
Program Pemilikan Aset Bersama  

PT Rumah Saham Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managed by PT Rumah Saham Indonesia 

 

 



 PT Rumah Saham Indonesia — www.rumahsaham.org  
2 

PROGRAM PEMILIKAN ASET BERSAMA — PT RUMAH SAHAM INDONESIA 

 

Program Pemilikan Aset Bersama PT Rumah Saham Indonesia atau disebut PPAB-RSI adalah 

sebuah kemitraan bisnis dengan aset berbasis properti (rumah, tanah, sawah, apartemen atau 

lainnya) dan bisnis sektor riil diatasnya yang dikelola oleh PT Rumah Saham Indonesia. PT Rumah 

Saham Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-0011510.AH.01.01 Tahun 2020. 

Program ini juga sebagai jawaban buat mereka yang mencari alternatif investasi selain saham 

perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham. 

 

Berikut ini beberapa kelebihan kerjasama bisnis ini: 

1. Alokasi aset pada properti dan bisnis bimbel saham; properti sebagai aset pengaman dan 

sekaligus pengungkit, bisnis bimbel saham sebagai mesin uang sehari-hari. Aset pengaman 

artinya, karena harga properti cenderung naik setiap tahun, bilamana bisnis sudah jenuh dan 

tidak dapat berkembang lagi, aset dapat dijual dan dibagikan secara proporsional kepada para 

peserta, dan bila ada kelebihannya juga kepada pengelola; aset pengungkit, artinya, bilamana 

diperlukan, setiap saat sertifikat aset bisa dijaminkan di bank untuk mendapatkan tambahan 

modal atau buat akuisisi apartemen berikutnya. Dalam hal sertifikat aset akan dijaminkan di 

bank, menunggu persetujuan dari sekurang-kurangnya 51% pemilik aset. 

2. Dengan keikutsertaan yang minimal dan terbatas, setiap orang dengan tanpa ngapa-ngapain bisa 

ikut menikmati hasil dari usaha kombinasi ini. Minimal keikutsertaan per peserta adalah Rp 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimal pada nilai yang ditentukan di setiap aset 

kerjasama.  

3. Bisnis diatas propertinya sebagai mesin uang sehari-hari, laporan kegiatan usaha dan pembagian 

hasil keuntungan dari usaha setiap 3 (tiga) bulan. 

4. Manfaat tambahan dari bisnis ini adalah setiap peserta yang sedang berlibur atau dalam hal 

urusan lain berada di kota dimana aset berada, bisa memanfaatkan aset untuk tempat tinggal 

sementara. Untuk jadwal dan hal teknis lainnya, silahkan menghubungi manajemen. 

5. Peserta yang memiliki suatu bisnis tertentu juga bisa titip untuk dijualkan di aset milik bersama, 

yang penting jelas perhitungan komisi dan sistemnya. Misalnya: laptop, HP, CCTV dll, 

termasuk produk perbankan, asuransi. 
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PERHITUNGAN BISNIS 

Ada beberapa jenis bisnis yang bisa dijalankan diatas properti yang termasuk PPAB-RSI 

 Bisnis Edukasi Rumah Saham Indonesia: 

Ada 6 komisi dari bisnis Rumah Saham Indonesia:  

Komisi A: Rp 50.000,- per Peserta per bulan 

Komisi B: Rp 200.000,- per Peserta per 4 bulan 

Komisi C: Rp 600.000,- per Peserta per tahun 

Komisi D: Rp 250.000,- per Agen Paket Ekonomis 

Komisi E: Rp 1.000.000,- per Agen Paket Eksekutif 

Komisi F: Rp 500.000,- Per Peserta Gold  

Dengan Asumsi suatu Aset PPAB-RSI mengelola 1.000 Peserta bulanan, maka rata-rata omzet Aset 

per bulan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Itu belum termasuk Komisi B, C, D, E 

dan F 

 

Alternatif bisnis tambahan yang bisa dijalankan di suatu Aset PPAB-RSI 

 Bisnis Penyewaan tempat buat seminar dll 

 Bisnis kedai kopi & kuliner  

 Dll 

Contoh Brosur Rumah Saham Indonesia  
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Asumsi. 

Nilai Aset adalah Rp 2 Miliar atau terbagi dalam 200 Unit Kepemilikan.  

Total pemasukan buat Aset, setelah dikurangi biaya operasional, gaji karyawan dl dan bagi hasil 

buat perusahaan dari semua bisnis yang dijalankan diatasnya adalah sebesar Rp 200 juta per bulan. 

Maka bagi hasil buat pemilik 5 unit atau pemilik modal Rp 50 juta adalah sebagai berikut: 5/200 X 

200 juta = Rp 5 juta per bulan 

 

Pengeluaran rutin setiap Aset PPAB: 

 Gaji karyawan 

 Biaya marketing 

 Bahan produksi bisnis 

Pangsa Pasar Rumah Saham Indonesia 

Rumah Saham Indonesia adalah grup belajar-investasi saham yang sedang berkembang pesat. Saat 

ini para peserta sudah mencakup hampir di seluruh Indonesia. Rumah Saham Indonesia sudah 

memiliki sendiri pola baku dalam pemilihan sahamnya. Sehingga memudahkan buat yang baru 

belajar dalam rangka mendapatkan profit dari bursa saham. 

Tarif layanan Rumah Saham Indonesia saat ini dibagi 2: 

Paket Reguler: 

 Pembayaran per bulan : Rp 200.000,- 

 Pembayaran per kuartal: Rp 680.000,- (diskon 15%) 

 Pembayaran per tahun: Rp 1.800.000,- (diskon 25%) 

Paket Gold: 

 Setahun: Rp 5.000.000,- 

 Setelah setahun biaya belajar dikembalikan 100% 

Layanan belajar Rumah Saham Indonesia pangsa pasarnya adalah semua kalangan masyarakat. 

Dengan semakin meratanya akses ke internet membuat siapapun, dimanapun, asal ada kemauan, 

bisa belajar dan praktek buat mendapatkan keuntungan dari jual beli dan investasi saham yang ada 

di bursa efek Indonesia. Layanan keagenan Rumah Saham Indonesia adalah para UMKM: pemilik 

warung makan, warung kopi, counter HP dll. Mereka yang masih membutuhkan tambahan income 

dengan berjualan, baik secara online ataupun offline. 
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TANYA JAWAB SINGKAT 

Apa tujuan kemitraan bisnis ini ? Layanan ini bertujuan agar: 

1. Dengan modal minimal, setiap orang bisa ikutan memiliki suatu bisnis berbasis properti dan 

jasa bimbingan belajar saham Rumah Saham Indonesia. 

2. Tujuan sosial lainnya adalah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. 

Disetiap aset bisa melibatkan 2 orang SDM atau lebih, sesuai kebutuhan. 

 

Berapa modal minimal untuk ikut dalam suatu proyek ? Minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) atau 1 (satu) Unit Kepemilikan, dan kelipatannya, maksimal senilai Aset.  

 

Apa tugas mitra usaha ? Tugas mitra usaha hanya menyediakan modal usaha, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

 

Apa tugas perusahaan ? PT Rumah Saham Indonesia, selaku perusahaan pengelola yang mengurusi 

hal teknis semuanya. Dari memilihkan properti, menyiapkan SDM dan melatihnya buat kerja di 

kantor Rumah Saham Indonesia. 

 

Bagaimana bagi hasil usaha ini ? Bagi hasil usaha ini, setelah dikurangi biaya operasional dan pajak 

adalah 80% buat para pemilik unit kepemilikan, 20% buat perusahaan. 

 

Bagaimana dengan dana kelebihan dari mitra usaha ? Selain buat operasional usaha diatas aset, kas 

juga sebagai cadangan buat para mitra yang secara mendadak ingin menjual kepemilikannya. 

  

Apa bukti kepemilikan keikutsertaan dalam suatu aset ini ? Mitra akan mendapatkan list lengkap 

para pemilik dengan legalisasi dari Perusahaan sebagai bukti hukum dan copy sertifikat aset yang 

dibeli. 

 

Bagaimana pembagian aset ketika dijual kembali ? Proporsi pembagiannya sama, 80:20, 80% 

keuntungan buat para mitra usaha, 20% buat pengelola. Misal saat dibeli Rp 1 miliar, 2 tahun 

kemudian dijual diharga Rp 2 miliar, maka buat para mitra usaha adalah [(Rp 2 miliar- 1 miliar) X 

80% ] = Rp 800 juta. Perhitungan ini diluar pajak penjualan. 

 

Kapan batas waktu mengikuti program ini ? Bilamana kuota sudah terpenuhi, otomatis tertutup buat 

berpartisipasi.  

 

Bagaimana bila dana buat aset belum terkumpul 100%, aset yang akan dibeli ternyata sudah dijual 

ke pihak lain? Semua dana mitra akan dikembalikan atau buat target aset properti lainnya. 
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Adakah jaminan dalam program ini? Perusahaan memberikan jaminan 110% buat pembelian 

kembali Unit Kepemilikan setelah 1 (satu) tahun dan 125% setelah 2 tahun. Artinya bila peserta 

yang memiliki 10 Unit Kepemilikan disuatu aset menjual ke Perusahaan setelah 2 tahun, maka 

Perusahaan berkewajiban membeli dengan harga Rp 62.500.000,- 

 

Bisakah unit kepemilikan dijual ke pihak lain ? Bisa, karena sifat unit kepemilikan ini terbatas, 

bernilai tinggi gak nya bergantung pada kinerja bisnis di aset tersebut. Misal suatu aset secara 

konstan mampu menghasilkan deviden sebesar Rp 5 juta buat pemegang 10 unit kepemilikan, maka 

bisa dihitung nilainya dalam 1-5 tahun ke depan. Karena deviden per 3 bulan, maka hasil dalam 

setahun sebesar Rp 20 juta. Dalam 5 tahun, bisa menghasilkan Rp 100 juta. Misal setelah setahun 

10 unit kepemilikan secara konstan menghasilkan Rp 20 juta dalam tahun, dan ada pihak lain yang 

berminat membeli unit kepemilikannya, bisa saja yang bersangkutan menawar di harga Rp 80 juta. 

Sehingga total keuntungan pemilik awal 10 unit kepemilikan sebesar Rp 50 juta (20 juta dari 

deviden + 30 juta dari selisih harga beli dan jual unit kepemilikan). 

 

Bagaimana bila dana yang terkumpul baru bisa buat 1 aset sementara pilihan para mitra terbagi 

dalam beberapa aset? Prioritas aset properti yang diakuisisi dimulai dari kode set terkecil. 

 

Bagaimana penentuan siapa saja yang berhak atas unit kepemilikan di suatu aset? Prioritas kepada 

yang lebih dulu mengisi form pemesanan dan melakukan pembayaran modalnya. 

 

Bagaimana bila mitra memiliki suatu produk, entah barang atau jasa, yang ingin dijualkan di aset 

milik bersama ? Tinggal hubungi Perusahaan buat detil teknisnya. Layanan ini tujuannya biar 

semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat seoptimal mungkin. 

 

Siapakah yang boleh ikut kemitraan ini ? Siapa saja, perorangan ataupun badan hukum, asal 

mengetahui dan menyetujui syarat dan ketentuan layanannya, tidak harus yang sudah di Rumah 

Saham Indonesia, juga tidak harus berkewarganegaraan Indonesia. 

 

Ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan ? hubungi: 

 

Nama 

Jabatan 

No HP/WA 

Alamat 

: Agus Syahroni, S.Sos. 

: Direktur PT Rumah Saham Indonesia 

: 0878 5748 1134 

: Metland Cibitung Taman Senayan Blok G 3 no.9 

  Cikarang Barat, Bekasi 
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Form Pemesanan Unit Kepemilikan Aset Bersama  

PT Rumah Saham Indonesia 

 

DATA PEMOHON 

Nama  :  

Alamat  :  

No. HP :  

Email  :  

Rekening  : 

Kode Pilihan Aset  : 

Jumlah Unit Kepemilikan : 

Tanggal Pembayaran Modal : 

Cara Pembayaran 

 Tunai, di kantor PT Rumah Saham Indonesia, Metland Cibitung Taman Senayan  

Blok G 3 no. 9, Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia 

 Transfer, ke Bank UOB 632 300 3146 an PT Rumah Saham Indonesia 

Catatan atau Penawaran Buat Pengelola  

 

 

 

 

 

________________,___,________________ 2020 

NB : 

 Sebelum melakukan transfer, calon mitra silahkan 

mempelajari terlebih dahulu proposal ini. 1 unit kepemilikan 

= Rp 10.000.000,- dan berlaku kelipatannya.  

 Bukti Transfer & Form Pemesanan dikirimkan ke WA: 

087857481134 

 Bilamana setuju dengan semua syarat dan ketentuannya, 

tinggal mengisi dan menandatangani formulir pemesanan. 

Daftar lengkap pemegang unit kepemilikan setiap asert 

dibagikan setelah pendanaan aset diyatakan ditutup. 
 

 

 

 

Pemohon 
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SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN  

DEFINISI 

 Program Pemilikan Aset Bersama PT Rumah Saham Indonesia (selanjutnya disebut layanan) 

adalah sebuah layanan kerjasama bisnis yang mengkombinasikan bisnis properti dan bimbingan 

belajar saham di Rumah Saham Indonesia ataupun bisnis lainnya yang dikelola oleh PT Rumah 

Saham Indonesia (atau disebut Perusahaan). 

 Mitra adalah perorangan atau badan hukum yang mematuhi syarat dan ketentuan layanan ini.  

 PT Rumah Saham Indonesia Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang berdomisili di 

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

setiap kantor/perwakilan. 
 

Tentang Pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pemesanan, dan dengan melampirkan fotokopi atau 

hasil scand tanda identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) atau Akta perusahaan buat badan 

hukum, dan mengembalikannya kepada perusahaan. 
 

Biaya-Biaya 

 Biaya administrasi layanan ini adalah Rp 0,- (nol rupiah) 

 Biaya lainnya. Misalnya, biaya transfer bank, jika ada, akan dibebankan kepada Mitra. 
 

Tentang Bagi Hasil Usaha 

 Bagi hasil usaha ini adalah 80:20, 80% keuntungan usaha untuk para mitra dan 20% untuk 

pengelola.  

 Bagi hasil diberikan setiap 3 (tiga) bulan, proporsional sesuai dengan hasil usaha dan partisipasi 

setiap mitra, dibayarkan sesuai dengan tanggal mulainya proyek, atau pada hari kerja 

berikutnya, bilamana pada tanggal tersebut hari libur. 
 

Modal dan Penarikan modal 

 Modal minimal setiap mitra adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 1 (satu) unit 

kepemilikan, dan kelipatannya, serta maksimal sebesar nilai bisnis di Aset pilihannya. 

 Mitra bisa menjual kepemilikannya kepada perusahaan sekurangnya setelah minimal 1 (satu) 

tahun 

 Mitra yang menjual kepemilikannya tidak lagi berhak atas setiap manfaat dari kerjasama bisnis 

ini 
 

Jaminan atas Modal 

Perusahaan memberikan jaminan atas modal mitra sebesar 110% (seratus sepuluh persen) buat 

mitra yang tidak menjual unit kepemilikannya selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 

sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) buat mitra yang tidak menjual unit 

kepemilikannya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 
 

LAIN-LAIN 

 PT Rumah Saham Indonesia berhak untuk menolak pendaftaran Mitra, 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 Mitra 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, dengan tidak mengurangi hak PT 

Rumah Saham Indonesia untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Pengadilan lainnya. 
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Aset Pilihan PPAB-RSI 

Villa di Bali, kode Aset: 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi: Central Ubud, Gianyar, Bali 

Nilai & Peruntukan Bisnis 

Nilai Bisnis: Rp 2 miliar atau 200 Unit Kepemilikan 

Peruntukan Dana: 

 Villa di Central Ubud, ukuran 2 Are, seperti diatas, maksimal Rp 1,6 miliar 

 Bisnis RSI: Rp 250 juta 

 Cadangan dan buat saham: Rp 150 juta 
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Rumah di Yogya, kode Aset: 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi: Bantul, Yogyakarta 

Nilai & Peruntukan Bisnis 

Nilai Bisnis: Rp 1 miliar atau 100 Unit Kepemilikan 

Peruntukan Dana: 

 Akuisisi Rumah, seperti diatas: maksimal Rp 750 juta 

 Bisnis RSI: Rp 250 juta 
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Villa di Cisarua Bogor, kode Aset: 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detil Aset: luas tanah: 750 M2, luas bangunan : 250m2, lantai : 1, kamar mandi: 2, Kamar tidur: 3, 

SHM, kolam renang 

Lokasi: Cisarua, Bogor 

Nilai & Peruntukan Bisnis 

Nilai Bisnis: Rp 2 miliar atau 200 Unit Kepemilikan 

Peruntukan Dana: 

 Akuisisi Rumah, seperti diatas: maksimal Rp 1,75 miliar 

 Bisnis RSI: Rp 250 juta 

 


