
 

 
 

 

Tinjauan 
 

PayPal memperluas cakupan Perlindungan Penjual untuk menyertakan pembayaran yang memenuhi 

syarat untuk barang tak berwujud seperti perjalanan, tiket acara dan jasa (kecuali untuk produk 

digital). Hal ini berarti Perlindungan Penjual sekarang berlaku untuk penjual produk-produk tersebut 

dari klaim penipuan dan tolak bayar. Perlindungan Penjual sudah tersedia untuk barang berwujud 

(fisik) yang memenuhi syarat. 

 

Tanya jawab ini akan membantu Anda memahami bagaimana Perlindungan Penjual melindungi Anda 

sebagai pedagang barang tak berwujud. 
 

 
T1: Apa itu Perlindungan Penjual? 

Perlindungan Penjual adalah perlindungan yang kami berikan kepada para pedagang atas transaksi 

yang dapat merugikan karena masalah transaksi tanpa otorisasi atau jika barang tidak diterima. 
 

Sebagai contoh untuk barang yang memenuhi syarat, jika penjual telah mengirimkan 

pesanan dan memenuhi ketentuan dalam Perlindungan Penjual PayPal, kami tidak akan 

meminta mereka mengganti rugi atas transaksi penipuan. 
 

T2: Bagaimana kami mengubah Perlindungan Penjual agar mencakup barang tak berwujud? 

PayPal telah memberikan perlindungan penjual untuk benda fisik yang memenuhi syarat yang dikirim 

oleh pedagang kepada pelanggan. Dengan perubahan ini, kami memperluas perlindungan penjual 

untuk mencakup segmen dalam industri barang tak berwujud (kecuali produk digital) yang akan 

melindungi para pedagang dari transaksi tanpa otorisasi di Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, 

Malaysia dan Singapura. 
 

T3: Apa saja yang termasuk barang tak berwujud? 

Barang tak berwujud adalah semua barang yang tidak memerlukan pengiriman. Termasuk barang-

barang seperti tiket perjalanan, tiket acara, pembayaran taksi, barang-barang yang diunduh secara 

digital (seperti lagu atau buku) serta jasa. Namun, harap diingat bahwa produk digital tidak 

memenuhi syarat sesuai Kebijakan Perlindungan Penjual kami. 
 

T4: Kapan perluasan perlindungan ini mulai berlaku? 

Perlindungan Penjual yang diperluas ini akan mulai berlaku pada 1 September 2015. 
 

T5: Siapa yang akan mendapat manfaat dari perubahan ini? 

Perluasan perlindungan ini berlaku untuk semua penjual di Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, 

Malaysia dan Singapura untuk segmen barang tak berwujud kecuali pembayaran email, transaksi 

tamu dan pedagang produk digital. Transaksi barang tak berwujud harus ditandai oleh PayPal sebagai 

memenuhi syarat untuk Perlindungan Penjual PayPal pada halaman "Perincian Transaksi" Rekening 

Anda.



T6: Barang apa saja yang tidak dicakup? 

Sebagian besar barang dan jasa yang dibayar dengan pembayaran tunggal dari rekening PayPal 

memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan penjual, kecuali barang-barang yang tercantum 

dalam daftar di bawah: 

 

 Kendaraan (termasuk kendaraan bermotor, sepeda motor, karavan, pesawat, dan boat) 

 Produk Digital 

 Transaksi tamu 

 Pembayaran Email 

 Klaim atau Tolak Bayar untuk barang yang Sangat Berbeda Dengan Uraian 

 Klaim atau Tolak Bayar untuk Barang Tidak Diterima untuk barang atau jasa tak berwujud 

atau virtual. 

 Barang yang diantarkan secara langsung 

 Barang yang dikirim setelah PayPal menyarankan Anda untuk mengirimkan barang 

tersebut 

 Barang yang tidak dikirim ke alamat penerima di halaman "Perincian Transaksi". 
 

Untuk persyaratan lengkap kelayakan, lihat Kesepakatan Pengguna. 

 
T7: Jika seseorang menemukan masalah setelah 1 September 2015 terkait pembelian barang tak 

berwujud yang dilakukan sebelum tanggal tersebut, dapatkah mereka mengajukan klaim? 

Tidak. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 September 2015, dan hanya melindungi transaksi yang 

dilakukan pada atau setelah tanggal 1 September 2015. 

 

T8: Apa jenis masalah spesifik yang memenuhi syarat? 

 Tolak Bayar atau pengembalian ACH yang Tidak Diotorisasi 

 Klaim Transaksi Tanpa Otorisasi 

 Pembalikan Penipuan Transaksi Tanpa Otorisasi 
 

T9: Apa yang saya perlu lakukan agar memenuhi syarat untuk Perlindungan Penjual? 

Pedagang di Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Singapura tidak perlu melakukan apa 

pun untuk mendapatkan perlindungan yang diperluas ini. Agar memenuhi syarat untuk perlindungan 

penjual, transaksi harus ditandai oleh PayPal sebagai memenuhi syarat untuk Perlindungan Penjual 

PayPal pada halaman "Perincian Transaksi" di rekening pedagang. Pedagang harus menanggapi semua 

kasus transaksi tidak diotorisasi dan memberikan bukti nyata (lihat di bawah) bahwa penjual telah 

memenuhi pesanan barang atau jasa tersebut. Penjual harus memberikan tanggapan dalam jangka 

waktu yang diberikan agar memenuhi syarat untuk perlindungan. Selain itu, kelayakan penjual untuk 

Perlindungan Penjual PayPal tidak dalam status ditangguhkan. 
 

T10: Bagaimana saya memberitahu bahwa suatu pesanan sudah dipenuhi? 

Penjual wajib mengirimkan bukti untuk menunjukkan bahwa pesanan telah dipenuhi di Pusat 

Penyelesaian PayPal. Misalnya tiket online yang diterbitkan atau konfirmasi pemesanan yang 

dikirim. Bukti tersebut harus diunggah di bagian "Bukti Lain".



 

 

 

T11: Apakah ada pembatasan atau syarat untuk kelayakan perlindungan? 

PayPal berhak menangguhkan kelayakan penjual atau mengecualikan penjual dari Perlindungan 

Penjual PayPal jika kami dengan memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ada risiko 

tinggi terkait dengan rekening penjual atau kami yakin bahwa Anda menyalahgunakan hak 

istimewa yang diberikan. PayPal akan memberitahu Anda melalui email jika kami 

menangguhkan atau mengecualikan Anda dari Perlindungan Penjual PayPal. 

 

 


