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Dalam setiap aktifitas bisnis atau investasi online, kita pasti membutuhkan suatu alat 
mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi. Alat 
pembayaran digital ini disebut sebagai e-Currency yaitu alat pembayaran yang sah dan 
diterima secara umum di seluruh dunia, misalnya Credit Card.  
  
Namun pemakaian credit card melalui media internet masih banyak memunculkan 
masalah terutama tingkat keamanannya, apalagi Indonesia sekarang sudah dalam 
kondisi ter-blacklist oleh sebagian besar merchant-merchant internasional karena 
tingginya angka carding atau penyalah-gunaannya oleh beberapa netter Indonesia 
yang “kurang kerjaan”.  
  
Sebagai alternatif untuk melakukan transaksi secara online di Internet kita dapat 
menggunakan rekening khusus yang disebut E-Gold. 
  

  
E-gold adalah suatu alat pembayaran digital baru, dikeluarkan oleh e-gold Ltd., 
berkedudukan di Nevis USA, berlaku global, standar nilainya didasarkan pada 100% 
harga emas murni yang berlaku di pasar dunia. 
  
E-gold, Ltd. adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang melayani jasa 
keuangan online berupa pelayanan e-currency dengan produk berupa e-gold. Pihak e-
gold, Ltd. mem- backup dana para nasabah/membernya dengan emas dalam bentuk 
fisik (batangan) yang disimpan di bank London dan bank Dubai UEA.  
 



Jadi apabila anda memiliki saldo di rekening e-gold anda, berarti anda termasuk 
pemilik sebagian dari emas fisik yang mereka simpan tersebut. Uang anda di rekening 
e-gold selalu berubah seiring dengan perubahan harga emas dunia yang bisa anda 
pantau di www.kitco.com. 
  
Pada dasarnya nilai tukar yang digunakan e-gold adalah berat emas (oz troy) yang 
kemudian dikonversikan ke mata uang pilihan kita seperti USD, AUD, Poundsterling, 
Yen, Deutche Mark, dll. Karena e-gold tidak bisa ditarik dalam mata uang Rupiah, 
maka kita harus menggunakan jasa E-gold Exchanger (tempat penukaran e-gold) 
seperti IndoChanger untuk menukar e-gold kita dari US Dollar menjadi Rupiah 
langsung ke rekening bank kita. 
  
E-gold sudah diakui oleh banyak merchant di seluruh dunia dalam melakukan transaksi 
on-line, dan sebagai media pembayaran yang sah. Selain itu dana anda di E-gold 
dapat ditarik melalui ATM khusus di semua mesin ATM berlogo Cirrus, Maestro, dan 
Mastercard dapat anda miliki di CashCards (V-Cash), sehingga anda tak perlu 
khawatir apabila anda sedang berada di luar negeri. 
 
Manfaat utama dari e-gold antara lain: 
• Berbelanja online, misalnya di GoldStores  
• Menyimpan emas secara aman, praktis dan efisien  
• Melakukan pembayaran dari orang ke orang  
• Alat pembayaran jika anda memiliki toko online (e-commerce)  
• Melakukan trading valuta asing (forex) seperti di Marketiva, BetonMarkets, dll.  
• Investasi Emas Digital Online  
• Menyumbang (donation)  
• Menukar mata uang asing ke mata uang asing lainnya (e-money changer)  

Anda dapat memanfaatkan rekening e-gold sebagai alat untuk transfer uang online 
kemana saja ke seluruh dunia (sesama pemilik rekening e-gold). E-gold memiliki 
website yang dijamin keamanannya dengan secure server 128 bit SSL. Anda dapat 
membuka rekening tanpa dikenakan biaya seperti halnya bila anda membuka rekening 
di bank, setelah itu anda dapat memasukkan dana anda ke rekening e-gold dengan 
cara membeli e-gold, dan sebaliknya anda dapat mencairkan dana e-gold anda 
menjadi Rupiah dengan cara menjualnya di e-gold exchanger.  
 
Transfer antar e-gold adalah Real Time, langsung sampai ke rekening tujuan. E-gold 
mengenakan fee/ biaya transfer yang besarnya dapat anda lihat di http://www.e-
gold.com/newfees.html. Biaya transfer sangat kecil dibanding menggunakan Credit 
Card, Bank wires atau Cek. 
 
Kelebihan utama menggunakan rekening e-gold adalah : 
• Tidak meminta setoran awal dari anda. 
• Tidak mengenakan sewa bulanan atau biaya bulanan/tahunan berkala. 
• Rekening anda tetap diakui kendati saldonya kosong. 
• Biaya transaksi amat rendah, hanya $ 0.25 untuk transaksi antara US$25 hingga 

jutaan dollar. 
• Amat mudah mendaftar tanpa banyak tetek-bengek seperti harus ada fotokopi 

identitas. 
• Biaya pendaftaran NOL Rupiah (kecuali untuk biaya akses internet anda). 
• Banyak merchant yang menerima pembayaran menggunakan alat pembayaran 

elektronik ini. 
• Anda dapat menarik atau mentransfer dana dimana dan kapan saja 24/7 asalkan 

ada koneksi ke internet. 

http://www.kitco.com
http://www.indochanger.com/?ref=766756
http://www.goldstores.com
http://www.marketiva.com/?gid=3143
http://www.cashcards.net/rep/172071
http://www.betonmarkets.com
http://www.e-gold.com/newfees.html
http://www.e-gold.com/newfees.html


• Anda dapat mengakses e-gold anda melalui web (http://www.e-gold.com) atau 
wap (menggunakan telepon seluler yang memiliki fasilitas WAP dan GPRS dengan 
alamat http://wap.e-gold.com)  

 
Pada dasarnya, membuat rekening e-gold sama halnya kalau kita membuka account 
rekening di BCA, BII, BNI atau bank lainnya. Bedanya membuat rekening e-gold itu 
GRATIS dan tanpa kewajiban memberikan setoran awal sepeser pun. Namun jika anda 
ingin menggunakan e-gold sebagai alat pembayaran, anda harus mengisi tabungan e-
gold terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan anda sendiri. 
 
Bagaimana Cara Memiliki Rekening E-gold ...?? 
 
Untuk memanfaatkan fasilitas e-gold berupa rekening yang bisa anda akses online di 
mana dan kapan saja, anda diwajibkan mendaftar sebagai member (nasabah). Jangan 
khawatir, pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis).  
Cara mendaftar di e-gold sebagai berikut :  
 
Silahkan buka/klik link URL berikut : 
http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=766756 

Maka akan muncul homepage atau halaman depan  dari situs e-gold seperti gambar 
berikut : 

 

Klik menu link Create An Account  untuk melakukan registrasi (pengisian formulir 
online). Muncul rincian surat perjanjian, klik tombol I agree setelah Anda membaca 
user agreement tersebut. 
 
Pada halaman berikutnya akan muncul formulir pendaftaran online. Isilah sesuai 
dengan data anda yang sebenarnya.  
 

http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=766756
http://wap.e-gold.com
http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=766756


 
 

Pada kotak isian Account Name: isikan Nama Rekening yang anda inginkan, nama ini 
akan muncul jika seseorang akan mentransfer dana ke rekening anda. Contohnya: 
Rekening E- Gold Asnawi atau Asnawi’s E-Gold Account atau cukup nama anda saja. 
Isian Description dan Additional Description dikosongkan saja. 
 

 
 

User Name adalah nama yang akan muncul di history rekening anda, hanya muncul di 
halaman member, fungsinya untuk membedakan bila anda punya lebih dari satu 
rekening e-gold.  
 
Pada kotak isian User Name : Isikan dengan nama lengkap anda. Description : Boleh 
anda isi atau dikosongkan saja.  

 
Isilah kotak isian Point of Contact dengan data-data profil dan alamat anda dengan 
lengkap dan benar:  



Name : Isikan dengan nama lengkap anda  
Address : Isikan dengan alamat rumah anda  
City : Isikan dengan Kota tempat anda tinggal  
State/Province : Isikan dengan propinsi anda  
Country/ZIP/Postal Code : Isikan dengan Negara (Indonesia) atau Kode Pos anda  
E-Mail : Isikan dengan alamat e-mail anda yang masih aktif dengan inbox yang tidak 
penuh. 

Tips: seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa anda sebaiknya 
membuat alamat email baru khusus untuk keperluan bisnis internet anda, 
terpisah dari email pribadi anda misalnya di www.inbox.com. 

 
Phone : Isikan dengan nomor telepon rumah anda atau nomer Handphone yang 
masih aktif, lengkap dengan kode negara dan kode area/kode operator seluler. (untuk 
Indonesia nomornya 62, jadi jika anda tinggal di Makassar dengan kode area 0411 
isikan dengan format +62411XXXXXXX, contoh: +62411234567, atau jika anda 
menggunakan SIMcard Satelindo Mentari isikan dengan format +62815xxxxxxx 
contoh: +628131234567). 
 
Fax : Dikosongkan saja jika anda tidak punya mesin fax. 
 
Alternate Passphrase : Isikan dengan kata kunci/password anda, Ini adalah kata 
kunci cadangan jika anda lupa kata kunci utama, isi harus lain dengan passphrase 
utama yang ada di bagian 4. 

 
Harap diperhatikan : Kata kunci harus kata yang mudah anda ingat, 
tetapi bukan kata-kata yang umum dipakai orang, anda jangan 
memberikan kata kunci e-gold ini ke orang lain apapun ala sannya, baik 
lewat e-mail atau media lain, hati-hati dengan e-mail palsu yang 
mengatasnamakan e-gold, e-gold tidak pernah meminta konfirmasi 
passphrase melalui e-mail atau media apapun juga. 
 

 
 

New e-gold Account Passphrase : Isikan dengan kata kunci pilihan anda, minimum 
6 karakter dan harus berisi gabungan huruf alfabet dan angka (contoh: gold2005). 
Sebaiknya jangan pakai kata kunci yang sudah anda pakai untuk website lain, untuk 
menjaga kerahasiaannya. Dan jangan juga menggunakan passphrase yang mudah 
ditebak, misalnya gabungan nama dan tanggal lahir anda seperti “Andi120782”. 
 
New e-gold Account Passphrase again (Verify) : Ulangi isi kata kunci dan harus 
sama dengan apa yang anda masukkan sebelumnya. 
 

http://www.inbox.com


Tips: untuk menjamin kerahasiaan kata kunci anda, isilah kata kunci 
tersebut dengan memakai fasilitas SRK, klik logo SRK, maka akan 
muncul keypad berupa keyboard online dengan tombol-tombol huruf 
dan angka yang dioperasikan menggunakan mouse. 
 

 
 

Turing Number Entry 
Masukkan rangkaian angka acak yang muncul seperti pada gambar di atas pada kotak 
isian Enter the sequence of random numbers displayed in the above grid : 
seperti pada gambar diatas masukkan angka 434530. 
 

Catatan : Ini bukan nomer rekening e-gold anda, nomer rekening akan 
dikirim lewat e-mail. turing number adalah nomor acak yang selalu 
berubah untuk menambah keamanan di website e-gold. 
 

Periksa kembali formulir pendaftaran apakah sudah terisi semua dengan data-data 
yang diperlukan, selanjutnya tekan tombol Open : 
 

 
 
Jangan menekan tombol “Open” berkali-kali, cukup sekali saja dan harap bersabar 
sambil menunggu pihak e-gold memverifikasi data yang telah anda masukkan. 
Beberapa detik atau menit kemudian akan muncul halaman baru bertuliskan: 
 

Account Created 
Your new e-gold Account Number has been sent to: 
email-anda@xxxxxxx.com 
 

Ini berarti anda telah memiliki rekening e-gold dan siap untuk digunakan. Silahkan 
buka alamat email anda dan dapatkan email konfirmasi berisi nomor rekening e-gold 
anda dan anda siap menggunakan rekening e-gold untuk keperluan e-currency anda. 
 

Perhatian: Untuk pengguna Hotmail, Yahoo dan beberapa penyedia 
email lainnya, coba periksa folder Junk atau Bulk e-mail, jika email 
konfirmasi dari e-gold tidak muncul di folder inbox. 

 
 
 
Cara mengakses rekening e-gold 
 
Buka website e-gold dan klik menu "Access Your Account" atau langsung buka 
https://www.e-gold.com/acct/login.html, maka akan muncul halaman Log-in: 

http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=766756
https://www.e-gold.com/acct/login.html


 
 

• Account Number : isikan dengan nomer rekening e-gold anda  

• Passphrase : Isikan dengan kata kunci anda, untuk lebih aman gunakan SRK 
(klik logo SRK). Akan muncul SRK = keyboard virtual seperti berikut ini. Gunakan 
mouse untuk menekan huruf atau angka sesuai passphrase anda. 

 

 
 

• Turing Number : Isikan dengan angka acak yang muncul pada gambar di 
sebelahnya. 
 

Tips: Kalau gambar turing number tidak muncul atau anda terlalu lama 
menunda mengisi hingga turing number expired, klik tombol refresh 
pada browser internet anda, maka akan muncul turing number baru. 
 

Kemudian anda diminta memasukkan nomor PIN. Nomor PIN ini bisa anda dapatkan di 
alamat e-mail anda yang terkirim secara otomatis. Setiap anda mengakses member 
area anda di komputer atau tempat (location) lain, maka anda akan selalu diminta 
memasukkan nomor PIN yang selalu berganti dan masa berlaku terbatas (hanya 15 
menit). Ini dimaksudkan untuk menjaga tingkat keamanan berlipat dalam bertransaksi 
keuangan online menggunakan e-gold.  



 

 
 

Setelah memasukkan nomor PIN klik tombol Submit maka anda akan dibawa masuk 
ke e-gold Account Access (member area). 
 
 
 
e-Gold Account Access 
 
Ada enam tombol untuk aktifitas keuangan anda di e-gold: 
 
 

 
Logout : Untuk keluar dengan aman dari e-gold Account Access anda setelah anda 
selesai bertransaksi, 
 

Perhatian: Anda harus selalu mengklik tombol logout setiap kali akan 
keluar dari website e-gold, jangan sekali-kali hanya menutup/close 
jendela browser anda, atau hanya mencabut koneksi telepon anda. 
Banyak orang jahat di internet yang berusaha mencuri uang anda 
dengan segala macam cara. 

 

 
Balance : Untuk melihat jumlah dana yang tersimpan di rekening e-gold anda. 
 
• e-metal : adalah bentuk jaminan simpanan anda (anda bisa pilih e-gold, e-silver, 

e-platinum atau e-paladium), bentuk standarnya adalah e-gold, anda bisa 
menggantinya setelah anda menguasai sistem e-gold ini nantinya. Saya tidak 
menjelaskannya caranya di buku ini. 

• Weight : Adalah berat emas yang anda miliki dalam satuan oz. troy, inilah bentuk 
sesungguhnya simpanan anda, berbentuk emas dan bukan berbentuk dolar atau 
mata uang lainnya. 

• Equiv. grams : Adalah berat emas anda jika dihitung dengan satuan gram, sebab 
beberapa negara menggunakan satuan gram untuk menghitung berat emas, tidak 
sama dengan Amerika yang memakai satuan oz. troy (1 oz. troy sama dengan 
31,1 gram). 

• Current Value in (USD - US$) : Adalah jumlah simpanan anda jika dihitung dengan 
Dolar Amerika. 

 



 
 

Dasar perhitungan rekening e-gold anda adalah dengan mata uang Dolar Amerika, jadi 
jika ada perubahan harga emas maka jumlah Dolar yang anda miliki juga akan 
berubah. Biasanya harga emas dunia selalu bergerak naik sehingga uang simpanan 
anda pun ikut bertambah secara otomatis. 
 

 
Spend : Untuk mengirim (transfer) sejumlah uang ke rekening e-gold lainnya.  
 
Cara mentransfer uang ke rekening e-gold lain: 
 
Klik icon spend, akan muncul form isian untuk transfer dengan rincian sbb: 
 

 
 

• Pay : Isikan dengan no rekening e-gold yang akan anda kirimi uang. 
• Amount : Isikan dengan jumlah uang yang diinginkan. Pastikan pilihannya adalah 

"US Dollars worth" of "Gold" 
• Memo : Isikan dengan pesan untuk si penerima uang. Misalnya “untuk biaya 

pendaftaran …”  
 

Lalu klik tombol Preview. Akan muncul tampilan konfirmasi, dan jika sudah yakin 
benar klik tombol Confirm. 

 



 
 
Jika transaksi anda berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini: 
 

 
 

Catat nomor Batch untuk konfirmasi dengan si penerima transferan uang (e-gold) 
anda jika diperlukan. 
 

 
Redeem : Mengambil atau menukar e-gold anda dengan emas batangan yang akan 
dikirim ke alamat anda. 
 

 
History : Adalah untuk melihat rincian transaksi yang telah terjadi. 
Isikan Starting Date dengan awal tanggal dan Ending Date dengan Akhir tanggal yang 
ingin anda lihat.  
 
Anda bisa melihat daftar rincian berdasarkan: 



Payment Received: Uang yang masuk. Payment Made: Uang yang anda keluarkan dan 
beberapa pilihan lain. 
Lalu anda klik tombol View Detailed History untuk melihatnya secara rinci, atau View 
Summary untuk melihat jumlah totalnya saja. 
 

 
Account Info: Untuk melihat data-data pribadi anda yang anda isikan pada saat 
mendaftar, dan anda dapat merubah data anda pada halaman Account Info tersebut. 
 



TEMPAT PENUKARAN E-GOLD  
(E-GOLD EXCHANGER) 

 
 
Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa e-gold exchanger dimana anda dapat 
membeli dan menjual/mencairkan dana dari rekening e-gold ke rekening bank anda 
dan sebaliknya. Tempat pembelian atau penjualan e-gold disebut  e-gold exchanger. 
Bidang usahanya seperti money changer atau tempat penukaran mata uang asing. 
Untuk membeli atau menjual e-gold, anda dikenakan kurs  tertentu sesuai dengan 
pergerakan harga emas dunia. 
 
Salah satu e-gold exchanger yang memiliki pelayanan yang sangat memuaskan adalah 
IndoChanger.com.  
 
 

 
 
 
Anda dapat menggunakan Rekening BCA/ Mandiri/ Permata/Lippo/BNI untuk proses 
transfer, dan pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa biaya transfer 
untuk transaksi minimal $30, umumnya paling lama 1x24jam.  
 
Indochanger.com dikelola oleh Bp. Eko Untung Nugroho dari Semarang. Layanan 
yang diberikan sangat cepat, mudah, professional & bisa dipercaya. Anda tinggal beli 
berapa nilai e-gold yang anda inginkan, lakukan pembayaran melalui ATM BCA atau 
Rekening Bank lainnya, kemudian konfirmasikan melalui e- mail atau SMS. 
Indochanger memberikan layanan yang memuaskan untuk jual atau beli e-gold.  
 
Selain itu anda juga dapat membeli atau menjual e-gold anda di 
http://www.enamdelapan.com/?id=766756 dan http://www.sentraegold.com  
 
Anda dapat memasukkan (deposit) dana anda ke rekening e-gold dengan cara 
membeli e-gold, dan sebaliknya anda dapat mencairkan dana e-gold anda menjadi 
Rupiah dengan cara menjualnya. Transfer antar e-gold adalah Real Time, langsung 
sampai ke rekening tujuan dalam hitungan detik. 
 
Untuk dapat menjual atau membeli e-gold di Indochanger caranya mudah sekali, 
tetapi anda harus memil iki account (menjadi Member) terlebih dahulu. 
Pendaftarannya tidak dipungut biaya (gratis). 
 
Cara Memiliki Account  di Indochanger:  

1. Buka www.indochanger.com/?ref=766756  
2. Baca baik-baik peraturan (Term & Conditions) dan FAQ-nya agar anda tahu hak 

anda sebagai member.  
3. Klik menu "Daftar Disini"  
4. Isi formulir pendaftaran online  secara lengkap, jangan lupa untuk mencatat data-

data penting seperti username, dan password anda.  

http://www.indochanger.com/?ref=766756
http://www.indochanger.com/?ref=766756
http://www.enamdelapan.com/?id=766756
http://www.sentraegold.com
http://www.indochanger.com/?ref=766756


5. Masukkan detail account bank anda, seluruh transaksi jual-beli e-gold anda 
nantinya akan menggunakan rekening bank anda ini. Pastikan rekening bank yang 
anda masukkan masih aktif (memiliki saldo).  

6. Masukkan data diri anda seperti nama lengkap, alamat, kota, propinsi, kode pos, 
dan no. telepon.  

7. Klik tombol Daftar  
8. Selanjutnya muncul ucapan selamat serta informasi bahwa account anda sudah 

dibuat dan harus diaktifasi melalui e- mail yang mereka kirim ke alamat e-mail 
anda.   

9. Aktifasi account anda melalui e- mail tersebut, kemudian login menggunakan 
username dan password anda untuk memastikan bahwa account anda benar-
benar sudah aktif.  

Setiap kali anda ingin membeli atau menjual e-gold, anda harus log-in ke dalam 
member area anda dengan menggunakan  username dan password yang telah anda 
isikan pada formulir pendaftaran. Jangan memberitahukan kepada siapa pun password 
anda. 
 

 
 
Seperti yang saya jelaskan di bagian awal, bahwa sebaiknya anda memiliki rekening 
BCA supaya proses transfer dan pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat, 
biasanya paling lama 1x24jam. Bila Anda tidak memiliki rekening BCA maka ada 
tambahan waktu untuk proses transfer/kliring antar bank dan dikenakan biaya transfer 
sesuai ketentuan bank Anda. 
 
Harga e-gold selalu berubah sesuai dengan kurs harga emas international dalam US 
Dollar. Itulah sebabnya dengan menyimpan saldo di rekening e-gold dalam bentuk 
“Dollar worth of e- Gold” bisa menjadi investasi logam mulia (emas) tanpa harus 
memiliki fisiknya sehingga aman dari perampokan. 
 

Klik “Daftar Disini” 
untuk mendaftar 



Cara Membeli E-Gold : 

• Buka situs : http://www.indochanger.com 
• Login dengan username anda. 
• Klik menu Beli e-Gold. 
• Klik atau centang “I accept with agreement” 
• Isi berapa dollar e-gold yang ingin anda beli. 
• Nilai Rupiah aka n secara otomatis menyesuaikan berdasarkan kurs beli saat itu. 
• Klik tombol “BELI”. 
• Lakukan transfer biaya pembelian ke rekening Indochanger. 
• Konfirmasi melalui e- mail, SMS, atau fax ke pengelola Indochanger.  
 

 
 
Dalam waktu kurang lebih 1 – 3 jam, dana e-gold akan ditransfer ke rekening e-gold 
anda. 
 
Cara Menjual E-Gold :  

• Buka : http://www.indochanger.com 
• Login dengan menggunakan username anda. 
• Klik menu Jual e-Gold. 
• Klik atau centang “I accept with agreement” 
• Masukkan jumlah e-gold yang ingin anda jual dalam kotak isian yang tersedia. 
• Nilai Rupiah akan secara otomatis menyesuaikan berdasarkan kurs jual saat itu. 
• Klik tombol “JUAL” 
• Periksa reply e-mail yang dikirimkan pihak Indochanger kepada anda. 
• Konfirmasikan penjualan e-gold anda melalui e- mail, SMS atau fax ke pengelola 

Indochanger.  
 

 
 
Dalam waktu paling lambat 1 X 24 jam dana anda dalam Rupiah akan masuk ke 
rekening bank anda.  
 
 

Selamat Membuat dan Menggunakan Rekening Online (E-Gold) Anda. 

http://www.indochanger.com/?ref=766756
http://www.indochanger.com/?ref=766756


 
Gunakan E-Gold sebagai alat transaksi dan investasi online anda. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

E – B o o k  

Panduan Cara Membuat & Menggunakan  

Rekening E-GOLD 
 

Oleh : Asnawi, ST. 
asnawist@gmail.com  
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