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Syarat dan Ketentuan AWS 
 
Terakhir Diperbarui: 29 Maret 2022 
 
Syarat dan ketentuan ini (“Syarat” ini) mengatur pendaftaran dan partisipasi Anda pada peristiwa AWS 
mana saja (“Acara”) dan merupakan perjanjian antara Amazon Web Services, Inc. (atau entitas kontrak 
AWS lain yang berlaku yang disebutkan dalam Bagian 13) (“AWS” atau “kami”) dan Anda. Anda 
menyatakan kepada kami bahwa Anda berwenang untuk menandatangani Syarat ini. Lihatlah Bagian 12 
untuk mengetahui definisi istilah tertentu dalam huruf kapital yang digunakan dalam Syarat ini. 
 
1. Acara. 
 

Anda hanya dapat mendaftar dan menghadiri Acara sesuai dengan Syarat ini. Untuk mendaftar 
ke Acara, Anda harus menyelesaikan proses pendaftaran Acara dan membayar biaya 
pendaftaran apa pun. Kecuali jika halaman web pendaftaran Acara menentukan lain atau kami 
secara tegas memberi tahu Anda sebaliknya, Anda harus berusia minimal 18 tahun pada hari 
pertama Acara. Pendaftaran acara bergantung pada ketersediaan dan dapat ditutup lebih awal 
dari tenggat waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan atas kebijakan kami sendiri. Kami 
juga dapat mengubah program Acara kapan saja atas kebijakan kami sendiri. Anda akan selalu 
mematuhi Kode Etik AWS. 

 
2. Keselamatan dan Keamanan. 
 

Keselamatan dan keamanan Anda penting bagi kami. Anda memahami bahwa Anda dan barang 
milik Anda mungkin akan diperiksa secara wajar saat masuk ke Acara dan Anda dapat diminta 
untuk menunjukkan kartu identitas dengan foto. Jika Anda menolak untuk berpartisipasi dalam 
tindakan keamanan ini, kami dapat menolak Anda masuk. Kami juga berhak meminta Anda untuk 
meninggalkan Acara jika perilaku Anda membuat kami khawatir terhadap keselamatan atau 
keamanan peserta Acara. Jika kami menolak Anda masuk atau meminta Anda untuk pergi, Anda 
tidak akan menerima pengembalian uang. 

 
3. Informasi Anda. 
 
3.1 Secara Umum. Informasi Anda akan ditangani sesuai dengan Pemberitahuan Privasi AWS. 
 
3.2 Berbagi dengan Sponsor Acara. Kami dapat memberikan informasi kontak Anda kepada 

Sponsor Acara jika (a) Anda memilih untuk menghadiri sesi atau aktivitas lain di Acara yang 
melibatkan Sponsor Acara (dalam hal ini kami akan memberikan informasi kontak Anda hanya 
kepada Sponsor Acara yang terlibat dalam sesi tersebut atau aktivitas lainnya,) atau (b) Anda ikut 
serta selama pendaftaran atau menerima komunikasi dari Sponsor Acara kami.  

 
3.3 Suara dan Gambar. Dengan berpartisipasi dalam pengalaman Acara, Anda setuju bahwa kami 

dapat memperoleh informasi dari rekaman suara dan gambar wajah Anda serta menyimpan dan 
menggunakan semua informasi yang dihasilkan, dalam setiap kasus sesuai dengan 
Pemberitahuan Privasi AWS. 

 
4. Rekaman dan Materi Anda. 
 



 

Anda memberi kami, afiliasi kami, dan kontraktor independen kami hak untuk merekam, 
memfilmkan, memotret, dan menangkap suara dan gambar Anda di media apa pun di Acara 
(“Rekaman”). Anda memberikan kepada AWS dan afiliasinya, agen, karyawan, dan memberikan 
hak dan lisensi yang tidak dapat dibatalkan, noneksklusif, terus-menerus, di seluruh dunia, bebas 
royalti untuk menggunakan, memperbanyak, memodifikasi, mendistribusikan, dan 
menerjemahkan, untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan bisnis kami, semua atau bagian 
mana pun dari Rekaman dan Materi Anda. Kami dapat mengedit Rekaman dan Materi Anda, 
menggunakannya sendiri atau bersama-sama dengan informasi lain, dan mengizinkan orang lain 
untuk menggunakan dan menyebarkannya. Sejauh diizinkan oleh hukum, Anda melepaskan hak 
moral apa pun yang mungkin Anda miliki dalam Rekaman dan Materi Anda. Anda menyatakan 
dan menjamin bahwa (a) Materi Anda adalah benar dan akurat sejauh yang Anda ketahui, (b) 
Anda memiliki hak dan izin yang diperlukan untuk memberikan lisensi dalam Bagian 4 ini, dan (c) 
Materi Anda tidak melanggar atau melanggar hak cipta, merek dagang, atau hak kepemilikan 
lainnya dari orang atau entitas mana pun. 

 
5. Pajak. 
 

Masing-masing pihak akan bertanggung jawab untuk membayar semua pajak yang berlaku dan 
biaya pemerintah lainnya, beban, denda, bunga, dan tambahan pajak yang dikenakan pada pihak 
tersebut atas atau sehubungan dengan transaksi dan pembayaran berdasarkan Syarat ini. 
Semua biaya yang harus Anda bayar tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, termasuk, 
tanpa batasan, PPN, pajak cukai, pajak penjualan dan transaksi, dan pajak penerimaan bruto 
(“Pajak Tidak Langsung”). AWS dapat memungut Pajak Tidak Langsung dari Anda, kecuali jika 
Anda melengkapi AWS dengan sertifikat pengecualian yang dilengkapi dengan benar atau 
sertifikat izin pembayaran langsung di mana AWS dapat mengklaim pembebasan yang tersedia 
dari Pajak Tidak Langsung. 

 
6. Pembatalan. 
 
6.1 Oleh Anda. Jika biaya pendaftaran atau biaya lain yang diwajibkan untuk Acara, instruksi 

pembatalan dan kebijakan pengembalian uang Acara akan dicantumkan di halaman web 
pendaftaran Acara. 

 
6.2 Oleh Kami. Kami dapat membatalkan Acara kapan saja karena alasan termasuk, misalnya, 

ketersediaan atau kesesuaian tempat atau pembicara atau atas dasar keamanan, kesehatan, 
atau keselamatan, dan kami dapat menolak, membatasi, atau membatalkan pendaftaran Acara 
Anda kapan saja. Kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, langsung atau tidak 
langsung, yang diakibatkan oleh pembatalan tersebut. Jika kami membatalkan Acara atau 
pendaftaran Anda dan Anda mematuhi Syarat ini, kami akan mengeluarkan pengembalian dana 
untuk biaya pendaftaran Acara Anda sesuai dengan kebijakan pengembalian dana di halaman 
web pendaftaran Acara. 

 
6.3 Pemberlakuan Pembatalan. Jika Anda atau AWS membatalkan pendaftaran Anda untuk Acara 

atau AWS membatalkan Acara, Bagian 3, Bagian 4, Bagian 5, Bagian 6.3, Bagian 7.2, Bagian 8, 
Bagian 9, Bagian 10, Bagian 11, Bagian 12, dan Bagian 13 tetap berlaku dan memiliki kekuatan 
penuh. 

 
7. Kepatuhan dan Etika Perdagangan. 
 
7.1 Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda dan lembaga(-lembaga) keuangan Anda yang 

digunakan untuk mendanai biaya apa pun yang diperlukan untuk Acara tidak dikenakan sanksi 
atau ditentukan lain dalam daftar pihak yang dilarang atau dibatasi, atau dimiliki atau 
dikendalikan oleh pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar yang dikelola oleh 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah AS (misalnya, daftar Warga Negara 
yang Ditunjuk Secara Khusus Departemen Keuangan AS dan daftar Pengelak Sanksi Asing dan 



 

Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS), Uni Eropa atau negara-negara anggotanya , atau 
otoritas pemerintah lain yang berlaku. 

 
7.2 Anda menyatakan bahwa Anda telah mengonfirmasi dengan pejabat etika yang sesuai bahwa 

tidak ada undang-undang, peraturan, atau aturan pengadaan federal, negara bagian, lokal, atau 
institusional yang membatasi atau melarang kehadiran Anda di Acara atau sebaliknya akan 
menimbulkan konflik kepentingan untuk AWS. 

 
8. Asumsi Risiko. 
 

Anda mengakui dan menyetujui bahwa kehadiran dan partisipasi Anda dalam Acara ini bersifat 
sukarela, dan Anda memahami sifat dari Acara tersebut. Sejauh diizinkan oleh hukum, Anda 
setuju bahwa Anda hanya menanggung risiko yang terkait dengan menghadiri dan berpartisipasi 
dalam Acara tersebut. 

 
9. Pelepasan Klaim. 
 

Sejauh diizinkan oleh hukum, Anda (untuk diri Anda sendiri, ahli waris, tanggungan, perwakilan 
pribadi, penerima hak, dan siapa pun yang mungkin mengajukan klaim atas nama Anda atau 
sebagai akibat dari kematian atau cedera Anda) dengan ini membebaskan AWS dan afiliasinya , 
dan direktur, pejabat, karyawan, kontraktor, perwakilan, agen, penerus, dan penerimanya 
masing-masing, dari setiap dan semua klaim, tuntutan, penyebab tindakan, tuntutan, kerusakan, 
kerugian, utang, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk tanpa batasan biaya dan ongkos 
pengacara yang wajar) yang mungkin Anda miliki sekarang atau di masa depan terkait dengan 
Acara, Rekaman, atau Materi Anda dengan cara apa pun. 

 
10. Batasan Tanggung Jawab. 
 

KAMI DAN AFILIASI DAN PEMBERI LISENSI KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB 
KEPADA ANDA BERDASARKAN TINDAKAN ATAU TEORI KEWAJIBAN APA PUN, BAHKAN 
JIKA SATU PIHAK TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN 
TERSEBUT, UNTUK (A) TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, AKIBAT KERUGIAN 
BERSIFAT BENDA, ATAU (B) HILANGNYA KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, PELANGGAN, 
PELUANG, ATAU MUHIBAH. DALAM KONDISI APA PUN, KEWAJIBAN AGREGAT KAMI DAN 
AFILIASI DAN PEMBERI LISENSI BERDASARKAN PERSYARATAN INI TIDAK AKAN 
MELEBIHI USD$100. PEMBATASAN DALAM BAGIAN 10 INI BERLAKU HANYA SEJAUH 
YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU. 

 
11. Lain-Lain. 
 
11.1 Pengesampingan. Kegagalan oleh kami untuk memberlakukan segala ketentuan Syarat ini tidak 

akan menjadi pengesampingan saat ini atau mendatang atas ketentuan tersebut maupun 
membatasi hak kami untuk memberlakukan ketentuan tersebut pada waktu mendatang. Semua 
pengesampingan oleh kami harus diberikan secara tertulis agar berlaku. 

 
11.2 Keterpisahan. Apabila setiap bagian Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, 

sisa bagian Syarat ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh. Setiap bagian yang tidak 
sah atau tidak dapat diberlakukan akan ditafsirkan terhadap dampak dan maksud bagian awal. 
Apabila penyusunan tersebut tidak memungkinkan, bagian yang tidak sah atau tidak dapat 
diberlakukan tersebut akan dipisahkan dari Syarat ini, tetapi sisa Syarat akan tetap berlaku dan 
memiliki kekuatan penuh. 

 
11.3 Keadaan Kahar. Kami dan afiliasi kami tidak akan bertanggung jawab atas segala penundaan 

atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban apa pun berdasarkan Syarat ini, saat penundaan 
atau kegagalan disebabkan oleh hal di luar kendali wajar kami, seperti bencana alam, sengketa 



 

tenaga kerja atau gangguan industri lainnya, pemadaman listrik, kegagalan utilitas atau 
telekomunikasi lainnya, gempa bumi, badai, atau gangguan alam lainnya, pemogokan, embargo, 
kerusuhan, tindakan atau perintah pemerintah, kegiatan teroris, atau perang. 

 
11.4 Pengalihan; Tidak Ada Penerima Manfaat Pihak Ketiga. Anda tidak akan menetapkan atau 

mengalihkan Syarat ini atau segala hak dan kewajiban Anda berdasarkan Syarat ini, tanpa 
persetujuan tertulis dari kami sebelumnya. Segala penetapan atau pengalihan yang melanggar 
bagian ini akan dianggap tidak berlaku. Kami dapat menetapkan Syarat ini tanpa persetujuan 
Anda (a) sehubungan dengan merger, akuisisi, atau penjualan seluruh atau secara substansial 
seluruh aset kami, atau (b) kepada afiliasi sebagai bagian dari reorganisasi perusahaan; dan 
penerima kuasa, setelah tanggal berlakunya penetapan tersebut, dianggap sebagai pengganti 
AWS sebagai pihak dalam Syarat ini dan AWS sepenuhnya dibebaskan dari semua kewajiban 
dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan berdasarkan Syarat ini. Sesuai dengan hal di atas, 
Syarat ini akan mengikat dan menguntungkan para pihak dan penerus dan penerima kuasa 
masing-masing yang diizinkan. Syarat ini tidak menciptakan hak penerima manfaat pihak ketiga 
pada setiap individu atau entitas yang bukan merupakan pihak Syarat ini. 

 
11.5 Hukum yang Mengatur. Tunduk pada Bagian 13, Hukum Negara Bagian Washington, tanpa 

mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan segala sengketa yang dapat 
timbul antara para pihak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Jual Beli Barang 
Internasional tidak berlaku untuk Syarat ini. 

 
11.6 Sengketa. TUNDUK PADA BAGIAN 13, SETIAP SENGKETA ATAU KLAIM YANG TERKAIT 

DENGAN SYARAT INI DENGAN CARA APA PUN AKAN DISELESAIKAN DENGAN 
ARBITRASE YANG MENGIKAT, BUKAN DI PENGADILAN, KECUALI BAHWA ANDA DAPAT, 
SEJAUH DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENGAJUKAN KLAIM DI PENGADILAN 
KLAIM KECIL. UNDANG-UNDANG ARBITRASE FEDERAL DAN HUKUM ARBITRASE 
FEDERAL BERLAKU UNTUK SYARAT INI. TIDAK ADA HAKIM ATAU JURI DALAM 
ARBITRASE, DAN PENGUJIAN PENGADILAN DARI PUTUSAN ARBITRASE TERBATAS. 
NAMUN DEMIKIAN, ARBITER DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS DASAR INDIVIDU 
DENGAN KERUGIAN DAN PEMULIHAN YANG SAMA DENGAN PENGADILAN (TERMASUK 
PUTUSAN SELA GANTI RUGI DAN PUTUSAN DEKLARATIF ATAU KERUGIAN HUKUM), DAN 
HARUS MENGIKUTI KETENTUAN SYARAT INI SEPERTI HALNYA PENGADILAN. UNTUK 
MEMULAI PROSES ARBITRASE, ANDA HARUS MENGIRIMKAN SURAT YANG MEMINTA 
ARBITRASE DAN MENJELASKAN KLAIM ANDA KEPADA AGEN TERDAFTAR KAMI, 
CORPORATION SERVICE COMPANY, 300 DESCHUTES WAY SW, SUITE 304, TUMWATER, 
WA 98501. ARBITRASE AKAN DILAKSANAKAN OLEH ASOSIASI ARBITRASE AMERIKA 
(AAA) DI BAWAH ATURANNYA, YANG TERSEDIA DI WWW.ADR.ORG ATAU DENGAN 
MENGHUBUNGI 1-800-778-7879. PEMBAYARAN PENGAJUAN, ADMINISTRASI, DAN BIAYA 
ARBITER AKAN DIATUR OLEH ATURAN AAA. KAMI AKAN MENGGANTI BIAYA TERSEBUT 
UNTUK KLAIM DENGAN TOTAL KURANG DARI $10.000 KECUALI JIKA ARBITER 
MENETAPKAN BAHWA KLAIM TERSEBUT SEMBRONO. KAMI TIDAK AKAN MEMINTA TARIF 
DAN ONGKOS PENGACARA DALAM ARBITRASE KECUALI JIKA ARBITER MENETAPKAN 
BAHWA KLAIM TERSEBUT SEMBRONO. ANDA DAPAT MEMILIH UNTUK MELAKUKAN 
ARBITRASE MELALUI TELEPON, BERDASARKAN PENGAJUAN TERTULIS, ATAU DI LOKASI 
YANG DISEPAKATI BERSAMA. KAMI DAN ANDA SETUJU BAHWA SETIAP PROSES 
PENYELESAIAN SENGKETA AKAN DILAKUKAN HANYA SECARA INDIVIDU DAN BUKAN 
DALAM KELOMPOK, KONSOLIDASI, ATAU TINDAKAN PERWAKILAN. APABILA KARENA 
ALASAN APA PUN KLAIM DIPROSES DI PENGADILAN ALIH-ALIH ARBITRASE, KAMI DAN 
ANDA MENGECUALIKAN HAK TERHADAP PERSIDANGAN JURI. KAMI MASING-MASING 
SETUJU BAHWA MASING-MASING PIHAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KE 
PENGADILAN UNTUK MELARANG PELANGGARAN ATAU PENYALAHGUNAAN HAK 
KEKAYAAN INTELEKTUAL LAINNYA. 

 
11.7 Perubahan terhadap Syarat ini. Kami dapat mengubah Syarat ini kapan saja dengan 

memposting versi revisi di Situs AWS. Syarat yang diubah akan berlaku setelah diposting. 



 

Dengan menghadiri Acara ini setelah tanggal berlakunya segala perubahan terhadap Syarat ini, 
Anda menyetujui untuk terikat dengan syarat yang telah diubah tersebut. Anda bertanggung 
jawab untuk memeriksa Situs AWS secara berkala perubahan terhadap Syarat ini. Kami 
mengubah Syarat ini terakhir kali pada tanggal yang tercantum di bagian awal Syarat ini. 

 
11.8 Keseluruhan Perjanjian; Bahasa Inggris. Syarat ini adalah keseluruhan perjanjian antara Anda 

dan kami mengenai pokok bahasan Syarat ini. Syarat ini menggantikan semua pernyataan, 
kesepahaman, perjanjian, atau komunikasi sebelumnya atau pada saat yang bersamaan antara 
Anda dan kami, baik tertulis maupun lisan, mengenai pokok bahasan Syarat ini. Kami tidak akan 
terikat oleh, dan secara khusus menolak, setiap syarat, ketentuan, atau ketentuan lain yang 
berbeda dari atau sebagai tambahan dari ketentuan dalam Syarat ini (apakah itu akan mengubah 
Syarat ini secara material atau tidak). Apabila kami memberikan terjemahan versi bahasa Inggris 
dari Syarat ini, versi bahasa Inggris Syarat akan mengendalikan jika terjadi perbedaan. 

 
12. Definisi. 

 
“Pedoman Perilaku AWS” berarti pedoman perilaku yang ada di 
https://aws.amazon.com/codeofconduct/ (dan setiap lokasi penerus atau terkait yang ditetapkan 
oleh AWS), sebagaimana dapat diperbarui oleh AWS dari waktu ke waktu. 
 
“Pemberitahuan Privasi AWS” berarti pemberitahuan privasi yang terletak di 
http://aws.amazon.com/privacy (dan setiap lokasi penerus atau terkait yang ditetapkan oleh 
kami), sebagaimana dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 
 
“Situs AWS” berarti http://aws.amazon.com (dan setiap situs penerus atau terkait yang 
ditetapkan oleh kami), sebagaimana dapat diperbarui dari waktu ke waktu. 
 
“Sponsor Acara” berarti sponsor Acara pihak ketiga. 
 
“Acara Hibrida” berarti Acara yang memiliki aspek tatap muka dan aspek virtual. 
 
“Materi Anda” berarti semua materi yang dikirimkan (termasuk, misalnya, nama dan informasi 
biografi Anda) atau disajikan oleh Anda (dalam salinan elektronik atau salinan cetak, secara 
lisan, atau lainnya). 

 
13. Ketentuan Khusus untuk Yurisdiksi Tertentu untuk Acara Langsung dan Acara 
Hibrida. 
 

Terlepas dari apa pun yang bertentangan yang terkandung dalam Syarat ini: 
 
13.1 Argentina. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Argentina atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Argentina: 
 
(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Argentina S.R.L. 
 
(b) Anda mengakui bahwa Persyaratan ini telah dinegosiasikan secara bebas dan bahwa Anda 

memiliki akses ke penasihat hukum. 
 
13.2 Australia. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Australia atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Australia, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Australia Pty Ltd. 
 

13.3 Brazil. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Brasil atau Acara Hibrida apa pun 
dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Brasil: 
 

https://aws.amazon.com/codeofconduct/
http://aws.amazon.com/privacy
http://aws.amazon.com/


 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon AWS Servicos Brasil Ltda. 
 
(b) Berikut ini menggantikan Bagian 5: Semua biaya dan ongkos yang harus dibayar oleh Anda tidak 

termasuk yang berlaku pajak, retribusi dan bea, termasuk PPN, GST, pajak penggunaan, pajak 
transaksi, pajak penjualan, dll. Anda akan memberikan informasi tersebut kepada kami 
sebagaimana diwajibkan secara wajar untuk menentukan apakah kami berkewajiban untuk 
memungut pajak tersebut dari Anda, termasuk nomor identifikasi pajak Anda. Jika Anda secara 
hukum berhak atas pembebasan dari pajak penjualan, penggunaan, atau transaksi serupa, Anda 
bertanggung jawab untuk memberi kami sertifikat pembebasan pajak yang memadai secara 
hukum untuk setiap yurisdiksi perpajakan. Kami akan menerapkan sertifikat pembebasan pajak 
untuk biaya berdasarkan Syarat ini yang terjadi setelah tanggal kami menerima sertifikat 
pembebasan pajak. Jika pemotongan atau pemotongan diwajibkan oleh hukum, Anda akan 
memberi tahu kami dan akan membayar kami jumlah tambahan yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa jumlah bersih yang kami terima, setelah pemotongan dan pemotongan, sama 
dengan jumlah yang akan kami terima jika tidak ada pengurangan atau pemotongan yang 
diperlukan. Selain itu, Anda akan memberikan kepada kami dokumentasi, sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku, yang menunjukkan bahwa jumlah yang dipotong dan dipotong 
telah dibayarkan kepada otoritas perpajakan yang relevan melalui email ke aws-informe-de-
redimentos@amazon.com, dan salinan cetak ke Pajak Internasional di A. Presidente Juscelino 
Kubitscheck Avenue, 2.041, Torre E, lantai 18 dan 19, Vila Nova Conceicao, 04543-011, Sao 
Paulo, Brasil. 

 
13.4 Kanada. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Kanada atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Kanada, entitas yang mengontrak 
AWS adalah Amazon Web Services Canada, Inc. 

 
13.5 Chili. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Chili atau Acara Hibrida apa pun dengan 

aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Chili, entitas yang mengontrak AWS 
adalah Servicios Amazon Web Services Chile Limitada. 
  

13.6 Cina. Untuk Acara tatap muka apa pun yang diadakan di China (untuk tujuan Persyaratan ini, 
Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Wilayah Administratif Khusus Makau, dan Taiwan tidak 
termasuk) atau Acara Hibrida apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang 
diadakan di Cina: 

 
(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd. 

 
(b) Bahasa berikut ditambahkan di akhir Bagian 5: Jika diminta oleh Anda, AWS akan menerbitkan 

faktur pajak (“Fapiaos”) kepada Anda sesuai dengan biaya masing-masing dan tagihan yang 
diterima secara penuh oleh AWS. Jenis Fapiao (yaitu, faktur PPN umum atau faktur PPN khusus) 
akan ditentukan berdasarkan status pajak Anda dan dokumen serta informasi pendukung yang 
harus Anda berikan untuk validasi. 

  
(c) Undang-undang Republik Rakyat Tiongkok, tanpa mengacu pada pertentangan aturan hukum, 

mengatur Syarat ini dan segala perselisihan apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. 
Setiap perselisihan yang berkaitan dengan Syarat ini dengan cara apa pun akan diajukan ke 
Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional China (“Komisi”) untuk arbitrase di 
Beijing. Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan aturan arbitrase Komisi yang berlaku pada saat 
mengajukan permohonan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah 
pihak. Jumlah arbiter adalah tiga. 

 
13.7 Kolombia. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Kolombia atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Kolombia: 
 

(a) Entitas kontraktor AWS adalah Amazon Web Services Colombia S.A.S. 
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(b) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang timbul dari Syarat ini akan diselesaikan 
melalui keputusan pengadilan arbitrase dengan Pusat Mediasi dan Arbitrase Kamar Dagang 
Bogotá yang akan tunduk pada aturan berikut: (i) pengadilan akan terdiri dari tiga arbiter yang 
dipilih berdasarkan kesepakatan langsung antara Anda dan kami. Jika para pihak tidak dapat 
menyepakati tiga arbiter, para pihak akan memberi tahu Kamar Dagang tentang arbiter yang 
dapat mereka setujui, dan arbiter yang tersisa akan dipilih dengan undian dari daftar yang 
disediakan oleh Pusat Mediasi dan Arbitrase Kamar Dagang Bogotá; (ii) para arbiter akan 
memutuskan menurut hukum; (iii) tempat arbitrase adalah Bogotá; dan (iv) persidangan akan 
dilakukan dalam bahasa Spanyol. 

 
13.8 Hong Kong. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Hong Kong atau Acara Hibrida 

apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Hong Kong, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Hong Kong Ltd. 

 
13.9 India. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di India atau Acara Hibrida apa pun dengan 

aspek tatap muka dari Acara hibrida yang diadakan di India: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Internet Services Private Limited (“AISPL”).  
 

(b) Hukum India, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan segala 
sengketa apa pun yang dapat timbul antara para pihak. Semua perselisihan dan perbedaan yang 
timbul dari Syarat ini akan dirujuk ke arbitrase oleh arbiter tunggal yang ditunjuk oleh AISPL. 
Keputusan dan putusan yang ditentukan oleh arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat para 
pihak. Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan 
Konsiliasi (India), 1996, yang mungkin berlaku dari waktu ke waktu. Proses arbitrase akan 
dilakukan dalam bahasa Inggris dan kursi arbitrase akan berada di New Delhi. 
 

(c) Berikut ini menggantikan Bagian 5: Semua biaya dan beban yang harus dibayar berdasarkan 
Syarat ini tidak termasuk pajak barang dan jasa yang berlaku (“GST”) (“Pajak”) yang secara 
hukum wajib dibebankan oleh AISPL berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk tujuan 
klausul ini, GST akan mencakup Pajak Barang dan Jasa Pusat, Pajak Barang dan Jasa Negara 
Bagian, Pajak Barang dan Jasa Wilayah Serikat, dan Pajak Barang dan Jasa Terintegrasi 
sebagaimana mungkin berlaku. Pajak yang dikenakan oleh AISPL akan dicantumkan dalam 
faktur yang diberikan kepada Anda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. AISPL dapat 
membebankan, dan Anda akan membayar, Pajak apa pun yang berlaku, yang dinyatakan secara 
terpisah pada faktur. Sesuai dengan persyaratan undang-undang berdasarkan GST, Anda akan 
memberikan semua informasi yang diperlukan seperti alamat terdaftar GST yang benar, nama 
resmi, dan GSTIN (“Informasi GST”) agar AISPL dapat menerbitkan faktur GST yang benar 
sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Jika faktur GST yang diberikan kepada Anda 
salah, Anda akan memberi tahu kami tepat waktu, untuk memungkinkan AISPL memperbaiki 
faktur pajak GST. AISPL akan menentukan tempat penyediaan layanan berdasarkan Informasi 
GST yang Anda berikan dan dengan demikian, membebankan GST (CGST dan SGST/UTGST 
atau IGST) pada tagihannya. Setiap pemotongan pajak yang mungkin berlaku untuk biaya dan 
beban yang harus dibayar kepada kami adalah untuk akun kami. Anda akan membayar biaya 
dan tagihan dalam faktur kami secara penuh (kotor) tanpa menerapkan pemotongan pajak. Jika 
Anda secara terpisah menyetorkan pajak pemotongan yang berlaku atas biaya dan beban 
tersebut ke kas pemerintah yang berlaku dan menerbitkan kepada kami sertifikat pemotongan 
pajak yang membuktikan setoran tersebut, setelah menerima sertifikat pemotongan pajak dalam 
bentuk aslinya, kami akan mengembalikan kepada Anda jumlah yang sama dengan pajak yang 
dibuktikan dengan deposit. 

 
13.10 Indonesia. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Indonesia atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Indonesia, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Singapore Private Limited. 

 



 

13.11 Israel. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Israel atau Acara Hibrida apa pun 
dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Israel: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services EMEA SARL (Cabang Israel). 
 

(b) Hukum Luksemburg, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan 
setiap sengketa apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di pengadilan distrik Luksemburg. 

 
13.12 Jepang. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Jepang atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Jepang: 
 
(a)  Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Japan G.K. 
 
(b)  Hukum Jepang, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan setiap 

perselisihan apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di Pengadilan Distrik Tokyo. 
 

13.13 Malaysia. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Malaysia atau Acara Hibrida apa pun 
dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Malaysia, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. 

 
13.14 Meksiko. Untuk Acara tatap muka apa pun yang diadakan di Meksiko atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Meksiko, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. 

 
13.15 Selandia Baru. Untuk Acara tatap muka apa pun yang diadakan di Selandia Baru atau Acara 

Hibrida apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Selandia Baru, 
entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services New Zealand Limited. 

 
13.16 Norwegia. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Norwegia atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Norwegia: 
 
(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services EMEA SARL (cabang Norwegia). 
 
(b) Hukum Luksemburg, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan 

setiap sengketa apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di pengadilan distrik Luksemburg. 

 
13.17 Filipina. Untuk Acara tatap muka apa pun yang diadakan di Filipina atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Filipina, entitas yang mengontrak 
AWS adalah Amazon Web Services Philippines, Inc. 

 
13.18 Singapura. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Singapura atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Singapura, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Singapore Private Limited.  

 
13.19 Afrika Selatan. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Afrika Selatan atau Acara 

Hibrida apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Afrika Selatan: 
 
(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services South Africa (Pty) Ltd. 
 



 

(b) Undang-undang Republik Afrika Selatan, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, 
mengatur Syarat ini dan setiap perselisihan dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul antara 
Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, 
termasuk di mana salah satu pihak mencari bantuan sementara, akan diselesaikan melalui 
arbitrase dengan aturan yang berlaku saat itu dari Yayasan Arbitrase Afrika Selatan, dan 
penilaian atas putusan arbitrase harus dimasukkan di Pengadilan Tinggi Gauteng Selatan. 
Undang-Undang Arbitrase, No. 42 Tahun 1965 berlaku untuk Ketentuan ini. Arbitrase akan 
berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan. Jumlah arbiter adalah tiga. Biaya dan pengeluaran 
arbiter dan otoritas penyelenggaraan, jika ada, akan dibayarkan secara merata oleh para pihak. 

 
13.20 Korea Selatan. Untuk Acara tatap muka yang diadakan di Korea Selatan atau Acara Hibrida apa 

pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Korea Selatan, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Korea LLC. 

 
13.21 Swiss. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Swiss atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Swiss: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services EMEA SARL, Luksemburg, 
Zweigniderlassung Zurich. 
 

(b) Hukum Luksemburg, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan 
setiap sengketa apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di pengadilan distrik Luksemburg.  

 
13.22 Taiwan. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Taiwan atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Taiwan, entitas yang mengontrak 
AWS adalah Amazon Web Services Taiwan Limited.  
 

13.23 Thailand. Untuk Acara tatap muka apa pun yang diadakan di Thailand atau Acara Hibrida apa 
pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Thailand, entitas yang 
mengontrak AWS adalah Amazon Web Services (Thailand) Limited. 

 
13.24 Uni Emirat Arab. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Uni Emirat Arab atau Acara 

Hibrida apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Uni Emirat Arab: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services EMEA SARL. 
 

(b) Hukum Luksemburg, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan 
setiap sengketa apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di pengadilan distrik Luksemburg. Jika proses arbitrase yang 
dijelaskan dalam Bagian 11.6 tidak dapat dilaksanakan, para pihak setuju bahwa setiap 
kontroversi, perselisihan, atau klaim yang timbul berdasarkan Persyaratan ini akan diputuskan di 
pengadilan Pusat Keuangan Internasional Dubai. 

 
13.25 Vietnam. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di Vietnam atau Acara Hibrida apa pun 

dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Vietnam: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services Vietnam Company Limited. 
 

(b) Berikut ini ditambahkan di akhir Bagian 10: Para pihak mengakui dan setuju bahwa praktik 
komersial internasional menjadi dasar bagi kesepakatan bersama dan masuknya mereka ke 
dalam ketentuan Bagian 10 ini. 
 



 

(c) Kontroversi, perselisihan, atau klaim apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Syarat ini akan 
diselesaikan melalui arbitrase di Pengadilan Arbitrase Internasional Kamar Dagang Internasional 
sesuai dengan Aturan Arbitrasenya. Arbitrase akan diselenggarakan di Singapura. Jumlah arbiter 
adalah tiga. Biaya dan pengeluaran arbiter dan otoritas penyelenggaraan, jika ada, akan 
dibayarkan secara merata oleh para pihak. Hukum Vietnam akan mengatur proses arbitrase. 

 
13.26 Negara EMEA lainnya. Untuk setiap Acara tatap muka yang diadakan di negara-negara di 

Eropa, Timur Tengah atau Afrika, selain di negara yang secara tegas disebutkan di atas atau 
Acara Hibrida apa pun dengan aspek tatap muka dari Acara Hibrida yang diadakan di Eropa, 
Timur Tengah atau Afrika, selain di negara yang secara tegas disebutkan di atas: 
 

(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah Amazon Web Services EMEA SARL.  
 
(b) Hukum Luksemburg, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan 

setiap sengketa apa pun yang mungkin timbul antara Anda dan kami. Perselisihan apa pun yang 
terkait dengan Syarat ini dengan cara apa pun, termasuk di mana salah satu pihak mencari 
bantuan sementara, akan diadili di pengadilan distrik Luksemburg. 

 
14. Ketentuan Khusus untuk Yurisdiksi Tertentu. 
 

Terlepas dari apa pun yang bertentangan yang terkandung dalam Syarat ini: 
 
14.1 India. Untuk Acara virtual apa pun yang menyatakan di situs web pendaftarannya bahwa acara 

tersebut diselenggarakan oleh Amazon Internet Services Private Limited: 
 
(a) Entitas yang mengontrak AWS adalah AISPL. 

 
(b) Hukum India, tanpa mengacu pada perbedaan aturan hukum, mengatur Syarat ini dan segala 

sengketa apa pun yang dapat timbul antara para pihak. Semua perselisihan dan perbedaan yang 
timbul dari Syarat ini akan dirujuk ke arbitrase oleh arbiter tunggal yang ditunjuk oleh AISPL. 
Keputusan dan putusan yang ditentukan oleh arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat para 
pihak. Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan 
Konsiliasi (India), 1996, yang mungkin berlaku dari waktu ke waktu. Proses arbitrase akan 
dilakukan dalam bahasa Inggris dan kursi arbitrase akan berada di New Delhi. 
 

(c) Berikut ini menggantikan Bagian 5: Semua biaya dan beban yang harus dibayar berdasarkan 
Syarat ini tidak termasuk pajak barang dan jasa yang berlaku (“GST”) (“Pajak”) yang secara 
hukum wajib dibebankan oleh AISPL berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk tujuan 
klausul ini, GST akan mencakup Pajak Barang dan Jasa Pusat, Pajak Barang dan Jasa Negara 
Bagian, Pajak Barang dan Jasa Wilayah Serikat, dan Pajak Barang dan Jasa Terintegrasi 
sebagaimana mungkin berlaku. Pajak yang dikenakan oleh AISPL akan dicantumkan dalam 
faktur yang diberikan kepada Anda sesuai dengan undang-undang yang berlaku. AISPL dapat 
membebankan, dan Anda akan membayar, Pajak apa pun yang berlaku, yang dinyatakan secara 
terpisah pada faktur. Sesuai dengan persyaratan undang-undang berdasarkan GST, Anda akan 
memberikan semua informasi yang diperlukan seperti alamat terdaftar GST yang benar, nama 
resmi, dan GSTIN (“Informasi GST”) agar AISPL dapat menerbitkan faktur GST yang benar 
sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Jika faktur GST yang diberikan kepada Anda 
salah, Anda akan memberi tahu kami tepat waktu, untuk memungkinkan AISPL memperbaiki 
faktur pajak GST. AISPL akan menentukan tempat penyediaan layanan berdasarkan Informasi 
GST yang Anda berikan dan dengan demikian, membebankan GST (CGST dan SGST/UTGST 
atau IGST) pada tagihannya. Setiap pemotongan pajak yang mungkin berlaku untuk biaya dan 
beban yang harus dibayar kepada kami adalah untuk akun kami. Anda akan membayar biaya 
dan tagihan dalam faktur kami secara penuh (kotor) tanpa menerapkan pemotongan pajak. Jika 
Anda secara terpisah menyetorkan pajak pemotongan yang berlaku atas biaya dan beban 
tersebut ke kas pemerintah yang berlaku dan menerbitkan kepada kami sertifikat pemotongan 
pajak yang membuktikan setoran tersebut, setelah menerima sertifikat pemotongan pajak dalam 



 

bentuk aslinya, kami akan mengembalikan kepada Anda jumlah yang sama dengan pajak yang 
dibuktikan dengan deposit. 


