
Formulir Pembelajaran Trading — Investasi Saham 

Rumah Saham Indonesia 
Data Pribadi 

Nama   :  

Tempat & tanggal lahir :  

Alamat   :  

No. HP   :  

Email   :  

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____________________________________ 

            Paket Reguler 

             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% 

            Paket Gold 

 Tarif: Rp 5.000.000,- 

 Pengembalian biaya 100% setelah setahun 

 Dapat rekomendasi harian secara khusus 

sebelum jam 8 pagi, dengan rincian: Kode 

Saham (maksimal 3 saham) target harian, 

mingguan, bulanan dan jumlah maksimal lot. 

Nomer Rekening Peserta Paket Gold : 

____________________, _______________2020 
 

 

 

 

 

Pemohon 

 

 

 
 

 

(_____________________) 

Konsultan Rumah Saham Indonesia 

Nama : 

No WA: 



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 website dan di grup khusus telegram - 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 Paket Reguler adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

 Biaya layanan Paket Gold adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun 

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

Jaminan 

Jaminan 100% uang kembali hanya buat Peserta paket Gold Rumah Saham Indonesia. Jaminan berlaku 

selama 1 (satu) tahun sejak pembayaran biaya belajar. 

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.Syarat dan ketentuan layanan 

 


