jumlah virtual 
space yang telah dipesan olehnya, sehingga akumulasi dari benefit dari pemesanan dua 
virtual space atau lebih tidak dimungkinkan.

7. Ketentuan-ketentuan Pembayaran
7.1. Umum

Harga virtual space disebutkan dalam Formulir Aplikasi. Harga jasa tambahan disebutkan 
dalam Exhibitor Manual, yang akan dikirimkan setelah penerimaan Exhibitor. 

Penyelenggara berhak untuk menetapkan syarat khusus pembayaran untuk setiap 
Exhibitor.
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SYARAT & KETENTUAN

7.2. Jadwal Pembayaran

Semua pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan 
dalam Formulir Aplikasi, nomor tagihan, dan informasi referensi klien. Persyaratan 
pembayaran khusus untuk aplikasi yang diterima dalam waktu singkat mungkin berlaku.

7.3. Hak Penyelenggara Dalam Keterlambatan Pembayaran

Jika dana yang harus dibayarkan kepada Penyelenggara tidak diterima dalam tenggat 
waktu yang ditentukan dalam Formulir Aplikasi atau sebagaimana yang telah disepakati, 
Penyelenggara berhak untuk membatalkan dengan segera kesepakatan yang berlaku, 
dengan memberikan pemberitahuan tertulis sepuluh (10) hari kerja sebelumnya, dan untuk 
menghapus ruang virtual yang dialokasikan. Dalam hal ini, Peserta Pameran bertanggung 
jawab untuk membayar biaya administrasi sebesar 25% dari jumlah semula yang harus 
dibayarkan kepada Penyelenggara, dikurangi pembayaran yang diterima, dalam waktu 
empat belas (14) hari sejak diterimanya tagihan.

Penyelenggara harus menerima semua pembayaran yang jatuh tempo – atau bukti 
pembayaran yang sah secara hukum – sebelum Peserta Pameran menerima akses ke ruang 
virtualnya. Kegagalan untuk melakukan hal ini akan memberikan hak kepada Penyelenggara 
untuk, atas kebijakannya sendiri, menolak akses Peserta Pameran ke ruang virtual dan/atau 
segera mengosongkan ruang virtual Peserta Pameran

7.4. Tagihan Terakhir

Jika berlaku, Exhibitor akan menerima tagihan terakhir untuk setiap layanan tambahan yang 
diberikan sebelum pembukaan resmi Pameran Seni Online. Tagihan terakhir ini jatuh tempo 
pada tanggal yang ditentukan dalam Formulir Pendaftaran. Keberatan atas tagihan terakhir 
harus diajukan kepada Penyelenggara secara tertulis dalam waktu dua (2) hari sejak tagihan 
diterima, jika tidak, maka tagihan tersebut akan dianggap final.

8. Pembatalan Atau Kegagalan Untuk Berpartisipasi Di Pihak Peserta Pameran

Jika Exhibitor membatalkan partisipasi dalam Pameran Seni Online setelah menerima 
konfirmasi partisipasi, Peserta Pameran bertanggung jawab atas 25% dari harga yang 
ditagih dari ruang virtual serta biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. 

Jika seorang Exhibitor membatalkan partisipasi atau gagal berpartisipasi dalam Pameran 
Seni Online setelah mengirimkan data Pameran Seni Online kepada Penyelenggara 
(“penarikan”), Peserta Pameran bertanggung jawab atas keseluruhan harga dari ruang 
virtual serta biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. Tidak ada 
pengembalian uang yang akan diberikan. 

Jika Penyelenggara berhasil menyewakan kembali virtual space tersebut kepada Exhibitor 
lain dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum dibukanya Pameran Seni Online, sebagaimana 
didefinisikan dalam Exhibitor Manual, tanpa kerugian finansial, Exhibitor yang 
mengundurkan diri harus membayar kompensasi sebesar 25% dari biaya awal virtual space 
dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya faktur. Bila ada dana tersisa akan 
ditransfer kepada Exhibitor.
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SYARAT & KETENTUAN

Penyelenggara berhak untuk melepaskan virtual space apabila Exhibitor belum 
mengirimkan data Karya-Karya Pameran Seni Online 4 (empat) minggu) sebelum dibukanya 
Pameran Seni Online. Dalam hal ini, Exhibitor kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam 
Pameran Seni Online. Namun, Exhibitor tersebut masih bertanggung jawab atas 
keseluruhan harga virtual space dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.

9. Pengurangan Area Virtual Space yang ditetapkan

Pihak Penyelenggara tidak menerima permintaan pengurangan area virtual space yang 
telah ditetapkan atau permintaan virtual space yang spesifik.

10. Media Informasi

Masing-masing Exhibitor, harus menyediakan dan, bilamana diperlukan, memasukan data 
yang diperlukan ke dalam seluruh platform media Pameran Seni Online, cetak dan/atau 
digital (website, katalog, online platform, dan lain-lain). 

Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas pemasukan data yang tidak tepat, tidak
lengkap, atau kurang.

11. Peraturan Umum dan Tenggat Waktu
11.1. Tenggat Waktu

Seluruh jadwal dan tenggat waktu penting tercantum dalam Exhibitor Manual. Para 
Exhibitor diwajibkan untuk mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan Penyelenggara serta 
melakukan penyerahan dan pembayaran yang diperlukan sebagaimana ditetapkan untuk 
menghindari biaya dan denda keterlambatan yang berlaku.

Exhibitor bertanggungjawab untuk menyediakan data Karya-Karya Pameran Seni Online 
kepada Penyelenggara. Exhibitor disarankan untuk mengambil langkah-langkah 
pencegahan yang diperlukan untuk memastikan data Karya-Karya Pameran Seni Online 
diterima oleh Penyelenggara 4 (empat) minggu sebelum dibukanya Pameran Seni Online 
agar virtual space set-up dapat dilakukan.

11.2. Hak Ruang Iklan

Pihak Penyelenggara memiliki hak untuk memasang materi iklan di dalam area virtual space 
Exhibitor. Ruang iklan di dalam area virtual space Exhibitor secara tegas diatur oleh 
Penyelenggara. Exhibitor tidak dapat menyertakan Poster atau bentuk-bentuk materi iklan 
apapun untuk dapat ditampilkan di area virtual space. 
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SYARAT & KETENTUAN
12. Penerimaan Kondisi Virtual Space

Exhibitor bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi virtual space masing-masing dan segera 
melaporkan setiap kekurangan kepada Penyelenggara selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari 
kerja, dan perbaikan atas laporan dimaksud akan dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika 
Exhibitor tidak segera melaporkan setiap kekurangan tersebut dalam rentang waktu 
sebagaimana dimaksud kepada Penyelenggara, Exhibitor akan dianggap telah menerima 
kondisi virtual space tersebut.

13. Keaslian dan Kualitas Karya-karya Pameran Seni Online

Para Exhibitor harus menjamin keaslian dan sumber sah Karya-karya Pameran Seni Online 
mereka yang ditampilkan di dalam Pameran Seni Online. Sebuah Karya-Karya Pameran Seni 
Online tidak boleh melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

Para Exhibitor harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan Penyelenggara selama 
Pameran Seni Online berlangsung.

Apabila penyelenggara mempertanyakan keaslian dan sumber sah Karya-karya Pameran Seni 
Online, maka Exhibitor wajib mengganti atau membuktikan keaslian Karya-karya Pameran Seni 
Online tersebut.

Pihak penyelenggara membebaskan diri dari segala macam tuntutan hukum di kemudian hari 
yang ditimbulkan dari penjualan Karya-karya Pameran Seni Online dari pihak manapun apabila 
terjadi perselisihan (dispute) terkait Hak atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga dan keaslian 
Karya-karya Pameran Seni Online, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Exhibitor. 
Serta tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Penyelenggara untuk melakukan upaya hukum 
terhadap Exhibitor atau pihak manapun sebagai akibat dari perselisihan (dispute) tersebut.

14. Penyerahan Data Karya-karya Pameran Seni Online

Para exhibitor akan menyerahkan data karya-karya yang akan ditampilkan di virtual space 
Pameran Seni Online mengacu kepada Exhibitor Manual. Exhibitor diberikan kesempatan untuk 
menyediakan 2 (dua) layout yang harus diserahkan 4 (empat) minggu sebelum dibukanya 
Pameran Seni Online. Layout pertama akan diunggah sejak awal Pameran Seni Online dan 
layout kedua akan diunggah pada minggu ke-6 (enam) Pameran Seni Online.

15. Force Majeure

Penyelenggara tidak bertanggung jawab kepada Exhibitor atas setiap penundaan, 
penyingkatan, perpanjangan, pembatalan, perubahan, atau penutupan sementara atau 
selamanya Pameran Seni Online atau bagian-bagian dari Pameran Seni Online jika 
tindakan-tindakan tersebut disebabkan oleh undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan 
lainnya oleh pemerintah atau instansi publik seperti : pernyataan kedaruratan wilayah akibat 
pandemi virus, gangguan utilitas publik, kurangnya atau tertundanya pengangkutan, 
kekurangan bahan, utilitas, atau tenaga kerja, pemogokan, larangan kerja, atau perselisihan 
perburuhan lainnya, perang (baik yang diumumkan maupun tidak), terorisme atau kekerasan 
bersenjata lainnya, kebakaran, ledakan, gempa bumi, epidemi, angin topan, banjir, tsunami, 
pandemi akibat virus atau bencana alam lainnya atau keadaan lainnya di luar kendala wajar 
Penyelenggara (“Force Majeure”). 

Jika terjadi Force Majeure, pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan akan dikembalikan 
kepada Exhibitor setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan Penyelenggara.
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16. Ketentuan Umum

Exhibitor yang melanggar ketentuan Penyelenggara dapat langsung dikeluarkan dari Pameran 
Seni Online oleh Penyelenggara dan harus bertanggung jawab atas biaya virtual space secara 
penuh dan setiap biaya tambahan yang timbul.

Jika terdapat suatu versi selain Bahasa Indonesia dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
atau setiap peraturan lainnya yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam penafsirannya, 
maka hanya versi Bahasa Indonesia yang akan mengikat bagi para pihak dalam dokumen ini.

17. Keseluruhan Perjanjian

Syarat dan Ketentuan ini, serta Formulir Aplikasi, merupakan keseluruhan kesepakatan antara 
Penyelenggara dan Exhibitor dalam hubungannya dengan pokok permasalahan yang 
terkandung di dalam perjanjian ini, yang menyatu dengan dan menggantikan seluruh 
kesepakatan sebelumnya, baik tertulis maupun lisan, antara Penyelenggara dan Exhibitor.

18. Ketidakabsahan Parsial

Jika sebuah syarat dalam Syarat dan Ketentuan ini dianggap melawan hukum atau tidak dapat 
diberlakukan, baik seluruh atau sebagian, berdasarkan suatu penetapan atau aturan hukum, 
syarat atau ketentuan tersebut atau bagian darinya akan dianggap bukan bagian dari Syarat dan 
Ketentuan ini namun keberlakuan Syarat dan Ketentuan selebihnya tidak akan terpengaruh.

19. Persetujuan Data Pribadi

Untuk mengurus dan/atau mengelola kepentingan-kepentingan dalam Pameran Seni Online, 
Penyelenggara, termasuk para karyawan, afiliasi, wakil, atau perusahaan-perusahaannya yang 
terkait, Exhibitor mengetahui dan menyetujui bahwa diperlukan dan akan dilakukan 
pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan/atau pemrosesan data pribadi atau informasi 
pribadi tertentu mengenai Exhibitor.

Data pribadi tersebut akan dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan/atau
diproses oleh Penyelenggara dalam rangka:
(a)  Memproses, mengurus, dan/atau mengelola kepentingan Exhibitor dalam Pameran Seni  

Online, produk-produk, jasa-jasa, dan acara-acara di masa yang akan datang, serta 
semua peluncuran serta promosi di masa yang akan datang oleh Penyelenggara;

(b) Menghubungi Exhibitor mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kepentingan-kepentingan Exhibitor dalam Pameran Seni Online, produk-produk, 
jasa-jasa, dan acara-acara di masa yang akan datang, serta semua peluncuran serta 
promosi Penyelenggara di masa yang akan datang;

(c) Memproses pembayaran Exhibitor dalam hubungannya dengan Pameran Seni Online, 
termasuk namun tidak terbatas dalam pengolahan data pribadi Pemohon oleh 
Penyelenggara serta bank dan penasihat hukum terkait;

(d) Mengundang Exhibitor untuk menghadiri setiap acara korporasi, seni, dan/atau sejenis;
(e) Mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berlaku;
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(f)  Melaksanakan kegiatan uji kepatuhan dan penyaringan lain (termasuk pemeriksaan latar 
belakang dan verifikasi) sesuai dengan kewajiban menurut hukum atau peraturan atau 
prosedur pengelolaan resiko yang mungkin disyaratkan hukum atau mungkin 
diberlakukan oleh Penyelenggara;

(g)  Menjalankan instruksi-instruksi Exhibitor atau menjawab setiap pertanyaan Exhibitor;
(h)  Memproses dan mengirimkan kepada Exhibitor informasi pemasaran,iklan, dan promosi 

produk-produk, acara-acara, peluncuran-peluncuran, dan promosi-promosi 
Penyelenggara di masa yang akan datang melalui pos, kurir, dan/atau surat elektronik;

(secara bersama-sama disebut “Tujuan”)

Dengan ini, Exhibitor juga mengakui dan menyetujui bahwa:
1. Penyelenggara dapat/akan mengumpulkan, dari sumber-sumber selain Exhibitor, data 

pribadi tentang Exhibitor, untuk satu atau lebih Tujuan di atas, dan kemudian menggunakan, 
mengungkapkan, dan/atau memproses data pribadi tersebut untuk satu atau lebih Tujuan di 
atas;

2. Data pribadi Exhibitor tersebut akan/bisa diungkapkan oleh Penyelenggara kepada agen 
atau penyedia jasa pihak ketiga atau penasihatnya (baik di Indonesia atau di lain tempat di 
dunia di mana penyedia jasa tersebut berkedudukan) untuk satu atau lebih Tujuan di atas, 
sebagaimana penyedia jasa pihak ketiga atau agen tersebut, jika dilibatkan Penyelenggara, 
akan memproses data pribadi Exhibitor untuk keperluan Penyelenggara, untuk satu atau 
lebih Tujuan di atas.

Jika Exhibitor memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, dan 
pengungkapan data pribadi Exhibitor oleh Penyelenggara, Exhibitor dapat menghubungi 
galleryrelation@artmomentsjakarta.com Atau orang lainnya yang dapat ditunjuk oleh 
Penyelenggara, dari waktu ke waktu, baik dengan memberi tahu Exhibitor melalui surat, surat 
edaran, pemberitahuan, surel, maupun di laman Penyelenggara di 
www.artmomentsjakarta.com. 

Untuk menghindari keraguan, jika undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku 
mengizinkan suatu badan seperti Penyelenggara untuk mengumpulkan, menggunakan, atau 
mengungkapkan data pribadi Exhibitor tanpa persetujuan Exhibitor, izin yang ditetapkan 
undang-undang akan terus berlaku.

1. Judul-judul dimasukan hanya sebagai rujukan dan tidak akan mempengaruhi konstruksi 
Syarat dan Ketentuan. Kata-kata berbentuk tunggal akan mencakup kata-kata yang 
berbentuk jamak dan sebaliknya, kata-kata yang menunjukan gender maskulin akan 
mencakup gender feminin dan gender netral serta sebaliknya, dan kata-kata yang 
menunjukan perorangan akan mencakup korespondensi melalui surat elektronik, pos kilat 
(atau jasa kurir sejenis), pos udara, atau diantar sendiri;

2. Para pihak mengesampingkan, sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, 
penggunaan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan setuju 
bahwa tidak ada persetujuan dari lembaga peradilan yang diperlukan.
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20. Wilayah Yurisdiksi

Formulir Aplikasi serta Syarat dan Ketentuan yang tercantum di dalamnya akan ditentukan dan
ditafsirkan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari sehubungan dengan Formulir  
Reservasi dan Syarat dan Ketentuan ini, akan diselesaikan, sejauh memungkinkan dengan 
konsultasi dan persetujuan bersama. Setiap dan seluruh sengketa di antara para pihak yang 
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 hari di antara para pihak (“sengketa”), 
akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta berdasarkan yurisdiksi dan peraturan Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), yang berlaku (“Peraturan BANI”). Tanpa membatasi 
kewenangan yang diberikan kepada para arbiter berdasarkan Formulir Aplikasi dan Syarat dan 
Ketentuan ini atau Peraturan BANI.

21. Aturan Penutup

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam syarat dan ketentuan ini apabila 
dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara 
musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu Adendum yang berlaku mengikat 
bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari syarat dan ketentuan ini.

Penyelenggara:
Art Moments Jakarta 
PT. Indo Seni Agung
Jalan Suwiryo No. 11 Menteng,
Jakarta Pusat 10350, Indonesia
+62 822 1330 6239
Email: galleryrelation@artmomentsjakarta.com

9


