
PANDUAN TRONLINK 
UNTUK RSC

PANDUAN MEMBUAT AKUN TRONLINK
DAN MENERIMA COIN RSI

CARA MENAMPILKAN COIN RSI 
PADA MENU ASSETS

CARA MENJUAL / TRANSFER COIN RSI 

DAFTAR ISI



1. Buka aplikasi playstore
2. klik bagian pencarian dan ketik tronlink
3. lalu instal aplikasi 

1. klik bagian Create Account

1.

2.

PANDUAN MEMBUAT AKUN TRONLINK
DAN MENERIMA COIN RSI



1. scroll halaman lalu klik Accept

1. set name kalian
2. lalu klik Next Step

3.

4.

Rumah Saham



1. set password kalian
yang perlu kalian perhatikan dalam set password adalah :
- minimum 1 huruf besar
- minimum 1 huruf kecil
- minimum 1 angka
- minimum 8 karakter

2. klik Next Step

1. masukan password kalian sekali lagi
2. lalu klik Confirm

6.

5.



1.  klik receive pada tampilan awal ini
2. lalu anda akan diminta untuk memberi kode keamanan
boleh di skip ataupun di teruskan

1.  klik copy the collection addres
2. berikan code tersebut kepada Admin RSI untuk 
menerima koin yang sudah anda beli

Admin RSI : 089 5342 083 073

7.

8.

Rumah Saham

TSWhMY7RSNYj...Vcj7PZ6hgt8Q6n

TSWhMY7RSNYjweaS4QE1Vcj7PZ6hgt8Q6n

Rumah Saham



berikut ini adalah tampilan history apabila 
telah menerima koin RSI

8.

TAMPILAN SETELAH MENERIMA KOIN



3. klik tombol (+)

2.

1.  klik tombol (+) pada tampilan awal menu

1.
Rumah Saham

TSWhMY7RSNYj...Vcj7PZ6hgt8Q6n

0   TRX

3.

2. lalu search RSC / atau bisa dengan copy paste
addres : TFxFK8PtG5RsCznBsDJp16XjbGfwj6LBcZ

CARA MENAMPILKAN COIN RSI 
PADA MENU ASSETS



    YEAY ! sudah selesai. mudah banget kan? :)

TSWhMY7RSNYjweaS4QE1Vcj7PZ6hgt8Q6n

Rumah Saham

4.
Rumah Saham

TSWhMY7RSNYj...Vcj7PZ6hgt8Q6n

   NOTE : HAL PENTING YANG HARUS DI PERHATIKAN

- JAGA AKUN ANDA, jangan sampai anda melupakan password apabila telah memasang private key
- tronlink berbasis blockchain, sepenuhnya aktifitas pada akun anda adalah tanggung jawab anda sendiri. 
   (tidak ada fitur lupa pasword apabila anda melupakan passwordnya)
- maka dari itu mohon untuk sangat berhati hati dalam menjaga akun anda 



2.

1.  klik tombol Send pada tampilan awal menu

1.
Rumah Saham

TSWhMY7RSNYj...Vcj7PZ6hgt8Q6n

0   TRX

1. isi Receiving account dengan kode tron addres yang dituju

    Penjualan kepada pihak Rumah saham indonesia 
    addres : TSWhMY7RSNYjweaS4QE1Vcj7PZ6hgt8Q6n

    Penjualan kepada sesama pengguna RSC
    isi dengan kode tron addres milik pengguna yang dituju

2. pilih RSC pada bagian Select token
3. isi jumlah coin yang akan di jual/kirim
4. klik Send
5. user akan diminta untuk mengisi Password lalu klik Done

CARA MENJUAL / TRANSFER COIN RSI 



   

- Dalam melakukan penjualan dibutuhkan saldo TRX sebagai fee transaksi di dalam tronlink
- Apabila kesulitan dalam melakukan penjualan bisa hubungi admin Rumah saham Indonesia

1. berikut ini adalah tampilan apabila sukses telah
melalukan transaksi kirim koin RSI

2. silahkan konfirmasi kepada Admin RSI apabila 
sudah melalukan penjualan koin.

3. setelah itu admin akan melanjutkan proses 
dengan transfer ke rekening bank penjual sesuai 
nilai koin saat itu

Admin RSI : 089 5342 083 073

7.



INFORMASI MENGENAI 
TRANSFER KOIN RSI

- penjualan atau transfer RSC dibagi 2 :

 penjualan ke sesama pengguna RSC. 
 harga jual sesuai dengan kesepakatan masing-masing

 penjualan ke RSI.
 harga jual sesuai dengan harga update tiap bulan yang dapat di akses di website resmi
 www.rumahsaham.org

- harga beli dan jual kurs IDR : RSC sampai akhir tahun 2021

 1 s/d 30 Juni    : Rp 1.025,-
 1 s/d 31 Juli    : Rp 1.050,-
 1 s/d 31 Agustus juni  : Rp 1.075,-
 1 s/d 30 September  : Rp 1.100,-
 1 s/d 31 Oktober   : Rp 1.125,-
 1 s/d 30 November   : Rp 1.150,-
 1 s/d 31 Desember   : Rp 1.175,-


