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Layanan IDRP sepenuhnya dijalankan oleh PT. Rupiah Digital Indonesia, entitas yang berasal
dari Indonesia.
Ini adalah kontrak antara Saya (pengguna) dan PT. Rupiah Digital Indonesia, sebuah
perusahaan swasta (Perseroan Terbatas) yang dibentuk di Indonesia ("IDRP"). Memiliki situs
web di https://idrp.io juga terkandung API dan aplikasi seluler bernama IDRP. Saya setuju
bahwa telah membaca, memahami, dan menerima semua persyaratan dan ketentuan yang
terdapat dalam Perjanjian ini, serta Kebijakan Privasi dan Persetujuan E-Sign kami.
Update terakhir: 2 November 2018
Layanan Dasar IDRP
● Kelayakan. Agar memenuhi syarat untuk menggunakan layanan IDRP, Anda harus
berusia minimal 17 tahun.
● Layanan IDRP. Anda harus memiliki akun IDRP ("IDRP Account") yang mencakup
kegiatan dasar yaitu: Login ke dalam dashboard pengguna, menyimpan aset kripto
berupa IDRP, layanan kirim host to host IDRP yang prosesnya tercatat di blockchain,
layanan menerima aset kripto IDRP, layanan konversi dari aset kripto IDRP ke bentuk
Rupiah untuk ditransfer ke bank tujuan sesuai dengan nama pemilik akun,
memungkinan IDRP memiliki layanan lainnya pihak ketiga yang berelasi, dan setiap
peredaran aset kripto memiliki jaminan aset mata uang Rupiah yang berbanding sama
1:1.
● Biaya. Daftar lengkap biaya (fee) IDRP dapat ditemukan pada halaman Penetapan Tarif
dan Biaya (Pricing and Fees Disclosures)
Membuat Akun IDRP
● Pendaftaran Akun IDRP. Untuk menggunakan layanan IDRP, Anda harus mendaftar
untuk memiliki akun ("IDRP Account") dengan memberikan Alamat Email dan
menyetujui Ketentuan Perjanjian dan Kebijakan Privasi kami. Dengan kebijakan yang
kami buat, kami dapat menolak untuk membuka akun IDRP untuk Anda, atau
membatasi aktivitas Anda dalam bertransaksi IDRP.
● Verifikasi Identitas. Anda setuju untuk memberikan informasi yang kami minta untuk
keperluan verifikasi identitas dan deteksi pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan,
atau kejahatan keuangan lainnya dan memungkinkan kami untuk menyimpan catatan

●

informasi tersebut. Anda harus menyelesaikan prosedur verifikasi tertentu sebelum
diizinkan menggunakan layanan IDR Private dan akses Anda ke salah satu atau
layanan lain di IDR Private, termasuk transfer aset kripto, dan batas yang berlaku untuk
penggunaan atas layanan IDR Private, dapat diubah sebagai akibat dari informasi yang
dikumpulkan secara berkelanjutan. Informasi yang kami minta dapat mencakup
informasi pribadi tertentu, mencakup Nama, Alamat, Nomor Telepon, E-mail, Tanggal
Lahir, NPWP, No. KTP, dan info mengenai rekening Bank Anda (seperti Nama Bank,
Jenis Akun, Lokasi Buka Bank, dan Nomor Rekening itu sendiri). Dalam memberikan
kami informasi ini atau lainnya yang mungkin diperlukan, Anda dapat mengkonfirmasi
bahwa info tersebut akurat dan otentik. Anda menyetujui untuk terus memperbarui jika
ada informasi yang diubah. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengajukan
pertanyaan, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, yang kami anggap perlu
untuk memverifikasi identitas Anda atau melindungi, dan/atau kami melawan penipuan
atau kejahatan keuangan lainnya, dan untuk mengambil tindakan yang kami anggap
perlu berdasarkan hasil dari pertanyaan semacam itu. Bahwa lembaga-lembaga yang
berafiliasi dengan pemerintah berhak untuk mendapatkan informasi pribadi Anda
sebagai sumber referensi, pencegahan penipuan atau tujuan lain yang dibutuhkan oleh
negara.
Akses. Untuk mengakses layanan IDR Private, Anda harus memiliki perangkat yang
diperlukan (seperti laptop, HP dan tablet) dan berlangganan internet pada provider
telekomunikasi tertentu. Layanan IDR Private dapat diakses langsung menggunakan
Situs IDR Private.

Layanan Transfer Aset
● Deposit. Anda dapat melakukan deposit dana ke Wallet Anda menggunakan metode
transfer uang yang tersedia di Situs IDR Private, selanjutnya Anda diharuskan untuk
mengkonfirmasi bukti transfer tersebut di dalam Situs IDR Private. Sehingga Wallet
Anda akan menunjukkan dana yang dideposit setelah kami memproses bukti transfer
tersebut. Ketika melakukan "deposit" dana ke dalam Wallet akan mendapatkan
konfirmasi pengisian aset kripto dari IDR Private. IDR Private akan menyimpan dana
rupiah yang diterima di rekening dana nasabah yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan tentang segregate account.
● Pembelian Aset Digital. Untuk mengubah mata uang rupiah yang Anda deposit menjadi
aset kripto IDRP, Anda harus mengikuti petunjuk yang relevan di Situs IDR Private.
● Pembatalan. Ketika Anda memberi kami instruksi untuk membeli Aset Digital
menggunakan E-Money, Anda tidak dapat membatalkan transaksi tersebut kecuali order
tersebut tidak akan terjadi sampai tanggal yang disepakati di kedepannya. Hal ini dapat
terjadi jika pembelian Aset Digital anda berulang (+ "Future Transaction"). Dalam kasus
Future Transaction, Anda dapat menarik persetujuan sampai akhir hari kerja sebelum
tanggal eksekusi "Future Transaction". Untuk menarik membatalkan Anda ke Transaksi
Masa Depan, ikuti petunjuk di Situs Tokocrypto.
● Informasi Akun. Anda akan dapat melihat saldo aset Wallet dan riwayat transaksi
menggunakan Situs IDRP, termasuk (i) jumlah IDRP, (ii) referensi transaksi di

●

●

●

blockchain, (iii) semua biaya yang dikenakan (termasuk rincian biaya), (iv) tanggal debit
atau kredit dari setiap Pembelian Aset Digital (sebagaimana mestinya).
Hak pengembalian uang. Jika terjadi transaksi tidak sah, kami akan mengembalikan
jumlah transaksi tersebut dalam satu hari kerja dan mengembalikan aset kripto Anda ke
sumber transaksi awal.
○ Jika Anda curang atau dengan sengaja atau lalai gagal melaksanakan kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini, Anda akan bertanggung jawab atas semua kerugian
yang ditimbulkan oleh Anda atau kami.
○ Anda akan bertanggung jawab atas kerugian Rp500.000 pertama dari setiap
kerugian yang Anda keluarkan sehubungan dengan transaksi tidak sah yang
muncul dari penggunaan kredensial yang hilang atau dicuri (misalnya ketika
Anda gagal menjaga fitur pribadi dari Akun IDRP Anda secara aman).
Jika ada perselisihan antara kami dan Anda mengenai transaksi yang tidak sah, kami
dapat secara sementara mengkredit Wallet Anda sembari kami menyelesaikan
perselisihan. Di mana kami menentukan bahwa transaksi itu resmi, kami dapat
membalikkan kredit itu dan memperbaiki kesalahan yang dibuat dalam setiap
pernyataan Wallet aset tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda. Anda juga
akan bertanggung jawab kepada kami untuk setiap aset yang telah Anda transfer yang
sementara dikreditkan ke Wallet aset Anda.
Jika suatu transaksi dilakukan secara tidak benar (misalnya karena kesalahan kami),
kami akan mengembalikan kepada Anda jumlah dari transaksi tersebut tanpa
penundaan yang tidak semestinya dan mengembalikan ke Wallet aset Anda.
*Persetujuan untuk mengakses, memproses, dan menyimpan data pribadi Anda.* Anda
memberikan persetujuan eksplisit kepada kami untuk mengakses, memproses, dan
menyimpan informasi pribadi apa pun yang Anda berikan kepada kami untuk tujuan
kami menyediakan layanan transfer aset kepada Anda. Persetujuan ini tidak terkait
dengan, dan tidak mempengaruhi, hak atau kewajiban apa pun yang kami atau Anda
miliki sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data. Anda dapat
menarik persetujuan Anda untuk kami menyediakan layanan pemrosesan transfer aset
kepada Anda kapan saja dengan menutup akun IDRP Anda.

