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FINANCIAL FITNESS DIRECTOR

Yakin keuangan kamu sudah fit? Hanya 38,03% 
dari total populasi Indonesia yang memiliki 
literasi keuangan yang baik.

Perkenalkan, saya Coach Deddy,
Financial Fitness Director NYALA OCBC NISP.
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Daftarkan diri ke Financial Fitness Class untuk belajar dari 14 
Financial Fitness Coaches. Daftar kelas ada dalam e-book ini dan 
selalu cek website www.ruangmenyala.com untuk jadwal terkini.
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FINANCIAL FITNESS COACHES

DENNIS
@dennis_sll

MERRY RIANA
@merryriana

ELIZA C. PHUANERYS, S.E., M.M., CFP®
@ternakuang.id

MINYO
@minyo33

SEPTEMBER 2022
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JADWAL FINANCIAL FITNESS CLASS
SEPTEMBER 2022
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15

24

29

19.00 – 20.00

Online
Webinar

19.00 – 20.00

Online
Webinar

14.00 – 16.00

Offline
OCBC NISP

Tower
Lt. 23

19.00 – 20.00

Online
Webinar

CUAN & AMAN DENGAN SR017

ELIZA CHRISTABELLA 
PHUANERYS, S.E., M.M., CFP®

PASSION, MONEY, OR BOTH?

MINYO

KELUAR DARI ZONA NYAMAN 
DEMI FINANSIAL LEBIH SEHAT

MERRY RIANA

HOW TO FIND YOU IN STOCK 
MARKET

DENNIS

Inflasi sudah bukan wacana, kita 
harus mengencangkan sabuk 
keuangan. Investasi pun banyak, 
apakah SR017 bisa menjadi solusi 
melawan inflasi ? Temukan 
jawabannya di kelas ini.

Impian hampir semua orang untuk 
dapat bekerja di bidang yang 
sesuai passion. Namun kadang 
terjadi dilema untuk memilih anata 
passion dan uang. Di kelas ini kita 
akan kulik lebih dalam lagi 
sehingga passion & money bisa 
saling melengkapi.

Terkadang ketika kita sudah masuk 
ke dalam zona nyaman, kita jadi 
enggan mencari challenge baru & 
perubahan. Di kelas ini kita akan 
cari tahu cara keluar zona nyaman 
agar lebih sehat dalam hidup dan 
finansial.

Memulai investasi saham 
sebetulnya seperti mencari 
pasangan hidup, kita mencari yang 
sesuai dengan karakter dan 
objektif kita. Di kelas ini akan kita 
kupas bagaimana kita bisa mulai 
investasi saham.

• Ancaman inflasi semakin di depan 
mata, apa saja yang harus kita 
siapkan ketika inflasi datang?

• Mengapa kita harus mulai 
berinvestasi di saat ini?

• Bagaimana caranya bisa untung 
dengan berinvestasi di SR017?

• Tips & trick cara tetap untung dan 
tenang hanya dengan berinvestasi di 
SR017.

• Dilema antara passion & money, 
mana yang lebih penting?

• Bagaimana caranya supaya kita bisa 
bekerja sesuai dengan passion kita?

• Apa saja plus & minus bekerja sesuai 
passion?

• Tips & trick agar passion dan money 
dapat berjalan beriringan.

• Mengapa kita harus keluar dari zona 
nyaman? 

• Cara kita supaya berani keluar dari 
zona nyaman?

• Apakah keluar dari zona nyaman juga 
bisa berlaku dalam hal 
keuangan/financial planning kita?

• Tips & trik keluar dari zona nyaman 
untuk mendapatkan kesehatan 
finansial yang lebih.

• Apa saja hal-hal fundamental yang 
harus diketahui sebelum memulai 
investasi saham?

• Apa saja hal teknis yang harus 
dipelajari sebelum memulai investasi 
saham?

• Bagaimana cara memilih investasi 
saham sesuai dengan objektif kamu?

• Tips & trik investasi saham untuk 
pemula.

TANGGAL/JAM JUDUL SINOPSIS DI KELAS INI, KITA AKAN
BELAJAR TENTANG
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CARA MENDAFTAR MENJADI MEMBER

Masuk ke 
ruangmenyala.com

dan klik Sign Up

1

Isi data dirimu
di kolom Formulir

2

Selamat! Kamu berhasil
menjadi member Ruang
Menyala dan dapat ikut

Financial Fitness Classes!

Klik Buat Akun dan
Email Verifikasi akan dikirim

ke alamat email-mu.
Jangan lupa diverifikasi ya!

3 4

Log in sebagai member Ruang MeNyala.

Pilih menu CLASSES di tombol menu 
kanan atas. Lalu, pilih ONLINE atau 
OFFLINE EVENT.

Pilih kelas yang ingin diikuti, dan klik 
Gabung Sekarang.

Bila kamu pilih OFFLINE 
EVENT, kamu akan 
mendapatkan email 
konfirmasi pendaftaran kelas 
yang berisi QR Code sebagai 
tiket masuk di lokasi yang 
ditentukan. Yuk segera daftar 
sekarang di 
ruangmenyala.com

Bila kamu pilih ONLINE 
EVENT, kamu akan 
mendapatkan email 
konfirmasi pendaftaran 
kelas yang berisi link 
Zoom untuk mengikuti 
kelas secara online.
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WAKTUNYA JADI #FinanciallyFit
DENGAN CHECK. CHOOSE. CUAN.
Nyala adalah sebuah layanan dari Bank OCBC NISP yang 
akan memberikan kamu solusi finansial untuk tumbuhkan 
uang, cukup dengan menjaga saldo gabungan* rata-rata 
Rp1 juta setiap bulannya, untuk kamu bisa nikmati 
berbagai keuntungan & jadi FinanciallyFIT. 

Aktifkan Nyala sekarang dan waktunya untuk kamu 
CHECK. CHOOSE. CUAN.

Dapatkan juga cashback hingga 1 Juta Rupiah dan hingga 8 Lot Saham untuk kamu 
Nasabah baru yang bergabung dengan layanan Nyala dan membuka Rekening Dana 
Nasabah (RDN) di PT OCBC Sekuritas. Syarat dan ketentuan: 
www.ocbcnisp.com/menyalacashback

Yuk, buka Nyala sekarang!

Info lebih lanjut: ocbcnisp.com/NYALA

CHOOSE.
• Buka Tabungan, 

Deposito, Reksa 
Dana, Obligasi & 
Valas sesuai tujuan 
financial di ONe 
Mobile

• Bandingkan berbagai 
produk Reksa Dana & 
mulai dari Rp20 
Ribu/hari

CUAN.
• Gratis biaya transfer, tarik 

tunai & administrasi bulanan

• Dapatkan Poinseru dari 
setiap transaksi & 
pembukaan produk dan 
tukarkan dengan hadiah 
menarik di Raih.id

• Bebas biaya nonton online 
setiap bulan di berbagai 
platform streaming 
favoritmu. Info lengkap cek 
di sini

• Cashback hingga jutaan 
Rupiah cukup ajak teman! 
Refer A Friend sekarang

CHECK.
• Kesehatan finansial di 

ruangmenyala.com atau 
tatap muka di 
Premium Guest 
House 

• Ikut Financial Fitness 
Class bersama Nyala 
Coach

• Konsultasi keuangan 
hingga 6X bersama ahli 
yang 
tersertifikasi 
secara online
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