
PERJANJIAN KESEPAKATAN 
PARTISIPAN DAN PENYELENGGARA 

RETAS DARI RUMAH  
Perjanjian ini dibuat oleh dan antara pihak penyelenggara Retas dari Rumah 
(Penyelenggara) dan partisipan. 

Retas dari Rumah adalah upaya mencari solusi untuk menghadapi dampak pandemi 
COVID-19 di Indonesia terhadap masyarakat, sistem kesehatan, relasi sosial dan 
ekonomi. Retas dari Rumah (Acara) diadakan pada tanggal 11-13 Mei 2020. 

Dengan berpartisipasi dalam Acara ini, anda bersepakat untuk mengikuti Perjanjian 
Kesepakatan antara partisipan dan penyelenggara.  

1. Partisipasi 
1. Kriteria. Partisipan harus berusia setidaknya 17 tahun. Jika partisipan 

berusia di bawah 17 tahun, maka pastikan bahwa orang tua atau wali 
partisipan menyetujui keikutsertaan anda. Tidak ada batasan domisili 
partisipan. Partisipan bersedia mengikuti tata cara dan mekanisme yang 
ditetapkan penyelenggara.  

2. Penyelenggaraan Acara. Retas dari Rumah diselenggarakan secara 
daring (online) pada tanggal 11-13 Mei 2020. Partisipan memiliki 48 jam 
untuk membentuk tim, berkolaborasi dan membangun solusi yang terbagi 
dalam 5 jalur. Kami akan memulai dengan sesi kickoff pada pukul 12.30 
WIB pada hari Senin, 11 Mei 2020 dan akan mengakhiri kegiatan pada 
hari Rabu, 13 Mei 2020 (waktu akan diumumkan kemudian). Acara ini 
tidak berbayar dan seluruh online platform yang dipakai adalah platform 
tidak berbayar, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing 
platform.  

3. Ide/gagasan. Partisipan dapat membawa ide masing-masing ataupun 
membuat ide bersama dalam acara ini.  

4. Tim. Tim terdiri dari maksimum 5 orang yang akan dibentuk bersama, 1

serta memilih satu pemimpin tim untuk memudahkan koordinasi. 

1 Syarat dan Ketentuan Retas dari Rumah versi 1, 9 Mei 2020. Dokumen ini diadaptasi dari The Global 
Hack. The Global Hack, Estonia (theglobalhack.com) 
 



5. Mentoring. Penyelenggara akan menyediakan mentor sepanjang acara 
berlangsung dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Mentor 
bukanlah bagian dari anggota tim.  

6. Sponsor. Acara ini nirsponsor, namun penyelenggara menerima donasi 
untuk mendukung operasional dan pengembangan prototipe lebih lanjut. 
Para donatur akan diberikan akses ke acara ini, publikasi online dan 
dokumentasi dari acara. Apabila dalam masa acara penyelenggara 
sponsor, penyelenggara akan mengumumkannya secara terbuka.  

7. Evaluator. Penyelenggara memiliki evaluator yang sesuai dengan 
bidangnya. Mereka yang akan mengevaluasi ide-ide terbaik. Nama-nama 
evaluator bisa dilihat di sini. 

8. Dukungan dana. Tim yang terpilih di setiap jalur akan mendapatkan dana 
untuk mengembangkan prototipenya. Jumlah dananya tidak bisa 
dikonfirmasikan sekarang dan kami akan mendorong para donatur untuk 
memberikan insentif lebih selama acara berlangsung.  

2. Hak dan Kewajiban 

1. Hak dan Kewajiban Umum. Dengan mendaftarkan diri pada Acara ini, 
Partisipan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghormati hak-hak orang lain. Ini berarti semua hal yang dikirimkan 
tidak memiliki HAKI dari atau menjadi hak milik pihak lain; 

2. Selama kegiatan berlangsung, maka partisipan diharapkan untuk saling 
menghormati dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk eksplorasi ide. 
Apabila terjadi miskomunikasi, harap diselesaikan dengan santun.  

3. Partisipan tidak akan mengirimkan atau mempublikasikan apapun yang 
dapat merusak kredibilitas dari Penyelenggara, donatur atau pihak ketiga; 

4. Partisipan tidak akan mengajukan konten yang melanggar hukum, 
mengancam ataupun bertentangan dengan Kode Etik (sebagaimana 
didefinisikan di bawah ini); 

5. Partisipan tidak akan memposting ataupun mengirimkan iklan produk atau 
bisnis; 

6. Partisipan tidak akan mengirimkan konten yang berisi virus, malware 
ataupun yang berisi program pengrusak; 

7. Partisipan tidak akan mencoba , menciptakan atau menggunakan akses 
yang tidak terotorisasi ke jaringan kami ataupun platform lain dan atau 
sistem penyimpanan selama Acara. 

https://bit.ly/Gdriveretasdarirumah


2. Kebijakan privasi. Partisipan mengkonfirmasi bahwa telah membaca kebijakan 
privasi kami yang ada di (link gdrive) dan dengan menandatangani Perjanjian 
Kesepakatan ini, menerima semua kondisi yang tercatat di sana.  

3.  Syarat dan Ketentuan Platform yang digunakan. Retas dari Rumah 
menggunakan platform dan provider internet dari pihak ketiga. Setiap platform 
memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Kami tidak bertanggung jawab 
atas kinerja mereka. Silakan pelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuan 
masing-masing platform dan provider.  

4. IP dan non-disclosure 

1. Kepemilikan dari Platform dan Acara. Partisipan mengakui bahwa 
semua hak atas platform (kecuali yang dimiliki pihak ketiga) yang 
digunakan untuk menyelenggarakan Acara ini, termasuk materi tertulis 
terkait dan dokumentasi yang disebutkan di dalam Perjanjian 
Kesepakatan ini, dimiliki secara eksklusif oleh Penyelenggara dan atau 
pihak ketiga yang terkait.  

2. Kepemilikan karya. Seluruh karya yang dihasilkan selama Acara menjadi 
milik partisipan/tim dan Partisipan menyetujui bahwa hak atas setiap karya 
akan mengikuti prinsip Creative Commons. Partisipan bisa memilih 1 dari 
3 lisensi creative commons yang tersedia.  

3. Penggunaan Karya oleh Penyelenggara dan Donatur/Sponsor (jika 
ada). Dengan berpartisipasi di Acara ini, partisipan setuju untuk membagi 
gambar atau screenshots yang diambil oleh Penyelenggara dan 
Donatur/Sponsor (jika ada) tanpa kompensasi dalam bentuk apapun. 
Partisipan mengerti bahwa gambar maupun potongan gambar mungkin 
akan disiarkan, dipamerkan, direproduksi, diedit, digunakan dan 
didistribusikan oleh Penyelenggara dan Donatur/Sponsor (jika ada) untuk 
kepentingan promosi. Ini termasuk pemberian ijin penggunaan nama, 
gambar wajah dan suara. Partisipan bisa memilih menyatakan tidak 
bersedia atas penggunaan gambar wajah dengan mengirimkan email ke 
retasdarirumah@gmail.com Penyelenggara juga diberi hak untuk 
mereferensikan partisipan dan tim dan menggunakannya untuk keperluan 
publikasi.  

6. Penyelesaian Konflik 



1. Pembatasan. Penyelenggara, Donatur/Sponsor (jika ada), Mentor dan 
Evaluator tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di luar proses 
penyelenggaraan acara dan di luar platform yang disepakati.  

2. Penyelesaian Konflik. Apabila selama penyelenggaraan acara terjadi 
kesalahpahaman, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan 
mufakat.  

7.  Pelanggaran.  

1. Pelanggaran. Apabila partisipan melakukan pelanggaran terhadap 
perjanjian kesepakatan, kode etik dan syarat dan ketentuan tersebut di 
atas, maka Penyelenggara berhak untuk mengeluarkan partisipan dari 
Acara.  

2. Perjanjian Kesepakatan ini berlaku pada saat partisipan melakukan 
pendaftaran Acara. 

3. Konflik yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat akan 
diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik 
Indonesia.  

 

 

 

 
 


