
  

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 
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