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SYARAT DAN KETENTUAN

Art Moments Jakarta (selanjutnya disebut “Art Fair”) adalah Art Fair Internasional yang diadakan dan 
dikelola oleh PT. INDO SENI AGUNG (selanjutnya disebut “Penyelenggara”). Art Fair tersebut diadakan 
di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel (selanjutnya disebut “Venue”) yang dikelola oleh 
PT. Artisan Wahyu (selanjutnya disebut “Pemilik Venue”) 

Dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan berikut, suatu galeri atau seorang dealer yang berminat 
dapat mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Art Fair. Hanya atas dasar penerimaan 
Penyelenggara saja, calon Exhibitor dapat menjadi Exhibitor yang terdaftar dalam Art Fair (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 dealer yang ingin berpartisipasi dalam Art Fair harus menyerahkan 
kepada Penyelenggara formulir permohonan resmi (selanjutnya disebut “Formulir Reservasi”) 
dengan materi pendukung lengkap sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Formulir Reservasi 
harus dilengkapi dengan rinci dan dicantumkan tanda tangan yang mengikat secara hukum dari 
penanda tangan yang berwenang. Formulir Reservasi yang tidak lengkap atau tidak 
ditandatangani tidak akan dipertimbangkan. Formulir Reservasi dan Syarat & Ketentuan 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Syarat & Ketentuan dapat dilihat di 
www.artmomentsjakarta.com

Dengan menyerahkan Formulir Reservasi, pemohon menyatakan kesanggupan dan komitmennya 
untuk berpartisipasi dalam Art Fair.

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

Pemohon/ Exhibitor harus memberitahu penyelenggara jika ada perubahan alamat, perincian kontak, 
keterangan usaha, atau data sejenis dalam waktu empat belas (14) hari sejak terjadinya perubahan. 
Jumlah booth Art Fair dan jumlah Exhibitor terbatas. Permohonan tidak serta-merta dapat diartikan 
sebagai hak untuk diterima mengikuti Art Fair. Penerimaan pada Art Fair sebelumnya juga 
tidak serta-merta sebagai hak untuk diterima dalam Art Fair mendatang yang dinyatakan 
dalam permohonan ini dan juga tidak merupakan alokasi booth yang sama seperti yang 
digunakannya dalam Art Fair sebelumnya.

Penyelenggara tidak akan menanggapi permintaan prasyarat partisipasi, misalnya permintaan untuk 
menyingkirkan pesaing dari Art Fair atau permintaan lokasi booth tertentu.
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1.2 Exhibitor Gabungan

Jika sebuah booth digunakan secara bersama-sama oleh dua Exhibitor, satu Exhibitor harus bertanggung 
jawab sebagai Exhibitor Utama Art Fair, sesuai dengan klausul 1.1 di atas; sementara Exhibitor yang 
lain dianggap sebagai Exhibitor Gabungan. Exhibitor Gabungan akan diterima untuk mengikuti Art 
Fair hanya atas dasar persetujuan tegas dari penyelenggara.  Permohonan Exhibitor Gabungan 
tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang sama dengan yang berlaku pada Exhibitor Utama (Klausul 
1.1). Exhibitor Utama bertanggung jawab kepada penyelenggara atas kewajiban Exhibitor 
Gabungannya.

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 Exhibitor 
dan karya seni atau proyek yang diajukan dan diterima (selanjutnya disebut “Benda-benda Art 
Fair”). 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 Reservasi, 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, agen-agen, seniman-seniman, dan benda-benda Art Fair ke dalam Art Fair dan, bilamana 
berlaku, ke dalam bagian tertentu dalam Art Fair  ini. penyelenggara akan memberi tahu Exhibitor 
secara tertulis mengenai keputusannya tanpa harus memberikan alasan.

Penyelenggara berhak untuk membatalkan dan menolak penerimaan yang telah diberikan untuk 
mengikuti Art Fair 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 penerimaan 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; atau

4) Jika perilaku Exhibitor dalam Art Fair sebelumnya menjadi alasan keluhan
yang masuk akal dari  para pengunjung  atau  Exhibitor lain.

Penyelenggara berhak untuk meninjau ketentuan penerimaan dan memberikan pengecualian untuk 
kasus-kasus yang dapat dibenarkan.
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4.2 Para Exhibitor yang Diterima

Menyewakan booth kembali (sub-rental) tanpa kompensasi keuangan, atau mengizinkan pihak 
ketiga menggunakan booth atau bagian apa pun dari booth, atau mengalihkan booth atau bagian 
apa pun dari booth kepada pihak ketiga dengan cara apa pun, sama sekali tidak dibenarkan dan 
akan mengakibatkan Exhibitor segera dikeluarkan dari Art Fair. Penyelenggara berhak untuk 
menyingkirkan Benda-benda Art Fair atau benda-benda milik pihak ketiga tanpa hak 
kompensasi apa pun.

4.3 Benda-benda Art Fair yang Diizinkan

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

Perubahan yang lebih belakangan atas Benda-benda Art Fair  yang diajukan sebelum pembukaan Art 
Fair harus diberitahukan kepada Penyelenggara paling tidak tiga (3) minggu sebelum pembukaan Art 
Fair. Perubahan-perubahan tersebut tidak berlaku kecuali disetujui Penyelenggara secara tertulis. 
Penyelenggara berhak untuk memindahkan, atas tanggungan Exhibitor, Benda-benda Art Fair yang 
tidak disetujui atau yang menghambat akses ke areal di sekitar Benda Art Fair tersebut.

Exhibitor bertanggung jawab untuk memberikan spesifikasi yang akurat, seperti ukuran, berat, dan 
informasi teknis lainnya (misalnya, pengaturan kabel listrik, alat-alat media, dan lain-lain) dalam 
hubungannya dengan Benda-benda Art Fair dan rencana pemajangan. Exhibitor bertanggung  
jawab penuh atas akibat yang timbul dari informasi yang tidak akurat mengenai spesifikasi Benda 
Art Fair dan bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan yang muncul sebagai akibatnya, 
khususnya biaya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau Pemilik Venue.

5. Alokasi Booth

Setelah Exhibitor diterima dalam Art Fair, dan seluruh persyaratan penerimaan lain telah dipenuhi 
Exhibitor Penyelenggara akan memberi tahu Exhibitor mengenai area dan lokasi booth 
yang masing-masing dialokasikan dalam bentuk gambar denah booth dan gambar lokasi booth. 
Gambar lokasi dibuat oleh Penyelenggara dengan mempertimbangkan keterkaitan Benda - 
benda Art Fair yang disetujui dalam hubungannya dengan rancangan Art Fair secara keseluruhan 
dan konsep Art Fair. Permintaan Exhibitor akan lokasi booth yang spesifik tidak akan ditanggapi.

Karena alasan teknis, dimensi booth yang sebenarnya, hingga taraf tertentu yang wajar, bisa 
menyimpang dari dimensi yang disebutkan dalam diagram booth. Penyimpangan yang wajar seperti 
itu tidak membuat Exhibitor berhak atas pengurangan harga booth atau memberinya hak untuk 
mengurangi atau menahan pembayaran yang harus dibayar kepada Penyelenggara.

Penyelenggara berhak untuk menyimpang, hingga taraf yang wajar, dari dimensi booth atau mengubah 
konfigurasi atau lokasi booth jika perlu, khususnya atas alasan-alasan yang berhubungan dengan 
konsep dan kesan keseluruhan Art Fair  atau karena kendala-kendala teknis.
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Penyelenggara tidak bertanggung jawab kepada Exhibitor atas akibat-akibat yang timbul dari lokasi 
booth yang dialokasikan.

Setiap keberatan terhadap alokasi booth harus diajukan kepada penyelenggara secara tertulis, dan 
alasannya harus diberikan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak diterimanya gambar denah/gambar 
lokasi booth; jika tidak, alokasi booth dianggap sudah tidak dapat diganggu gugat. Penyelenggara 
berusaha untuk sedapat mungkin memenuhi permintaan perubahan alokasi booth yang dapat 
dibenarkan. Keputusan akhir atas keberatan terhadap alokasi booth akan diambil penyelenggara 
dalam waktu dua (2) minggu setelah diterimanya keberatan tersebut.

6. Ketentuan-ketentuan Pembayaran
6.1 Umum

Harga booth disebutkan dalam Formulir Reservasi. Harga jasa tambahan disebutkan dalam Exhibitor 
Manual, yang akan dikirimkan setelah penerimaan Exhibitor.

Penyelenggara berhak untuk menetapkan syarat khusus pembayaran untuk setiap Exhibitor.

6.2 Jadwal Pembayaran

Semua pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam 
Formulir Reservasi dan mencantumkan nomor faktur dan informasi rujukan klien. Pemberitahuan 
mengenai syarat Pembayaran tertentu dapat berlaku dalam waktu yang singkat kepada suatu permohonan

6.3 Potongan Harga Early Bird

Potongan harga untuk Early Bird hanya berlaku jika Exhibitor telah memenuhi tenggat waktu 
pengiriman kembali Formulir Reservasi, termasuk persyaratan penyerahan yang ditetapkan dalam 
Formulir Reservasi, dan melunasi pembayaran pada tenggat waktu yang ditetapkan. Tarif Standar akan 
berlaku jika pembayaran terlambat, dan  Exhibitor akan dikirimi tagihan yang sesuai dengan tarif tersebut.

6.4 Hak-hak Penyelenggara jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran

Jika dana yang harus dibayarkan kepada Penyelenggara belum diterima pada tenggat waktu yang 
ditetapkan dalam Formulir Reservasi atau sebagaimana disepakati bersama, Penyelenggara berhak 
untuk memberlakukan pembatalan perjanjian yang disetujui secara langsung, dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis sepuluh (10) hari kerja sebelumnya, dan melepaskan booth yang 
telah dialokasikan. Dalam hal ini, Exhibitor yang terkait wajib membayar biaya administrasi sebesar 
25% dari jumlah semula yang harus dibayar kepada Penyelenggara, dikurangi pembayaran yang 
sudah diterima, dalam waktu empat belas (14) hari setelah diterimanya masing-masing tagihan.

Penyelenggara harus menerima seluruh pembayaran yang harus dibayar – atau bukti sah pembayaran 
yang telah dilakukan – sebelum Exhibitor menerima Tanda Masuk Exhibitor (Exhibitor Passes) 
sebagaimana ditetapkan dalam Exhibitor Manual. Jika hal itu tidak dilakukan, penyelenggara, atas 
kebijakannya sendiri, berhak untuk menolak akses Exhibitor ke dalam Venue dan/atau 
segera mengosongkan booth Exhibitor, dengan mengeluarkan biaya yang ditanggung oleh Exhibitor.
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6.5 Faktur Akhir

Jika diberlakukan, Exhibitor akan menerima faktur akhir atas setiap jasa tambahan yang diberikan 
sebelum pembukaan resmi Art Fair. Faktur akhir harus dibayar sampai dengan tanggal yang 
ditetapkan dalam Formulir Reservasi. Setiap keberatan terhadap faktur akhir harus diajukan kepada 
Penyelenggara secara tertulis dalam waktu dua (2) hari sejak diterimanya faktur tersebut; jika tidak, 
faktur tersebut dianggap bersifat tetap dan mengikat.

7. Pembatalan atau Kegagalan Berpartisipasi dari Pihak Exhibitor

Jika Exhibitor membatalkan partisipasinya di dalam Art Fair setelah menerima konfirmasi penerimaan 
pastisipasi, Exhibitor harus membayar 20% dari harga booth yang ditagihkan serta biaya tambahan 
yang dikeluarkan oleh Penyelenggara.

Jika seorang Exhibitor membatalkan partisipasinya (“Pengunduran Diri”) atau tidak pada berpartisipasi 
dalam Art Fair setelah menerima konfirmasi areal dan lokasi booth, Exhibitor bertanggung jawab 
atas harga booth secara penuh dan biaya tambahan yang dikeluarkan penyelenggara.

Jika Penyelenggara berhasil menyewakan kembali booth tersebut kepada Exhibitor lain dalam waktu 
tiga puluh (30) hari sebelum private preview Art Fair, sebagaimana didefinisikan dalam Exhibitor 
Manual, tanpa kerugian finansial, Exhibitor yang mengundurkan diri harus membayar kompensasi 
sebesar 25% dari biaya awal booth dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya faktur.

Jika hanya sebagian dari booth yang dapat disewakan kembali kepada Exhibitor lain, Exhibitor yang 
mengundurkan diri bertanggung jawab atas biaya areal booth yang belum dapat disewakan kembali.

Jika pengunduran terjadi tiga puluh (30) hari atau kurang sebelum Private Preview Art Fair, 
sebagaimana didefinisikan dalam Exhibitor Manual, Exhibitor yang mengundurkan diri 
bertanggung jawab atas keseluruhan harga booth dan setiap biaya tambahan yang dikeluarkan, 
tanpa memperhatikan apakah booth dapat disewakan kembali, baik sepenuhnya maupun sebagian, 
kepada Exhibitor lain.

Penyelenggara berhak untuk melepaskan booth yang dibelum ditempati Exhibitor dalam 24 jam atau 
kurang sebelum Private Preview  Art Fair.  Dalam hal ini, Exhibitor kehilangan haknya untuk 
berpartisipasi dalam Art Fair. Namun, Exhibitor tersebut masih bertanggung jawab atas  keseluruhan 
harga booth dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.  Lebih lanjut, penyelenggara berhak 
untuk membebankan biaya lain yang timbul akibat tidak ditempatinya booth tersebut.

8. Pengurangan areal booth yang ditetapkan

Jika Exhibitor meminta pengurangan areal booth yang dialokasikan dalam waktu kurang dari tiga 
(3) bulan sebelum Art Fair, ia tetap bertanggung jawab atas harga booth dengan ukuran semula 
yang dialokasikan secara penuh dan biaya tambahan yang dikeluarkan Penyelenggara akibat 
permintaan tersebut. Jika Penyelenggara berhasil menyewakan kembali kelebihan areal booth 
kepada Exhibitor lain, Exhibitor yang meminta pengurangan areal booth wajib memberikan 
kompensasi kepada Penyelenggara sebesar Rp. 5.000.000, yang harus dibayarkan kepada 
Penyelenggara paling lambat pada tanggal Private Preview Art Fair, sebagaimana didefinisikan dalam 
Exhibitor Manual.
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9. Media Informasi

Masing-masing Exhibitor, termasuk para Exhibitor Gabungan, harus menyediakan dan, bilamana 
diperlukan, memasukan data yang diperlukan ke dalam seluruh platform media Art Fair, cetak dan/atau 
digital (misalnya, website, katalog, online platform, dan lain-lain). Penyelenggara tidak bertanggung 
jawab atas pemasukan data yang tidak tepat, tidak lengkap, atau kurang.

10. Jasa-jasa Tambahan

Jasa-jasa tambahan seperti peralatan booth dan technical interfaces, keamanan booth, internet dan 
jasa boga, harus dipesan melalui formulir khusus yang disediakan dalam Exhibitor Manual.

11.

11.1 

Tanda Masuk Exhibitor (Exhibitor Passes) dan Tanda Masuk Kontraktor 
(Contractor Passes)
Tanda Masuk Exhibitor (Exhibitor Passes)

Exhibitor akan menerima sejumlah Tanda Masuk Exhibitor yang berlaku selama Art Fair (termasuk 
jangka waktu selama Exhibitor mengadakan Pengangkutan masuk dan keluar), untuk dirinya sendiri 
maupun para karyawannya yang mengurus booth. Seluruh Tanda Masuk Exhibitor  merupakan izin 
masuk ke dalam Art Fair  selama Art Fair berlangsung.

11.2 Tanda Masuk Kontaktor (Contractor Passes)

Exhibitor akan menerima Tanda Masuk Kontraktor untuk sub-kontraktor yang dipekerjakan selama 
jangka waktu pengangkutan masuk dan keluar Art Fair. Tanda Masuk Kontraktor hanya berlaku selama 
jangka waktu pengangkutan masuk dan keluar, dan bukan sebagai izin bagi pemegangnya untuk 
masuk ke Venue atau ke dalam Art Fair selama Art Fair berlangsung. Kontraktor yang terdaftar 
dan ditunjuk Exhibitor harus mematuhi seluruh aturan dan regulasi yang ditetapkan 
Penyelenggara, Kontraktor Resmi Art Fair, dan Pemilik Venue selama bekerja di Venue. Sub-
Kontraktor harus memperlihatkan izin dan dokumen kerja yang diperlukan dan jika diminta.

11.3 Pelanggaran

Seluruh Tanda Masuk Exhibitor dan Tanda Masuk Kontraktor bersifat pribadi dan tidak 
dapat dipindahtangankan. Pemegang tanda masuk tidak dibenarkan untuk mengizinkan orang-
orang yang tidak terdaftar masuk ke dalam Art Fair. Jika terjadi pelanggaran, Penyelenggara 
berhak untuk membatalkan Tanda Masuk.

12. Persetujuan Resmi, Peraturan Hukum, Pedoman Teknis

Exhibitor bertanggung jawab untuk memperoleh lisensi atau persetujuan resmi yang diperlukan dan 
memastikan dipatuhinya seluruh peraturan dan persyaratan hukum lain yang berlaku dalam hubungannya 
dengan Benda-benda Art Fair. Para Exhibitor harus mengikuti pedoman teknis Art Fair, khususnya yang 
menyangkut konstruksi dan rancangan booth serta peraturan tentang kebakaran dan keselamatan.
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13. Hak Domisili

Selama Art Fair maupun periode pengangkutan masuk dan keluar Exhibitor harus tunduk pada anggaran 
rumah tangga, peraturan, syarat, dan ketentuan Pemilik Venue. Exhibitor harus mematuhi 
seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemilik Venue.

14. Peraturan Umum dan Tenggat Waktu
14.1 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.

14.2 Jangka Waktu Pengangkutan Keluar

Seluruh booth tidak boleh dikosongkan sebelum akhir Art Fair. Pemindahan Benda-benda Art Fair dan 
barang-barang lain milik atau yang dikuasai Exhibitor harus diselesaikan menjelang akhir jangka waktu 
pengangkutan keluar yang ditetapkan. Pada saat berakhirnya jangka waktu ini, Penyelenggara berhak 
untuk membongkar, memindahkan, dan menyimpan Benda-benda Art Fair atau barang-barang milik 
Exhibitor dengan biaya yang ditanggung Exhibitor. Dalam hal ini, penyelenggara hanya bertanggung 
jawab atas kehilangan atau kerusakan Benda-benda Art Fair jika kehilangan atau kerusakan tersebut 
disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian besar Penyelenggara atau para wakilnya.

15. Konstruksi dan Rancangan Booth

Seluruh booth akan dibangun oleh Kontraktor Resmi Art Fair (Official Show Builder) yang ditunjuk 
oleh Penyelenggara dan harus mematuhi regulasi yang mengatur keseluruhan Art Fair serta 
persyaratan tentang kebakaran dan keselamatan lainnya dimuat di dalam Exhibitor Manual. 
Penyelenggara berhak untuk melarang konstruksi booth yang dirancang secara tidak layak atau tidak 
memadai.

Penyelenggara harus diberi tahu mengenai penyimpangan-penyimpangan atas rancangan standar 
booth jika dikehendaki oleh Exhibitor. Penyimpangan-penyimpangan tersebut (misalnya langit-langit 
tertutup, perubahan tinggi dinding, penutup lantai, dan lain-lain) harus dinyatakan dengan jelas pada 
gambar denah booth Exhibitor. Penyelenggara berhak untuk melarang penyimpangan-penyimpangan 
yang diminta atas dasar kebijakannya sendiri.

16. Penerimaan Kondisi Booth

Exhibitor, pada saat pengangkutan masuk, bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi booth-nya 
dan segera melaporkan setiap cacat kepada Penyelenggara. Jika Exhibitor tidak segera melaporkan 
setiap cacat tersebut kepada Penyelenggara, Exhibitor akan dianggap telah menerima booth 
tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat masuk.
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17. Pengoperasian Booth

Exhibitor harus memastikan bahwa booth-nya beroperasi selama jam buka Art Fair, tanpa henti. 
Booth harus diberi perlengkapan dan staf yang tepat oleh para Exhibitor dan/atau karyawannya.

Benda-benda Art Fair  hanya boleh dipresentasikan dalam lingkungan areal booth, kecuali jika 
diizinkan dalam bentuk tertulis oleh Penyelenggara. Instansi penerangan (misalnya, neon, penampang 
LED, dan lain-lain) tidak boleh ditampilkan pada dinding-dinding luar booth. Exhibitor harus 
terlebih dahulu memberi tahu Penyelenggara mengenai setiap instansi penerangan bertegangan tinggi, 
untuk keperluan perizinan tampilan (display). Karya-karya audio visual harus selalu dipresentasikan 
dengan volume yang sewajarnya.

Poster atau bentuk materi periklanan lainnya yang sejenis tidak diperbolehkan kecuali jika diizinkan oleh 
Penyelenggara secara tertulis. Dilarang menampilkan objek, atau pertunjukan apa pun yang 
dapat menyebabkan gangguan bagi Exhibitor atau pengunjung di sekitarnya. Semua objek dan 
pertunjukan tidak boleh mengganggu arus mengunjung di lorong. Setiap pertunjukan yang diadakan 
dalam booth tidak boleh menimbulkan gangguan visual, akustik, maupun spasial bagi para Exhibitor 
atau pengunjung di sekitarnya, dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Penyelenggara secara tertulis.

18. Keaslian dan Kualitas Benda-benda Art Fair

Para Exhibitor harus menjamin keaslian dan sumber sah Benda-benda Art Fair mereka yang 
ditampilkan di dalam Art Fair. Sebuah Benda Art Fair tidak boleh melanggar Hak atas Kekayaan 
Intelektual pihak ketiga. Para Exhibitor harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan 
Penyelenggara selama Art Fair berlangsung.

Apabila penyelenggara mempertanyakan keaslian dan sumber sah benda-benda Art Fair, maka Exhibitor 
wajib mengganti atau membuktikan keasllian benda Art Fair  tersebut.

19. Perubahan tampilan Benda-benda Art Fair

Para Exhibitor wajib menjaga agar tidak menimbulkan kekacauan dan gangguan terhadap 
booth-booth di sekitarnya bilamana  terjadi penggantian Benda-benda Art Fair.  Para  Exhibitor hanya 
diperbolehkan untuk mengganti Benda-benda Art Fair sebelum atau sesudah jam buka Art Fair.

20. Pabean, Pajak

Benda-benda Art Fair, termasuk Benda-benda Art Fair yang dibawa sendiri masuk ke Indonesia, harus 
mendapat izin Pabean dan instansi pemerintah terkait lainnya. Informasi tambahan terdapat dalam 
Exhibitor Manual.

21. Asuransi

Para Exhibitor berkewajiban untuk memiliki asuransi yang memadai dalam hubungannya dengan 
seluruh Benda-benda Art Fair dan harta milik, terutama selama pengangkutan ke dan dari Venue 
dan selama Art Fair. Para Exhibitor sangat dianjurkan untuk mengambil perlindungan asuransi 
segala resiko. Perlindungan asuransi juga harus mencakup instansi booth dengan menghindarkan 
kebakaran dan bahaya-bahaya sejenis serta dengan pertanggungjawaban pihak ketiga.
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22. Keamanan

Penyelenggara akan menyediakan keamanan umum di Venue. Pengaturan-pengaturan 
keamanan tambahan untuk sebuah booth  Exhibitor menjadi tanggung jawab pribadi Exhibitor 
tersebut. Seorang Exhibitor dapat meminta, melalui Penyelenggara dan dengan dikenakan biaya 
tambahan, staf keamanan pribadi untuk booth-nya berdasarkan perjanjian tertulis.
Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian, atau kerusakan apa saja.

23. Instalasi Teknis

Listrik, telepon, internet, atau jasa-jasa lainnya di Venue akan ditawarkan oleh pihak ketiga yang 
diberikan kewenangan oleh Penyelenggara. Biaya tambahan dapat dikenakan untuk jasa-jasa 
tersebut.

24. Pembersihan

Akan disediakan  jasa  kebersihan umum untuk lorong dan booth di Venue. Exhibitor 
bertanggung jawab atas kerapian booth-nya dan pekerjaan terkait kebersihan harus diselesaikan 
setiap harinya sebelum jam buka Art Fair.

25. Pertanggungjawaban atas Benda-benda Art Fair, Presentasi-presentasi,
Pengoperasian Booth, dan Personel Pembantu

Penyelenggara tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan yang pantas terhadap 
Benda-benda Art Fair dan instansi-instansi booth serta menolak semua pertanggungjawaban 
atas kerusakan, pencurian, dan kehilangan, baik selama Benda-benda Art Fair  berada di Venue 
maupun selama pengangkutan ke dan dari  Venue.

Penyelenggara juga menolak untuk bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan akibat performances, 
acara, dan presentasi Exhibitor dari pengoperasian booth. Exhibitor bertanggung jawab 
atas kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kontraktor dan pihak ketiga lainnya yang 
dilibatkan oleh Exhibitor.

26. Force Majeure

Penyelenggara  tidak  bertanggung jawab kepada Exhibitor atas setiap penundaan, penyingkatan, 
perpanjangan, pembatalan, perubahan, atau penutupan sementara atau selamanya Art Fair atau 
bagian-bagian dari  Art Fair  jika tindakan-tindakan tersebut disebabkan oleh undang-undang, peraturan 
atau tindakan-tindakan lainnya oleh pemerintah atau instansi publik, 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, atau bencana alam lainnya atau keadaan lainnya di luar kendala wajar Penyelenggara. Jika 
terjadi Force Majeure, pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan akan dikembalikan 
kepada Exhibitor setelah dipotong biaya yang telah dikeluarkan Penyelenggara.



10

27. Ketentuan Umum

Exhibitor yang melanggar ketentuan Penyelenggara atau Pemilik Venue dapat langsung 
dikeluarkan dari Venue oleh Penyelenggara dan harus bertanggung jawab atas biaya booth 
secara penuh dan setiap biaya tambahan yang timbul.

Penyelenggara berhak untuk mengeluarkan syarat atau ketentuan khusus bagi seorang Exhibitor, di 
mana syarat dan ketentuan khusus itu berlaku menggantikan syarat dan ketentuan umum. Jika 
terdapat suatu versi selain Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan atau setiap 
peraturan lainnya menimbulkan perbedaan pendapat dalam penafsirannya, maka hanya versi Bahasa 
Indonesia yang akan mengikat bagi para pihak dalam dokumen ini.

28. Keseluruhan Perjanjian

Syarat dan Ketentuan ini, serta Formulir Reservasi, 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.

29. 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.

30. Perubahan

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh 
para perwakilan Penyelenggara dan Exhibitor yang telah diberi wewenang.

31. Pelepasan Tuntutan

Kegagalan Penyelenggara untuk melaksanakan, atau keterlambatan untuk melaksanakan, suatu hak 
atau upaya hukum berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan pelepasan hak atau upaya 
hukum, atau pelepasan hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh Penyelenggara, dan 
pelaksanaan tunggal atau sebagian dari hak atau upaya hukum berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini 
tidak akan menghalangi Pelaksanaan lebih lanjut hak atau upaya hukum tersebut atau pelaksanaan 
hak atau upaya hukum lainnya.

32. Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga)

Orang yang bukan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak untuk memberlakukan setiap ketentuan 
dalam perjanjian ini.
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33. Persetujuan Data Pribadi

Untuk mengurus dan/atau mengelola kepentingan-kepentingan dalam Art Fair, Penyelenggara, termasuk 
para karyawannya, para afiliasinya, para wakilnya, atau perusahaan-perusahaannya yang terkait, 
Pemohon dan/atau Exhibitor mengetahui dan menyetujui bahwa diperlukan dan akan dilakukan perlu 
pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan/atau pemrosesan data pribadi atau informasi 
pribadi tentu mengenai Pemohon dan/atau Exhibitor.

Data pribadi tersebut akan dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan/atau diproses oleh Penyelenggara 
dalam rangka:

(a) Memproses, mengurus, dan/atau mengelola kepentingan Pemohon 
dan/atau Exhibitor dalam Art Fair, 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 Pemohon dan/atau Exhibitor mengenai masalah- masalah 
yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Pemohon dan/atau Exhibitor 
dalam Art Fair, 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 Art Fair, 
termasuk namun tidak terbatas dalam pengolahan data pribadi Pemohon 
oleh Penyelenggara serta bank dan penasihat hukum terkait;

(d) Mengundang Pemohon dan/atau Exhibitor untuk menghadiri setiap acara 
korporasi, seni, dan/atau sejenis;

(e) Mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berlaku;
(f) Melaksanakan kegiatan uji kepatuhan dan panyaringan 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 Pemohon dan/atau Exhibitor atau menjawab 
setiap pertanyaan Pemohon dan/atau Exhibitor;

(h) Memproses dan mengirimkan kepada Pemohon dan/atau 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, Pemohon dan/atau Exhibitor juga mengakui dan menyetujui bahwa:
1) Penyelenggara bisa/akan mengumpulkan, dari sumber-sumber selain 

Pemohon dan/atau Exhibitor, data pribadi tentang Pemohon dan/atau 
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 Pemohon dan/atau 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 Pemohon dan/atau Exhibitor 
untuk keperluan Penyelenggara, untuk satu atau lebih Tujuan di atas.
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Jika Pemohon dan/atau Exhibitor memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan pengumpulan, 
penggunaan, dan pengungkapan data pribadi Pemohon dan/atau Exhibitor oleh Penyelenggara, 
Pemohon dan/atau Exhibitor dapat menghubungi distry@artmomentsjakarta.com. Atau orang lainnya 
yang dapat ditunjuk oleh Penyelenggara, dari waktu ke waktu, baik dengan memberi tahu Pemohon 
dan/atau 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 seperi Penyelenggara untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data 
pribadi Pemohon dan/atau Exhibitor tanpa persetujuan Pemohon dan/atau 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.

34. Wilayah Yurisdiksi

Formulir Reservasi 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 yuridiksi dan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), yang 
berlaku (“Peraturan BANI”). Tanpa membatasi kewenangan yang diberikan kepada para arbiter 
berdasarkan Formulir Reservasi dan Syarat dan Ketentuan ini atau Peraturan BANI. 

Penyelenggara:
PT. Indo Seni Agung
Jalan Suwiryo No. 11 Menteng, Jakarta Pusat 
10350, Indonesia +6221 3192 4520
Email: info@artmomentsjakarta.com




