
BAB II 

PERATURAN PELAYANAN 

Pasal 2 

LEGALISASI 

Persoalan teknis yang terjadi diluar kendali dari Layanan Legalisasi PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA biasanya terjadi dikarenakan adanya perubahan peraturan dari Instansi 

atau Kedutaan terkait. 

1. Pihak ‘KLIEN’ harus menerima apabila mendapatkan perubahan peraturan dari 

Instansi/Kedutaan terkait maupun perubahan peraturan tentang kelengkapan dokumen. 

2. Pihak ‘KLIEN’ diharuskan menerima apabila kedutaan meminta dokumen lain sebagai 

penunjang atau pendukung untuk legalisasi. Sebagai contoh: Kedutaan meminta stempel 

atau syarat Stamp dari BPOM/KADIN atau instansi lain terkait isi dari dokumen tersebut 

sebagai tambahan untuk kelengkapan dokumen. 

3. Pihak ‘KLIEN’ diwajibkan menerima apabila mendapatkan Reschedule Appointment secara 

langsung dari Instansi/Kedutaan terkait mengenai penanganan DOKUMEN. 

4. Pihak ‘KLIEN’ tidak diwajibkan memaksa pihak kami ‘PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO 

NUSANTARA‘ untuk mempercepat pengerjaan dokumen dikarenakan kami pun harus 

mengikuti peraturan yang ada di Instansi/Kedutaan tersebut. 

5. Pihak ‘KLIEN’ harus memahami dan mengikuti aturan yang diminta jika terjadi;   

a. Apabila mendapatkan overdue kesalahan oleh sistem dari: 

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

Sistem dari Kementrian Hukum Dan Ham meminta untuk mengisi Surat Spesimen 

yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Dokumen tersebut. 

 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 

Sistem dari Kementerian Luar Negeri menolak dokumen untuk di verifikasi. 

Permasalahan yang sering terjadi apabila ditolak oleh sistem dikarenakan ERROR 

nya Sistem Aplikasi Kementrian Luar Negeri. 

b. Apabila mendapatkan overdue secara langsung oleh pejabat dari: 

 PENGADILAN/DEPARTEMEN AGAMA 

Pengambilan Dokumen di Pengadilan/ Departemen Agama tidak dapat dilakukan 

dikarenakan Pejabat dari instansi tersebut sedang ada urusan penting atau rapat, 

maka pengambilan dokumen akan dilakukan di hari SELANJUTNYA. 

 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI (DIKTI) 

Jika Pengajuan Dokumen di tolak dikarnakan tidak sesuai/ kurangnya Biodata 

mahasiswa KLIEN pada laman website https://pddikti.kemdikbud.go.id/ sehingga 

KLIEN harus mengubah Data nya terlebih dahulu di Universitasnya. 

https://pddikti.kemdikbud.go.id/


 KEDUTAAN 

Lamanya menunggu Jadwal Appointment yang telah ditentukan oleh pihak 

Kedutaan dikarenakan lama atau cepatnya Appointment bukan wewenang dari  

PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA. 

 

BAB III 

PEMBATALAN LAYANAN 

1. Pihak ‘KLIEN’ tidak bisa membatalkan/ memberhentikan layanan Legalisasi ketika 

dokumen sudah mulai diproses atau dokumen yang diproses mendekati selesai. Yang 

dimaksud dalam proses adalah dokumen sudah mendapatkan pengesahan dari salah satu 

instansi. 

2. PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA bisa menolak dengan tegas atas pembatalan 

layanan legalisasi dari KLIEN secara sepihak. 

3. Jika pihak KLIEN membatalkan secara sepihak saat proses pengerjaan pekerjaan tengah 

berlangsung, maka pihak PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA dapat menuntut hak 

pembayaran penuh sesuai dengan invoice yang telah dikeluarkan oleh pihak PT. 

MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA kepada KLIEN. 

4. PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA dapat memulangkan dokumen kepada KLIEN 

tanpa adanya pengembalian dana, apabila berkas yang dilegalisir adalah palsu. 

5. Pembatalan layanan bisa dilakukan apabila instansi atau kedutaan terkait sudah 

memutuskan, “dokumen tersebut tidak dapat dilegalisir” dikarenakan adanya peraturan 

terbaru yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. 

 

 

BAB IV 

PENYELESAIAN PEMBAYARAN 

Penyelesaian Pembayaran adalah ketika KLIEN membutuhkan dokumen/berkas lain 

yang  ingin digunakan, namun ada tagihan yang belum diselesaikan kepada PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA. 

1. Pihak KLIEN tidak bisa mengambil berkas asli/copy yang sudah selesai dilegalisir maupun 

yang belum dilegalisir, apabila belum menyelesaikan tagihan kepada PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA. 

2. Apabila KLIEN belum menyelesaikan tagihan dan KLIEN ingin menggunakan dokumen 

tersebut dalam keadaan yang mendesak. KLIEN bisa mengajukan pengambilan dokumen 



kepada PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA, namun keputusan memberikan/ 

menahan dokumen tetap ada dari pihak PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA. 

3. Jika pihak klien tidak membayar sesuai dengan peraturan yang ditentukan perusahaan, 

maka; 

1. Tim Debt Collect kami akan menghubungi pihak KLIEN melalui Email/ No. Tlpn/ 

mendatangi ke alamat yang tertera secara langsung untuk meminta KLIEN segera 

melunasi pembayaran. 

2. Jika pihak KLIEN yang bersangkutan tidak dapat di hubungi, maka ahli waris dari 

pihak KLIEN yang akan bertanggungjawab atas semua pelunasan pembayaran. 

3. Jika kedua pilihan diatas tidak dapat dilakukan, maka kami PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan KLIEN 

kepada pihak yang berwenang. 

 

BAB V 

PENAMBAHAN HARGA 

Dikarenakan setiap Instansi/Kedutaan memiliki Peraturannya masing-masing dan kami 

pihak PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang 

dibuat oleh Instansi/Kedutaan tersebut tanpa terkecuali. 

1. Setiap adanya kenaikan harga, biasanya pihak Instansi/Kedutaan memberikan 

pemberitahuan via website/email/secara langsung kepada pihak PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA. Namun, ada beberapa kedutaan/Instansi yang menaikan harga 

tanpa memberi Informasi terlebih dahulu kepada pihak PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO 

NUSANTARA dan pihak KLIEN diwajibkan untuk membayar tagihan yang sudah dibayar 

oleh pihak  PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA kepada Instansi/ Kedutaan tersebut. 

2. Untuk biaya di KAMAR DAGANG INDUSTRI (KADIN), instansi tersebut memiliki kebijakan 

tersendiri dalam menghitung biaya ekspor/impor. Biaya tersebut dapat dihitung dalam 

Invoice berkas yang ingin dilegalisir. Khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan 

masalah perdagangan yang ingin di Legalisir ke negara Timur Tengah. 

 

BAB VI 

PERATURAN KEUANGAN 

Pengembalian dana (REFUND) adalah sejumlah uang yang akan KLIEN terima atas 

pembatalan pemesanan Layanan. 

 



 Ketentuan Umum Pengembalian Dana (REFUND) : 

1. Pengajuan pengembalian dana harus dilakukan sendiri oleh pihak KLIEN yang 

bersangkutan tanpa pihak perantara dan tanpa terkecuali. 

2. Proses pengajuan pengembalian dana harus melalui sistem dan tata cara yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

• Mediamaz > https://mediamaz.co.id/refund 

• Mega > https://megapenerjemah.com/refund 

3. Proses pengembalian dana dari PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA ke KLIEN 

adalah maksimal 14 hari kerja setelah proses pengembalian dana telah disetujui PT. 

MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA. 

4. Pengajuan pengembalian dana juga berlaku untuk KLIEN yang melakukan transaksi 

lebih. 

 

 Ketentuan Pengembalian Dana Layanan Legalisasi : 

1. Pengajuan pengembalian dana dapat ditolak, apabila kesalahan legalisasi muncul dari 

luar pihak PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA. Seperti masalah teknis yang ada 

di dalam internal kementerian, kedutaan dan lembaga lainnya. 

2. Pengajuan pengembalian dana tidak dapat dilakukan, jika proses pengerjaan Dokumen 

telah berlangsung yang sebelumnya telah diinfokan oleh tim PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA. 

3. Pengajuan pengembalian dana dapat ditolak, dengan berbagai alasan oleh KLIEN 

seperti penggunaan dokumen sudah tidak diperlukan lagi atau dokumen tidak ingin 

dilanjutkan. 

4. Pihak KLIEN tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA jika ada proses mekanisme yang tidak sesuai dengan apa 

yang seharusnya dijalankan dalam manajemen PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO 

NUSANTARA. 

 

 Di atas adalah beberapa poin yang sudah ditentukan oleh PT. MEDIAMAZ SOLUSINDO NUSANTARA. 

Mohon para KLIEN diwajibkan untuk membaca prosedur di atas sebelum melakukan legalisasi agar 

tidak terjadi kekeliruan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. 

 Dalam hal ini pihak KLIEN telah membaca dan menyetujui peraturan diatas sehingga jika melanggar, 

dapat dilakukan Proses Mediasi maupun penempuhan jalur hukum oleh pihak PT. MEDIAMAZ 

SOLUSINDO NUSANTARA. 


