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Pengetahuan untuk kemakmuran bersama 



  

Pendahuluan 

Saham adalah alat investasi keuangan terbesar di negeri ini. Setiap hari, rata-rata transaksi bisa 

mencapai Rp 5 triliun atau bahkan lebih. Namun karena banyak yang belum mengerti teknis 

perdagangan saham, bursa saham kita lebih banyak dikuasai asing, demikian pula akibatnya dengan 

keuntungan perusahaan-perusahaan besar, sebagian besar dinikmati asing. 

 

Di sisi lain, masyarakat memiliki minat yang sangat besar dalam bidang investasi. Karena investasi 

membuat uang bekerja untuk diri kita. Selain karena bila tanpa investasi, nilai uang semakin lama 

semakin turun, akibat kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). 

 

Karena minat yang besar itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, hampir setiap saat 

kita mendengar atau bahkan melihat sendiri ada banyak yang menjadi korban dari berbagai 

penawaran investasi, dari model arisan hingga model penjualan barang-barang dengan sistem 

berjenjang. Sehingga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat, khususnya para Peserta yang 

menjadi korban atas penawaran-penawaran tersebut, kami menyelenggarakan sebuah layanan 

pembelajaran cara jual dan beli atau trading saham: Rumah Saham Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DEFINISI 

 Rumah Saham Indonesia (selanjutnya disebut layanan) adalah sebuah layanan pembelajaran 

trading dan investasi saham yang dikelola oleh PT Rumah Saham Indonesia, sebuah perusahaan 

Indonesia yang bergerak dalam bidang manajemen informasi dan pengembangan sumber daya 

manusia. 

 Peserta adalah perorangan, yang mematuhi syarat dan ketentuan layanan ini. 

 

METODA BELAJAR 

 Secara online di grup telegram dan grup whatsapp Rumah Saham Indonesia 

 Secara offline di kantor Rumah Saham Indonesia 

 

KURIKULUM 

Belajar saham di Rumah Saham Indonesia adalah belajar mengenai hal berikut ini: 

 Melatih insting trading 

 Hal dasar tentang saham 

 Belajar mengenali karakter saham yang 

sekali naik wajar 5-10% atau lebih 

 Belajar mengenali karakter saham yang 

sekali rally bisa 15-30% dalam beberapa hari 

atau minggu 

 Nabung Saham 

 Money Management  

 Bandarmology 

 Aksi Korporasi 

 Tips dan trik trading-investasi saham 

 Psikologis trading 

 Mengenal instrumen investasi selain saham 

 How to become fund manager 

Secara normal semua materi bisa diselesaikan secara bertahap dalam 3-6 bulan sesuai dengan 

tingkat awal pemahaman para peserta. 

 

Tentang pendaftaran dan pembayaran 

 Pendaftaran secara dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran.  

 Biaya layanan ini adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

 Pembayaran bisa dilakukan: 

o Per bulan: Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), diawal bulan sejak awal gabung 

o Per 4 bulan: Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau diskon 15 % 

o Per 1 tahun: Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau diskon 25% 

 Pembayaran ditujukan ke Bank UOB 632 300 3146 an PT Rumah Saham Indonesia 

 

LAIN-LAIN 

 Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan penerapan layanan ini diatur secara terpisah dan 

tertulis. 

 Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia, diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara 

Republik Indonesia. 

 



  

Nabung Saham ala Rumah Saham Indonesia 

 

Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi: 

PT Rumah Saham Indonesia 

Metland Cibitung Taman Senayan Blok G3 no. 9, Cikarang Barat, Bekasi 

 

 

 

 

Misi dan Visi Usaha PT Rumah Saham Indonesia 

 Memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan dan keluarganya, 

 Memberikan kepuasan dan kenyamanan kerja bagi para karyawan dan keluarganya, 

 Memberikan imbal hasil usaha yang memuaskan bagi para mitra usaha dan keluarganya. 

 

 



  

Tanya Jawab Singkat 

Apa itu saham ? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan, 

dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di bursa saham. Ciri khas 

perusahaan yang sudah go public adalah nama Tbk (Terbuka) di belakang namanya. Seperti PT 

Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk (TLKM) dll. Persero menunjukkan perusahaan tersebut sebagian besar sahamnya 

adalah milik negara. Selain PT Telkom, juga ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dll. 

Apa keuntungan memiliki saham ? Secara garis besar ada 2 potensi keuntungan memiliki saham. 

Pertama, capital gain atau selisih harga beli dan harga jual. Misal beli saham PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk saat harga Rp 9.000,- per lembar dan di jual saat harganya Rp 10.500,- 

maka keuntungan per lembarnya adalah Rp 1.500,- tinggal dikalikan jumlah saham yang dimiliki. 

Capital gain ini bisa dalam sehari, beberapa hari atau beberapa minggu. Perhitungan ini diluar fee 

beli dan fee jual.  

Kedua, deviden atau keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang sahamnya. Biasanya 

dibagikan setahun sekali atau dua kali. Besar nominal deviden per lembar dan jadwalnya 

tergantung kebijakan masing-masing perusahaan.  

Kemana pembayaran modal trading saham ? Pembayaran modal untuk trading saham ditujukan ke 

rekening atas nama peserta sendiri, yang secara khusus dibuatkan untuk itu.  

Siapa kah yang cocok belajar trading saham ? Ilmu trading saham ini ilmu buat semua orang, baik 

yang saat ini hidupnya telah sejahtera atau pun belum. Dengan memiliki ilmu ini orang akan 

terhindar dari berbagai penawaran investasi yang aneh-aneh, seperti banyak yang beredar di 

masyarakat. Selain itu, dengan ilmu ini, mereka yang saat ini masih belum sejahtera bisa 

merencanakan dan mewujudkan target keuangan yang ingin dicapai di masa depan. Dalam 

perhitungan kami, dengan rutin membeli saham Rp 300 ribu setiap bulan, selama 180 bulan dan 

hasilnya terus dibelikan saham baru, dengan asumsi kenaikan hanya 2,5% per bulan, maka akan 

terkumpul lebih dari Rp 1 miliar. Dibandingkan dengan mengumpulkan sendiri sebesar Rp 54 juta.  

Berapa modal minimal untuk trading saham ? Modal minimal berbeda-beda untuk masing-masing 

perusahaan. Ada yang 100 ribu sudah bisa, ada juga yang minimal 5 juta. 

Peralatan apa yang diperlukan untuk trading saham ? Saat ini trading saham bisa melalui laptop / 

komputer ataupun dr HP android. 

Apa yang akan didapatkan dari kursus trading saham ? Ilmu yang bisa digunakan seumur hidup. 

Peserta yang belajar dari nol akan belajar cara beli saham, cara jual, cara narik dana, cara install 



  

aplikasi dll. Peserta yang sudah praktek sebelumnya, belajar mengenali karakter saham-bandar  

yang sering membuat suatu saham naik tinggi dengan cepat. 

Berapa biaya belajar di Rumah Saham Indonesia ? Biaya belajar adalah Rp 200.000,- (dua ratus 

ribu rupiah) per bulan. 

Siapa pengajar kursus trading saham ? Pembelajaran trading saham dilakukan oleh tim PT Rumah 

Saham Indonesia 

Kapan waktu belajar trading saham ? Hampir setiap hari di grup telegram atau grup-grup WA yang 

dikelola Rumah Saham Indonesia.  

Berapa lama peserta bisa mulai mandiri dalam memilih saham ? Asalkan serius belajar, dalam 

waktu 3-6 bulan para Peserta idealnya sudah bisa memilih sendiri. Mana saham-saham yang aman 

buat modal besar, mana yang bahaya. Mana saham-saham yang berpotensi naik dengan cepat, mana 

yang sebaliknya, dll. 

Bilamana selama 3 bulan peserta sudah paham keseluruhan tentang saham apakah harus terus 

membayar biaya belajar ? Tidak. Bilamana 3 bulan sudah merasa cukup ilmu yang didapatkan dari 

Rumah Saham bisa cukup 3 bulan atau kurang. 

Apakah ada program khusus semacam jaminan di Rumah Saham Indonesia ? Iyaa, ada layanan 

5050 yaitu layanan penggantian kerugian bilamana para peserta mengalami kerugian karena 

informasi dari Rumah Saham Indonesia. Detilnya ada dibagian belakang. 

Selain dari trading saham, adakah program tanpa modal yang bisa jadi penghasilan tambahan dari 

Rumah Saham Indonesia ? Bisa. Belajar saham di Rumah Saham Indonesia bisa bikin yang 

sebelumnya single income jadi triple income. Dari pekerjaan selama ini dapat gaji, dari trading 

saham dapat profit dan dari bisnis informasinya bisa dapat komisi. Dengan mengajak teman atau 

tetangganya, peserta bisa dapat komisi Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, 

selama peserta masih di Rumah Saham Indonesia. Artinya dengan hanya mengajak 4 orang saja, 

berarti biaya belajar bisa gratis. Klo mengajak 25 orang berarti pasif income mencapai Rp 

1.250.000,- per bulan. Program ini sifatnya pilihan, bisa dijalankan, juga bisa gak. Semakin banyak 

masyarakat yang paham tentang bursa saham, akan makin bagus buat semuanya. 

Bagaimana prosedur belajar saham di Rumah Saham Indonesia ? 

1. Peserta mengisi formulir yang disediakan mitra usaha atau konsultan Rumah Saham 

Indonesia 

2. Peserta membayar biaya kursus, secara tunai bisa ke mitra usaha dan diberikan tanda terima 

atau secara transfer langsung ke rekening pengelola. 

3. Mitra usaha melaporkan data peserta 



  

Formulir Pembelajaran Trading — Investasi Saham 

Rumah Saham Indonesia 
 

Data Pribadi 

Nama   :  

Tempat & tanggal lahir :  

Alamat   :  

No. HP   :  

Email   :  

Sekuritas   :  kosongin bila belum punya 

 

Tujuan Belajar Trading Saham 

1. Sekedar menambah pengetahuan   

2. Ingin mendapatkan keuntungan 

3. Lainnya (sebutkan) :______________________ 

Penghasilan Saat Ini 

1. Rp 1 juta — Rp 5 juta per bulan 

2. Rp 5 juta — Rp 10 juta per bulan 

3. Diatas Rp 10 juta per bulan 

Tujuan Keuangan yang ingin dicapai 

1. Biaya kuliah anak-anak 

2. Biaya naik haji 

3. Masa tua yang tenang / pensiun  

4. Lainnya:___________________________ 

 

Rp____________________________________ 

Rp____________________________________ 

Rp____________________________________ 

Rp____________________________________ 

Pilihan Jadwal Pembayaran 

             Per bulan Rp 200.000,-  

             Per 4 bulan Rp Rp 680.000,- atau diskon 15% 

             Per 1 tahun Rp 1.800.000,- atau diskon 25% 

Cara Pembayaran 

           Tunai di kantor Rumah saham Indonesia 

           Transfer di Bank UOB 632 300 3146 

            an PT Rumah Saham Indonesia 

____________________, _______________2020 
 

 

 

 

 

 

Pemohon 

 

 

 
 

 

(_____________________) 

Konsultan Rumah Saham Indonesia 

Nama : 

No WA: 



  

Sebagian yang membuktikan efektivitas belajar di Rumah Saham Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



  

LAYANAN KHUSUS PT RUMAH SAHAM INDONESIA 

 
PERJANJIAN JASA KONSULTASI  

 

 

Pada hari_________ tanggal___ bulan_______________ tahun ____ dilakukan perjanjian jasa 

konsultasi antara PIHAK I, (“selanjutnya disebut Klien”) dan PIHAK II (selanjutnya disebut 

Konsultan. 

 

PIHAK I, bertindak untuk diri sendiri 

Nama  : ____________________________________________________________ 

Alamat  : ____________________________________________________________ 

No. HP : ____________________________________________________________ 

Email  : ____________________________________________________________ 

 

PIHAK II,  bertindak an PT rumah Saham Indonesia 

Nama  : ____________________________________________________________ 

Alamat  : ____________________________________________________________ 

No. HP : ____________________________________________________________ 

Email  : ____________________________________________________________ 

 

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut 

 

DEFINISI 

 Layanan jasa konsultasi adalah sebuah layanan informasi kepada Klien dalam menempatkan 

dana pada aset bersifat saham sesuai dengan petunjuk Konsultan PT Rumah Saham Indonesia. 

 Informasi berupa kode saham, harga buy dan sell serta jumlah lot setiap harinya. Proses buy 

atau sell dilakukan Klien sendiri. 

 Informasi yang diberikan Konsultan PT Rumah Saham Indonesia bersifat tertulis dan rahasia. 

Tertulis melalui media whatsapp, telegram atau lainnya. Rahasia, tidak untuk diberikan kepada 

pihak lain yang tidak berkepentingan. 

 

Minimal modal 

 Modal awal Klien adalah Rp _______________________ 

 Dalam hal setiap penambahan ataupun pengurangan modal Klien, dilakukan pembaharuan 

perjanjian dengan mencakup sebelumnya. 

 

Tentang Bagi Hasil dan Resiko Trading  

 Bagi hasil dari keuntungan trading saham adalah 50% untuk Klien, 50% untuk PT Rumah 

Saham Indonesia.  

 Bagi hasil keuntungan dihitung per 2 (dua) minggu. Bilamana dalam periode tersebut tidak ada 

keuntungan trading, maka juga tidak ada bagi hasil buat Klien ataupun buat PT Rumah Saham 

Indonesia. 

 Bagi hasil dari resiko trading adalah 50% untuk Klien, 50% untuk PT Rumah Saham 

Indonesia. 



  

 

Tentang Berakhirnya Perjanjian 

 Perjanjian ini berakhir pada saat Klien atau PT Rumah Saham Indonesia memutuskan 

penghentian layanan. 

 Dalam hal PT Rumah Saham Indonesia melakukan penghentian perjanjian dan posisi dalam 

kondisi rugi, tenggang waktu pengembalian kerugian dana Klien yang ditanggung PT Rumah 

Saham Indonesia adalah 3x24 jam sejak penghentian perjanjian. 

 Dalam hal Klien melakukan penghentian perjanjian dan posisi dalam kondisi rugi, tenggang 

waktu pengembalian kerugian dana Klien yang ditanggung PT Rumah Saham Indonesia adalah 

1 (satu) bulan sejak penghentian perjanjian. 

 

Tentang Penarikan Dana dan Keuntungan 

 Bagi hasil keuntungan trading ditransfer ke rekening PT Rumah Saham Indonesia selambat-

lambatnya dalam 3x24 jam setelah perhitungan, ke Bank UOB 632 300 3146 an PT Rumah 

Saham Indonesia atau yang ditunjuk.  

 

LAIN-LAIN 
 PT Rumah Saham Indonesia berhak untuk menolak pendaftaran Klien, tanpa harus 

menyebutkan alasan penolakan tersebut. 

 Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan penerapan layanan ini diatur secara terpisah dan 

tertulis. 

 PT Rumah Saham Indonesia dan Klien dengan ini melepas ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

 Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia, diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara 

Republik Indonesia. 

 Segala perselisihan yang timbul mengenai dan atas pelaksanaan dari ketentuan ini para pihak 

menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat 

diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri setempat. 

 

            PIHAK I       PIHAK II 

 

 

             Materai                   Materai 

 

 

(    )     (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


