
  Program Akumulasi EmasTM (GAP) 

Program Akumulasi Emas™ (Gold Accumulation Program) bertujuan memudahkan orang banyak untuk 

membuat penyimpanan emas dengan modal minimal Rp. 300.000. Program ini didukung oleh 100% emas 

fisik. Pembeli dapat mengeluarkan emas yang telah disimpan di dalam akun GAP ke dalam bentuk emas 

batangan di setiap cabang Public Gold di seluruh negara. 

 Fitur & Keuntungan: 

     • Pengumpulan emas fisik dengan kemurnian Au999.9 (24K) 

     • Pembelian minimum Rp. 300.000 atau di dalam kelipatan Rp. 150.000 atau pun 1 gram 

     • Pembelian ini kemudian akan diubah menjadi berat emas hingga 4 titik 
          desimal (eg. 0.0001gm). 

     • Didukung 100% oleh emas fisik Au999.9 

     • Tidak ada biaya penyimpanan 

     • Saldo Minimum di dalam akun sebesar 1 gram  

     • Penarikan setidaknya 1 gram emas fisik 

     • Akun bersama antara orang tua dan anak-anak disediakan 

   • Transaksi setiap saat. 24 jam sehari, 365 hari setahun                                                                                                   

*Syarat dan ketentuan berlaku 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Pengungkapan Risiko: 
Anda berkaitan dengan kami di PT. Public Gold Indonesia (Public Gold) di mana perdagangan dalam logam 
berharga yang melibatkan potensi untuk keuntungan dan juga berisiko kerugian. Pergerakan harga untuk logam 
berharga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak menentu. Pergerakan harga untuk logam mulia bisa menjadi 
tidak menentu yang disebabkan dari reaksi pasar yang mungkin menyebabkan investor mengalami kerugian. 
Namun, perlu diketahui bahwa pengungkapan ini tidak bisa dan tidak menjelaskan semua risiko yang terlibat. 
Beberapa risiko yang terkait dengan penggunaan fasilitas perdagangan logam berharga kami termasuk: 
     1. Pelanggan harus membaca semua ketentuan yang berhubungan dengan penjualan, prospektus atau 
dokumen penawaran yang lain sebelum melakukan pembelian. 
     2. Pelanggan perlu mempertimbangkan semua risiko yang terlibat dengan investasi logam mulia dan / atau 
pertimbangan yang terkandung dalam dokumen penawaran. 
     3. Tidak ada jaminan bahwa investasi logam mulia akan membantu mencapai tujuan keuangan Anda. 
     4. Pelanggan harus memastikan bahwa mereka memahami kaitan antara risiko dan pengembalian. 
     5. Penyusutan Public Gold akan tetap dalam kondisi politik dan sosial yang normal kecuali dalam kondisi pasar 
yang ekstrim, seperti pergolakan keuangan dan ekonomi yang kritis, kerusuhan sosial, ketidakstabilan politik atau 
perang yang menyebabkan fluktuasi harga logam mulia yang ekstrim di pasar internasional. 
 
Penolakan: 
      1. GAP bukan satu produk keuangan maupun deposito tetapi satu metode pembelian emas melalui 
pengumpulan secara berkala untuk kebutuhan pribadi pelanggan. 
      2. Public Gold Marketing Sdn. Bhd (Public Gold) tidak menawarkan nasihat investasi atau janji / prediksi 
mengenai pengembalian terjamin melalui GAP saat mempromosikan produk. 
      3. Manajemen Public Gold berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. 



  Langkah-langkah membeli atau menambah GAP Public Gold 

Melakukan Pembayaran ke Akun GAP Public Gold 

Nama Akun: PT Dagang Emas Mulia 

Nomor Rekening BCA: 5425122999 

Nomor Rekening Bank Mandiri: 124-00-0766543-4 

Konfirmasi Pembayaran GAP 

E-mail/Phone/WhatsApp/SMS 

      • E-mail: enquiry@publicgold.co.id 

• Phone/WhatsApp/SMS: +622122057371/+628111719916 

Menerima SMS dan Sales Order GAP 

SMS/Sales Order akan dikirim dalam waktu 48 jam 
   waktu bekerja setelah menerima informasi 

konfirmasi pembayaran 
 

Perbarui Penyataan GAP 

Pernyataan GAP akan diperbarui dalam waktu 48 jam 
waktu kerja setelah bukti pembayaran dikonfirmasi oleh 

pihak Public Gold. 
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 Langkah 1: Membeli/Menambah GAP Public Gold 

 

 

Melakukan pembayaran ke Akun GAP Public Gold berdasarkan nilai yang Anda ingin 
beli / tambah seperti di bawah: 
* Nilai minimum untuk GAP adalah Rp. 300.000,- dan di dalam kelipatan Rp. 150.000,- (misalnya Rp. 300.000,-, 
Rp. 450.000,-, Rp.600.000,-, Rp. 750.000,-). Tidak ada batas maksimal untuk pembelian / penambahan GAP. 

 

Nama Akun : PT Dagang Emas Mulia Nama Akun: PT Dagang Emas Mulia 
Bank: PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) Bank: PT. Bank Mandiri Tbk (Mandiri) 
Acc No.: 5425122999   Acc No.: 124-00-0766543-4 
Swift No.: CENAIDJA   Swift No.: BMRIIDJA 
*Cek pantas tidak diterima 

Anda juga dapat membeli / menambah GAP melalui perintah tetap bulanan, perbankan internet, 
mesin setoran tunai, transfer uang tunai melalui ATM, cek, deposito di counter bank, 
pembayaran tunai atau jual balik emas terpakai di cabang Public Gold. 
 
Sebelum melakukan pembayaran, Anda dapat memeriksa gram yang Anda beli / tambah di situs 
web Public Gold: www.publicgold.co.id 

Contoh referensi situs web Public Gold 
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Referensi Gram GAP 



Langkah 2.1: Pengesahan Pembayaran GAP untuk Akun Perorangan 

E-mail/WhatsApp/WeChat/SMS rincian pembayaran dan informasi mengenai anda seperti di 
bawah ke pihak Public Gold. 

1. E-mail: enquiry@publicgold.co.id 
2. Phone/WhatsApp/SMS: +622122057371 / +628111719916. 

Pelanggan Baru      Pelanggan Lama 
(Tanpa A/C Code)     (Dengan A/C Code) 
A/C Code: New      A/C Code: PGxxxxxx 

Nama: Nama lengkap sesuai KTP    Nama: Name penuh sesuai KTP 

Nomor KTP.: xxxxxx-xx-xxxx    Nomor KTP.: xxxxxx-xx-xxxx 
H/P No.: xxx-xxxxxxx     Tanggal pembayaran: 
Email:       Waktu pembayaran: 
Tanggal pembayaran: 

Waktu pembayaran: 
Nama Introducer: 
Introducer A/C Code: PG xxxxxx 
* Pastikan informasi yang diberi adalah lengkap, akurat dan benar untuk referensi 
produksi GAP pada masa yang akan datang. 

 

Informasi 
pembeli GAP 

Tanggal & Waktu 
pembayaran 

Informasi 
introducer 

Informasi 
pembeli GAP 

Tanggal & Waktu 
pembayaran 

Contoh membeli GAP Akun Perorangan Contoh membeli / menambah GAP 
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Langkah 2.2 Konfirmasi Pembayaran GAP untuk Akun Bersama 

Akun bersama GAP antara Ayah/Ibu dan Anak-anak juga disediakan.. 

Email / WhatsApp / SMS rincian pembayaran dan informasi mengenai anda seperti di 
bawah ke pihak Public Gold. 

1. E-mail: enquiry@publicgold.co.id 
2. Phone/WhatsApp/SMS: +622122057371 / +628111719916. 
 
Akun bersama antara Ayah/Ibu dan    Akun bersama antara Ayah/Ibu dan 
Anak-anak (Tanpa A/C Code)    Anak-anak (Dengan A/C Code) 
A/C Code: New      A/C Code: PGxxxxxx 
Nama: Nama lengkap Anak sesuai KTP &   Nama: Nama lengkap anak sesuai KTP & 
Nama lengkap Ayah/Ibu sesuai KTP   Nama lengkap Ibu/bapa sesuai KTP 

Nomor KTP.: xxxxxx-xx-xxxx (Anak)   Nomor KTP.: xxxxxx-xx-xxxx (Anak) 
H/P No.: xxx-xxxxxxx (Ibu/bapa)    Tanggal pembayaran: 

Email: (Ayah/Ibu)     Waktu pembayaran: 
Tanggal pembayaran: 
Waktu pembayaran: 
Nama Introducer: 
Introducer A/C Code: PG xxxxxx 
* Pastikan informasi yang diberi adalah lengkap, akurat dan benar untuk referensi 
produksi GAP pada masa yang akan datang. 

Nama Anak & Ibu/Bapak 
KTP Anak 
Informasi Ibu/Bapak 

Tanggal & Waktu  
pembayaran 
Informasi Introducer 

Identitas 
pembeli GAP 
KTP Anak 
Tanggal & Waktu  
pembayaran 

Contoh membeli GAP Akun Bersama Contoh membeli / menambah GAP 
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Langkah 3: Menerima SMS dan Sales Order GAP 

Public Gold akan mengirimkan SMS dan e-mail Sales Order GAP anda dalam waktu 48 jam waktu kerja 
setelah menerima informasi konfirmasi pembayaran anda. Mohon menyimpan Sales Order GAP bersama 
dengan slip pembayaran asli untuk bukti  pengeluaran GAP pada masa yang akan datang. 

Contoh Sales Order GAP 
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Langkah 4: Laporan Terkini GAP 

Laporan GAP anda akan diperbaharui dalam waktu 48 jam waktu kerja setelah bukti 
pembayaran disahkan oleh pihak Public Gold. 

Pembayaran melalui cek memerlukan 8 hari kerja untuk dikonfirmasi. Current Balance 
dan Available Balance akan dinyatakan dalam laporan GAP. 
  I.Current Balance (saldo emas yang melingkungi cek belum dijelaskan) 
 II.Available Balance (saldo emas tanpa cek belum dijelaskan) 

Anda dapat memeriksa laporan GAP anda dengan log in ke halaman web Public Gold: 
www.publicgold.co.id 

Contoh Laporan GAP 
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For enquiry, please call our customer hotline or email: 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi layanan konsumen kami atau 
e-mail: 

Tel: +622122057371 / +628111719916 

Email: enquiry@publicgold.co.id 
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