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PERJANJIAN KERAHASIAN 

(NON DISCLOSURE AGREEMENT ) 
ANTARA 

FINANCIAL PLANNER 
DENGAN 

NAMA KLIEN 
 

DALAM KERJASAMA 
 

JASA PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA 
 
Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclousure Agreement) ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 
Kerahasian”) dibuat dan ditandatangani pada tanggal __________ bulan __________ tahun dua ribu ________ 
oleh dan antara :  
__________________________________, berkedudukan di jalan ___________________, selanjutnya di sebut 
“KONSULTAN”. 
Dan  
__________________________________, merupakan seorang klien yang membutuhkan jasa konsultan 
keuangan dari Pihak Konsultan, untuk selanjutnya disebut “KLIEN” 
 
PIHAK KONSULTAN dan PIHAK KLIEN selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”. 
PARA PIHAK dengan ini menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut : 
 
 
Dengan mempertimbangkan persetujuan pihak klien atas permintaan kami pihak konsultan  untuk memberikan 
kepada kami Informasi Rahasia (sebagaimana disefinisikan selanjutnya dalam Pernyataan ini) dan Materi Rahasia 
(sebagaimana didefinisikan selanjutnya dalam Pernyataan ini) agar kami dapat mengevaluasi informasi tersebut 
dalam hubungannya dalam jasa Perencanaan Keuangan keluarga,  kami selaku konsultan dengan ini setuju dan 
berjanji sebagai berikut :  
 
 

1. Memperlakukan Informasi Rahasia sebagai benar-benar rahasia dan tidak mengungkapkan atau 
menyampaikan Informasi Rahasia (atau bagian manapun dari padanya) kepada siapapun kecuali 
kepada Member/Konsultan kami atas dasar perlu untuk mengetahui, dengan ketentuan bahwa dalam 
hal yang demikian kami harus memberitahu orang-orang tersebut mengenai Pernyataan ini dan sifat 
rahasia dari informasi tersebut dan harus memastikan bahwa orang-orang tersebut mematuhi 
ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan ini seakan-akan mereka adalah pihak pada Pernyataan ini. 

 
2. Menyimpan seluruh dokumen yang memuat atau mengandung Informasi Rahasia dan Materi Rahasia 

terpisah dari seluruh dokumen dan material lain dan di tempat usaha kami yang lazim; 
 

3. Menyimpan catatan tertulis mengenai seluruh salinan atau reproduksi dari Informasi Rahasia dan 
Materi Rahasia dengan menetapkan kapan dan oleh siapa Informasi Rahasia dan Materi Rahasia diambil 
dan kepada siapa telah dikirim (jika ada); 

 
4. Tidak menggunakan Informasi Rahasia dan Materi Rahasia untuk tujuan apapun selain yang 

berhubungan dengan Tujuan; 
 
 

5. Memberitahu kepada klien dengan segera atas penemuan adanya penggunaan atau pengungkapan 
yang tidak sah atas Informasi Rahasia atau Materi Rahasia, atau pelanggaran lain terhadap Pernyataan 
ini oleh konsultan, dan bekerjasama dengan klien dalam hal apapun untuk membantu anda 
memperoleh kembali kepemilikan atas Informasi Rahasia atau Materi Rahasia dan mencegah 
penggunaan yang tidak sah selanjutnya atas Informasi Rahasia atau Materi Rahasia tersebut. 
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Ungkapan-ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut dalam Pernyataan ini: 
 

a. “Informasi Rahasia” berarti informasi Klien anggap bersifat rahasia atau yang, dalam keadaan disekitar 
pengungkapan, harus dianggap bersifat rahasia. Informasi Rahasia termasuk, namun tidak terbatas 
pada, informasi yang diberikan oleh klien, baik diungkapkan atau dikomunikasikan secara lisan, tertulis 
atau dalam bentuk berwujud lainnya, dan baik yang terkait dengan usaha, data keluarga, data 
Penghasilan, data Aset , Data Arus Kas, dan termasuk tujuan keuangan pribadi/keluarga. 

 
 

b. “Materi Rahasia” berarti setiap piranti lunak dan segala materi berwujud yang mengandung Informasi 
Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen tertulis atau tercetak dan disket atau 
tape komputer, terlepas apakah dapat dibaca oleh  mesin atau pengguna. 

 
Kami selanjutnya menyetujui dan mengakui bahwa: 

 
a. Ganti rugi dalam bentuk uang bukanlah upaya hukum yang memadai untuk pelanggaran terhadap 

Pernyataan ini dan bahwa anda berhak mengupayakan penetapan berdasarkan perintah pengadilan 
atau penetapan yang adil sebagaimana yang dapat dianggap tepat oleh pengadilan dengan yurisdiksi 
yang berwenang untuk pelanggaran sebenarnya atau ancaman pelanggaran terhadap Pernyataan ini; 

 
 

b. Kami akan mengganti kerugian klien dan memastikan anda mendapatkan ganti rugi secara penuh dan 
efektif terhadap setiap dan seluruh klaim, kerugian, kewajiban dan biaya (termasuk, namun tidak 
terbatas pada biaya hukum) yang anda tanggung sebagai akibat langsung dari pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan ini oleh kami, karyawan, agen atau konsultan kami atau pihak 
ketiga lainnya yang terhadap siapa kami telah mengungkapkan Informasi Rahasia. 

 
c. Kewajiban kami di dalam Perjanjian Pernyataan ini termasuk kewajiban yang berkaitan dengan 

kerahasiaan perbankan dan kerahasiaan informasi nasabah anda akan terus berlaku tanpa batas waktu, 
dengan ketentuan bahwa kewajiban kerahasiaan yang berkaitan dengan Tujuan akan berakhir 1 (satu) 
tahun sejak tanggal Pernyataan ini. 

 
Pernyataan ini diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Negara Republik Indonesia..Kami tunduk pada 
yurisdiksi non-eksklusif  dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi hal ini tidak membatasi hak anda untuk 
mengajukan klaim terhadap kami ke pengadilan lain dengan yurisdiksi yang berwenang di luar Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. 

 
 
 
Hormat kami,  
 
 
stamp duty Rp. 10.000,- 
 

 
 
 
(Nama Financial Planner)                                      (Nama Klien)   
Pihak Konsultan            Pihak Klien 


