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Tanggal Pembaruan 21 Januari 2019 

 

HARAP BACA PERJANJIAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MELANJUTKAN.  TUJUAN SERTIFIKAT DIGITAL 
ADALAH UNTUK MENGIKAT IDENTITAS ANDA DENGAN PASANGAN KUNCI PRIVAT-PUBLIK. DENGAN 
MEMPEROLEH ATAU MENGGUNAKAN SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN OLEH PERURI CA, ANDA SETUJU 
UNTUK: 

-        MENINJAU INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM SERTIFIKAT (NAMA, ALAMAT EMAIL, DAN 
AFILIASI ORGANISASI), 

-        MEMBERITAHU PERURI CA JIKA INFORMASI ANDA TIDAK BENAR, TIDAK SESUAI, ATAU JIKA ANDA 
MERASA SERTIFIKAT ANDA TIDAK LAGI MENJADI INDIKASI TERPERCAYA BAHWA ANDA MEMILIKI 
KONTROL ATAS KUNCI PRIVAT ANDA,  

 

-        MENGIKUTI SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU. 

ANDA HARUS MENGISI "SAYA SETUJU" DI BAWAH UNTUK MENGAKUI BAHWA ANDA TELAH MEMBACA 
PERJANJIAN INI, BAHWA ANDA MEMAHAMI ITU, DAN BAHWA ANDA SETUJU DENGAN ITU. JIKA ANDA 
TIDAK MENERIMA PERJANJIAN INI, JANGAN LANJUTKAN. JIKA ANDA MEMILIKI PERTANYAAN TENTANG 
PERJANJIAN INI, SILAKAN E-MAIL PERURI CA DI ADMIN.CA @ PERURI.CO.ID 

 

Perjanjian pelanggan ini ("Perjanjian") adalah antara Peruri CA ("Peruri CA") dan Anda, individu yang 
mengajukan Sertifikat ("Anda"). 

Anda dan Peruri CA setuju dengan: 

1. KEWAJIBAN ANDA 

1.1. Informasi. Anda harus, setiap saat, memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan benar 
kepada Peruri CA. Jika ada informasi yang diberikan kepada Peruri CA berubah atau  
menyesatkan atau tidak akurat, maka Anda harus segera memperbarui informasi. Jika ada 
informasi yang termasuk dalam Sertifikat yang dikeluarkan menjadi tidak akurat atau 
menyesatkan, Anda harus segera berhenti menggunakannya dan meminta pencabutan 
Sertifikat. Anda tidak boleh menginstal atau menggunakan Sertifikat sampai setelah Anda 
meninjau dan memverifikasi keakuratan data yang ada dalam Sertifikat.  



PERJANJIAN PELANGGAN  

v 1.2 | © 2019 HALAMAN 2 DARI 6              

1.2. Penggunaan. Anda bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat dan semua peralatan serta 

perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakan Sertifikat. Anda harus menggunakan 
Sertifikat sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku (termasuk CP / CPS yang 

berlaku). Anda harus segera memberi tahu Peruri CA jika Anda mengetahui adanya pelanggaran 

terhadap Perjanjian ini. Anda bertanggung jawab penuh untuk mendapatkan dan 
mempertahankan otorisasi atau lisensi tambahan apa pun yang diperlukan untuk menggunakan 
Sertifikat untuk tujuan spesifik atau tertentu. 

1.3. Batasan. Anda tidak boleh menggunakan Sertifikat Anda untuk: 

(i) mengoperasikan fasilitas tenaga nuklir, sistem kontrol lalu lintas udara, sistem navigasi 
pesawat, sistem kontrol senjata, atau sistem lain yang membutuhkan failsafe operation, 
yang kegagalannya dapat menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan lingkungan; 

(ii) mengirim, mengunggah, mendistribusikan, atau mengirimkan korespondensi massal yang 
tidak diminta, kode berbahaya, kode yang diunduh tanpa persetujuan pengguna, atau file 
atau perangkat lunak apa pun yang dapat merusak pengoperasian komputer orang lain; 

(iii) membuat pernyataan yang salah tentang Sertifikat Anda, diri Anda sendiri, atau afiliasi Anda 
dengan entitas apa pun, atau melanggar kepercayaan pihak ketiga; 

(iv) memodifikasi, mensublisensikan, merekayasa balik, atau membuat karya turunan dari 
Sertifikat apa pun atau mengambil tindakan apa pun untuk menyerang atau berupaya 
mengganggu operasi yang dapat dipercaya dari Infrastruktur Kunci Publik di mana Pasangan 
Kunci atau Sertifikat Anda berpartisipasi; atau 

(v) bertindak dengan cara yang secara wajar dapat mengakibatkan tindakan perdata atau 
pidana terhadap Anda , sponsor Anda, atau Peruri CA. 

2. PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT 

2.1. Verifikasi. Peruri CA memverifikasi informasi sertifikat dengan sponsor Anda sesuai dengan 
Certificate Practice Statement (CPS) Peruri CA dan pedoman industri yang berlaku. Verifikasi 
tunduk pada keputusan tunggal Peruri CA, dan Peruri CA dapat menolak untuk mengeluarkan 
Sertifikat karena alasan apa pun. Peruri CA tidak diharuskan untuk memberikan alasan 
penolakan. 

2.2. Lisensi Sertifikat . Berlaku segera setelah penerbitan dan berlanjut sampai Sertifikat berakhir 
atau dicabut, Peruri CA memberi Anda lisensi yang dapat ditarik kembali, tidak eksklusif, tidak 
dapat dipindahtangankan, untuk kepentingan subjek yang diidentifikasi di dalamnya, dan 
berhubungan dengan lisensi yang sesuai. dan mengoperasikan perangkat lunak kriptografi, 
untuk: (i) membuat Tanda Tangan Digital, (ii) mengenkripsi dan mendekripsi komunikasi, dan (iii) 
melakukan operasi Kunci Publik atau Kunci Privat lainnya. Anda bertanggung jawab penuh atas 
kegagalan untuk memperbarui atau mengganti Sertifikat sebelum masa berlakunya habis. 

2.3. Pencabutan dan Ketidakberlakuan Sertifikat . Peruri CA dapat mencabut Sertifikat karena alasan 
yang disebutkan dalam CPS, termasuk jika Peruri CA percaya pencabutan diperlukan untuk 
melindungi reputasi atau bisnisnya. Anda harus segera berhenti menggunakan Sertifikat dan 
Kunci Privat yang sesuai (kecuali untuk mendekripsi komunikasi yang dienkripsi sebelumnya) 
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setelah: (i) pencabutan Sertifikat, (ii) pengakhiran Perjanjian ini, atau (iii) tanggal ketika periode 
penggunaan yang diizinkan untuk Kunci Privat yang sesuai kedaluwarsa.  
 

3. PROPERTI DAN INFORMASI INTELEKTUAL 

3.1. Kepemilikan . Peruri CA memiliki kepemilikan tunggal dalam (i) Sertifikat apa pun yang 
dikeluarkannya, (ii) semua merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya, (iii) 
informasi apa pun yang dikumpulkan oleh Peruri CA, dan (iv) karya turunan dari Sertifikat, 
terlepas dari siapa yang menyarankan atau meminta karya turunan. 
 

3.2. Publikasi Sertifikat . Anda menyetujui (i) pengungkapan informasi publik Peruri CA yang 
disematkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan, dan (ii) Peruri CA mentransfer informasi pribadi 
Anda ke server Peruri CA, yang berlokasi di Indonesia. 

 
3.3. Penyimpanan dan Penggunaan Informasi . Peruri CA akan mengikuti kebijakan privasi yang 

diposting di situs webnya ketika menerima dan menggunakan informasi dari Anda. Peruri CA 
dapat mengubah kebijakan privasi atas kebijakannya sendiri. 

 

4. WAKTU 

4.1. Masa Berlaku. Perjanjian ini berlaku setelah Anda menerima sertifkat dan sertifkat berakhir 
sebelum (i) tanggal kedaluwarsa Sertifikat yang bersangkutan atau (ii) pengakhiran Perjanjian ini 
oleh pihak sebagaimana diizinkan di sini. 
 

4.2. Pengakhiran. Anda dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan ke 
Peruri CA 30 hari sebelumnya. Peruri CA dapat segera mengakhiri Perjanjian ini jika (i) Anda 
secara material melanggar Perjanjian ini, (ii) Peruri CA tidak dapat memverifikasi informasi Anda, 
atau (iii) jika standar atau peraturan industri berubah dengan cara yang memengaruhi validitas 
Sertifikat yang dikeluarkan. Setelah penghentian, Peruri CA dapat mencabut Sertifikat apa pun 
yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian ini. 
 

4.3. Semua ketentuan dalam Perjanjian ini terkait dengan hak kepemilikan (Bagian 3.1), jaminan dan 
batasan tanggung jawab (Bagian 5), dan ketentuan lain-lain (Bagian 6) tidak berpengaruh saat 
Perjanjian ini berakhir sekalipun.  

 

5. PERNYATAAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB 

5.1. Perbaikan. Peruri CA tidak berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan jika (i) Sertifikat itu 
disalahgunakan, rusak, atau dimodifikasi, (ii) Anda tidak segera melaporkan kerusakan ke Peruri 
CA, atau (iii) Anda melanggar ketentuan dalam perjanjian ini. 
 

5.2. Sangkalan Garansi . SEMUA PRODUK DAN LAYANAN PERURI CA, TERMASUK SERTIFIKAT, 
DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". PERURI CA 
MENYANGKAL SEMUA JAMINAN TERSURAT DAN TERSIRAT, TERMASUK SEMUA JAMINAN 
DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. PERURI CA TIDAK MENJAMIN BAHWA 
PRODUK ATAU LAYANAN APAPUN AKAN MEMENUHI HARAPAN ANDA ATAU YANG AKSES KE 
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PRODUK ATAU LAYANAN AKAN TEPAT WAKTU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN. Peruri CA tidak 
menjamin ketersediaan produk atau layanan apa pun dan dapat memodifikasi atau 
menghentikan penawaran terkait sertifikat kapan saja. 
 

5.3. Batasan Tanggung Jawab . KECUALI SEBAGAIMANA DISEDIAKAN DALAM BAGIAN 5.5, ANDA 
MENGHAPUS SEMUA TANGGUNG JAWAB DARI PERURI CA, DAN SETIAP OFFICER, DIREKTUR, 
MITRA, KARYAWAN, KONTRAKTOR, DAN AGEN, HASIL DARI, ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN 
INI. ANDA JUGA MENGHAPUS SEMUA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, 
KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL YANG BERKAITAN DENGAN 
PERJANJIAN INI ATAU SERTIFIKAT, TERMASUK SEMUA KERUSAKAN YANG MENYEBEBKAN 
KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, ATAU DATA. PENGUNGKAPAN INI BAHKAN JIKA 
PERURI CA MENYADARI KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT. 
 

5.4. Bencana yang Tidak Bisa Dihindari dan Kelemahan Koneksi . Tidak ada pihak yang bertanggung 
jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan 
Perjanjian ini sejauh keadaan yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan tersebut berada 
di luar kendali wajar pihak tersebut. Sertifikat tunduk pada operasi dan infrastruktur 
telekomunikasi Internet dan pengoperasian layanan koneksi Internet Anda, yang semuanya 
berada di luar kendali Peruri CA. 
 

5.5. Penerapan . Batasan dan keringanan dalam bagian 5 ini hanya berlaku sejauh diizinkan oleh 
hukum dan berlaku terlepas dari (i) alasan atau sifat tanggung jawab, termasuk klaim gugatan , 
(ii) jumlah klaim apa pun, (iii) jumlah tingkat atau sifat kerusakan, atau (iv) apakah ada ketentuan 
lain dari Perjanjian ini yang telah dilanggar atau terbukti tidak efektif. 
 

5.6. Batasan pada Tindakan . Setiap pihak harus memulai segala klaim dan tindakan yang timbul dari 
Perjanjian ini dalam waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang menimbulkan penyebab 
tindakan. Setiap pihak melepaskan haknya atas klaim apa pun yang dimulai lebih dari satu tahun 
sejak tanggal pertama penyebab timbulnya tindakan. 

 

6. LAIN-LAIN 

6.1. Tanggung jawab atas Pelanggaran . Anda bertanggung jawab atas segala klaim (termasuk 
kerusakan, biaya, dan biaya pertahanan) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Peruri CA, 
agen dan penugasannya, yang disebabkan oleh pelanggaran Anda yang disengaja atau kelalaian 
Perjanjian ini, termasuk klaim yang terkait dengan penggunaan Kunci Privat Anda secara tidak 
sah, kecuali sebelum penggunaan yang tidak sah tersebut, Anda telah memberi tahu Peruri CA 
dengan tepat dan meminta pencabutan Sertifikat. 
 

6.2. Resolusi Konflik . Semua ketentuan untuk hukum yang mengatur, yurisdiksi, dan tempat untuk 
arbitrasi, mediasi, atau proses penyelesaian sengketa konflik lainnya harus seperti yang 
ditentukan dalam CP dan ketentuan tersebut berlaku sama untuk Perjanjian ini. 
 

6.3. Kontraktor Independen . Tidak ada pihak yang memiliki kekuatan untuk mengikat atau 
mewajibkan pihak lain. Setiap pihak bertanggung jawab atas pengeluarannya sendiri. 
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6.4. Amandemen . Peruri CA dapat mengubah situs webnya dan dokumen apa pun yang tercantum 
di dalamnya, termasuk CP dan CPS, dengan ketentuan bahwa amandemen tersebut diadopsi dan 
diterapkan sesuai dengan praktik standar industri. Penggunaan Anda atas Sertifikat setelah 
tanggal efektif perubahan yang diposting ke situs web merupakan penerimaan Anda terhadap 
perubahan tersebut. 
 

6.5. Pengabaian . Kegagalan salah satu pihak untuk menegakkan atau menunda pelaksanaan 
ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku (i) hak pihak untuk menegakkan ketentuan yang 
sama nanti atau (ii) hak pihak untuk menegakkan ketentuan lain dari Perjanjian. Pengabaian 
hanya efektif jika secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menentang pengabaian 
tersebut. 
 

6.6. Pemberitahuan . Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian: Anda harus mengirim semua 
pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia melalui pos atau surat elektronik dengan permintaan 
tanda terima kembali ke Peruri CA; Peruri CA akan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda 
menggunakan alamat email yang diberikan selama proses aplikasi Sertifikat. Pemberitahuan 
untuk Peruri CA efektif ketika pemberitahuan diterima; pemberitahuan kepada Anda efektif saat 
pemberitahuan dikirim. 
 

6.7. Tugas . Anda tidak boleh menetapkan hak atau kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini tanpa 
persetujuan tertulis sebelumnya dari Peruri CA. Setiap transfer tanpa persetujuan tidak berlaku 
dan merupakan pelanggaran materi dari Perjanjian ini. Peruri CA dapat menetapkan hak dan 
kewajibannya tanpa persetujuan Anda. 
 

6.8. Keterpisahan . Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan ketentuan dalam Perjanjian ini, 
sebagaimana ditentukan oleh arbiter, pengadilan, atau badan administratif dari yurisdiksi yang 
kompeten, tidak mempengaruhi validitas atau keberlakuan dari sisa Perjanjian ini. Para pihak 
akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang 
sah atau dapat dilaksanakan yang mencapai tujuan ekonomi, hukum, dan komersial yang sama 
dengan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. 

 
6.9. Interpretasi . Versi definitif dari Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Jika Perjanjian ini 

diterjemahkan ke bahasa lain dan ada konflik antara versi bahasa Inggris dan versi terjemahan, 
versi bahasa Inggris mengontrol. Judul bagian hanya untuk referensi dan kenyamanan dan bukan 
bagian dari interpretasi Perjanjian ini. 

 
7. DAFTAR ISTILAH 

"Vendor Perangkat Lunak Aplikasi" berarti pengembang perangkat lunak yang menampilkan atau 
menggunakan Sertifikat dan mendistribusikan sertifikat. 

"Sertifikat" berarti file data elektronik yang ditandatangani secara digital yang dikeluarkan oleh Peruri 
CA kepada seseorang untuk mengkonfirmasi identitas orang tersebut yang memiliki Kunci Privat yang 
sesuai dengan Kunci Publik yang terkandung dalam sertifikat. 

“Penerima Sertifikat” berarti setiap Vendor Perangkat Lunak Aplikasi. 
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"CPS" mengacu pada pernyataan tertulis Peruri CA tentang kebijakan dan prosedur yang digunakan 
untuk mengoperasikan infrastruktur Kunci Publiknya. Dokumen CPS Peruri CA tersedia di 
http://www.peruri.co.id/ca/legal-repository . 

"Tanda Tangan Digital" berarti file data elektronik terenkripsi yang dilampirkan atau secara logis 
terkait dengan data elektronik lainnya dan yang (i) mengidentifikasi dan secara unik terkait dengan 
penandatangan data elektronik, (ii) dibuat dengan menggunakan cara yang dapat ditandatangani oleh 
pihak yang menandatangani. di bawah kendali tunggalnya, dan (iii) dihubungkan dengan suatu cara 
sehingga dapat membuat perubahan berikutnya yang telah dilakukan terhadap data elektronik yang 
terdeteksi. 

"Pasangan Kunci" berarti dua kunci kriptografi yang terkait secara matematis — Kunci Privat dan 
Kunci Publik. 

"Kunci Privat" berarti kunci yang dirahasiakan oleh Peruri CA yang digunakan untuk membuat Tanda 
Tangan Digital dan / atau mendekripsi catatan atau file elektronik yang dienkripsi dengan Kunci Publik 
yang sesuai. 

"Kunci Publik" adalah kunci terbuka Anda yang terkandung dalam Sertifikat Anda dan sesuai dengan 
Kunci Privat rahasia yang Anda gunakan. Kunci Publik digunakan oleh Mengandalkan Pihak untuk 
memverifikasi Tanda Tangan Digital yang dibuat oleh Kunci Privat dan / atau untuk mengenkripsi 
pesan sehingga mereka hanya dapat didekripsi oleh Peruri CA menggunakan Kunci Privat yang sesuai. 

8. PENERIMAAN 

DENGAN MENGISI "SAYA SETUJU", ANDA MENGAKUI BAHWA ANDA TELAH MEMBACA DAN 
MEMAHAMI PERJANJIAN DAN BAHWA ANDA SETUJU UNTUK MEMENUHI 
PERSYARATANNYA. JANGAN MENGISI “SAYA SETUJU” DAN JANGAN PROSES JIKA ANDA TIDAK 
MENERIMA PERJANJIAN INI. 

 

SAYA MENYETUJUI PERJANJIAN PELANGGAN  PERURI CA 

        ________________, 

_____________________ 

 

 

                    

________________________ 

 

 

 

 

Dwina Septiani W. 

Direktur Utama Peruri 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.digicert.com/ssl-cps-repository.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.digicert.com/ssl-cps-repository.htm

