
FORMULIR JASA KONSULTASI MANAJEMEN ASET 

PT RUMAH SAHAM INDONESIA 
 

No. Kontrak: ________________(diisi Perusahaan) 

 

DATA PEMOHON 

Nama  : ____________________________________________________________ 

Alamat  : ____________________________________________________________ 

No. HP : ____________________________________________________________ 

Email  : ____________________________________________________________ 

 

Teknis pelaksanaan: 

1. Klien menandatangani formulir ini. 

2. Klien membuka rekening saham atas nama klien sendiri, di salah satu sekuritas yang 

ditunjuk PT Rumah Saham Indonesia. 

3. Setelah akun saham jadi, Klien mentransfer modal trading saham ke rekening saham 

an klien sendiri. 

4. PT Rumah Saham Indonesia yang menjalankan trading sahamnya. 

 

 

P E R S E T U J U A N 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. 

Dengan menandatangani formulir ini, saya sebagai pemohon dengan ini menyatakan bahwa 

keterangan-keterangan yang diberikan menjadi milik PT Rumah Saham Indonesia yang dapat 

digunakan untuk kegiatan usaha PT Rumah Saham Indonesia. Bila permohonan ini disetujui, 

maka saya akan terikat dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT Rumah Saham 

Indonesia termasuk bersedia menerima segala bentuk informasi berbentuk Berita, Info 

Program PT Rumah Saham Indonesia, Advetorial dan Info Layanan Masyarakat melalui surat, 

SMS, MMS, e-mail atau media lainnya. Saya menyetujui syarat dan ketentuan umum — 

khusus yang ditetapkan serta perubahannya. 

_____________, ___,_____________2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pemohon 

Materai Rp 6.000 

 

 

(                                    ) 

 

PT Rumah Saham Indonesia 

Materai Rp 6.000 

 

 

(                                       ) 



SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN  

DEFINISI 

 Layanan jasa konsultasi manajemen aset — PT Rumah Saham Indonesia (selanjutnya disebut 

layanan) adalah sebuah layanan memperjualbelikan Peserta saham-saham perusahaan tertentu 

yang dikelola oleh PT Rumah Saham Indonesia (selanjutnya disebut Perusahaan). 

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

 PT Rumah Saham 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, dan dengan melampirkan fotokopi atau hasil scand 

tanda identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan mengembalikannya kepada konsultan, 

mitra usaha atau perwakilan terdekat. 

Minimal modal 

Minimal modal Klien untuk bisa mengikuti layanan ini adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) 

Tentang Bagi Hasil Usaha 

 Bagi hasil dari keuntungan trading saham adalah 70% untuk Klien, 30% untuk Perusahaan.  

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

keuntungan, maka juga tidak ada bagi hasil buat Klien ataupun buat Perusahaan. 

Tentang Berakhirnya Perjanjian 

 Perjanjian ini berakhir pada saat Klien menarik seluruh dananya. 

Tentang Penarikan Dana dan Keuntungan 

 Perusahaan, melalui wakilnya, melakukan penarikan, dan bilamana ada kode OTP ke no HP 

klien, maka klien memberitahukan kode tersebut kepada wakil Perusahaan. 

 Dana hasil keuntungan yang ditransfer ke rekening Klien, termasuk bagi hasil keuntungan untuk 

Perusahaan, dan selambat-lambatnya dalam 1x24 jam, yang bagian Perusahaan di transfer ke 

Perusahaan. 

 Rekening Perusahaan: Bank UOB 632 300 3146 an PT Rumah Saham Indonesia 

  

Jaminan 

 PT Rumah Saham Indonesia menjamin 100% modal klien aman dalam jangka waktu perjanjian 

minimal 1 (satu) tahun. Kesalahan dalam trading saham, sepenuhnya tanggung jawab PT Rumah 

Saham Indonesia. 

 Dalam hal pembatalan perjanjian sebelum masa jaminan berakhir, dan posisi akun klien belum 

memberikan keuntungan, PT Rumah Saham Indonesia tidak menanggung kerugian. 

LAIN-LAIN 

 PT Rumah Saham Indonesia berhak untuk menolak pendaftaran Peserta, 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 Peserta 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. 


