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FAQ 

No. 01/03/b/00/IDRP/2019 
 

Apa itu IDR Private (IDRP)? 

IDR Private (IDRP) adalah aset kripto yang menggunakan teknologi blockchain 

untuk menjaga aset agar selalu aman, perpindahan aset secara efisien dan cepat, 

dan dengan penjaminan aset dipatok secara ketat 1:1 ke Rupiah Indonesia. 

Layanan IDR Private adalah platform untuk melakukan transfer aset kripto IDRP 

antar pengguna tanpa biaya. 

IDRP membantu pengguna untuk menghemat biaya transfer sampai dengan proses 

transfer kembali dana ke bank. 

 

Bagaimana cara bergabung ke IDRP? 

Setiap orang bisa bergabung sebagai pengguna/nasabah dengan minimal umur 17 

tahun (yang sudah memiliki KTP/SIM/Password atau identitas yang diakui 

pemerintah Indonesia lainnya). Dalam keaadan sadar dan memiliki akses ke email 

pribadi yang sudah dimiliki.  

Buka https://idrp.io dan klik kanan atas DAFTAR 

Ikuti langkah-langkah dengan mengisi “Email” dan juga “Password”. Konfirmasi 

akan terkirim ke email yang didaftarkan, mungkin di Inbox atau folder lain seperti 

Spam dan Promotion. 
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Kenapa harus mengisi biodata tambahan 

Nasabah yang sudah mendaftar di IDR Private harus melakukan KYC (Know Your 

Customer) atau syarat untuk pengecekan identitas dari nasabah IDRP. 

Hal ini digunakan demi menjadi keamanan data informasi, serta aturan yang berlaku 

di Negara Indonesia 

 

Bagaimana cara deposit? 

Setelah sukses login masuk ke dalam dashboard, buka menu “Bank” dan pilih tab 

“Deposit”. 

Kirimkan nominal uang Rupiah yang akan digunakan untuk menukar menjadi IDRP 

ke nomor rekening dana nasabah IDR Private sesuai dengan detail yang sudah 

tersedia dengan minimal deposit adalah “Rp.50.000”. 

Setelah sukses transfer uang ke rekening tersebut, untuk selanjutnya melakukan 

konfirmasi dengan mengirimkan bukti transaksi transfer sesuai pengiriman di dalam 

halaman yang sama. Transaksi akan diproses masuk ke dalam balance IDRP Anda. 

 

Bagaimana cara transfer aset IDRP? 

Setelah sukses login masuk ke dalam dashboard, buka menu “Bank” dan pilih tab 

“Deposit”. 

Kirimkan nominal uang Rupiah yang akan digunakan untuk menukar menjadi IDRP  
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ke nomor rekening dana nasabah IDR Private sesuai dengan detail yang sudah 

tersedia dengan minimal deposit adalah “Rp.50.000”. 

Setelah sukses transfer uang ke rekening tersebut, untuk selanjutnya melakukan 

konfirmasi dengan mengirimkan bukti transaksi transfer sesuai pengiriman di dalam 

halaman yang sama. Transaksi akan diproses masuk ke dalam balance IDRP Anda. 

 

Berapa biaya untuk transfer IDRP? 

Untuk biaya semua transaksi (deposit, withdrawal, transfer, dan terima) uang Rupiah 

dan aset kripto IDRP di IDR Private adalah GRATIS. 

 

Bagaimana cara withdraw? 

Setelah sukses login masuk ke dalam dashboard, buka menu “Bank” dan pilih tab 

“Withdraw”. 

Pastikan Anda sudah sukses melakukan KYC. Nama penerima secara otomatis 

menyesuaikan dengan nama yang ada di dalam platform IDR Private. Selanjutkan 

pilih nama bank untuk dilakukan proses withdraw IDRP, masukkan nomor rekening 

dan nama kota pembukaan rekening bank tersebut.  

Anda diperbolehkan melakukan withdraw Rupiah minimal dengan nominal sebesar 

“Rp.150.000.” 

Setelah sukses melakukan proses request withdraw tersebut, jangan lupa untuk 

melakukan verifikasi permohonan yang dikirimkan melalui email yang terdaftar di  
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dalam paltform IDR Private. Admin tidak dapat melakukan proses jika dari nasabah 

belum melakukan prosedur verifikasi tersebut. 

Setelah proses verifikasi dilakukan, maka admin akan memproses untuk transfer ke 

bank tujuan yang ada dalam permohonan tersebut dalam 1X24 jam. 
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