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[DANARUPIAH] 

KEBIJAKAN PRIVASI DAN OTORISASI 

PT. Layanan Keuangan Berbagi (Dana Rupiah) berkomitmen tinggi untuk menjaga privasi dari 

konsumen kami. Informasi yang didapatkan oleh PT Layanan Keuangan Berbagi hanya akan 

digunakan untuk keperluan usaha PT. Layanan Keuangan Berbagi yang berhubungan dengan 

pinjaman yang dilakukan oleh konsumen/pengguna layanan aplikasi ini, termasuk namun tidak 

terbatas pada analisa kelayakan terhadap produk pinjaman, keperluan untuk memproses 

transaksi, melaksanakan perintah pengadilan, proses hukum yang berlaku, dan proses laporan 

kepada OJK. PT Layanan Keuangan Berbagi tidak akan membagikan infomasi pribadi 

konsumen dan atau ex-konsumen kami kepada pihak ketiga manapun selain untuk keperluan 

di atas. Terkait dengan penjelas tersebut diatas, setiap pengguna aplikasi Dana Rupiah wajib 

mematuhi kebijakan privasi danotorisasi sebagai berikut: 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Dana Rupiah adalah perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia; 

2. Pengguna adalah individu atau badan hukum yang cakap di hadapan hukum untuk mewakili 

dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 

3. Pengguna berkeinginan untuk menggunakan layanan Dana Rupiah; 

4. Dana Rupiah wajib melakukan verifikasi identitas calon peminjam; 

5. Pengguna bersedia memberikan informasi pribadi kepada dan untuk digunakan oleh Dana 

Rupiah. 

6. Afiliasi adalah setiap perusahaan atau badan hukum yang (a) mengendalikan suatu Pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung, atau (b) yang dikendalikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh suatu Pihak, atau (c) dikendalikan secara langsung maupun tidak 

langsung oleh perusahaan atau badan yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan 

suatu Pihak. Konteks “Pengendalian” dalam Pasal ini adalah kepemilikan langsung atau tidak 
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langsung atas mayoritas saham atau hak suara dalam suatu perusahaan, kemitraan atau badan 

hukum. 

7. Akun Dana Rupiah adalah identitas unik yang diberikan kepada Pengguna ketika 

menggunakan Layanan Dana Rupiah; 

8. Data Pribadi berarti termasuk namun tidak terbatas pada (i) nama, (ii) tanda 

pengenal/identitas, (iii) alamat, (iv) nomor telepon dan alamat surat elektronik yang biasa 

digunakan, (v) informasi biometrik, (vi) kontak darurat (vii) dan informasi tambahan lainnya 

yang diperlukan Dana Rupiah dalam melakukan verifikasi identitas calon peminjam. 

9. Informasi Operasi Pengguna berarti termasuk namun tidak terbatas pada alamat IP komputer, 

model perangkat keras, sistem operasi yang digunakan Pengguna, lokasi Pengguna saat 

mengakses Sistem Elektronik layanan Dana Rupiah, dan informasi lain yang terkait dengan 

layanan Dana Rupiah; 

10. Keadaan Kahar berarti suatu keadaan atau kejadian yang berada di luar kendali yang tidak 

disebabkan karena kelalaian salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelum Para Pihak 

menandatangani Perjanjian serta yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian. 

Keadaan atau kejadian tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: kebakaran, banjir, gempa 

bumi, angin topan, letusan gunung berapi, wabah penyakit, pemogokan buruh, perang atau 

tindakan kekerasan atau sejenisnya baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan secara tegas, 

tindakan Pemerintah untuk mengubah/mencabut/menerbitkan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan usaha Dana Rupiah. Keadaan Kahar tidak termasuk kekurangan atau 

ketiadaan dana Pengguna, atau pencabutan izin usaha; 

11. Layanan Dana Rupiah meliputi, tetapi tidak terbatas pada penilaian kredit, penagihan dan 

pembayaran, dan layanan lainya yang disediakan oleh Dana Rupiah sebagaimana dapat diakses 

melalui Sistem Elektronik Dana Rupiah; 

12. Pemerintah berarti pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh kementrian apapun 

termasuk pemerintah daerah, badan dan biro yang berwenang, Pemerintahan”, saat dicetak 

kapital harus menjadi kata sifat dari Pemerintah. 

13. Pihak Ketiga berarti setiap pihak selain Dana Rupiah atau Pengguna. 
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14. POJK 77 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016. 

15. Sistem Elektronik Dana Rupiah berarti sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Dana 

Rupiah  dan aplikasi mobile Dana Rupiah yang dikelola oleh Dana Rupiah dengan layanannya 

dalam rangka menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi; 

16. Usia Pengguna, untuk terdaftar pada situs dan aplikasi Dana Rupiah, pengguna harus 

berusia 21 tahun ke atas, usia di bawah 21 tahun tidak diperkenankan untuk menggunakan 

layanan Dana Rupiah. Berdasarkan pertimbangan tertentu Dana Rupiah dapat memberikan 

persetujuan kepada pengguna yang berusia kurang dari 21 tahun untuk menggunakan aplikasi 

ini. 

17. Pengguna bersedia memberikan Data Pribadi Pengguna kepada dan mengizinkan Dana 

Rupiah untuk mengumpulkan, menggunakan, serta menyimpan Data Pribadi Pengguna untuk 

keperluan verifikasi calon penerima pinjaman; 

18. Dana Rupiah akan menerima , mengumpulkan, menggunakan dan menyimpan serta 

menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pengguna guna melakukan verifikasi identitas Pengguna 

sebagai calon penerima pinjaman; 

19. Pengguna dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan 

olehnya melalui penggunaan layanan Dana Rupiah, baik informasi mengenai Dana Rupiah 

maupun mengenai Pengguna, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan 

tertulis dari Dana Rupiah sebelumnya. 

B. DATA PRIBADI PENGGUNA 

1. Pengguna memberikan otorisasi kepada Dana Rupiah untuk mengumpulkan dan 

menggunakan Data Pribadi Pengguna; 

2. Data Pribadi Pengguna yang wajib diberikan kepada Dana Rupiah dan dapat dikumpulkan, 

digunakan, disimpan oleh Dana Rupiah termasuk namun tidak terbatas pada; 
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a. Identitas diri; seperti (i) nama, (ii) tanda pengenal/identitas, (iii) alamat, (iv) nomor telepon 

dan alamat surat elektronik yang biasa digunakan, (v) informasi biometrik, (vi) kontak darurat 

(vii) dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan Dana Rupiah dalam melakukan 

verifikasi identitas calon peminjam. 

b. Rekening bank Pengguna atau rekening pembayaran lainnya; 

c. Tempat dilakukannya pendaftaran pada akun Dana Rupiah di Sistem Elektronik Dana 

Rupiah; 

d. Informasi dari media sosial; 

e. Informasi dari daftar kontak yang terdapat pada telepon seluler, akun media sosial maupun 

email; 

f. Informasi transaksi melalui Akun Dana Rupiah; 

g. Informasi dari Pihak Ketiga terkait layanan Dana Rupiah; 

h. Informasi Operasi Pengguna; 

i. Informasi yang diberikan pada saat Pengguna menghubungi tim layanan pelanggan Dana 

Rupiah, dan informasi yang diberikan saat Pengguna berpartisipasi dalam survey, kuisioner 

dari Dana Rupiah; 

j. Email dan akun media sosial; dan 

k. Informasi yang dikumpulkan saat Pengguna berinteraksi dengan Afiliasi dan mitra bisnis 

Dana Rupiah. 

3. Pengumpulan Data Pribadi Pengguna oleh Dana Rupiah dilakukan dengan melakukan akses 

termasuk namun tidak terbatas pada: 

a. Akun Dana Rupiah milik Pengguna; 

b. Akun Media Sosial Pengguna (Facebook, Twitter, LinkedIn, dan akun lainnya); 
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c. Akun bisnis elektronik Pengguna (Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Elevenia, 

Ticket.com, Traveloka, Agoda, dll); 

d. Nomor ponsel Pengguna; dan 

e. Memverifikasi kepemilikan akun rekening bank untuk penggunaan layanan Dana Rupiah 

4. Pengguna dapat mengubah Data Pribadi Pengguna sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan oleh Dana Rupiah dan wajib segera menginformasikannya kepada Dana Rupiah 

C. PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA 

1. Pengguna memberikan otorisasi kepada Dana Rupiah untuk menggunakan Data Pribadi 

Pengguna untuk kepentingan: 

a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Penyelenggaraan jasa pinjam meminjam; 

c. Peningkatan Layanan Dana Rupiah kepada Pengguna; 

d. Pemberitahuan kepada Pengguna tentang status Layanan Dana Rupiah atau untuk menerima 

informasi tentang Layanan Dana Rupiah, serta untuk memberitahukan Pengguna mengenai 

status pemasaran dan informasi elektronik komersial lainnya; 

e. Pencegahan perbuatan melawan hukum; dan 

f. Kegunaan lain yang diizinkan oleh Pengguna. 

2. Dengan tunduk pada ketentuan di atas, Dana Rupiah dapat bekerjasama dan melakukan 

pertukaran Data Pribadi Pengguna untuk keperluan mitigasi risiko dengan: 

a.Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”); 

b.Payment Gateway Partner dan Payment Channel partner; 

c.Penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi; 
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d.Afiliasi Dana Rupiah; dan 

e.Karyawan, pegawai, Direktur Dana Rupiah dan Afiliasi Dana Rupiah. 

3. Terhadap kontak darurat yang diberikan oleh pengguna kepada Dana Rupiah, pengguna 

dengan ini memberikan hak kepada Dana Rupiah untuk melakukan panggilan telepon pada 

kontak darurat tersebut apabila Dana Rupiah tidak dapat menghubungi pengguna paling sedikit 

dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran guna memberikan 

informasi atas tagihan pengguna dan menyampaikan pemberitahuan bahwa pengguna belum 

memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman. 

D. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA 

Dana Rupiah akan berupaya sebaik mungkin menjaga kerahasiaan setiap Data Pribadi 

Pengguna, baik yang disampaikan langsung oleh Pengguna pada saat pendaftaran Akun Dana 

Rupiah, maupun yang dikumpulkan oleh Dana Rupiah berdasarkan kebijakan privasi ini baik 

dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang teruji keamanannya secara 

fisik, elektronik dan administrasi yang wajar. 

E. PENYIMPANAN DATA PRIBADI PENGGUNA 

1. Semua Data Pribadi Pengguna yang diterima Dana Rupiah akan disimpan dengan aman di 

negara Indonesia dan di lokasi Afiliasi Dana Rupiah; 

2. Setelah lewatnya jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud huruf F, Pengguna 

dapat meminta Dana Rupiah untuk memusnahkan Data Pribadi Pengguna baik pada Sistem 

Elektronik Dana Rupiah. 

F. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN DATA PENGGUNA 

1. Perlindungan serta penyimpanan Data Pengguna berlaku efektif pada tanggal pendaftaran 

Akun Dana Rupiah atas nama Pengguna pada Sistem Elektronik Dana Rupiah; 
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2. Dana Rupiah berhak menyimpan Data Pribadi Pengguna di sistem elektronik Dana Rupiah 

paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak penutupan Akun Dana Rupiah Pengguna 

berdasarkan kebijakan privasi ini. Ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian yang 

timbul dari penggunaan aplikasi Dana Rupiah ini berakhir atau diakhiri. 

G. PERNYATAAN DAN JAMINAN 

1. Dana Rupiah menjamin bahwa Dana Rupiah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 

yang berlaku dan akan menjaga keberlakuan izin usaha tersebut sampai dengan berakhirnya 

Perjanjian terhadap penggunaan Aplikasi Dana Rupiah; 

2. Pengguna adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum serta mampu bertindak untuk 

dan atas namanya sendiri berdasarkan hukum Indonesia; 

3. Pengguna merupakan pemilik Data Pribadi dan berhak mengungkapkan Data Pribadi 

Pengguna kepada Dana Rupiah; 

4. Pengguna adalah satu-satunya pihak yang dapat menggunakan akun Dana Rupiah milik 

Pengguna; 

5. Pengguna akan menjaga kerahasiaan kata sandi Akun Dana Rupiah milik Pengguna; 

6. Pengguna bertanggung jawab sendiri untuk semua tindakan dan pernyataan yang dibuat 

dengan menggunakan Akun Dana Rupiah dan kata sandi Akun Dana Rupiah milik Pengguna; 

7. Pengguna memberikan Data Pribadi yang akurat, benar, valid, terkini dan lengkap sesuai 

dengan persyaratan pendaftaran Akun Dana Rupiah; 

8. Pengguna menaati semua instruksi, syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat mengajukan 

permohonan melalui Sistem Elektronik Dana Rupiah; 

9. Pengguna tidak akan mengajukan permohonan ganti nama asli untuk tujuan apa pun yang 

melanggar hukum atau dilarang oleh Perjanjian ini. Pengguna tidak akan menggunakan 

layanan Dana Rupiah dengan cara apapun yang dapat melumpuhkan, mengganggu atau 

menyebabkan kerusakan ke website lain; dan 
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10. Pengguna tidak akan memperoleh atau berusaha memperoleh informasi selain yang 

disediakan pada Sistem Electronic Dana Rupiah terkait Layanan Dana Rupiah, dengan cara 

melanggar hukum atau Perjanjian ini. 

11. Dana Rupiah terdaftar dan diawasi oleh OJK; 

12. Dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dana 

Rupiah akan menjaga kerahasiaan Data Pribadi Pengguna dalam Sistem Elektronik Dana 

Rupiah; dan 

13. Dana Rupiah akan menggunakan Data Pribadi Pengguna untuk kepentingan permohonan 

pinjaman dan pemutakhiran Layanan Dana Rupiah kepada Pengguna. 

H. INDEMNIFIKASI 

Pengguna wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan Dana Rupiah dari dan terhadap 

segala klaim, kerugian, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya 

hukum) yang timbul karena adanya : 

1. Kerugian Pihak Ketiga; 

2. Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak selain Dana Rupiah; 

3. Penggunaan Akun Dana Rupiah oleh Pengguna; 

4. Penggunaan dana pinjaman oleh Pengguna; 

5. Pengungkapan Kata Sandi kepada Pihak Ketiga yang dilakukan bukan oleh Dana Rupiah; 

6. Tautan terhadap Website selain Sistem Elektronik Dana Rupiah; 

7. Masalah yang terdapat pada sistem bank yang digunakan dan dipilih Pengguna; 

8. Masalah jaringan operasi terkait koneksi bank atau faktor Keadaan Kahar lainnya; 

9. Penggunaan atau kegagalan Pengguna dalam menggunakan Layanan Dana Rupiah; 
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10. Biaya dan kerugian karena pembelian atau pengambilalihan barang, sampel, data, informasi 

atau transaksi yang sah oleh Pengguna melalui Layanan Dana Rupiah; 

11. Kesalahpahaman Pengguna atas Layanan Dana Rupiah; 

12. Kerugian lain yang timbul dari Layanan Dana Rupiah yang tidak disebabkan oleh Dana 

Rupiah; 

13. Setiap kerusakan yang disebabkan oleh serangan peretas, gangguan atau serangan virus 

pada komputer, penyesuaian teknis di sektor telekomunikasi, penutupan sementara karena 

peraturan pemerintah, dan kerusakan lainnya yang bukan merupakan kesalahan informasi yang 

telah diotentikasi Dana Rupiah bocor, hilang, dicuri atau dirusak; 

14. Segala risiko yang timbul akibat devaluasi mata uang; 

15. Tidak terpenuhinya faktor validitas, akurasi, ketepatan, keandalan, kualitas, stabilitas, 

kelengkapan atau ketepatan waktu dari informasi dan teknologi pada Layanan Dana Rupiah. 

I. PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN PRIVASI 

1. Pengguna setuju bahwa Dana Rupiah, atas dasar pertimbangan Dana Rupiah sendiri, dapat 

mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan 

atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah Dana Rupiah mengumumkan perubahan atau 

penambahan Perjanjian tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang 

dipilih oleh Dana Rupiah. Perubahan Perjanjian akan berlaku efektif segera setelah 

dipublikasikan; 

2. Pengguna dapat mengakses perubahan Perjanjian tersebut melalui halaman Sistem 

Elektronik Dana Rupiah dan Layanan Dana Rupiah; 

3. Jika Pengguna memutuskan untuk tetap menggunakan Layanan Dana Rupiah setelah 

pemberitahuan perubahan tersebut berlaku efektif, maka Pengguna dianggap telah sepenuhnya 

membaca, memahami dan sepakat atas seluruh isi kebijakan privasi ini termasuk segala 

perubahannya. 
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4. Jika Pengguna tidak setuju dengan isi dari perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud 

dalam angka 3, Pengguna wajib segera menginformasikan penolakan tersebut kepada Dana 

Rupiah dan sepakat untuk berhenti menggunakan Layanan Dana Rupiah, kecuali kewajiban 

Pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas Perjanjian Penerimaan Pinjaman. 

 

DISCLAIMER RISIKO 

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata 

antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari 

kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. 

2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada 

lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. 

3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman 

dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau 

menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, 

perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) 

maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna 

atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme 

Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh 

persetujuan yang dimaksud. 

4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, 

disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. 

5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya 

sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. 

6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas 

di media sosial. 

7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan 

menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman. 
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8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap 

pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima 

Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan 

Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman. 

9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai 

pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau 

Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana 

yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran 

hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang 

diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum 

tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

PT. Layanan Keuangan Berbagi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum 

Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Perusahaan menyediakan layanan interfacing 

sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan 

pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu 

atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak menyediakan segala bentuk saran atau 

rekomendasi pendanaan terkait pilihan-pilihan dalam situs ini. 

Isi dan materi yang tersedia pada situs Danarupiah dimaksudkan untuk memberikan informasi 

dan tidak dianggap sebagai sebuah penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun 

rekomendasi untuk menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan lainya. 

Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada fungsi administratif. 

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening Danarupiah adalah tidak dan tidak akan 

dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan di Indonesia. Perusahaan atau setiap 

Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau Agen-Agennya tidak memiliki tanggung 
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jawab terkait dengan setiap gangguan atau masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi 

yang disebabkan oleh minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs 

Perusahaan. 
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[DANARUPIAH] 

Syarat dan Ketentuan DanaRupiah 

PT. Layanan Keuangan Berbagi (DanaRupiah) sudah mendapatkan ijin dan 

wewenang (Permission and Authority) dari Pemberi Pinjaman (Lender) untuk 

memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman (Borrower). 

Syarat dan Ketentuan DanaRupiah ini (“Syarat dan Ketentuan”) adalah merupakan 

suatu kesatuan dengan Perjanjian Pinjaman (“Perjanjian”) dan Kebijakan Privasi 

(“Kebijakan Privasi”) dan karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perjanjian dan Kebijakan Privasi. 

DanaRupiah dengan ini mengingatkan Anda dengan sungguh-sungguh untuk harus 

membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan berikut ini secara teliti. Bacalah secara 

keseluruhan, teliti dan detail, sehingga Anda benar-benar paham ketika memilih untuk 

menerima ataupun tidak menerima Syarat dan Ketentuan ini. Dengan mengonfirmasi 

Syarat dan Ketentuan ini melalui platform dan mendaftar sebagai pengguna DanaRupiah, 

maka Anda dianggap telah membaca, mengerti, dan setuju untuk mematuhi semua 

persyaratan dalam yang diatur dalam Perjanjian, Syarat dan Ketentuan, dan kebijakan 

lain yang diberlakukan oleh DanaRupiah Arti dari ketentuan dalam Perjanjian maupun 

Syarat dan Ketentuan ini dan segala konsekuensi hukum yang terkait dengan Perjanjian 

dan Syarat dan Ketentuan ini harus sepenuhnya dipahami,sebelum anda menggunakan 

layan aplikasi ini. Anda diwajibkan untuk membaca Perjanjian, Kebijakan Privasi, dan 

Syarat dan Ketentuan secara detail.,Jika Anda tidak menerima semua atau sebagian dari 

Syarat dan Ketentuan ini, harap untuk segera hentikan penggunaan layanan yang 

diberikan oleh aplikasi ini, Jika Anda telah memahami dan menyetujui persetujuan 

penggunaan perangkat ini dan menjadi pengguna DanaRupiah (selanjutnya disebut 

"Anda"). 

 

Pasal 1 Konfirmasi pengguna dan penerimaan layanan 

1.1 Persyaratan pengguna yang harus dipenuhi sebagai berikut : 

• Pengguna diwajibkan berwaganegara Indonesia 

• Diharuskan mempunyai KTP indonesia yang masih aktif dan berlaku 
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• Berdasarkan peraturan Indonesia, diharuskan berusia diatas 17 tahun dan 

mempunyai nomor telepon tetap dan nomor kontak darurat ,yang memiliki hak 

dan kuasa atas diri sendiri. 

• Cakap secara hukum untuk melakukan perjanjian, dan sedang tidak berada di 

bawah pengampuan. 

1.2 Jika Anda tidak memenuhi syarat kualifikasi subjek, Anda diharuskan untuk berhenti 

menggunakan layanan DanaRupiah . Jika anda melanggar persyaratan dan ketentuan dari 

layanan DanaRupiah , maka DanaRupiah berhak untuk menghentikan kualifikasi 

pengguna dan berhak untuk mengajukan pertanggung jawaban hukum yang relevan 

kepada pengguna. 

1.3 Anda menyetujui seluruh peraturan dan persyaratan DanaRupiah, sehingga dapat 

menjadi pengguna DanaRupiah yang akan mempunyai akses layanan DanaRupiah. 

1.4 Pengguna diharuskan untuk menyetujui dan menyelesaikan proses pendaftaran, 

memenuhi persyaratan pengguna yang ditentukan oleh DanaRupiah, dan karenanya akan 

dikenakan hak dan kewajiban atas penggunaan layanan DanaRupiah. 

 

Pasal 2 Istilah Umum 

2.1 Pendaftaran layanan 

Demi memudahkan pengguna untuk masuk ke layanan，Pengguna harus memiliki 

akun dan mendaftarkan diri pada Dana Rupiah，dimana Pengguna harus menyerahkan 

nomor handphone saat melakukan pendaftaran， dan akan mendapatkan kode verifikasi 

dari nomor handphone.  Pada saat bersamaan, pengguna perlu menetapkan kata sandi 

Pengguna untuk melengkapi pengajuan. 

2.2 Fasilitas Keamanan 

Dana Rupiah memerlukan kata sandi untuk perlindungan akun。Pengguna harus 

melakukan beberapa metode supaya kata sandi tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga 。 

Jika kata sandi pengguna disalahgunakan oleh pihak ketiga ， Pengguna harus 

menginformasikan dengan segera menghubungi hotline service Dana Rupiah 。
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Pengguna tidak diperbolehkan menyebarkan atau memberi hak kepada pihak ketiga 

untuk menggunakan akun anda . 

 

Pasal 3 Informasi pendaftaran pengguna 

3.1 Pertama kalinya diharuskan untuk mengumpulkan informasi pribadi dan menyetujui 

segala ketentuan yang berlaku, untuk bisa menjadi Pengguna. 

3.2 Pengguna diwajibkan untuk memberikan data dengan sebenarnya untuk pendaftaran 

pengguna. Pengguna diwajibkan memberikan data yang akurat, 

sebenarbenarnya ,selengkapnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku .Jika pengguna 

memberikan data yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap atau menggunakan data 

atau dokumen orang lain ,maka pengguna diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap 

segala resiko yang muncul dan mungkin akan muncul, dan DanaRupiah mempunyai hak 

untuk mengakhiri layanan untuk pengguna .DanaRupiah tidak bertanggung jawab untuk 

kerugian apapun karena penyalahgunaan akun yang Anda miliki, dan Pengguna yang 

diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk segala kerugian dan kewajiban. DanaRupiah 

berhak untuk melakukan investigasi kepada pengguna dalam hal DanaRupiah 

menganggap pengguna melakukan hal atau tindakan yang mencurigakan terkait 

penggunaan layanan. 

3.3 DanaRupiah berhak untuk pengambilan data Pengguna, sesuai persyaratan peradilan 

dan peraturan perundang-undangan, dan menggunakan data pengguna untuk 

menyelesaikan tanggung jawab pengguna kepada DanaRupiah, termasuk dan tidak 

terbatas pada mengakses data pengguna untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman 

yang dimiliki pengguna pada DanaRupiah. 

3.4 Pengguna dilarang untuk membatalkan penyimpanan informasi pribadi pengguna 

(termasuk namun tidak terbatas atas informasi yang diberikan Pengguna). 

3.5 Pengguna diwajibkan untuk mengisi data alamat secara sebenarnya , dan data alamat 

dan nama lengkap harus sama dengan data di KTP. 

 

Pasal 4 Komitmen pengguna 

4.1 Pengguna harus menyimpan dengan baik nomor akun DanaRupiah, kata sandi , 

nomor ponsel yang terikat dan informasi SMS kode verifikasi.DanaRupiah tidak 
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bertanggung jawab atas hilangnya data akun yang dikarenakan kesalahan 

pengguna ,maka DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas kewajiban ini . 

4.2 Pengguna menjamin bahwa informasi yang diberikan benar, akurat, lengkap dan 

efektif. 

4.2 Pengguna menjamin bahwa informasi yang diberikan benar, akurat, lengkap dan 

efektif. 

4.3 Pengguna harus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada DanaRupiah, 

dan Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan informasi orang lain. 

4.4 Jika Pengguna memberikan memberikan informasi yang tidak benar , informasi palsu 

atau tidak lengkap atau informasi data yang sudah kadaluarsa, maka, DanaRupiah tidak 

bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul secara sengaja atau 

tidak sengaja . 

4.5 Dalam hal ini, DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau 

kerusakan yang timbul secara sengaja atau tidak sengaja . 

4.6 Pengguna dilarang untuk menyalahgunakan layanan DanaRupiah untuk hal-hal yang 

melanggar hukum .Pengguna berjanji utuk menggunakan layanan kami secara legal ,dan 

mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia .Jika Pengguna melanggar 

ketentuan di atas maka DanaRupiah tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang dialami Pengguna. Dalam hal tindakan Pengguna tersebut mengakibatkan kerugian 

kepada DanaRupiah, maka tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Pengguna. 

4.7 Jika Pengguna memperbaharui data pribadi , maka Pengguna diharuskan 

memberikan informasi terbaru kepada DanaRupiah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

sejak perubahan.Jika terjadi kerugian yang dikarenakan informasi terbaru diberikan 

terlalu lama maka kerugian yang timbul akan menjadi tangung jawab Pengguna. 

 

Pasal 5 Kekuasaan resmi 

5.1 Pengguna tidak diperbolehkan untuk membatalkan hak DanaRupiah untuk 

melakukan pengecekan dan investigasi untuk data Pengguna. 

5.2 Pengguna setuju untuk memberi kuasa kepada DanaRupiah melakukan pengecekan 

data secara hukum. 

 

Pasal 6 Pembatasan pengguna 
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6.1 Pengguna menyetujui bahwa DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas bunga 

pinjaman Pengguna , yang diambil berdasarkan toleransi risiko serta mempunyai tingkat 

penilaian yang independen untuk mengambil keputusan transaksi, dan apabila muncul 

kerugian, maka akan sepenuhnya ditanggung oleh pengguna. 

6.2 Pengguna menyetujui , jika sistem DanaRupiah sedang dalam proses perbaikan, 

maka DanaRupiah akan cukup memberi informasi melalui ponsel atau dengan bentuk 

lainnya. 

 

Pasal 7 Perihal kejadian diluar dugaan 

7.1 Jika dikarenakan kejadiaan yang tidak dapat dikendalikan atau masalah sistem yang 

diluar kontrol DanaRupiah yang mengakibatkan Pengguna tidak dapat menggunakan 

layanan kami, maka DanaRupiah akan segera memperbaikinya. Apabila hal tersebut 

mengakibatkan kerugian kepada Pengguna, maka DanaRupiah tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban terkait hal yang di luar dugaan tersebut. 

7.2 Sulit untuk memprediksi , mengandalikan ,menghindari atau mengatasi faktor-faktor 

yang terjadi yang dikarenakan dengan masalah jaringan internet, sistem pembayaran, 

bank ,sistem bank rusak,dan mempengaruhi fungsi-fungsi DanaRupiah, dan karenanya, 

apabila hal tersebut terjadi, maka DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas kerugian ini. 

7.3 Jika sistem tidak berfungsi dengan baik, DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas 

dikarenakan kondisi sistem tidak berfungsi ,yang mengakibatkan pengguna tidak bisa 

menggunakan layanan kami . 

7.4 Setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengguna sendiri (termasuk: 

Operasi yang tidak benar, lupa atau membocorkan kata sandi, atau kata sandi 

dipergunakan oleh orang lain) menjadi tanggung jawab Pengguna sepenuhnya, dan 

DanaRupiah tidak bertanggung jawab atas hal tersebut 

7.5 Dalam hal perangkat yang digunakan oleh Pengguna rusak, tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, maupun dibajak (hack) oleh pihak ketiga lainnya, maka hal 

tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna sepenuhnya, dan DanaRupiah tidak 

bertanggung jawab untuk penggantian kerugian dalam bentuk apapun. 

7.6 Saat pengguna menyuruh pihak ketiga melakukan transaksi , jika pihak ketiga 

menimbulkan kerugian yang disebabkan saat salah beroperasi, maka DanaRupiah tidak 

bertanggung jawab atas biaya kerugiaan dan pertanggung jawaban hukum. 
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Pasal 8 Pemberitahuan 

Untuk pemberitahuan informasi di Perjanjian ini,DanaRupiah memiliki tanggung jawab 

untuk memberitahukan informasi melalui aplikasi atau melalui email dan nomor ponsel 

pengguna. 

 

Pasal 9 Hak dan kuasa 

9.1 Semua isi dari hak cipta DanaRupiah (termasuk dokumen,gambar, audio atau video 

dan logo DanaRupiah)memiliki perlindungan hukum kepemilikan, Untuk memutar, 

menulis ulang atau menerbitkan ulang untuk keperluan komersial lainnya.tanpa 

persetujuan dari pemilik DanaRupiah yang bersangkutan, hal yang tertera diatas tidak 

diperbolehkan tersebar ke sosial media lainnya . 

9.2 Pengguna tidak berhak menggunakan nama , logo ,dan sistem layanan DanaRupiah 

dalam bentuk apapun dan dimanapun. 

9.3 Pengguna berjanji untuk tidak menyalahgunakan dan menggunakan 

nama ,logo ,layanan DanahRupiah. 

9.4 Menghormati hak dan kuasa adalah tugas pengguna , jika pengguna melanggar 

ketentuan Dana Rupiah , maka pengguna diwajibkan untuk bertanggung jawab atas 

kerugian dan tanggung jawab hukum. 

 

Pasal 10 Tanggung jawab DanaRupiah 

10.1 DanaRupiah berjanji tidak akan membocorkan informasi pengguna ke pihak ketiga 

10.2 DanaRupiah berjanji tidak akan membocorkan informasi akun pengguna 

 

Pasal 11 Melindungi hak dan kepentingan pengguna 

Sebelum menggunakan layanan DanaRupiah , pengguna wajib untuk membacanya dan 

memahami persyaratan dan ketentuan diatas secara teliti , pengguna menerima 

persyaratan dan ketentuan DanaRupiah ,jika melanggar dan mengakibatkan adanya 

tanggung jawab hukum , pengguna diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian 

ini . 

Pasal 12 Lainnya 
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12.1 Hal-hal yang belum tercangkup di Syarat dan Ketentuan, Perjanjian maupun 

Kebijakan Privasi, akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan dan berlaku di 

DanaRupiah . 

12.2 Jika salah satu atau lebih dari perjanjian ini diakui tidak berlaku, maka hanya pasal 

tersebut yang dianggap tidak berlaku tidak akan mempengaruhi persyaratan dan 

ketentuan di Perjanjian, Syarat dan Ketentuan, dan Kebijakan Privasi ini . 
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[DANARUPIAH] 

PERJANJIAN LAYANAN PINJAMAN 
 

PERJANJIAN PINJAMAN 

PERJANJIAN PINJAMAN ini (“Perjanjian”) diberlakukan sejak tanggal ___ bulan ___ 

tahun Dua ribu ___, oleh dan antara: 

1. PT. LAYANAN KEUANGAN BERBAGI, suatu perseroan terbatas yang didirikan 

berdasarkan hukum Republik Indonesia memiliki kantor terdaftar di Jakarta, dan beralamat 

di APL Tower, Lantai 11 Suite T7, Jakarta Barat, dengan demikian sah bertindak untuk dan 

atas nama Pemberi Pinjaman untuk menandatangani Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai 

“Dana Rupiah”); 

2. (Rachel Desy Natalia), swasta perseorangan, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk 

dan atas nama pribadi (selanjutnya disebut sebagai “Peminjam”). 

Selanjutnya Dana Rupiah dan Peminjam secara Bersama-sama akan disebut “Para Pihak”, 

dan masing-masing disebut “Pihak” 

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

(A) BAHWA Peminjam membutuhkan dana dengan pagu pinjaman sebesar Rp. 

_______ (“Pinjaman”). Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Peminjam untuk hal-hal 

tertentu sesuai kebutuhan Peminjam, namun tidak akan digunakan untuk tujuan yang 

melanggar hukum seperti money laundring, terorisme, dan hal-hal lain yang dilarang oleh 

hukum yang berlaku di Republik Indonesia (“Tujuan”); 

(B) BAHWA Peminjam mengajukan permohonan mendapatkan Pinjaman tersebut 

kepada Dana Rupiah, selanjutnya ketika pengajuan disetujui Peminjam dalam hal ini juga 

disebut sebagai Penerima Pinjaman. 

(C) BAHWA Dana Rupiah telah menyetujui untuk memberikan Pinjaman dan 

mendukung Peminjam dalam mencapai Tujuan. 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas dengan ini Para Pihak sepakat 

mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

16 

 

10 

19 
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1. DEFINISI  

Dalam Perjanjian ini terdapat beberapa definisi untuk perlu dipahami oleh Para Pihak: 

1. Peminjam, berarti setiap calon penerima pinjaman, penerima pinjaman atau 

pengguna yang menggunakan aplikasi DanaRupiah. 

2. Rekening Bank Peminjam, berarti rekening bank tertentu yang ditunjuk oleh 

Peminjam untuk tujuan menerima pencairan Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. 

3. Data Peminjam, berarti data dam informasi pribadi yang disampaikan oleh Peminjam 

pada Platform untuk diverifikasi oleh Dana Rupiah atas nama Pemberi Pinjaman. 

4. ID Platform Peminjam, berarti username dan/atau nomor registrasi Peminjam pada 

Platform yang melekat, mewakili dan terkait dengan Data Peminjam yang telah 

disampaikan dan terdaftar pada Platform. 

5. Dana Rupiah, berarti PT. Layanan Keuangan Berbagi. 

6. Layanan Dana Rupiah, berarti layanan yang diberikan oleh Dana Rupiah kepada 

Peminjam sesuai dengan CSA. 

7. “CSA”, berarti perjanjian layanan yang akan dilaksanakan antara Dana Rupiah dan 

Peminjam sehubungan dengan pemberian layanan Dana Rupiah. 

8. Jumlah Utang Penuh, berarti jumlah agregat dari jumlah pokok Pinjaman, biaya 

admnistrasi (biaya pemeliharaan, biaya resiko, biaya manajemen dan biaya transfer) 

daripadanya dan biaya lainnya yang terakumulasi. 

9. Rekening Bank, berarti rekening bank Dana Rupiah yang ditetapkan untuk tujuan 

pencairan Pinjaman untuk Peminjam dan penerimaan pembayaran jumlah pokok dari 

Pinjaman, dana atau biaya atau jumlah terutang lain dari Peminjam kepada Pemberi 

Pinjaman maupun kepada Dana Rupiah. 

10. Data Pemberi Pinjaman, berarti informasi identifikasi pribadi Pemberi Pinjaman 

yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Dana Rupiah dan/atau Platform. 

11. ID Platform Pemberi Pinjaman, berarti username dan/atau nomor registrasi Pemberi 

Pinjaman pada Platform yang melekat, mewakili dan terkait dengan Data Pemberi 

Pinjaman yang telah disampaikan dan terdaftar pada Platform. 
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12. Pinjaman, berarti layanan pembiayaan dalam bentuk pinjaman yang diberikan oleh 

Pemberi Pinjaman ke Peminjam, yang hanya akan digunakan untuk keperluan pribadi, 

seperti pendidikan, kesehatan, dll. 

13. Permohonan Pinjaman, berarti permohonan yang diajukan secara elektronik oleh 

Peminjam melalui Platform untuk memperoleh Pinjaman, termasuk dokumen 

pendukung dan informasi yang diwajibkan oleh Platform. 

14. Tanggal Pencairan Pinjaman, berarti tanggal ketika Pemberi Pinjaman atau pihak 

ketiga atas nama Pemberi Pinjaman, termasuk Dana Rupiah, melakukan wire transfer 

Pinjaman ke Rekening Bank Peminjam. 

15. Rincian Pembiayaan Pinjaman, berarti syarat dan ketentuan material Pinjaman 

sebagaimana diatur dalam Rincian Pembiayaan Pinjaman yang terlampir. 

16. Platform, berarti platform pinjaman peer-to-peer berbasis internet yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh Dana Rupiah, termasuk application “DanarRupiah” 

17. “Kebijakan Privacy dan Otorisasi” berarti syarat dan ketentuan yang berlaku dan 

menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini. 

18. “Wilayah Pemberi Pinjaman”, berarti wilayah yang termasuk dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan sudah termasuk dalam cakupan wilayah yang dapat 

mengajukan Pinjaman ke Pemberi Pinjaman. 

2. PINJAMAN SERTA TUJUAN 

2.1 Dana Rupiah akan memberikan kepada Peminjam pagu pinjaman dengan besaran antara 

Rp. 400.000,- sampai Rp. 8.000.000,-. Peminjam dengan ini mengakui telah menerima 

Pinjaman dari Dana Rupiah dan Perjanjian ini juga merupakan tanda terima yang sah. 

2.2 Dari Pinjaman tersebut, akan dikenakan biaya sebagai berikut: 

 a. Biaya proses data (data processing fee) sebesar 0.3% dari Pinjaman per hari; 

 b. Biaya penilaian resiko sebesar 0.362% dari Pinjaman per hari; 

 c. Bunga sebesar 0.038% dari Pinjaman per hari. 

 d. Biaya komisi sebesar 0.1% dari Pinjamn per hari. 
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Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai “Biaya” yang menjadi tanggung jawab Peminjam dan 

akan dibayarkan oleh Peminjam disaat pinjamannya jatuh tempo 

2.3 Sistem Pinjaman adalah sesuai dengan dana yang dibutuhkan dan dimintakan oleh 

Peminjam. Oleh karena itu maka, jumlah terutang yang dipinjamkan dalam pagu Pinjaman 

adalah sebesar yang dimintakan oleh Peminjam. 

3. PEMBAYARAN PINJAMAN 

3.1 Jangka waktu untuk peminjaman dalam pagu Pinjaman adalah ___ hari, terhitung sejak 

tanggal disetujuinya Pinjaman, dan akan ditentukan dari penilaian atau credit scoring 

Peminjam (“Jangka Waktu Pinjaman”). Peminjam sepakat untuk, dan akan, membayar 

kembali jumlah yang ditarik dalam pagu Pinjaman / Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian 

ini sekaligus pada pengakhiran (“Jatuh Tempo”) 

3.2 Seluruh pembayaran yang akan dilakukan oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian ini harus 

dibayarkan secara penuh tanpa pengurangan melalui transfer teleks di bank dan rekening bank 

sebagaimana ditentukan oleh Dana Rupiah dari waktu ke waktu secara tertulis. Setiap biaya 

bank dengan nama apapun yang dikeluarkan sehubungan dengan pembayaran tersebut harus 

ditanggung oleh Pemimjam.  

3.3 Apabila Peminjam terlambat melakukan pembayaran pada saat tanggal Jatuh Tempo, maka 

Peminjam menyetujui bahwa terhadap Jumlah Terutang berikut dengan bunganya akan 

dikenakan biaya keterlambatan, seperti berikut : 

 Dikenakan biaya admin sebesar 3% dari jumlah tunggakan dengan ditambah dengan: 

 a. keterlambatan di hari ke 1-10, pinjaman pokok x (bunga perhari + 0.2%) (perhari) 

 b. keterlambatan diatas 10 hari, pinjaman pokok x (bunga perhari + 1%) (perhari) 

4. PELAKSANAAN PERMOHONAN PERJANJIAN 

4.1 Peminjam telah melakukan permohonan Pinjaman dengan mengajukan Permohonan 

Pinjaman kepada Dana Rupiah melalui Platform yang telah ditentukan. 

4.2 Peminjam setuju bahwa: 

 a. Pemberi Pinjaman akan memiliki hak untuk membebankan biaya terhadap Pinjaman 

sebagaimana dirinci dalam Rincian Pembiayaan Pinjaman dan Dana Rupiah akan 

berhak untuk membebankan biaya kepada Peminjam atas Layanan Dana Rupiah sesuai 
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dengan CSA dan bahwa Peminjam harus membayar semua jumlah tersebut pada saat 

jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini dan berdasarkan CSA yang berlaku; dan 

 b. Peminjam wajib membayar utang sesuai dengan Rincian Pembiayaan Pinjaman dan 

harus membayar jumlah utang penuh pada saat jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini 

dan tanpa adanya penundaan ke Rekening Bank sebagaimana yang tercantum dalam 

rincian pembiayaan pinjaman. 

4.3 Peminjam setuju dan memahami bahwa Pemberi Pinjaman telah memberikan kuasa serta 

menunjuk Dana Rupiah sebagai pihak untuk: 

a. Menyepakati perjanjian pemberian pinjaman, perjanjian jaminan maupun dokumen 

lainnya (apabila ada) yang terkait dengan perjanjian pemberian pinjaman dari pemberi 

pinjaman kepada penerima pinjaman yang dipilih oleh pemberi pinjaman berdasarkan 

Daftar Permintaan Pinjaman, termasuk menunjukan dan/atau menyerahkan kepada 

pihak lain dokumen terkait perjanjian pemberian pinjaman yang diperlukan untuk 

pemenuhan kewajiban Pengguna; 

b. Melaksanakan pembuatan Virtual Account untuk tujuan penyaluran dan pinjaman 

dan/atau penerimaan dana pembayaran pelunasan pinjaman; 

c. Menempatkan dana milik Pemberi Pinjaman pada Escrow Account Dana Rupiah 

untuk ditujukan kepada penerima pinjaman, berikut pemberian perintah pencairan atau 

penyaluran dana kepada Penerima Pinjaman atau kuasanya (apabila ada) dengan 

memperhatikan ketentuan dalam persetujuan antara Dana Rupiah dengan Bank perihal 

Escrow Account Dana Rupiah; 

d. Melakukan penagihan atas pembayaran atau pelunasan peminjaman dari Penerima 

Pinjaman berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (subtitusi) 

untuk melaksanakan upaya penagihan; dan/atau 

e. Dana Rupiah wajib beritikad baik dalam mengupayakan penyelesaian sengketa 

antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman didalam maupun diluar 

pengadilan berikut penunjukan atau pengalihan kuasa kepada pihak lainnya (subtitusi) 

untuk mengupayakan penyelesaian sengketa dengan persetujuan Pemberi Pinjaman 

yang bersangkutan. 
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f. Mengelola dan memproses Permohonan Pinjaman dari Peminjam, termasuk namun 

tidak terbatas untuk melakukan verifikasi dan/atau validasi data Peminjam atau yang 

diserahkan kepada Pemberi Pinjaman melalui Dana Rupiah atau Platform; 

g. Mengawasi penagihan utang pada saat jatuh tempo serta biaya yang terkait dengan 

hal tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan surat peringatan dan pesan 

teks ke, dan panggilan telepon ke Peminjam; dan 

h. Mencairkan Pinjaman ke Rekening Bank Peminjam dan menerima semua 

pembayaran dari Pinjaman yang sehubungan dengan Layanan Dana Rupiah di 

Rekening Bank; atas nama Pemberi Pinjaman. 

4.4 Permohonan Pinjaman akan diproses sesuai dengan pemenuhan kriteria yang ditentukan 

oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian ini dan verifikasi daripadanya oleh Dana 

Rupiah, dan hal dimaksud menjadi dasar bagi Dana Rupiah untuk mencairkan Pinjaman kepada 

Peminjam, atas nama Pemberi Pinjaman. 

4.5 Persetujuan Permohonan Pinjaman akan sepenuhnya didasarkan pada evaluasi mutlak 

Pemberi Pinjaman dan tergantung pada pelaksanaan Peminjam terhadap dokumen hukum dan 

dokumen lainnya yang diperlukan sebagaimana diwajibkan oleh Pemberi Pinjaman. 

4.6 Peminjam dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Pemberi Pinjaman 

dan Dana Rupiah melalui Platform DanaRupiah masing-masing karyawan, agen dan Dana 

Rupiah atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh Dana Rupiah, untuk menyalin, membagikan 

dan menggunakan Data Peminjam untuk setiap tindakan yang diambil terkait Permohonan 

Pinjaman dan Pinjaman sebagaimana salah satu orang-orang yang berwenang tersebut 

dianggap perlu. 

4.7 Peminjam menyatakan, menjamin dan menyepakati dengan Pemberi Pinjaman bahwa: 

a. Peminjam telah memenuhi kriteria minimum sebagaimana ditentukan dalam 

Perjanjian ini. 

b. Seluruh data Peminjam dan semua informasi lain yang diberikan kepada Dana 

Rupiah dan/atau Platform merupakan data informasi yang lengkap dan benar dari 

Peminjam dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. 
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c. Peminjam akan bertanggung jawab secara hukum untuk setiap pemalsuan, dan 

penggunaan yang tidak sah dari Data Peminjam yang diberikan oleh atau atas nama 

Peminjam kepada Dana Rupiah atau Platform. 

d. Peminjam menyetujui dan akan melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan itikad baik dan tanpa ada niat untuk melakukan pelanggaran baik 

terhadap aturan dalam Perjanjian ini maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, penghindaran pajak dan 

peraturan anti terorisme. 

e. Peminjam menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas Namanya sendiri secara 

bebas dan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak 

manapun dan mengetahui serta memahami isi dan konsekuensi daripadanya. 

f. Tanda tangan elektronik Peminjam dalam Perjanjian ini adalah sah dan memiliki 

kekuatan hukum dan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, legal dan mengikat 

terhadap Peminjam, dan dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

g. Peminjam tidak diwajibkan untuk memotong pajak atau jumlah lain dari setiap 

pembayaran Pinjaman, baik untuk pokok, biaya atau jumlah lain; dan 

h. Hasil dari Pinjaman akan digunakan semata-mata untuk keperluan pribadi, bukan 

untuk tujuan komersial atau bisnis dalam bentuk apapun. 

4.8 Peminjam mengetahui dan telah menyetujui Kebijakan Privasi dan Otorisasi yang berlaku 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

4.9 Peminjam setuju dan memahami bahwa Data Peminjam yang disampaikan kepada Dana 

Rupiah dan/atau Platform akan diungkapkan kepada Pemberi Pinjaman dan digunakan kepada 

Pemberi Pinjaman dan digunakan oleh Dana Rupiah dan Pemberi Pinjaman untuk memproses 

Permohonan Pinjaman dan oleh Dana Rupiah untuk mengelola Pinjaman serta sehubungan 

dengan pemberian layanan oleh Dana Rupiah kepada Pemberi Pinjaman dan Peminjam sesuai 

dengan CSA. 

4.10 Pemberi Pinjaman setuju dan memahami bahwa Data Peminjam yang disampaikan kepada 

Dana Rupiah dan/atau Platform akan digunakan oleh Dana Rupiah untuk memproses 
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Permohonan Pinjaman dan mengelola Pinjaman serta hal lain yang sehubungan dengan 

pemberian layanan Dana Rupiah kepada Pemberi Pinjaman. 

4.11 Para Pihak mengakui dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian ini bersama dengan 

Rincian Pembiayaan Pinjaman dan lampiran-lampiran lain daripadanya dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang mana akan dianggap sebagai tanda tangan 

yang sah dan memiliki kekuatan hukum dari masing-masing Pihak. Masing-masing pihak 

setuju untuk memberikan tanda tangan fisik untuk Perjanjian ini jika diminta oleh Dana Rupiah. 

4.12 Para Pihak telah membaca dan memahami isi Perjanjian, dan oleh karena itu sepenuhnya 

memahami hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini dan CSA. 

4.13 Peminjam setuju dan mengakui bahwa setelah menerima Pinjaman, Peminjam akan 

berhutang kepada Pemberi Pinjaman atas sejumlah dana yang dicairkan ke Rekening Bank 

milik Peminjam sesuai dengan Perjanjian ini. 

4.14 Peminjam setuju untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Rincian 

Pembiayaan Pinjaman Perjanjian ini ditambah biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh 

Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. 

4.15 Peminjam sepenuhnya memahami bahwa Permohonan Pinjamannya dapat ditolak oleh 

Pemberi Pinjaman, Dana Rupiah dan/atau Platform untuk mengungkapkan alasan penolakan 

tersebut. Peminjam tidak berhak untuk meminta peninjauan kembali, evaluasi ulang atau 

permintaan dalam bentuk lainnya untuk menilai kembali Permohonan Pinjaman yang ditolak. 

4.16 Para Pihak setuju untuk tidak akan berkomunikasi, berinteraksi atau terhubung, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dengan satu sama lain, selain dengan cara yang 

disediakan pada Platform. 

4.17 Pemberi Pinjaman dengan ini memberi kuasa kepada Dana Rupiah untuk melaksanakan 

hak-hak Pemberi Pinjman berdasarkan Perjanjian ini dan Peminjam mengakui bahwa Dana 

Rupiah telah diizinkan melaksanakan hak-hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini 

tanpa diperlukan pemberian otorisasi tambahan atau terpisah oleh Pemberi Pinjaman. 

4.18 Peminjam dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Dana Rupiah sebagai berikut: 

a. Peminjam memiliki hak hukum penuh, kekuasaan dan wewenang untuk 

menandatangani Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

berdasarkan Perjanjian ini; 
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b. Perjanjian ini saat ditandatangani dan dilaksanakan akan sah, dapat berlaku dan 

menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi Peminjam yang dapat 

diberlakukan terhadap Peminjam dalam segala hal yang sesuai dengan syarat dan 

ketentuan masing-masing; 

c. Belum terjadi suatu cidera janji, dan penandatanganan, penyampaian dan 

pelaksanaan Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya yang dimaksud dalam 

Perjanjian tidak akan menyebabkan terjadinya cidera janji atau peristiwa yang dengan 

pemberian pemberitahuan atau lewatnya atau keduanya merupakan cidera janji 

berdasarkan setiap perjanjian yang mana Peminjam menjadi pihak atau salah satu 

asetnya terikat; 

d. tidak ada proses hukum, arbitrase atau administratif pada pengadilan atau majelis 

lainnya yang tertunda atau terancam terhadap Peminjam yang mungkin memiliki 

dampak yang signifikan pada kemampuan Peminjam untuk melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 

e. Peminjam tidak berada dalam keadaan cidera janji dalam pembayaran setiap pajak, 

retribusi atau kewajiban lainnya yang jatuh tempo kepada Pemerintah Republik 

Indonesia. 

f. Peminjam tidak berada dalam keadaan cidera janji berdasarkan setiap perjanjian 

material di mana Peminjam menjadi pihak atau salah satu asetnya terikat. 

4.19 Dana Rupiah dengan ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala resiko, 

penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terikat dengan cidera janji 

(wanprestasi) Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini. 

4.20 Dana Rupiah menjamin bahwa berdasarkan asas personalitas dalam Paasal 1315 dan 1340 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Otoritas terkait tidak bertanggung jawab atas segala 

resiko, dan penggantian kerugian akibat dari atau terkait dengan keabsahan dan/atau 

pelaksanaan perjanjian. 

5. CIDERA JANJI 

5.1 Setiap pelanggaran, pelanggaran hukum dan/atau pengingkaran dari persyaratan, 

ketentuan-ketentuan, janji untuk melakukan, pernyataan dan/atau jaminan dalam Perjanjian ini, 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ASAS PRIVITY OF CONTRACT ... SHOFA EFITA KARUNIAHAJ



termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu peristiwa berikut (masing-masing peristiwa 

tersebut selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Cidera Janji”): 

a. kegagalan Peminjam untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan 

Perjanjian ini, atau pengambilan tindakan apapun oleh Peminjam yang menurut 

pertimbangan DanaRupiah secara wajar membahayakan, atau melanggar hak -hak 

DanaRupiah berdasarkan Perjanjian ini; 

b. Peminjam menjadi pailit atau insolven (yang mana terjadi), atau mengakui secara 

tertulis ketidakmampuannya untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo; 

c. terjadi ganguan di pasar keuangan Indonesia dan/atau ekonomi internasional, atau 

situasi politik, atau terjadi perubahan yang merugikan lainnya termasuk tindakan yang 

diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap Peminjam atau aset Peminjam, yang 

menurut pendapat Dana Rupiah akan membahayakan, mengakibatkan keterlambatan 

atau menghalagi pemenuhan kewajiban Peminjam dalam Perjanjian ini; atau 

5.2 Dalam hal Peminjam tidak memperbaiki Cidera Janji tersebut maka (i) Peminjam 

serta merta dikenakan biaya keterlambatan pembayaran Pinjaman; dan (ii) Dana Rupiah 

berhak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melaksanakan 

seluruh hak dan wewenangnya dalam Perjanjian dan/atau undang-undang dan peraturan 

yang berlaku. 

6. PENGALIHAN 

Perjanjian pinjam meminjam ini tidak dapat dialihkan. 

7. PERUBAHAN, AMANDEMEN, MODIFIKASI 

Setiap perubahan, amandemen atau modifikasi pada Perjanjian ini dapat terjadi sewaktu-waktu 

sesuai kebijakan yang berlaku pada Dana Rupiah, dan karenanya Dana Rupiah tidak memiliki 

kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Peminjam terkait perubahan yang terjadi. 

8. PEMBERITAHUAN 

Setiap pemberitahuan, permohonan atau komunikasi tentang permintaan atau hal lainnya 

berdasarkan Perjanjian ini, akan diberikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan dapat 

dikirim melalui email atau jaringan komunikasi lewat internet lainnya, dengan ketentuan 

bahwa hal itu dianggap sudah diterima apabila sudah terdapat notifikasi terkirim dan tidak ada 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ASAS PRIVITY OF CONTRACT ... SHOFA EFITA KARUNIAHAJ



pemberitahuan kegagalan pengiriman, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) jam sejak waktu 

dikirimkannya email tersebut. 

9. KETERPISAHAN 

Jika satu atau lebih dari ketentuan perjanjian ini tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat 

dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku atau putusan, validitas, 

keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lain yang tercantum di sini tidak akan terpengaruh atau 

terganggu dengan cara apapun. Dalam hal tersebut, Peminjam harus menandatangani dokumen 

tambahan sebagaimana yang dapat diminta oleh Dana Rupiah untuk dapat melaksanakan 

ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditentukan tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat 

dilaksanakan. 

10. HUKUM YANG BERLAKU 

Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 

11. JURIDIKSI DAN DOMISILI HUKUM 

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan semua konsekuensinya, setiap sengketa yang timbul dan 

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak dalam jangka waktu tiga 

puluh (30) hari setelah pemberitahuan sengketa pertama kali, Para Pihak memilih domisili 

umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat, tanpa membatasi hak dari 

Pemberi Pinjaman untuk memulai tindakan di pengadilan manapun di Indonesia atau di tempat 

lain yang memiliki yuridiksi atas Peminjam atau aset Peminjam. 

12. JUDUL PADA PERJANJIAN 

Judul dalam Perjanjian ini dimasukkan hanya untuk memudahkan dan tidak boleh digunakan 

untuk menafsirkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini. 

13. PENUTUP  

1. Perjanjian dibuat dan disepakati oleh Para Pihak melalui tanda tangan elektronik 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dibuktikan dengan Pemberian ID Platform 

kepada Pemberi Pinjaman dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian 

yang dibuat dan ditandatangani. 
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2. Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan Salinan terpisah yang ditandatangani secara fisik, 

yang mana masing-masing Salinan tersebut ketika dilaksanakan dan disampaikan akan 

dianggap asli, dan semua secara bersamaan merupakan satu dan instrument sama serta 

Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
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