SYARAT & KETENTUAN PENDAFTARAN MURID
Selamat datang di layanan edukasi AsahSaya. Terima kasih atas minat Anda bergabung
dalam layanan edukasi AsahSaya. Silahkan membaca keseluruhan mengambil waktu untuk
membaca keseluruhan Syarat & Ketentuan Pendaftaran ini.
Syarat & Ketentuan Pendaftaran ini merupakan perjanjian antara Anda, sebagai Pengguna
dengan PT Cognos Cendekia Global sebagai pengelola aplikasi. Dengan mengakses dan
menggunakan aplikasi dan situs AsahSaya serta mendaftar menjadi Murid di AsahSaya, berarti
Anda telah memahami dan menyetujui untuk terikat dan tunduk dengan semua peraturan yang
berlaku di AsahSaya.

1. KETENTUAN UMUM
Persyaratan yang tertera dalam perjanjian antara Pengguna (Murid) dan PT Cognoscenti
Cendekia Global, dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini.
a) Pengguna adalah Murid yang merupakan pihak yang bersedia melakukan kegiatan
belajar mengajar pada aplikasi dan situs AsahSaya.
b) Akun yang akan anda dapatkan adalah akun yang diberikan kepada Pengguna
setelah Pengguna mendaftarkan diri melalui aplikasi dan situs AsahSaya.
c) Aplikasi dan situs AsahSaya dapat diakses melalui PC, Laptop, bahkan ponsel
pintar yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar antara
Guru dengan Murid.
d) Informasi Pengguna yang disampaikan adalah informasi terdiri dari nama, alamat,
tanggal lahir, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) Anda, Kartu Pelajar,
dan informasi lain yang mungkin dapat mengidentifikasi Anda sebagai pengguna
Aplikasi dan situs AsahSaya
e) Layanan adalah layanan belajar mengajar dalam bidang pendidikan nonformal
dengan menggunakan media pembelajaran secara digital.
f) Pihak Ketiga adalah Perorangan Guru atau Organisasi Bimbingan Belajar (Bimbel)
yang merupakan pihak yang bersedia untuk mengajar sebagai Guru dalam
kegiatan belajar mengajar pada aplikasi dan situs AsahSaya
g) Persyaratan adalah Syarat & Ketentuan yang terdiri dari, Kebijakan Privasi,
penggunaan aplikasi dan situs, serta fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi dan
situs AsahSaya.
h) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem
elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. PENDAFTARAN
a) Pengguna memberikan persetujuan atas persyaratan yang tercantum dalam
Syarat & Ketentuan pendaftaran ini dengan melakukan pendaftaran.

b) Pengguna mengerti dan menyetujui bahwa apabila Pengguna menyelesaikan
proses pendaftaran dan disetujui sebagai Pengguna (Murid), maka pengguna
(Murid) berkewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam
menggunakan aplikasi dan situs AsahSaya.
c) PT. Cognos Cendekia Global, atas dasar pertimbangan sendiri, dapat mengubah
atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan dapat
mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam
persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Perubahan atau penambahan
persyaratan tersebut akan berlaku setelah PT Cognos Cendekia Global
mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut melalui
media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih.
d) Untuk dapat menjadi Pengguna (Murid), Pengguna (Murid) diwajibkan untuk
memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh PT Cognos Cendekia Global
termasuk :
1) Untuk registrasi menjadi Pengguna (Murid), harus mengisi semua
kelengkapan biodata tanpa terkecuali dan menyertakan identitas asli.
2) Pengguna (Murid) harus mencantumkan nama lengkap (bukan nama
alias).
3) Nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor yang aktif, sehingga
AsahSaya dapat menghubungi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4) AsahSaya berhak untuk menolak aplikasi pendaftaran sebagai Pengguna
dengan alasan yang jelas.
e) Untuk tujuan pendaftaran akun, Pengguna (Murid) diwajibkan untuk
menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada PT Cognos Cendekia Global, tidak
terbatas kepada nama, alamat, dan nomor telepon. Pengguna (Murid) menjamin
bahwa segala informasi pribadi tertentu yang diberikan kepada PT Cognos
Cendekia Global adalah benar dan Pengguna (Murid) bertanggung jawab atas
kebenaran informasi tersebut. Pengguna (Murid) bertanggung jawab atas semua
kewajiban yang timbul sehubungan dengan penyerahan informasi oleh Pengguna
(Murid) kepada PT Cognos Cendekia Global. Pengguna (Murid) setuju bahwa ia
hanya dapat mendaftar untuk 1 akun dan akan bertanggung jawab atas setiap
kewajiban maupun kerugian yang disebabkan kepada pihak manapun yang
mungkin timbul sehubungan dengan pendaftaran oeh Pengguna (Murid) lebih dari
1 akun.
f) Pengguna (Murid) setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada PT Cognos
Cendekia Global secara tertulis jika ada perubahan atas informasi pribadi tertentu
yang telah di berikan sebelumnya kepada PT Cognos Cendekia Global, termasuk
nama, alamat, dan nomor telepon.
g) Data personal Pengguna (Murid) dijaga berdasarkan Kebijakan Privasi serta Syarat
& Ketentuan Pendaftaran ini, Kebijakan Privasi dianggap sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Syarat & Ketentuan Pendaftaran.
h) Pengguna (Murid) mengerti dan menyetujui bahwa PT Cognos Cendekia Global
dan afiliasinya mempunyai hak penuh untuk menentukan hasil dari proses
pendaftaran. Bahwa dengan mengikuti dan menyelesaikan proses pendaftaran

tidak memastikan menjadi terdaftar dan terkualifikasi untuk menyediakan jasa
melalui Aplikasi dan situs AsahSaya.
i) Pengguna (Murid) bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akun dan
password dan membatasi akses masuk.
j) AsahSaya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul
dari kegagalan untuk mematuhi persyaratan-persyaratan ini.
3. PEMBAYARAN
a) Anda setuju untuk melakukan pembayaran paket belajar sesuai dengan waktu
yang ditetapkan oleh AsahSaya.
b) Apabila Anda tidak membayar dalam waktu 2x24 jam, maka pemesanan dianggap
dibatalkan.
c) AsahSaya tidak menjamin adanya pengembalian pembayaran apabila terjadi
kesalahan dalam pengambilan paket belajar.
4. KEBERLAKUAN PERJANJIAN
a) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Pengguna (Murid) melakukan pendaftaran
kepada platform AsahSaya.
b) PT Cognos Cendekia Global maupun Pengguna (Murid) berhak untuk mengakhiri
Syarat & Ketentuan Pendaftaran secara sepihak sewaktu-waktu sebelum
berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c) Pengguna (Murid) setuju untuk segera melakukan pemberitahuan kepada
AsahSaya tentang setiap penyalahgunaan akun atau pelanggaran keamanan
lainnya yang berkaitan dengan akun Anda.
d) AsahSaya berhak untuk menolak layanan atau menghentikan akun.

5. PERILAKU PENGGUNA (MURID)
a) Pengguna (Murid) harus selalu mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan
jadwal yang sudah ditentukan.
b) Pengguna (Murid) harus hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati.
Apabila Murid menghadapi kendala untuk hadir, maka murid akan di anggap tidak
mengikuti sesi pembelajaran saat ini dan dinyatakan tidak masuk.
c) Pengguna (Murid) setuju menerima sanksi dari AsahSaya apabila tidak memenuhi
ketiga poin di atas. Bentuk sanksi akan ditentukan lebih lanjut oleh AsahSaya
sesuai pertimbangan yang jelas.
d) Murid dan/atau orang tua murid memahami bahwa semua informasi mengenai
Guru disediakan oleh pihak ketiga yang berada di luar kontrol AsahSaya.
e) Pengguna (Murid) harus menjaga etika dan kesopanan saat belajar dengan Guru
agar suasana belajar mengajar menjadi kondusif dan nyaman.

6. KETENTUAN LAIN
Penyelesaian Sengketa
a) Pengguna (Murid) dengan ini membebaskan PT Cognos Cendekia Global dari
segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam
sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh
Pengguna (Murid), dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan,
maupun disediakan, diselenggarakan oleh Pihak ketiga (Guru atau organisasi
Bimbel) melalui Platform AsahSaya.
b) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan
dari perjanjian ini maka PT Cognos Cendekia Global dan Pengguna (Murid) sepakat
untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PT Cognos
Cendekia Global dan Pengguna (Murid) sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan tidak mengurangi hak
PT Cognos Cendekia Global untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan
baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian atau instansi
terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Kontrak Elektronik
a) Para pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat & Ketentuan Pendaftaran ini dibuat
dalam bentuk Kontrak Elektronik dan dengan menyetujui untuk memulai proses
pendaftaran dengan mengklik persetujuan atas Syarat & Ketentuan Pendaftaran
merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat & Ketentuan
Pendaftaran ini. Sehingga Syarat & Ketentuan Pendaftaran ini sah, mengikat Para
Pihak dan dapat diberlakukan.
b) Para pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau melakukan
tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya keabsahan Syarat &
Ketentuan Pendaftaran ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk
Kontrak Elektronik
c) Para pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas
Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan
fitur-fitur lain dalam platform AsahSaya). Perubahan dapat dilakukan oleh PT
Cognos Cendekia Global atas dasar pertimbangan sendiri, juga dapat dibuat secara
elektronik salah satunya bentuk Kontrak Elektronik, perubahan atas Syarat &
Ketentuan. Pendaftaran ini akan berlaku setelah PT Cognos Cendekia Global
mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut melalui Platform AsahSaya
ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh PT Cognos Cendekia Global, dan
Pengguna (Murid) menyetujui bahwa akses atau penggunaan Pengguna (Murid)
yang berkelanjutan atas Platform AsahSaya maupun kelanjutan kerjasama
Pengguna (Murid) setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan
ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Pengguna (Murid) setuju
untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Penggunaan Informasi Pribadi
a) Penggunaan informasi akun Murid untuk kepentingan AsahSaya diperbolehkan
dengan syarat tetap oleh persetujuan pihak AsahSaya tanpa melalui perantara dan
segala hal yang berkaitan informasi adalah hak AsahSaya sepenuhnya.
b) Pengguna (Murid) dilarang untu menyebarluaskan atau membagi setiap informasi
yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Platform AsahSaya, baik informasi
mengenai Kami maupun mengenai Pelanggan, kepada Pihak lain manapun tanpa
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Cognos Cendekia Global sebelumnya.
Persetujuan Para Pihak
Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh Kami dan
Pengguna (Murid) dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Syarat & Ketentuan
Pendaftaran ini, maka Kami dan Pengguna (Murid) setuju untuk dianggap bahwa
Pengguna (Murid) telah membaca, mengerti seta menyetujui setiap dan keseluruhan
pasal dalam Syarat & Ketentuan Pendaftaran ini akan mematuhi dan melaksanakan setiap
pasal dalam Syarat & Ketentuan Pendaftaran dengan penuh tanggung jawab.
Dengan ini Saya telah membaca, memahami dan menyetujui dan berjanji akan memenuhi setiap
ketentuan yang tercantum pada Syarat & Ketentuan Pendaftaran sebagai Pengguna (Murid).
Saya tidak keberatan apabila AsahSaya menggunakan penggunaan informasi akun Murid untuk
kepentingan AsahSaya.

