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Syarat dan Ketentuan HAK AKSES DAN DOKUMEN ELEKTRONIK mySPIL (WEBSITE DAN APLIKASI) 

Perjanjian ini dibuat pada tanggal _____________ antara PT Salam Pacific Indonesia Lines yang selanjutnya disebut (SPIL) dan 
__________________________ yang selanjutnya disebut “Relasi Terdaftar”. 

Identitas pengguna Relasi Terdaftar untuk selanjutnya disebut “Pemegang ID” yang digunakan oleh Relasi Terdaftar sebagai perwakilan 
untuk keperluan transaksi dengan SPIL, dimana SPIL memiliki otoritas terhadap Pemegang ID tersebut.  

Pasal 1 

(1)  Tipe akses:
a) myBooking:

• Dapat melakukan penelusuran container dan kapal yang dijalankan melalui SPIL;
• Dapat melakukan booking.

b) myShipment:
• Mempunyai akses myBooking;
• Dapat melakukan final SI;
• Dapat melakukan printing Bill of Lading;
• Dapat melakukan printing Delivery Order.

c) myFinance:
• Mempunyai akses myBooking dan myShipment;
• Mempunyai akses untuk invoice yang diterbitkan;
• Mempunyai akses untuk melakukan pembayaran melalui virtual account.

d) Admin
• Mempunyai akses lengkap mulai dari myBooking, myShipment, myFinance dan konfirmasi permintaan e-DO;
• Mempunyai akses untuk menambahkan atau menghapus Pemegang ID di dalam lingkup perusahan Relasi Terdaftar;
• Mempunyai akses untuk mengubah tipe akses pemegang ID di dalam lingkup Relasi Terdaftar

(2)  SPIL akan memberikan Pemegang ID dengan tipe akses Admin dan kata sandi kepada Relasi Terdaftar apabila Relasi Terdaftar telah 
melengkapi data-data pada mySPIL Registration Form dengan cap perusahaan dan telah tercatat dalam data milik SPIL.

(3)  Pemegang ID sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan ke siapapun.
(4)  Relasi Terdaftar dan / atau Pemegang ID wajib melaporkan kepada SPIL untuk menonaktifkan pemegang ID dengan hak akses Admin 

secara tertulis melalui email ke callcenter@spil.co.id
(5)  Untuk penambahan tipe akses Admin, Relasi Terdaftar wajib mengisi data mySPIL Registration Form.
(6)  Dalam hal Relasi Terdaftar tidak memiliki tipe akses Admin maka untuk penambahan tipe akses myShipment & myFinance, Relasi 

Terdaftar wajib mengisi mySPIL Registration Form.
(7)  Relasi Terdaftar bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan oleh Pemegang ID di mySPIL beserta semua akibat yang 

ditimbulkan atas aktivitas tersebut.

Pasal 2 

(1) Relasi Terdaftar bertanggung jawab terhadap data-data pada Pemegang ID oleh karena itu Relasi Terdaftar dan/Pemegang ID menjamin 
bahwa:
a) Tidak memberikan keterangan yang salah, tidak benar, palsu, atau mengaku sebagai orang lain atau kelompok tertentu.
b) Tidak menggunakan layanan SPIL untuk tujuan yang melanggar hukum
c) Jika terjadi perubahan data, Relasi Terdaftar wajib melakukan perubahan data tersebut melalui mySPIL.
d) Tidak menganggu atau mengacaukan sistem komputer yang terhubung dengan jaringan SPIL.
e) Tidak menggunakan atau mengupload perangkat lunak atau material yang mengandung virus, komponen merusak, kode berbahaya

atau komponen berbahaya dengan cara apapun dapat merusak data atau mengakibatkan kerusakan layanan SPIL.
f) Memberikan data-data milik SPIL kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

(2) Dengan persetujuan yang diberikan oleh Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID kepada SPIL sesuai pasal 2 ayat (1), maka Relasi
Terdaftar membebaskan SPIL dari segala kerugian, klaim, tanggung jawab, tuntutan hukum dan gugatan hukum

(3) Segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Relasi Terdaftar secara penuh.

Pasal 3 

SPIL berhak untuk membatasi dan/atau membatalkan transaksi Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID sewaktu-waktu tanpa Syarat 
apabila SPIL merasa transaksi yang dilakukan oleh Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID melanggar ketentuan hukum yang berlaku 
dan/atau berpotensi merugikan SPIL.  

Pasal 4 

Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil printout, rekaman, sarana komunikasi atau alat 
bukti lainnya dalam bentuk apapun yang ada pada SPIL atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang ID merupakan alat bukti yang sah dan 
mengikat Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID. 

Pasal 5 

(1) Ketika data elektronik sudah siap untuk melakukan printing Bill of Lading (BL) ataupun copy Bill of Lading (Copy BL), maka Relasi 
Terdaftar dan/atau Pemegang ID akan memastikan bahwa:
a) Data elektronik yang diberikan oleh SPIL tidak akan diubah atau disalahgunakan;
b) Klausul belakang Bill of Lading dicetak pada bersamaan dengan original Bill of Lading.

(2) Keterlambatan mencetak bukan menjadi tanggung jawab SPIL
(3) Standard data elektronik yang diterima oleh SPIL adalah sebagai berikut :

a) Dicetak tanpa ada distorsi atau tambahan lain;
b) Dicetak di kertas A4 baru (bukan kertas bekas, kertas buram, dsb);
c) Tidak miring;
d) Dicetak secara portrait bukan landscape;
e) Original Bill of Lading dilengkapi dengan klausul belakang Bill of Lading.
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Pasal 6 

Jika diminta oleh Pemegang ID yang terdaftar pada Relasi Terdaftar, SPIL dengan diskresinya setuju untuk memberikan data kepada 
Pemegang ID tersebut. Hal ini akan menjadi tanggung jawab dari Relasi Terdaftar. 

Pasal 7 

Relasi Terdaftar membebaskan SPIL dan afiliasinya dari segala tanggung jawab atas claim, kerugian, aksi, kerusakan ataupun liabilitas 
lainnya, tuntutan hukum dan gugatan jika: 
(1) Relasi Terdaftar memberikan data elektronik kepada pihak lain;
(2) Relasi Terdaftar melakukan perubahan dan/atau pemalsuan data tanpa ijin tertulis dari SPIL;
(3) SPIL memberikan data elektronik ke pihak seperti pada Pasal 6.

Pasal 8 

Adapun Bill of Lading (BL) tidak dicetak oleh SPIL, hanya SPIL yang mempunyai otoritas untuk melakukan penerbitan, perubahan data dan 
tanda tangan pada dokumen.  

Pasal 9 

Kuasa-kuasa dalam Syarat dan Ketentuan SPIL ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena 
sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang Relasi Terdaftar memiliki 
kewajiban kepada SPIL.  

Pasal 10 

Segala keluhan terkait dengan penggunaan Pemegang ID dapat disampaikan oleh Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID kepada kantor 
SPIL untuk penanganan keluhan tersebut, SPIL berhak meminta Pemegang ID untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang ID dan 
dokumen terkait.  

Pasal 11 

Atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak setuju memilih tempat kediaman hukum yang tetap di kantor 
kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, demikian dengan tidak mengurangi hak SPIL untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui 
Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. 

Pasal 12 

Relasi Terdaftar dan/atau Pemegang ID dengan ini tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan 
Ketentuan SPIL beserta dengan perubahan-perubahannya, SPIL berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Syarat dan Ketentuan HAK AKSES DAN DOKUMEN ELEKTRONIK mySPIL (WEBSITE DAN APLIKASI) sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. 

PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES Pemohon, 

_______________________________ _______________________________ 

(Harap dilengkapi dengan stempel perusahaan) 


