
"An investment in knowledge pays the best interest."
- Benjamin Franklin

ALIANSI KOIN

When it comes to investing, nothing will 
pay off more than educating yourself.



PENGANTAR AKADEMY:

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTII AKADEMY?

Blockchain merupakan teknologi transparan, aman dan trust-less yang telah menjadi pusat 

perhatian beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan multinasional juga telah mulai 

menggunakan blockchain dalam sistem layanan mereka, membuktikan potensinya untuk 

mendisrupsi industri-industri saat ini.

Meskipun informasi tentang blockchain tersedia di internet, banyak pengguna internet yang 

masih belum memahami secara menyeluruh terkait konsep teknologi ini, dikarenakan infor-

masi yang tidak tepat atau istilah yang sulit dipahami.

AKademy akan menyederhanakan semua hal yang berkaitan dengan industri ini agar para 

peserta mampu memahami secara utuh dan membuat keputusan yang benar. Kami akan 

menyaring dan menyesuaikan tiap konsep berdasarkan tingkat pengetahuan peserta pro-

gram ini dan menjelaskan secara sederhana agar mudah dipahami.  AKademy tidak hanya 

berfokus pada blockchain, namun juga akan menyediakan informasi terkait trading crypto-

currency seperti analisis chart untuk menciptakan cryptopreneurs berbakat selanjutnya.

JIKA ANDA MENCARI SARANA 

EDUKASI YANG TEPAT, 

ITULAH KAMI

KOSA-KATA TEKNOLOGI 

SULIT DIPAHAMI?

MENTOR KAMI SIAP

MEMBANTU ANDA

UNTUK DAPAT MEMPEROLEH 

KEUNTUNGAN DARI TRADING, 

ANDA MEMBUTUHKAN PELATI-

HAN DAN PENGETAHUAN. 

TEMUILAH PARA PAKAR KAMI.
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AKADEMY
COURSE SYLLABUS:

#01 SEJARAH MATA UANG
| Hidup dalam Dunia Mata Uang Digital 

• Menjelaskan asal-muasal mata uang hingga sistem mata uang terkini 

• Bagaimana dan mengapa blockchain dan cryptocurrency tercipta

• Sekilas tentang penggunaan blockchain di seluruh dunia

#02 KARAKTERISTIK TEKNOLOGI 
BLOCKCHAIN

| Desentralisasi

• Menjelaskan fitur-fitur dan karakteristik teknologi blockchain

• Memahami trilema blockchain

#03 CRYPTOCCURENCY UTAMA
| Bitcoin and Ethereum

• Perkenalan Bitcoin dan Ethereum

• Memahami apa itu algoritma konsensus dan bagaimana prosesnya

• Memahami perbedaan antar protokol, platform, dan dApp

#04 SMART CONTRACT DAN DOMPET 
CRYPTOCURRENCY

| Apa itu smart contract dan dompet dalam dunia blockchain?

• Memperkenalkan konsep dasar smart contract

• Memperlihatkan penggunaan smart contract

• Menjelaskan apa itu dompet PANAS / HOT & DINGIN / COLD serta 

bagaimana menyimpan aset di dalam dompet

#05 PERKENALAN ALTCOINS
| Top 7 Altcoin Terbesar

• Memperkenalkan XRP, BCH, USDT, LTC, EOS

• Memperkenalkan bagaimana melacak dan mencari koin dan token
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AKADEMY
COURSE SYLLABUS:
#06 CRYPTOCURRENCY EXCHANGE
| Bagaimana saya dapat menggunakannya?

• Panduan untuk mendaftarkan akun di pertukaran  cryptocurrency 

(INDODAX dan BINANCE)

• Menjelaskan bagaimana melakukan KYC dan bagaimana mengatur OTP

• Menjelaskan bagaimana cara melakukan deposit dan penarikan dari 

pertukaran / exchange

#07 PERSIAPAN SEBELUM 
MEMULAI TRADING

| Mindset, Manajemen Risiko, Metode Trading yang Berbeda

• Memberikan panduan terkait mindset trading dan manajemen risiko

• Menjelaskan metode trading SPOT/MARGIN/FUTURES 

#08 PROFESSIONAL TRADING SKILLS (I)
| Analisis dasar trading chart

• Mempelajari bagaimana memahami informasi dari grafik dan chart

#09 PROFESSIONAL TRADING SKILLS (II)
| Pengetahuan tentang Indikator

• Mempelajari bagaimana menggunakan indikator untuk menambah 

informasi yang diperoleh dari grafik dan chart

#10 PROFESSIONAL TRADING SKILLS (III)
| Sistem Trading

• Mempelajari bagaimana membuat dan menggunakan sistem trading 

agar bisa menjadi trader profesional

AKADEMY | INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN & CRYPTOCURRENCIES



YANG AKAN ANDA DAPATKAN DARI AKADEMY:

1. Sertifikat Edukasi AKademy

2. Konsep inti blockchain

3. Keahlian analisis blockhain dan cryptocurrency

4. Keahlian trading secara mandiri

5. Pengetahuan tentang bagaimana cara trading yang aman

6. Trik untuk melindungi aset kripto

7. Keahlian untuk menjadi mentor blockchain

BIAYA

REGULAR 7 JUTA RUPIAH

MAHASISWA  5 JUTA RUPIAH

DURASI KELAS

10 SESI DALAM 4 MINGGU: 1,5 JAM PER SESI

TERSEDIA DALAM KELAS WEEKDAY DAN KELAS WEEKEND

KELAS DIMULAI PADA HARI SELASA PERTAMA SETIAP BULANNYA

JIKA ANDA 
MENYELESAIKAN 
KELAS AKADEMY, 
ANDA AKAN 
MENDAPATKAN
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"An investment in knowledge pays the best interest."
- Benjamin Franklin

Contact us if you have any inquiry
   Phone: 031-60003126

   Email: contact@aliansikoin.com 

ALIANSI KOIN

REGISTER NOW


