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PENDAHULUAN 

Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini dengan memiliki kemampuan 
investasi didalam dirinya. Semua kemampuan untuk berinvestasi dengan lahir dari proses 
belajar secara konsisten dan terarah. Keuntungan tidak pernah jatuh dengan sendirinya 
dari langit.  

Sebagian orang membuka sebuah real account tanpa waktu berlatih yang cukup hanya 
karena mereka membuat beberapa kali keuntungan dalam demo account mereka! Kita 
akan pelajari nanti apa itu demo account dan mengapa penting. Yang jelas, membuka real 
account tanpa berlatih dengan baik sama saja berperang tanpa membawa senjata. Bunuh 
diri. 

Untuk itu, Belajar Forex memahami perlunya sebuah modul edukasi yang tepat guna dan 
terarah bagi semua pemula dalam mempelajari forex trading. Dengan demikian 
diharapkan para pemula forex tidak lagi kebingungan dan bertanya: “dari mana Saya 
harus memulai pelajaran forex Saya?” 

Ya tentu saja tempat terbaik untuk Anda belajar adalah di sekolah. Kita menghabiskan 
hampir 1/3 masa hidup kita dengan bersekolah. Nah, kalau ada sekolah untuk dokter, 
insinyur, arsitek, dan banyak lagi. Kalau begitu sekolah yang tepat bagi Anda dan Saya 
untuk belajar forex trading ya Sekolah Forex. Sekolah ini belum ada namanya. Masih 
generik. Jadi kita sebut saja ini Sekolah Belajar Forex. Didirikan secara online oleh 
Yayasan (yang juga online) BelajarForex.com. Ha..ha..ha.. Sejauh ini Belajar Forex itu 
bukan yayasan kok. Kami hanya website. Tetapi Kami percaya, melalui sebuah website 
Kami dapat membantu banyak orang dalam bertrading. Tentunya website yang dapat 
dipercaya dan serius terhadap kemajuan trading forex Anda. 

Ok, cukup sudah berbangga dirinya. Mengenai biaya, kabar baiknya Sekolah Forex Kami 
tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Katakanlah ini adalah sekolah khusus 
inpres desa tertinggal alias IDT, hihihi. Tidak belasan juta, puluhan juta, ratusan ribu, 
atau puluhan ribu. GRATIS!!  

Anda juga tidak diwajibkan membeli apa pun dari Belajar Forex. Semuanya benar-benar 
gratis. Ya tentu saja Kami sangat mempersilakan jikalau Anda hendak membeli produk-
produk Belajar Forex atau membuka real account bersama Belajar Forex. Belajar Forex 
menjamin uang yang Anda keluarkan tidak akan keluar dengan percuma. 

Setiap modul dirancang untuk membuat orang awam mengerti konsep trading. Dimulai 
dari gambaran makro investasi forex sampai ke detail terkecil sekalipun. Memasuki 
tingkatan yang lebih tinggi, Anda akan diberikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi 
mengenai psikologi forex dan money management. 

Jangan putuskan sekolah forex Anda ditengah jalan! Ikuti terus berdasarkan urutannya, 
jangan melompat-lompat dan tetap konsisten mempelajarinya. Setiap kelas memang 
harus dilalui walau kadang membosankan.  
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Ok, begini pembagian kelas forex kita. Kelas akan dibagi menjadi 4 tingkat.  
 
 
Sitting Duck, Di tingkat pertama dinamakan Sitting Duck Class. Disini Anda akan 
belajar dasar-dasar investasi umum dan sedikit pengertian forex. Kelas ini ditujukan bagi 
Anda yang memang masih sangat awam dalam dunia investasi.  
 
Mengenai mengapa Kami namakan “Sitting Duck” (Bahasa Indonesianya: Sasaran 
Empuk), itu karena para newbie ini masih digolongkan investor pemula yang dapat 
menjadi sasaran empuk berbagai jenis penipuan serta volatilitas pasar. Pasar forex belum 
cocok bagi para “sitting duck”. Mereka adalah golongan orang yang melihat dunia 
investasi melulu mengenai profit tanpa mengetahui mereka sedang ada di daerah yang 
berbahaya dan ada ’pemangsa yang mengintai’. Bahaya yang berupa resiko market dan 
kenyataan bahwa dunia investasi tentu saja sama dengan dunia bisnis lainnya yaitu 
didalamnya ada orang baik dan orang jahat yang mencari calon mangsa. 
 
Kelas kedua dinamakan “Walking Lamb”. Diperkirakan Anda sudah dapat mulai 
berjalan dan tidak lagi duduk seperti seekor bebek (sasaran empuk). Domba dapat 
mengenali serigala dan dapat menjauhinya menuju tempat yang lebih aman. Namun 
walau demikian domba tetaplah seekor domba. Seekor domba yang berjalan tetaplah 
seekor domba. Belum memiliki cukup kemampuan menghindari terkaman musuh apalagi 
membalasnya. Pelajari hal-hal yang lebih advance mengenai forex disini. Anda sudah 
mulai memasuki forex dari sisi praktisnya dan tidak lagi menyinggung konsep dasar yang 
sebenarnya hanya cukup diketahui dan tidak diperlukan lagi ketika Anda mulai aktif 
bertrading. 
 
Kelas berikutnya dinamakan “Running Pig.” Yup, Babi yang berlari. Agak vulgar 
memang tapi kebanyakan forex trader tersangkut disini. Seekor babi dapat berlari dengan 
cepat namun sulit untuk berbelok dan tidak gesit sama sekali dalam larinya. Cepat 
memang, tapi tidak punya cukup kemampuan melihat apa yang terjadi didepan mereka. 
Begitu juga kebanyakan trader berlaku seperti ini. Mereka beranggapan dengan 
mengetahui teori ini dan itu serta teori tersebut terbukti beberapa kali di masa lalu, 
mereka merasa telah menemukan kunci sejati dari trading yang sebenarnya dan kemudian 
masuk dalam real trading dengan mem’babi’ buta. Pasar forex penuh dengan kuburan 
para trader seperti ini.  
 
Nah ini dia kelas terakhir dari perjalanan forex kita, “Hunting Fox”! Tidak terburu-buru 
namun bukan berarti takut-takut. Berani namun tidak gegabah. Tahu kapan waktunya 
masuk dan menyerang, kapan waktunya keluar dan kapan waktunya diam dan terus 
mengintai dengan sabar. Tidak idealis tetapi realistis. Cepat berubah mengikuti 
pergerakan pasar dengan cerdik dan menjadikan market sebagai buruan mereka. Buruan 
boleh jadi berbahaya namun mereka telah menyiapkan segala kemungkinan yang bisa 
saja terjadi sehingga mereka layak disebut hunting fox. Tidak banyak yang dapat 
mencapai tahap ini, yaitu mereka yang bertrading dan memperoleh profit dari market 
secara konsisten. 
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SITTING DUCK 
 
 

1. STRUKTUR INVESTASI 

 

Secara sederhana, investasi dilihat dari wilayah atau obyek investasinya dibagi menjadi 
dua yaitu sektor riil dan sektor finansial. Kedua sektor ini telah lama digeluti meski tentu 
saja sektor riil pada awalnya merupakan perintis mula-mula dunia investasi. Nah 
bagaimana bagan investasi yang terjadi secara keseluruhan?  

Perhatikan skema gambar dibawah ini:  

 

Pada era tahun 70 hingga akhir 90 an, mereka yang awam lebih terbiasa dengan investasi 
sektor riil seperti sektor properti dan perkebunan. Namun setelah masa krisis moneter 
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menimpa negara kita, para investor mulai mencari jenis investasi dengan return yang 
besar dalam tempo yang singkat dan di sinilah trend investasi sektor finansial mulai 
booming. 

Investasi sektor riil (properti misalnya) umumnya membutuhkan modal yang besar dan 
memakan waktu yang relatif lama untuk berkembang karena besarnya modal maka 
likuiditasnya tidak secepat sektor finansial. 

Ambillah contoh bila kita membeli sebuah rumah untuk investasi. Kelebihannya nilainya 
biasanya tidak pernah menurun dan selalu meningkat. Namun dilain sisi, setelah beberapa 
tahun, Anda hendak mencairkan investasi Anda, maka Anda harus mencari seseorang 
yang memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah Anda yang nilainya mungkin 
sudah naik puluhan hingga ratusan persen. Mencari pembeli yang seperti ini tidaklah 
mudah, disinilah masalah likuiditas terjadi. 

Lain halnya dengan sektor finansial. Investasi pada sektor ini memiliki kecenderungan 
lebih likuid dan return yang relatif lebih besar, sebanding dengan resikonya. Kelebihan 
lainnya adalah banyaknya produk investasi yang ditawarkan pada sektor ini. 

Lalu dimana posisi Forex Trading? Dia ada di dalam golongan Pasar Uang & Bursa 

Komoditi Berjangka. Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial yang 

tergolong paling high risk-high return investment. Artinya, peluang untuk memperoleh 

keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan persen perbulan namun 

diimbangi dengan kemungkinan kerugian yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. 

Perlu Anda pahami konsep high risk-high return disini. Pada dasarnya, semua jenis 
investasi memiliki kemungkinan merugi. Besarnya potensi kerugian akan sebanding 
dengan besarnya potensi keuntungan yang dapat kita peroleh disini. Semakin besar 
potensi keuntungan yang dapat diperoleh disini, maka semakin besar juga potensi 
kerugian yang dapat timbul dan sebaliknya. 
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Jika Anda tergolong sebagai safe investor yang tidak menyukai resiko atau ‘guncangan-
guncangan’ dalam portfolio investasi Anda, maka nampaknya forex trading bukan jenis 
investasi yang cocok bagi Anda. Hal ini disebabkan karena forex trading merupakan 
investasi yang memiliki pergerakan sangat cepat dalam likuiditas maupun dalam 
pergerakan harga. Secara logika, forex trading dapat saja membawa Anda memperoleh 
keuntungan sebesar puluhan sampai ratusan persen dalam satu harinya namun juga dapat 
membawa Anda kehilangan jumlah yang sama.  

Jika Anda seorang risk taker, maka forex trading adalah jenis investasi yang cocok 
dengan Anda, dalam arti untuk memperoleh keuntungan besar, maka ia pun siap 
menanggung potensi kerugian yang sama besarnya. 

Lalu adakah cara meminimalisasi potensi kerugian yang ada? Tentu saja ada! Risk 
management dan kemampuan analisa Anda adalah kuncinya disini. Semakin baik Anda 
dalam menjalankan risk management dan menganalisa pergerakan harga pasar, maka 
semakin kecil potensi loss yang dapat terjadi. Semuanya berbanding lurus. 
 
 
 
 

2. BENAR DAN SALAH  DALAM INVESTASI 

 

Saya rasa semua pembaca sepakat bahwa kita semua perlu untuk berinvestasi. Tujuan 
dari investasi cukup jelas: sebuah keuntungan. Entah hanya beberapa persen dalam satu 
tahunnya atau bahkan puluhan hingga ratusan persen setahun. Namun tujuan utama dari 
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investasi adalah keuntungan. Jika keuntungan tidak tercapai maka investasi dikatakan 
gagal. 

Namun demikian, apakah dengan demikian semua investasi memberikan keuntungan? 
Tentu saja tidak. Kenyataannya kita tidak sedang berada di area hitam putih dimana 
semuanya terlihat jelas seperti teori yang diajarkan di buku. Kita lebih berada di dunia 
yang abu-abu dimana seringkali faktor eksternal dapat menyebabkan guncangan-
guncangan dalam investasi kita. 

Berikut beberapa kebenaran dan kebohongan dalam berinvestasi. Untuk lebih 
menariknya, Saya akan membahas kebohongannya terlebih dahulu sebelum pada 
akhirnya akan Saya akhiri dengan kebenaran yang sewajarnya: 

 

1. Kebohongan pertama: Ada jenis-jenis investasi yang pasti untung apabila kita 

bergabung didalamnya. 

Ini kebohongan besar yang biasanya dihembuskan para marketing tak beretika dari 
perusahaan-perusahan investasi (yang juga tak beretika) demi mengejar banyaknya dana 
yang masuk ke perusahaan tersebut. 

Perlu diketahui bahwa TIDAK ADA satupun investasi yang dapat memberikan jaminan 
bahwa Anda pasti untung jika mengikuti didalamnya. Bahkan tidak juga tabungan (yang 
ini sebenarnya sudah tidak tergolong investasi lagi karena kenaikan harga biasanya lebih 
besar dari bunga tabungan) atau deposito perbankan. 

Semua investasi memiliki resiko. Termasuk dengan produk-produk perbankan yang 
notabene berbunga kecil. Bagaimana jika bank tempat Anda menanamkan dana Anda 
kemudia bankrut sementara dana tidak dijamin pemerintah pusat? Tentu saja itu dapat 
terjadi. Jadi ketahuilah bahwa tidak ada kepastian 100% untung ketika Anda memutuskan 
untuk berinvestasi. 

Kebenarannya: Biasanya investasi mengikuti pakem perbandingan resiko terhadap 
profitabilitynya. Artinya semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar 
juga resiko yang mungkin terjadi. Dan sebaliknya jika Anda memilih investasi yang low 
risk, maka return yang sanggup ditawarkan juga terbatas. Meski ada juga investasi yang 
agak sedikit konyol (yang ini tidak disarankan untuk diikuti) yaitu yang high risk-low 
return.  

 

2. Kebohongan kedua: Investasi hanya untuk orang-orang berduit. 

Pernyataan ini benar tetapi itu adalah 10 tahun lalu. Pada saat-saat dimana investasi 
terutama sektor keuangan masih merupakan barang baru di masyarakat. Namun tidak 
demikian dengan investasi di sektor keuangan dewasa ini. 
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Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan di masyarakat awam mengenai investasi. 
Belum lagi image yang terbentuk sejak bertahun-tahun sebelumnya telah membuat 
investasi keuangan dilabelkan demikianlah adanya. Padahal dari waktu ke waktu 
investasi selalu berevolusi dan semakin memasyarakat. Kitalah yang harus turut belajar. 

Kebenarannya: Beberapa investasi tercatat sangat retail sifatnya dan hampir sama 
dengan menabung yang hanya membutuhkan modal beberapa ratus ribu Rupiah saja.  

Bahkan forex trading yang dulunya dikenal sebagai instrumen investasi untuk orang-
orang super kaya (big boys) pun tidak lagi demikian karena telah menjadi sangat retail. 
Beberapa pialang lokal di Indonesia bahkan mensyaratkan hanya sebesar Rp 5 Juta saja 
untuk memulai investasi forex. Bandingkan dengan 10 tahun lalu dimana dana 
minimalnya harus sebesar $10.000. 

3. Kebohongan ketiga: Investasi hanya untuk orang terpelajar karena sulit dan 

ngejelimet. 

Tidak. Tidak benar sama sekali. Bahkan sebaliknya, investasi tidak seperti kita yang 
sedang melamar pekerjaan dan membutuhkan berbagai persyaratan akademik serta 
pengalaman untuk dapat diterima. Siapa pun Anda , Anda dapat memulai investasi dan 
tidak menyulitkan. Investasi juga bukan untuk orang pintar. Beberapa client Saya dalam 
dunia investasi futures trading (yang bahkan dikenal sebagai investasi yang paling rumit) 
adalah ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa. 

Kebenarannya: Di beberapa model investasi Anda dapat menyerahkan dana Anda kepada 
seorang Manajer Investasi yang dapat mengelola dana Anda secara profesional dan Anda 
cukup menerima hasilnya saja. Jika Anda ingin hasil yang lebih maksimal lagi, tentu saja 
Anda harus turun tangan mengelolanya sendiri (active investor). Tidak sesulit yang 
dibayangkan kebanyakan orang. Cukup pahami instrumen analisa yang ada, pengaturan 
keuangan dan efek psikologisnya, Anda sudah bisa menjadi manajer investasi bagi diri 
Anda sendiri.  

 

4. Kebohongan keempat : Adalah sulit berinvestasi dalam sektor keuangan jika 

tinggal di kota terpencil. 

Kata siapa? Kalau ini masih zaman 80 an memang iya. Namun masa-masa saat ini 
wilayah dan batas negara tidak lagi menjadi ikatan dalam berinvestasi. Dunia sudah 
terhubungkan melalui jaringan internet dan perbankan yang mengglobal. Percayakah 
Anda bahkan materi sekolah ini pun dibuat oleh penulis hanya melalui sebuah komputer 
di kamar tidur sambil duduk di atas kasur nan empuk? Dengan kenyamanan yang luar 
biasa di rumah, kurikulum sekolah ini telah dinikmati oleh ribuan orang dimana saja. 
Memang daerah terpencil “sedikit” terisolasi untuk sektor riil. Namun bukan berarti 
sektor keuangan juga. Kemarin memang terpencil, tapi setelah ada internet dan telepon 
maka dunia Anda tidak lagi terisolir. Jadi berbahagialah! 
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Kebenarannya: Lalu mengapa kita harus berpikir bahwa jarak membatasi kita 
berinvestasi? Sepanjang ada institusi perbankan di tempat Anda dan Anda memiliki 
jaringan telepon bahkan internet maka investasi sektor keuangan tidak perlu lagi pergi ke 
kantor-kantor pialang atau sekuritas tempat dimana Anda berinvestasi. Hanya awalnya 
pastikan kantor tempat Anda hendak berinvestasi adalah resmi dan memiliki izin 
pemerintahan setempat (tidak harus di Indonesia lho!). Sisanya, urus melalui telepon dan 
email! Bahkan perusahaan pialang luar negeri telah melayani pembukaan account forex 
dari berbagai negara di dunia dengan memberikan form pendaftaran online. Belajar Forex 
pun dikerjakan secara online. Jadi tidak perlu lagi merasa kehilangan kesempatan! 
 
 
 
 

3. FIRST TOUCH WITH FOREX 

 

 

Ok, jadi Anda adalah orang baru dalam dunia Forex. Mungkin Anda mengenalnya dari 
teman sekantor, atau dari buku yang Anda beli di toko buku, atau lewat iklan-iklan di 
internet. Forex trading memang sedang mulai dikenal di kalangan masyarakt luas sejak 
munculnya cara trading online. 

Setelah membaca atau mencari tahu sedikit mengenai forex, mungkin Anda mengetahui 
seberapa besar potensi keuntungan dalam pasar forex trading. Hmm… cukup besar dalam 
benak Anda. Cukup besar untuk memenuhi semua impian Anda dan rasanya sepadan 
untuk ditekuni. 

Well, tidak ada yang salah dengan semua pengetahuan itu. Begitu juga dengan mimpi-
mimpi indah Anda. Semua orang berhak memiliki mimpi untuk hidup mapan dan 
menjadi mandiri secara finansial.  

Tetapi itu hanyalah sepenggalan hal yang manis dalam dunia forex. Sebuah tujuan akhir 
yang ideal. Dan mungkin jikalau ditanyakan lebih lanjut apakah forex trading itu, 
mungkin Anda akan kebingungan.  

“Apa forex itu sama dengan money changer?” 

“Atau sebuah perdagangan seperti saham?” 

”Dari mana keuntungan yang bisa Saya peroleh?” 

“Apa itu legal?” 

“Bisa rugi” 

“Atau apa?” 
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Tunggu… Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan. Semua pertanyaan tersebut akan 
Kami jawab di website ini.  

Nah, kalau begitu mari kita mulai saja perkenalan pertama kita dengan forex trading. 

Untuk mempermudah pengenalan Anda dengan forex, Saya akan menganalogikan forex 
trading dengan money changer atau saham. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
mengetahui apa itu money changer atau juga perdagangan saham (jika Anda tidak 

mengetahuinya, pergilah ke sebuah money changer dan tanyakan petugas disana ). 

Jika ada yang menanyakan pada Saya apa itu forex trading maka jawabannya bisa jadi 
sangat bervariasi. Tapi Saya menyukai definisi sederhana ini : forex trading adalah 
instrumen investasi berupa perdagangan valuta asing yang berpasang-pasangan. Forex 
sendiri memiliki beberapa nama lain seperti Fx, margin trading, atau bahkan perdagangan 
valas. Itu semua kurang lebih mengacu pada forex trading. 

Keuntungan dalam berinvestasi forex (forex merupakan singkatan dari FOReign 
Exchange) diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual dari mata uang yang kita 
transaksikan. 

Contoh sederhananya : Pada bulan lalu Amir membeli US Dollar sebanyak $1000 dengan 
kurs beli Rp.8500,- Lalu bulan ini nilai tukar USD menguat menjadi Rp 9500,- per 
Dollarnya. Maka apabila Amir menjual Dollarnya pada bulan ini maka dia memperoleh 
keuntungan sebesar (9500 – 8500) x 1000 = Rp. 1.000.000,- Mudah bukan? 

Lho, kalau begitu forex sama persis dengan waktu kita menukar uang di money changer 
dong? Ya memang mirip. Makanya dari awal tadi Saya analogikan forex dengan 
perdagangan di money changer. Mirip itu bukan sama. Jadi ada perbedaannya. 
Diantaranya metode perdagangannya yang dilakukan dengan bentuk margin trading dan 
tidak ada penyerahan barang secara fisik. 

Forex trading diperdagangkan dalam pasangan-pasangan mata uang yang biasa disebut 
pairs. Contohnya USD/JPY yang artinya pasangan nilai tukar antara US Dollar dan Yen 
Jepang. O ya, sebelum Saya lupa, akan ada beberapa istilah atau singkatan yang akan kita 
temui di dunia forex. kita harus mengetahuinya, tapi jangan khawatir, Saya sudah 
menyiapkan kamus istilah di page lainnya. 

Diantara instrumen investasi di lantai bursa, forex trading adalah instrumen yang paling 
besar kapitalnya. Besarnya sekitar US$ 2 triliun ( ingat, dalam Dollar AS) Itu sekitar 46 
kali lebih besar dibanding pasar bursa komoditi berjangka (spt karet, kopi, emas, dll) 
lainnya. Atau ribuan kali lebih besar dari total transaksi di Bursa Efek Jakarta!! Dengan 
kapitalisasi sebesar itu, maka forex trading dikenal sebagai pasar paling likuid dan 
terbesar di dunia. 

Hanya 5% dari dana diatas yang merupakan dana pemerintah yang sifatnya rutin. 95% 
lainnya milik para investor bebas dari berbagai dunia. Benar-benar pasar terbesar dan 
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sangat majemuk. Kelebihan lainnya adalah forex trading adalah instrumen investasi yang 
aktif 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Dimulai dari pasar Eropa, Amerika, Asia dan 
Australia. Jadi tidak seperti Bursa Efek Jakarta yang hanya dapat bertransaksi di siang 
hari, pada forex trading (khususnya pada online forex trading) kita dapat bertransaksi 
kapan saja dan dimana saja. 

Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan disini. Hanya beberapa mata uang negara 
maju yang biasa dipergunakan yaitu USD (US Dollar), JPY (Yen Jepang), GBP 
(Poundsterling Inggris), EUR (Euro), CHF (Swiss Franc), dan AUD (Australian Dollar). 
Jadi apabila kita berinvestasi di pasar forex trading, maka kita tidak akan menemukan 
pairs berupa IDR (Indonesian Rupiah) dengan USD. Yang ada adalah pasangan-pasangan 
mata uang yang Saya sebutkan sebelumnya EUR/USD, USD/JPY, CHF/USD dsb. Ingat 
definisi awal kita, forex trading adalah perdagangan mata uang asing dengan mata uang 
asing lainnya.  

Ini salah satu perbedaannya dengan money changer pada umumnya. Kalau Anda pergi ke 
money changer dan menukar Rupiah Anda dengan Dollar, maka itu artinya Anda 
melakukan transaksi dengan pasangan IDR/USD alias Indonesian Rupiah dengan US 
Dollar. 

Ini tidak pernah terjadi dalam perdagangan forex. Secara tradisi, mata uang yang 
diperdagangkan hanyalah mata uang negara yang secara fundamental telah maju dengan 
volume ekspor impor yang besar serta stabil.  

Ciri berikutnya dalam forex trading adalah dia tidak pernah diperdagangkan secara fisik. 
Yup, tidak pernah. Berbeda jika Anda harus pergi ke money changer dan menukar Dollar 
Anda, maka Anda diwajibkan membawanya dalam saku Anda secara fisik.  

Nah, di forex, jual beli tidak dilakukan secara fisik. Yang tercatat hanyalah bukti 
transaksi saja serta kapan Anda melakukan transaksi. Zaman dahulu kala (seperti 
dongeng saja jadinya) semua transaksi forex ditulis dalam bentuk surat beharga. Lalu 
setelah pemakaian telepon meluas, bukti transaksi diperkecil hanya menjadi tulisan 
singkat saja yang biasa disebut quotes. Dari sinilah lahir istilah Dealing Quotes (DQ). 

Nah, sekarang perdagangan forex tidak lagi dilakukan melalui telepon. Sudah mulai 
ketinggalan zaman. Sekarang zamannya online. Maka semua cara transaksi dan bukti-
bukti transaksi pun dilakukan secara online. Anda cukup mengisi user id dan password 
yang diberikan oleh penyedia platform (dalam hal ini disebut pialang atau broker) lalu, 
klik… dan muncullah semua detail transaksi Anda. 

Ini sangat mempermudah semua orang dalam bertransaksi forex karena dengan demikian 
siapa pun dapat melakukan transaksi dan lebih lagi, transaksi tersebut tidak lagi dibatasi 
oleh tempat dan waktu. Berhubung ditangani oleh sistem dan bukan lagi melalui telepon 
yang notabene harus dipegang oleh manusia (dealer) maka investor dapat berinvestasi 
forex kapan saja dia mau selama 24 jam sehari dengan berbagai kemudahan. 
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Bahkan Saya mengenal beberapa ibu rumah tangga yang bermain forex trading melalui 
rumahnya. Bermodalkan internet pada komputer rumah atau laptop mereka, maka 
dimulailah aksi mereka menganalisa pergerakan hara. Ibu-ibu lho… Jadi kalau Anda dan 
Saya yang sudah bekerja dan menjadi pegawai kantoran tidak mengenal forex, malu dong 
ah sama ibu-ibu modern ini, he..he he.. 

Ok, ini bahasan terakhir mengenai First Touch With Forex Trading kita. Salah satu 
bagian yang paling menonjol dalam dunia forex adalah model perdagangannya yang 
dilakukan dengan sistem margin trading. Margin trading adalah sebuah sistem 
perdagangan dengan hanya menggunakan jaminan saja dalam bertrading (margin = 
jaminan). 

Ini berbeda dengan sistem perdagangan dengan metode spot yang biasa kita lakukan 
sehari-hari. Maksudnya Spot adalah perdagangan dengan sistem satu tukar satu.  

Semakin bingung? Ok kalau begitu mari kita lihat sebuah gambaran yang nyata dalam 
dunia pertukaran valuta asing sehari-hari. Kembali Saya padankan perdagangan valuta 
asing melalui money changer dengan forex trading. Lagi-lagi money changer… Kasihan 
sekali sepertinya money changer ini. Semoga pembaca sekalian tidak ada yang membuka 
usaha dalam dunia money changer. Kalau tidak bisa kena complain Saya. Menjelek-
jelekkan bisnis orang  

Mari Saya berikan gambaran sederhana namun riil. Saya ambil contoh pasangan (pair) 
mata uang GBPUSD. Ini artinya mata uang Poundsterling Inggris yang dipadankan 
dengan US Dollar.  

Pada saat artikel ini dibuat, nilai tukar GBPUSD adalah sebesar 1.9650. Itu artinya 1 
Pund Inggris sama besarnya dengan US$ 1.9650. Biasanya pergerakan mata uang ini 
kurang lebih mengalami pergerakan sebesar 100 points per harinya. Jadi, esok hari 
katakanlah nilai tukar GBPUSD menjadi 1.9750. Tahukah Anda berapa besarnya 
keuntungan apabila Anda bertrading dengan dan tanpa margin trading? 

Nah mari kita bahas satu per satu. Yang pertama tanpa menggunakan sistem margin 
trading atau Spot trading. 

Karena kita tahu harga akan bergerak naik, maka untuk memperoleh keuntungan adalah 
dengan melakukan aksi beli. Beli murah dan jual mahal. 

Katakanlah dana yang Anda membeli sebanyak 100 pound untuk memperoleh 
keuntungan. Maka besarnya profit adalah (1.9750 – 1.9650) x 100 pound = 0.01 x 100 = 
1 Poundsterling. Ehmm… kok kecil ya? Ya memang kecil, wong gerak mata uang 
memang tidak besar-besar amat per harinya. Kalau mau untung besar ya jangan dengan 
modal Cuma 100 Pound. Bagaimana kalau 10.000 Pound. Nah berarti kan untung kita 
bisa 100 Poundsterling dengan pergerakan yang sama seperti contoh sebelumnya. 
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Nah, ini baru terasa. Untung 100 Poundsterling, atau kalau diRupiahkan ya sekitar Rp 
1.500.000 (1 Pound = Rp 15.000). 

Lha iya, untungnya memang besar, Rp 1.5 Juta. Tapi modalnya itu lho, 10.000 Pound! 
Kurang lebih ya Rp 150 Juta untuk mendapatkan keuntungan Rp 1.5 Juta. Satu hari cuma 
untung 1%! Yang benar saja. Lebih baik Saya gunakan uang Saya untuk membeli rumah 
idaman atau setidaknya sebuah mobil dari pada main valuta asing model begini! 

Ha..ha..ha… Ya itulah perdagangan dengan model Spot. Ini namanya perdagangan 
dengan sistem satu tukar satu. Artinya untuk memperoleh sebanyak 10.000 Pound Anda 
diwajibkan mengeluarkan uang yang sama banyaknya juga. Tidak efektif jika dipandang 
dari sisi permodalan dan keuntungan yang diperoleh. Itu sebabnya Anda jarang 
menemukan mereka yang berinvestasi valuta asing dengan melakukan perdagangan spot 
kecuali melibatkan dana yang sangat besar. 

Selain memang perhitungannya profit secara perseng tidak mengena, dilihat dari sisi 
permodalan pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Nah, margin trading menghilangkan permasalahan ini dengan menggunakan model 
jaminan. Kasus yang sama dan memang jalan keluarnya kurang lebih sama. Dibutuhkan 
10.000 pound jika Anda menginginkan keuntungan dalam jumlah yang cukup. 

Tapi sampai disana saja, dengan margin trading, Anda tidak perlu mengeluarkan 10.000 
Pound untuk membeli 10.000 pound. Maksudnya, Anda hanya cukup mengeluarkan 
jaminannya saja. Berapa besarnya? Dahulu kala dibutuhkan jaminan sebesar 10% untuk 
mendapatkan keseluruhan bagian. Maksudnya jika Anda hendak membeli sebanyak 
10.000 Pound, Anda cukup mengeluarkan 1000 Pound saja. Ya setidaknya sudah 
berkurang jauh dibandingkan yang semula. 

Tetapi tetap saja besar. 1000 Pound artinya adalah Rp 15 Juta.  

Akhirnya besar jaminan ini kembali diturunkan menjadi 5%. Dan terakhir setelah 
permintaan sana-sini, kini kebanyakan perusahaan penyedia perdagangan forex 
memberikan jaminan yang cukup kecil untuk dapat melakukan aksi beli atau jual. Cuma 
1%! 

Itu artinya bila Anda hendak membeli sebanyak 10.000 Pound, Anda cukup 
mengeluarkan sebanyak 100 Pound saja atau kurang lebih Rp 1.5 Juta. Jauh lebih murah 
bukan? 

Keuntungan yang diperoleh pun besarnya tetap: 100 Pound atau Rp 1.5 Juta. Wow, 
dengan modal Rp 1.5 Juta kita bisa mendapatkan keuntungan Rp 1.5 Juta dalam waktu 
sehari. Itu artinya keuntungan mencapai 100% dalam waktu 1 hari! Benar-benar luar 
biasa. 
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Nah itulah kelebihan margin trading. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pedagangan 
konvensional. Tapi tunggu… Apa pialang tidak rugi menyerahkan kepada kita 10.000 
Pound sementara kita hanya cukup mengeluarkan Rp 1.5 Juta? Tidak sama sekali. Ingat 
bahasan diatas, perdagangan forex tidak dilakukan secara fisik. Artinya Pialang tidak 
perlu menyerahkan uang sebanyak 10.000 Pound kepada pembeli karena semua transaksi 
tersebut tidak dilakukan secara fisik. So, margin trading solved the unbalance profit loss 
percentage. 

Ok. Margin trading menjadi dewa penolong dalam sesi kita kali ini. Nanti kita akan 
pelajari bersama bahwa ternyata margin trading sebenarnya merupakan bilah pedang 
bermata dua yang sama tajamnya. Logikanya kalau margin trading dapat memperbesar 
keuntungan Anda, maka margin trading juga dapat memperbesar kerugian Anda. Kita 
lihat nanti sajalah. Tapi sesi kali ini sampai disini. 
 
 
 
 

4. MEKANISME DAN LEGALITAS 

 

Seperti halnya investasi lain. Anda wajib untuk mengetahui mekanisme perdagangan 
forex yang sebenarnya sebelum masuk dalam dunia investasi ini. Tidak tahu mekanisme 
perdagangan dan tidak tahu apakah investasi ini diperbolehkan oleh pemerintah atau 
tidak ya namanya berjudi dengan penipu.  

Faktor lainnya adalah masalah legalitas. Coba bayangkan dalam sebuah investasi forex. 
Anda telah berinvestasi forex dan menghasilkan ratusan persen keuntungan dari 
perdagangan forex Anda. Lalu tibalah waktunya untuk mencairkan uang Anda. Dan 
ternyata perusahaan tempat Anda berinvestasi adalah perusahaan forex tersebut 
melarikan diri dan tergolong perusahaan ilegal. Nah sampai disini, berakhir sudah impian 
menikmati profit ratusan persen tersebut. 

Pada pemula forex dan mereka yang terjun langsung didalamnya cenderung lebih 
menyukai melihat platform yang disajikan atau regulasi trading yang memihak kepada 
konsumen. Tapi Saya beritahu Anda: Platform yang bagus dan regulasi yang memihak 
konsumen tidak menjamin Pialang tempat Anda berinvestasi legal!  

Jadi, baca artikel ini baik-baik kalau Anda tidak ingin masuk perangkap para Forex 
Scammer! 

Berikut adalah bagan mekanisme perdagangan forex: 
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Seperti halnya dalam sebuah perdagangan jual-beli biasanya, dalam perdagangan forex 
pun pada dasarnya membutuhkan kedua sisi yaitu pembeli dan penjual. Namun disini 
bedanya, pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung 
dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk 
perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arvbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang/ 
Broker. 

Tugas broker adalah menjadi semacam pengumpul transaksi yang dilakukan secara retail 
oleh investor-investor dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market atau bursa. 
Bursa disini adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. 
Bahasa lainnya adalah market. Dan market kalau di Indonesiakan ya sama dengan pasar. 
Jadi bursa memang adalah pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. 

Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak terjadi 
transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan dan baru 
kemudian di eksekusi. 

Nah, Andai kata seorang investor, katakan saja namanya Amir, melihat peluang bahwa 
mata uang GBP (ingat, GBP artinya adalah Great Britain Poundsterling atau mata uang 
Inggris Raya) akan menguat terhadap US Dollar. Maka tentu saja sebagai seorang 
investor yang baik dan mencari keuntungan dia membeli GBP sesuai perhitungannya 
untuk kemudian disimpan sampai waktunya GBP menguat lalu Amir akan menjualnya 
kembali. 

Katakanlah Amir membeli sebanyak 10.000 Pound. Dalam forex satuan 10.000 biasa 
disebut 1 lot. Jadi semua transaksi dihitung berdasarkan satuan lot ini. 1 lot, 2 lot, 3 lot, 
dan seterusnya. 2 lot ya artinya 20.000 mata uang (tergantung mata uang yang dibeli/ 
dijual). Jadi dalam transaksi forex, kita tidak mengenal pembelian sebanyak 15.000 
Pound misalnya dikarenakan angka tersebut angka ganjil alias 1.5 lot. Dan 1.5 lot tidak 
dikenal dalam dunia forex.  

Untuk melakukan transaksi pembelian GBP-nya, Amir melakukan pembelian melalui 
pialang tempat dia berinvestasi. Order pun dilakukan. Dan bim salabim… dengan sekali 
klik pada platform forexnya, Amir baru saja melakukan aksi pembelian 10.000 
Poundsterling Inggris. 
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Semudah itu. Tetapi muncul pertanyaan bagi kita yang awam: Apa yang sebenarnya 
terjadi ketikan Amir melakukan pembelian lewat platform forex tradingnya? 

Well, jawabannya adalah dalam waktu sepersekian detik tersebut memang pada dasarnya 
telah terjadi transaksi dalam account Amir dimana dia membeli 1 lot Pound (jangan tanya 
Saya lagi apa itu lot! Saya sudah menjelaskannya diatas. Please deh…).  

Lalu siapa yang menjual GBP-nya kepada Amir. Nah dalam hal ini sementara waktu 
transaksi terjadi antara Amir dengan pialangnya. Pialang menampung semua order yang 
dilakukan Amir dan rekan-rekan investor lainnya yang berinvestasi melalui pialang yang 
sama. Jadi untuk sementara waktu transaksi terjadi antara Amir dan Pialangnya. 

Tapi seperti telah Saya tuliskan di atas, transaksi tersebut terjadi untuk sementara waktu 
saja. Berikutnya dalam periode tertentu biasanya pialang akan meneruskan semua order 
yang dilakukan oleh nasabahnya ke lembaga yang lebih tinggi diatasnya yaitu bursa atau 
bank-bank besar lainnya. Semua penerusan tersebut biasanya dilakukan satu bulan sekali 
(atau bergantung kebijakan pialang yang bersangkutan). Dalam hal penerusan ini, pialang 
tidak lagi melakukan penerusan dalam bentuk nama per nama melainkan dilakukan 
secara kuantitatif saja dalam bentuk lot. Misalnya total volume pembelian GBP sebanyak 
100.000 lot, lalu penjual USD sebanyak 50.000 lot, dan pembeli CHF (Swiss Franc) 
sebanyak 75.000 lot. Volume tersebut adalah total volume transaksi yang dilakukan oleh 
Amir dan kawan-kawanya dalam jangka waktu tertentu melalui pialang tersebut. 

Nah, bursa pada dasarnya seperti telah Saya sebutkan sebelumnya, merupakan tempat 
pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. Para pelakunya kebanyakan adalah 
bank-bank besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya serta para big boys. 
Mengenai apa itu big boys, akan dibahas pada modul “Hunting Fox” dan tidak disini. 

Pada bursa semua transaksi tersebut dipertemukan total lot pembelian dan penjualan. 
Besarnya cukup masif: mencapai 2 Trilliun Dolar AS perharinya. Ya cukuplah untuk 
membiayai APBN Indonesia beberapa tahun J.  

Dengan total market sebesar ini, tentu saja tidak sulit bagi pialang tempat Amir 
bertransaksi meneruskan order Amir yang diakumulasikan selama satu bulan tersebut. 
Jadi, broker mendapatkan apa yang dibutuhkan olehnya dan begitu juga Amir. Semua itu 
berkat mekanisme yang disebut Bursa ini. Sementara dari sisi Amir, dia tidak ambil 
pusing dengan penerusan ordernya oleh perusahaan Pialang keSayangannya. Dia hanya 
cukup mengetahui bahwa dalam sepersekian detik, ordernya telah dipenuhi oleh Pialang 
dan kemudian Amir tinggal menunggu harga bergerak naik sesuai prediksinya. Jika benar 
harga naik, ya Amir akan mengalami keuntungan. Jika ternyata harga bergerak 
sebaliknya, ya tentu saja Amir rugi. Kasihan dia kalau rugi… 

Well, itulah mekanisme perdagangan forex dalam dunia sehari-hari. Bursa disini ada 
banyak. Di Indonesia, perdagangan berjangkan di regulasikan oleh PT BBJ (Bursa 
Berjangka Jakarta). Amerika memiliki NYSE, London memiliki FTSE (dibaca “Footsie”) 
dan Jepang memilki Tokyo Stock Exchange.  
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Perlu diketahui disini, pasar forex tidaklah memiliki bursa yang terpusat seperti halnya 
pasar saham. Jika dalam saham, katakanlah saham Telkom (kode TLKM) hanya dapat 
ditransaksikan pada bursa yang telah dimana saham tersebut listed yaitu di BEJ dan 
NYSE (hebat juga Telkom bisa nemplok di NYSE J), maka dalam pasar forex sistem 
tersebut tidak berlaku. Semua orang dapat bertransaksi mata uang dan tidak mengenal 
closed market seperti saham. Maklumlah mata uang. Semua orang menggunakan uang 
dalam bertransaksi. Dimana ada perbedaan selisih nilai tukar, maka disitulah spekulasi 
dan investasi terjadi. 

“Sampai disini jelas anak-anak?” 

Apakah Saya mendengar kata: “Ya bu guru….”? 

Nah sekarang kita masuk dalam masalah legalitas. Sesuatu yang seringkali dilupakan 
oleh para pemula forex. 

Dalam sebuah investasi masalah legalitas merupakan salah satu bagian sentral yang 
berperan. Maklumlah sebuah perusahaan investasi biasanya juga berperan menghimpun 
dana masyarakat. Hal ini sangat krusial apabila terjadi penipuan atau permasalahan gagal 
bayar oleh perusahaan tersebut ke nasabahnya. 

Nah untuk itulah mengapa diperlukan sebuah badan regulator dari pemerintahan yang 
mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan investasi seperti ini. Perbankan memilki BI 
(Bank Indonesia) sebagai regulatornya. Sementara perusahaan asuransi diregulasikan 
oleh Direktorat Asuransi yang berada dibawah Departemen Keuangan, perusahaan 
sekuritas memiliki Bappepam sebagai regulator. 

Lantas bagaimana dengan Forex? 

Forex tergolong dalam bursa berjangka. Yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk 
investasi saham dan kawan-kawannya. Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh 
perdagangan index dan komoditi. Lalu kemudian bertambah anggota baru yaitu 
perdagangan valuta asing yang bernama forex. 

Ah, rasanya sudah dijelaskan pada modul sebelumnya yaitu “Struktur Investasi di 
Indonesia”. Silakan baca kembali artikel tersebut. 

Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka forex trading pun memiliki 
lembaga regulasinya sendiri bersama perdagangan index dan komoditi yang adalah 
saudara kembarnya. 

Lalu siapa? 

Di Indonesia, regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang 
Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa 
Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Di Amerika Serikat yang 
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adalah pionir perdagangan margin trading, wewenang regulasi ada dibawah CFTC 
(Commodity Futures Trading Comission) dan NFA (National Futures Association). 

CFTC dan NFA dapat dikatakan sebagai role model bagi regulator-regulator lainnya di 
setiap negara. Pialang yang diregulasikan dibawah mereka harus mengikuti berbagai 
peraturan ketat dan terseleksi dengan ketat pula. Itu sebabnya perusahaan pialang 
internasional yang menjadi anggota CFTC dan NFA begitu berbangga hati dengan status 
keanggotaan mereka.  

Dalam perkembangannya, dikarenakan bisnis forex merupakan bisnis internasional dan 
lintas negara, tidak harus perusahaan pialang yang didirikan di negeri Paman Sam yang 
bisa menjadi anggota CFTC dan NFA. Pialang yang didirikan di luar Amerika Serikat 
pun dapat menjadi anggota regulator ini sehingga perdagangan dapat menjadi lintas batas 
dan lintas negara.  

Namun satu yang jelas, Undang-Undang Amerika melarang warganya berinvestasi pada 
perusahaan pialang yang tidak diregulasikan dibawah kedua lembaga ini. Bahkan 
perusahaan pialang yang bukan anggota CFTC dan NFA pun melarang warga AS 
membuka account forexnya melalui mereka. Ya maklumlah, negara adidaya. Apa pun 
bisa dilakukan. Curang… Betapa enaknya kalau kita warga Indonesia mendapatkan 
perlindungan yang sama. 

Nah, sampai disini Saya rasa ada sedikit pencerahan bagi Anda yang buta sama sekali 
dengan masalah legalitas. Satu hal yang pasti: jangan pernah membuka account forex di 
pialang yang tidak diregulasikan dibawah lembaga pemerintahan dimana pun. Izin PT 
saja tidak cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan pialang! Jadi jangan mudah tergiur 
dengan bagusnya platform dan regulasi yang seolah-olah menguntungkan nasabah tetapi 
ketika ditanyakan izin perusahaan mereka hanya berkilah bahwa izin sedang diurus atau 
bahkan mengatakan mereka memiliki izin pendirian perusahaan. Ingat, sedang diurus 
berarti belum memiliki izin! 

Bahkan jangan langsung percaya dengan janji manis tenaga pemasar perusahan pialang 
Anda. Memang tugas mereka kan menyampaikan apa yang baik. Ya namanya juga 
marketing. Kalau yang kurang baik ya disimpan baik-baik untuk sendiri saja hihihi… 

Nah sekarang muncul pertanyaan, adakah perusahaan pialang yang tidak mengantogi izin 
regulator alias pialang ilegal? 

Ada. 

Banyak! 

Ya, banyak. Baik pialang dalam dan luar negeri. Namanya saja sudah ilegal. Jadi 
memang niat awalnya adalah bukan berbisnis tetapi menipu. Ingat lho, bisnis itu bukan 
penipuan. Tidak ada kegiatan penipuan yang bisa langgeng. Tetapi ada pepatah Cina 
yang mengatakan bahwa bisnis digolongkan langgeng kalau dia sudah bisa berdiri selama 
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tiga generasi. Saya belum pernah dengar ada kegiatan menipu yang langgeng selama tiga 
generasi. 

Perusahaan pialang ilegal ini memiliki banyak cara untuk merayu orang untuk 
berinvestasi melalui mereka. Ya tentu saja investasi tiada hasil alias penipuan. Biasanya 
mereka memakai janji-janji manis yang diberi bumbu supaya terkesan masuk akal. 
Beberapa janji mereka seperti ini: 

“dapatkan keuntungan hingga $1000 dalam waktu seminggu” 

“Kami memberikan garansi profit investasi Anda 30-40% sebulan” 

“Bagaimanapun keadaan pasar baik naik atau turun, Anda tetap mendapatkan untung!” 

“Kami janji untuk mengembalikan setiap loss yang mungkin terjadi dari investasi Anda.” 

Well, is it too good to be true? Terlalu bagus untuk dipercaya? Ayolah belajar bahasa 
Inggris sedikit… 

Bahkan jangan mempercayai sekalipun mereka datang dengan membawa histori transaksi 
mereka yang terlihat menanjak dari kiri bawah menuju kanan atas untuk membujuk Anda 
menanamkan dana Anda pada perusahaan tersebut. 

Coba tebak, Saya juga dapat membuat history seperti itu kok. Cuma perlu sedikit 
sentuhan komputer atau dengan Photoshop lalu… muncullah semua itu secara ajaib. Kita 
tidak akan pernah tahu bahwa itu benar atau tidak. 

Nah mari Saya sarikan beberapa tanda-tanda mencurigakan yang perlu Anda waspadai 
sebelum menanamkan dana Anda pada sebuah perusahaan pialang: 

 

1. Curigai setiap skema investasi yang terlalu bagus untuk dipercaya. 

Kabar buruknya forex bukanlah sebuah get rich quick scheme. Forex sama dengan bisnis 
lainnya. Memerlukan ketekunan dan kerja keras si investor untuk maju. 

 

2. Hindari perusahaan yang menjanjikan keuntungan besar bagi dana yang Anda 

investasikan. 

Ya, Saya sudah jelaskan ini sedikit diatas. Semua komentar diatas yang dikeluarkan 
sebuah pialang perlu Anda curigai. 

 

3. Hindari perusahaan yang menjanjikan tidak ada resiko sama sekali dalam 

bertrading forex melalui mereka. 
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Ini omong kosong terbesar yang pernah Saya dengar. Bah! Bahkan jualan tahu di pasar 
pun ada resiko merugi apalagi dengan investasi forex? Kita memang belum membahas 
mengenai resiko forex trading disini, tetapi coba pikirkan masak-masak: apa ada bisnis 
yang tak beresiko? Bahkan menyebrang jalan pun ada resikonya. 

Bagi Anda yang berpikir investasi tanpa resiko Saya katakan: Jangan bermimpi disiang 
bolong! Bangunlah! Jika Anda mau sukses tidak ada jalan pengganti untuk ketekunan dan 
kerja keras. Kerja keras untuk menetukan kebijakan investasi. Kerja keras menentukan 
timing yang tepat. Kerja keras untuk analisa modal dan risk management. Apa semuanya 
itu tidak perlu dipikirkan? 

 

4. Jangan melakukan margin trading kecuali Anda mengetahui apa itu artinya. 

Margin trading ibarat sebuah kaca pembesar. Dia berguna untuk memperbesar 
kesempatan profit Anda. Tetapi dia juga dapat meperbesar loss Anda. So, watch out! 
Sekali lagi, pelajari setidaknya resiko dalam forex sebelum Anda memulai sebuah 
investasi. 

 

5. Pertanyakan mereka yang mengklaim bahwa mereka bertrading melalui 

“Interbank Market” 

Beberapa perusahaan pialang mengklaim bahwa mereka meneruskan transaksi 
nasabahnya melalui interbank market sehingga mereka dapat memperoleh harga yang 
lebih baik bagi diri mereka sendiri sehingga tidak perlu membebani nasabahnya dengan 
biaya transaksi dan biaya lain-lain. 

Interbank Market biasanya digunakan oleh bank-bank kelas dunia untuk proses 
pemberian dan pengajuan pinjaman antar institusi perbankan. Interbank Market tidak 
melibatkan bank-bank kecil apalagi perusahaan pialang yang beraset “hanya” ratusan juta 
Dollar. Well, sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan apabila sebuah pialang yang tidak 
bernama mengatakan mereka memiliki akses kesana. 

 

6. Berhati-hatilah untuk setiap proses pembayaran via internet dan tidak 

melibatkan transfer antar bank. 

Beberapa perusahaan pialang membuka kemudahan pembayaran melalui e-gold, pay pall 
dan segudang metode pembayaran lainnya. Bukannya tidak percaya, namun seringkali 
nasabah lupa melihat informasi beneficiary (penerima) dana dikarenakan metode 
pembayaran sudah kadung mudah dan tinggal klik saja lalu selesai. Setelah mereka 
mengklik biasanya mereka baru ingat kemana dana tersebut ditransfer atau lewat apa dan 
dimana alamat penerima. Ya sudah terlambat toh. Banyak perusahaan pialang seperti ini 
bukan anggota NFA dan CFTC.  
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7. Biasanya para pialang ilegal menyasarkan promosinya ke negara-negara 

berkembang atau etnis tertentu. 

Secara psikologis hal ini mudah dipahami. Minimnya pengetahuan mereka yang berduit 
di negara-negara seperti Indonesia membuat aksi penipuan menjadi lebih mudah (duh… 
nasib jadi warga negara berkembang ya begini deh). Nah makanya website 
BelajarForex.com ini dibuat. Salah satu misinya ya menjadi sebuah sarana edukasi bagi 
semua peminat forex. Bangkitlah bangsaku bangkitlah negeriku, jangan mau ditipu oleh 
siapa pun termasuk mereka yang mengaku dari luar negeri. Mereka sama-sama makan 
nasi kok (eh salah… makan roti), jadi kenapa berpikir bahwa mereka itu lebih pintar? 
He…he…he kok jadi patriotik begini sih.  

 

8. Pastikan Anda mengetahui track record perusahaan tempat Anda berinvestasi.  

Nah bagaimana pun track record itu berbicara. Itu adalah sebuah bukti dedikasi dan hasil 
kerja perusahaan pialang tersebut. Jadi tidak bisa dibohongi. Kalau mereka bahkan tidak 
mau memberitahukan track record mereka atau latar belakang perusahaan, tinggalkan 
saja dan carilah tempat investasi lain. 

 

9. Cari third opinion dari mereka yang pernah berinvestasi disana 

Ini memang gampang-gampang susah. Kadang banyak juga kaki tangan pialang ilegal 
berupaya menyampaikan positif campaign pada forum-forum independen untuk 
mengatrol posisi mereka. Pintar-pintarlah mencari. Sekali lagi mulailah dengan pendapat 
too good to be true is not true. Curigai mereka yang berkomentar terlalu positif guna 
memfilter semua informasi.  

 

10. Hubungi investment advisor Anda sebelum berinvestasi 

Nah, jikalau Anda masih ragu, hubungi mereka yang lebih paham mengenai perdagangan 
forex trading dan tanyakan kemanan dana Anda jika berinvestasi pada perusahaan yang 
hendak Anda pilih. 

Anda juga dapat menghubungi BelajarForex.com melalui info@belajarforex.comuntuk 
mengetahui saran-saran dari Kami atau pialang mana yang dirasa kompeten untuk 
berinvestasi. Belajar Forex siap menjadi investment advisor siapa pun dengan tidak 
meninggalkan asas customer oriented dan informasi berimbang. Ya… sedikit promosi 
lah. 

Ooops.. rasanya panjang lebar juga penjelasan diatas. Semakin dibaca rasanya semakin 
memusingkan. Ha…ha…ha. Kalau Anda pusing, jangan lupa Kami membuka 
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kesempatan untuk bertanya melalui kolom contact us. Jadi, jangan simpan semua 
kebingungan Anda sendirian. 
 
 
 
 

5. RISK AND PROFITABILITY 

 

Saya harap Anda sudah siap melanjutkan pelajaran sitting duck kita hari ini. Yeah hari 
yang indah untuk membicarakan resiko dan profitability. Seberapa besar resiko yang 
mungkin terjadi apabila saya berinvestasi forex? Sebandingkah dengan keuntungannya? 

Sebagai seorang investor profesional Anda harus belajar melihat semua skema investasi 
tidak melulu dari profitnya. Ada banyak faktor lain selain mimpi indah profit yang harus 
Anda ketahui dan salah satunya adalah yang disebut resiko. Forex merupakan sebuah 
investasi yang tergolong high risk-high return investment program. 

Itu artinya adalah sebuah investasi yang memiliki resiko tinggi. Namun juga imbal balik 
profit yang tinggi. Ya sebandinglah dengan resikonya. Nah, kedua sisi profit dan resiko 
ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ini seperti sebuah sisi mata uang yang 
saling bersebelahan. Ada namun bersebrangan. Bersebrangan namun ada. 

Ok kalau begitu mari kita mulai membicarakan kedua hal ini. Kalau begitu karena Saya 
adalah seorang sedia payung sebelum hujan, Saya akan membahas sisi resikonya terlebih 
dahulu. Berharap hari yang ceria ini tidak menjadi hari yang kelabu setelah Anda 
membaca artikel ini. 

Secara garis besar, ada tiga hal utama yang perlu Anda ketahui sebelum memulai 
investasi forex Anda terutama dari masalah resiko. 

Pertama, total loss possibility (ini artinya kemungkinan loss keseluruhan) bisa mencapai 
90% dari seluruh dana yang Anda yang investasikan. 

Eh, apa? 90%? Tidak begitu bagus kedengarannya. Ya memang tidak begitu bagus. Tapi 
ingat ini adalah kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Mengapa bisa mencapai 
90%, ini disebabkan dewa penolong yang dahulu kita kenal bernama margin trading. Nah 
bukan dewa penolong lagi dong… 

Ingat ketika Amir melakukan pembukaan posisi beli sebanyak 1 lot pada contoh ketika 
kita belajar mengenai mekanisme investasi forex? Well kalau Anda lupa Anda perlu 
membukanya kembali pada bagian mekanisme perdagangan forex. 

Nah, kini Amir membeli sebanyak 1 lot GBP pada pasangan GBPUSD diharga 1.9600. 
Dalam kasus ketika GBP menguat terhadap USD, maka Amir akan mendapatkan 
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keuntungan. Sekarang bagaimana jikalau yang terjadi sebaliknya? Bagaimana kalau 
harga bergerak turun? Sejauh mana posisi Amir dapat bertahan? 

Dalam pasar forex trading meski Anda dapat membuka sebanyak hanya 1 lot dan 
membutuhkan jaminan hanya 100 Pound, bukan berarti modal awal minimum yang 
disetorkan adalah hanya 100 Pound saja (kalau di Rupiahkan ya kurang lebih Rp 1.5 
Juta). 

Biasanya pialang menetapkan deposit minimum diatas harga 1 lot tersebut. Ada beberapa 
pialang yang menetapkan minimum pembukaan account US$250 atau bahkan US$500. 
Apa gunanya? 

Ya! Betul sekali, untuk menahan posisi apabila ternyata harga bergerak berlawanan 
dengan posisi Amir. Nah misalkan Amir memulai investasinya dengan sebesar US$250. 
100 pound (sama dengan US$196) digunakan sebagai jaminan posisi Open Buy yang dia 
lakukan. Maka sisa dananya menjadi 250 – 196 = US$ 54. Dana 54 Dollar inilah yang 
digunakan untuk mempertahankan posisi Amir yang terbuka apabila ternyata harga 
bergerak turun, bukan naik seperti yang diharapkan Amir. 

Dalam pasar forex biasanya based currency yang digunakan adalah US Dollar. Itu artinya 
semua transaksi akan diubah ke dalam USD dan semua yang tertera pada platform sudah 
dalam Dollar. 

Pertanyaannya sekarang, dengan sisa dana 54 Dollar itu, berapa jauh Amir dapat 
mempertahankan posisinya? Dan apa yang terjadi jika harga bergerak turun dan 54 Dollar 
tersebut habis? 

Good question. 

Jawabannya pertanyaan pertama, Amir dapat mempertahankan posisinya sampai harga 
bergerak turun sejauh 54 points karena pada dasarnya 1 point GBPUSD harganya adalah 
1 Dollar. Jadi jikalau harga turun sampai ke 1.9546, maka sisa dana Amir yang 54 Dollar 
itu akan habis. 

Lalu apa yang akan terjadi? 

Jika sisa dana Amir yang 54 Dollar tersebut habis maka posisi Amir yang terbuka 
tersebut akan ditutup otomatis oleh sistem dikarenakan tiadanya lagi jaminan dalam 
pembukaan posisi. Dengan begitu, Amir mengalami kerugian sebesar 54 Dollar dan kini 
dananya hanya tersisa US$ 196. Kasihan Amir…. 

Situasi yang Amir alami dinamakan margin call. Margin call adalah ditutupnya posisi 
secara otomatis oleh sistem dikarenakan habisnya jaminan dana yang dimiliki. Sebuah 
hal yang tidak menyenangkan bagi seorang trader. Mimpi buruk tepatnya. 
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Nah sekarang yang jadi pertanyaan berapa lama margin call itu terjadi dengan sisa dana 
hanya 54 Dollar? Pasangan GBPUSD tergolong pasangan yang energic dan senang sekali 
bergerak kesana kemari. Dengan volatilitasnya, GBPUSD biasanya dapat bergerak 
hingga 100 points per harinya. Jadi, Amir dapat saja mengalami margin call dan 
kehilangan $54 hanya dalam waktu 1 hari! 

Wow, sebesar itu kah? Ya memang. Amir bisa saja untung 100 Dollar sehari tetapi juga 
bisa mengalami margin call jikalau sisa dana yang dimilikinya hanya $250. Nanti kita 
akan pelajari lebih jauh lagi, meskipuin minimum pembukaan account cukup terjangkau 
yaitu hanya US$250, membuka account dengan dana seminimal itu merupakan sebuah 
resiko tingkat tinggi dan sangat tidak disarankan. Well, money talks and that’s right. 
Bagaimanapun modal tidak akan berbohong.  

Seandainya Amir memulai investasinya dengan US$1000 maka ada sisa dana mencapai 
US$804 yang artinya cukup untuk menahan pergerakan beberapa kali. Perlu dicatat 
bahwa harga tidak pernah naik dan turun dalam satu arah ber kali-kali. Itu artinya ada 
kemungkinan setelah turun 100 – 200 points harga malah kembali bergerak naik 
melewati 1.9600 dan Amir mendapat untung. 

Jadi begitulah resiko pertama yang kita pelajari. Cukup pahit memang.  

Selanjutnya resiko kedua ada pada persoalan likuiditas. Kita sudah singgung sedikit 
tadi bahwa untuk GBPUSD pergerakan dapat mencapai 100 points dalam sehari saja. Itu 
artinya kemungkinan untung/rugi mencapai kurang lebih Rp 1 Juta per harinya! 

Nah, pa artinya hal ini? Artinya adalah Anda dapat kehilangan dana Anda dan mengalami 
total loss seperti disebutkan diatas dan semuanya itu terjadi dalam waktu yang sangat 
singkat! 

Coba tenang dan pikirkan bagaimana jika ini terjadi pada Anda?  

Anda kehilangan dana $250 hanya dalam waktu satu hari! Atau katakanlah Anda 
menabung 6 bulan lamanya untuk dapat memulai investasi forex Anda dan ternyata 
dalam waktu 6 hari semua tabungan Anda tersebut lenyap tiada berbekas. Secara teoritis 
hal ini mungkin terjadi dalam pasar forex. Sesuatu yang pahit namun riil dan mungkin. 
Bagaimana perasaan Anda jika ini terjadi pada Anda? 

Jadi dengan 2 hal ini dapat dipahami memang bahwa benarlah perkataan bahwa forex 
adalah high risk – high return investment program. Investasi berresiko tinggi tetapi juga 
dengan return yang tinggi. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jangan 
pernah tertipu dengan para marketing yang menonjolkan melulu sisi keuntungan tanpa 
pernah menyinggung kemungkinan loss yang mungkin terjadi. Seorang marketing forex 
yang baik haruslah juga bertindak sebagai investment advisor bagi nasabah-nasabahnya. 

Yang terakhir berkaitan dengan resiko adalah masalah metode trading. Jika dilihat-lihat 
dari dua point yang kita bahas bersama diatas tentu Anda pun berkesimpulan bahwa 
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keputusan untuk melakukan aksi beli/jual merupakan keputusan yang paling krusial dan 
sangat signifikan. Kapan harus masuk, berapa lama dan beli atau jual merupakan 
keputusan yang akan memperngaruhi dana kita kelak. 

Kalau begitu inti dari semuanya ini adalah apakah kita cakap dalam memprediksi 
pergerakan harga atau tidak. Semuanya itu dicerminkan dalam analisa yang kita pelajari 
sehari-hari. Metode trading apa yang kita gunakan dan bagaimana sistem yang kita milki 
menentukan apakah Anda mengakhiri karier Anda sebagai seorang trader atau seorang 
looser. 

Kabar buruknya, tidak ada satupun metode trading yang dapat menjamin Anda pasti 
mengalami keuntungan terus menerus. Sebuah sistem trading yang diciptakan oleh para 
ahli forex terbaik diseluruh dunia. Ini dikarenakan sebuah sistem belum tentu cocok 
dengan profil orang yang memakainya. Belum masalah permodalan. Belum cara 
bertrading. Belum jam trading. Belum cara menganalisis. Dan yang terpenting adalah 
belum lagi psikologi yang dimiliki setiap trader berbeda-beda. Ini menyebabkan tidak 

ada satupun metode trading yang dapat menjamin Anda mengalami untung 

mencapai 100% terus menerus. 

Anda dapat mengikuti trader terbaik yang pernah Anda kenal. Tetapi itu pun tidaklah 
jaminan Anda untung. 

Nah bagaimana? Sepertinya forex menjadi begitu menakutkan bagi Anda? Saya belum 
menceritakan kisah-kisah mereka yang “kurang sukses” di forex lho J. Baiknya tidak 
usahlah. Daripada nanti BelajarForex.com tidak lagi dikunjungi orang lagi karena takut 
resiko forex hihihihi. 

Tapi jangan khawatir Saudara, Saya tidak akan meninggalkan Anda kebingungan 
menghadapi semua resiko-resiko diatas. Apa yang disampaikan tersebut merupakan 
resiko terburuk yang mungkin terjadi terhadap account Anda. Lagi pula ada sederetan 
cara untuk mencegah semua itu terjadi terhadap investasi Anda. Berikut beberapa hal 
yang perlu Anda perhatikan sehubungan resiko dalam investasi forex: 

 

1. Pastikan dana yang Anda investasikan merupakan dana lebih yang bersifat idle/ 

dikhususkan untuk itu (risk capital) 

Yang Kami maksud dengan dana idle adalah dana yang memang “tidak terpakai” atau 
tidak digunakan untuk keperluan tertentu yang mendesak. Jadi memang dikhususkan 
untuk berinvestasi dan pada investasi yang memiliki resiko tinggi. Ya..ya…ya Saya tahu 
bahwa tidak ada duit yang tidak terpakai. Semuanya terpakai. Tapi maksud Saya disini 
adalah 

Jangan gunakan dana pendidikan anak atau dana kesehatan keluarga Anda untuk 
berinvestasi forex. Apa yang akan Anda lakukan apabila dana pendidikan anak Anda 
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ludes karena forex? Si kecil tidak bersekolah karena Bapaknya kurang perhitungan 
ck…ck..ck… 

Satu lagi, sangat disarankan untuk tidak mengutang untuk bermain forex. Saya serius lho. 
Ada beberapa orang yang bertindak terlalu berani dengan menggesek kartu kreditnya 
untuk bermain forex. Kalau memang Anda sudah mahir dan memilki pengalaman 
bermain forex yang profit ya no comment at all. Tapi kalau masih awam lalu ngutang…  

... ... 

Ah sudahlah. Yang penting Anda sudah mengerti maksud Saya. 

 

2. Jangan terburu-buru untuk berinvestasi real hanya karena Anda telah 

memahami satu-dua teknik forex. 

Bahkan saya pun masih belajar dan terus belajar sementara artikel ini dibuat. Jangan 
pernah menganggap diri terlalu mahir dalam bertrading hanya karena Anda telah 
membaca sebuah “resep rahasia” dari seseorang yang telah menjalani forex dan profit.  

 

3. Gunakan fasilitas demo account untuk jangka waktu yang cukup sebelum 

memulai real account. 

Para pialang penyedia jasa forex online trading biasanya menyediakan fasilitas demo 
account cuma-cuma bagi siapa pun yang tertarik dengan forex untuk berlatih dan terbiasa 
menggunakan platform mereka. Keistimewaan demo account adalah semua harga dan 
regulasi adalah sama persis dengan real accountnya. Perbedaannya hanya pada dunia riil 
uang yang kita gunakan ya uang virtual alias uang main-mainan. Jadi secara teoritis 
apabila Anda mengalami profit pada demo account maka profit pada real account tidak 
jauh lagi bagi Anda. 

Nah kendalanya adalah seringkali meskipun mereka mencoba demo account dan mereka 
profit, waktu untuk berlatih pada demo tidak cukup. Padahal pialang biasanya 
menyediakan waktu 1 bulan (dan bisa diperpanjang) selama kita membutuhkan sampai 
kita merasa benar-benar mahir dan siap menuju real account. Sekali lagi ketidak sabaran 
membuat banyak kecelakaan yang tidak perlu menjadi harus terjadi. 

 

4. Gunakan fasilitas Stop Loss dan Limit untuk membatasi keuntungan dan 

kerugian 

Stop Loss merupakan fasilitas yang disediakan oleh platform untuk membatasi kerugian 
yang mungkin terjadi dalam posisi kita ketika terjadi kesalahan dalam memprediksi 
pergerakan harga. Sedangkan Limit berguna untuk menentukan pada harga kita hendak 
melakukan taking profit. Kedua fasilitas ini umum tersedia pada platform forex trading. 
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Kita akan membahas lebih jauh pada section Forex online trading and the Facility at a 
glance. 

Ok kita sudah belajar mengenai resiko yang mungkin terjadi dalam bertrading forex 
berikut beberapa cara penanggulangannya. Mungkin Anda mulai berpikir dua kali untuk 
bertrading forex dikarenakan artikel yang baru saja Anda baca. Baguslah jika memang 
demikian. Karena itu adalah tujuan Belajar Forex. Membantu Anda untuk memulai 
investasi ini dengan cara yang benar, terukur dan masuk akal.  

Tentunya tidaklah imbang untuk membicarakan resikonya tanpa mengetahui seberapa 
besar potensi yang mungkin Anda dapatkan dalam bertrading. Nah untuk adilnya kita 
juga perlu mengetahui sejauh manakah keuntungan yang mungkin kita peroleh dengan 
bertrading forex. Namun rasanya saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang mengenai 
hal ini.  

Well, ada banyak orang yang sebenarnya bertrading dan mendapatkan keuntungan hingga 
puluhan hingga ratusan ribu Dollar tiap bulannya. Meski lebih banyak lagi mereka yang 
loss (banyak diantaranya seharusnya tidak perlu loss jika mereka memiliki cukup 
kesabaran dan cara trading yang lebih baik), forex tetaplah sebuah ladang investasi yang 
menawarkan keuntungan tidak seperti investasi konvensional lainnya. 

Potensi profit pada forex dapat mencapai puluhan hingga ribuan persen setiap bulannya. 
Beberapa pemula forex yang tekun belajar dan cukup kenal baik dengan kami mampu 
mencapai profit dalam tradingnya hingga mencapai ratusan persen dalam tiap bulan. 
Sayang record transaksi mereka tidak bisa kita tampilkan disini dikarenakan privacy. 

Dengan hitungan sederhana berdasarkan rata-rata pergerakan misalnya mata uang 
GBPUSD yang mampu bergerak hingga 100 points sehari maka dengan memasang 1 lot 
saja sehari itu artinya kita bisa mendapat keuntungan 2000 points dalam waktu satu bulan 
(20 hari x 100). Cukup lumayan. US$2000 jika dijadikan Dollar. Itu baru 1 lot lho. Coba 
bagaimana kalau kita memasang lot yang semakin besar seiring bertambahnya dana yang 
kita punya? Bisa besar dan semakin besar. 

Itu sebabnya banyak trader luar negeri yang melakukan trading untuk membiayai hidup 
mereka (bahkan anak istri mereka) sehari-hari. Istilah kerennya Trading for a Living. 
Hmm… cukup menggiurkan bukan? Cukup dari rumah saja dan tidak perlu menempuh 
kemacetan kota-kota besar, ratusan hingga puluhan ribu Dollar bisa kita hasilkan hanya 
dari bertrading. Dengan demikian trading pun dapat membantu kualitas hidup mereka 
yang melakukannya dan juga mengurangi polusi di jalan raya (he…he…he). 

Coba bayangkan bagaimana efek yang dihasilkan jika Anda berhasil membuat formula 
trading yang tepat bagi diri Anda pribadi. Sebuah terobosan finansial (kemandirian 
finansial) menjadi bagian hidup Anda dan kini Anda dapat meninggalkan takdir menjadi 
karyawan seumur hidup Anda. Hmmm…. Sweet dream heh? 
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Jadi sebenarnya dari apa yang kita pelajari hari ini diketahui bahwa pada dasarnya 
keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi adalah sebanding satu sama lainnya. 
Market dapat menjadi sahabat terbaik bagi siapa pun yang profit. Sebaliknya dia dapat 
menjadi musuh terkejam yang Anda temui karena dapat meludeskan investasi Anda 
dalam sekejap mata.  

Nah sebelum Anda melangkah lebih lanjut dengan pelajaran Anda. Kelihatannya siapa 
yang mau berinvestasi forex hasuslah seorang yang menyukai sebuah petualangan harga 
alias risk lover. Jika Anda seorang risk averter alias mereka yang tidak menyukai resiko, 
silakan menjauh dan pilihlah investasi yang tidak terlalu beresiko seperti forex. 
 
 
 
 

6. FOREX ONLINE TRADING AND FACILITY 

 

Sekarang zaman sudah berubah. Bertrading forex bukan lagi miliki segelintir golongan 
yang super kaya atau miliki organisasi-organisasi besar saja. Semua orang dapat 
berinvestasi forex trading bahkan tidak lagi terikat dengan batas negara dan wilayah. 
Kehadiran internet juga turut merevolusi dunia perdagangan forex. 

Kebetulan Belajar Forex diciptakan di Indonesia, namun sering kali kami berhubungan 
dengan warga negara asing lainnya seperti Malaysia atau bahkan warga Indonesia yang 
sudah lama tidak lagi di tanah air dan menjadi warga negara asing. Benar-benar lintas 
batas. Jadi, jika Anda adalah seorang warga negara asing dan kebetulan menyukai 
website ini, semoga website ini bermanfaat bagi Anda. Please enjoy it! 

Nah dikarenakan metode perdagangan forex telah berkembang pesat dan tidak lagi 
menggunakan via telepon, kami hanya akan mengajarkan cara bertrading forex secara 
online (Online Forex Trading) dan tidak membahas mekanisme perdagangan 
konvensional yang melalui telepon. 

Untuk dapat melakukan transaksi forex secara online, maka Anda membutuhkan sebuah 
program atau software yang telah terinstall. Software tersebut biasa dinamakan juga 
platform. Ada juga beberapa platform forex yang tidak perlu diinstall dan dijalankan 
langsung melalui browser karena berjalan diatas Java Pluggin.  

Saat ini ada puluhan jenis platform forex trading dan tiap-tiap pialang menggunakan 
platform yang berbeda satu sama lainnya. Tidak perlu menjadi masalah karena pada 
dasarnya platform forex adalah sama satu sama lain. Mungkin yang sedikit berbeda 
hanyalah tampilannya saja dan tata letaknya. Tapi secara garis besar fasilitas yang 
disediakan kurang lebih sama satu dengan lainnya. 

Untuk mempermudah pembahasan, tentu saja kita harus memilih salah satu platform 
sebagai penentu cara penggunaan platform dan fasilitas-fasilitas yang digunakanb. 
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Karena Belajar Forex bekerja sama dengan GAIN Capital, maka kita akan menggunakan 
platform dari GAIN untuk mempelajarinya. 

 

Demo Account 

Pertama yang perlu Anda ketahui dalam menerjuni forex secara praktis adalah fasilitas 
yang dinamakan demo account.  

Sebagai seorang baru, maukah Anda menanamkan dana sebesar $10.000 pada sebuah 
investasi yang belum pernah Anda coba sebelumnya? Tentu saja tidak! Saya tidak terlalu 
bodoh untuk menanamkan dana saya sementara saya tidak mengetahui apa yang akan 
saya lakukan! 

Demo account menghilangkan permasalahan ini. Demo account disediakan oleh pialang 
dengan tujuan memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempelajari perdagangan forex 
dengan uang virtual namun dengan rate yang sebenarnya persis seperti Anda sedang 
bertrading forex betulan. Bedanya hanya uang yang digunakan adalah uang virtual alias 
uang bohong-bohongan. Pada demo account, Anda akan diberikan sejumlah dana (yang 
cukup besar) untuk dapat melakukan aksi jual beli atau berbagai fasilitas lainnya yang 
disediakan platform. Setiap pendaftar demo akan diberikan user id dan password yang 
dapat diperolehnya dengan mendaftarkan dirinya pada form pendaftaran. 

Untuk demo account pada GAIN Capital, cukup daftarkan diri Anda melalui link ini 
maka user id dan password akan dikirim ke email Anda. Sangat praktis bukan? 

Untuk platform pada GAIN, Anda membutuhkan Java Pluggin (J2RE) yang telah 
terinstall pada komputer Anda. Anda dapat mengeceknya pada Control Panel pada 
komputer Anda apakah telah terinstall Java Pluggin yang dimaksud atau belum. Jika telah 
terinstall, akan muncuk gambar cangkir dengan asap berwarna merah dan bertuliskan 
Java Plugin didalamnya. Jika belum ada, silakan cari pada menu download Belajar Forex 
software yang dimaksud. Pokoknya, semuanya sudah lengkap di Belajar Forex kok. 
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Ok setelah user id dan password sudah saya terima, berikutnya apa yang hendak kita 
lakukan? Ya tentu saja memulai demo account Anda. Masuk ke menu login, lakukan 
login melalui website. Dan dalam sekejap komputer pada rumah/ kantor Anda telah 
terhubung dengan jaringan transaksi forex diseluruh dunia! Ehm… quite fancy heh? 
Tentu saja! 

Setiap platform forex trading memiliki fasilitas-fasilitas standar didalamnya seperti menu 
untuk melakukan aksi Buy/ Sell, pemesanan order, chart, besar balance, news dan 
fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Beberapa platform menyediakan kesempatan untuk 
melakukan automated trading yaitu penambahan script pada platform sehingga 
memungkinkan trading dilakukan secara otomatis oleh program komputer.  

Berikut adalah tampilan utama pada platform forex trading dari GAIN Capital 
(forex.com). 
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Ket: 

1. Dealing Rate: Harga mata uang dan pilihan Buy/ Sell dilakukan disini 
2. Position Management: Digunakan untuk memantau posisi yang telah dibuka serta 

penempatan Limit dan Stop (batas keuntungan dan kerugian yang kita 
mau/bersedia kita tanggung))  

3. Order Management: Digunakan untuk melakukan pemesanan Buy/Sell pada harga 
tertentu 

4. Margin Analysis: Menampilkan total dana yang dimiliki secara keseluruhan 
5. Market Watch: Menampilkan harga, posisi tertinggi/ terrendah harga selama satu 

hari dan waktunya dalam local time. 

Nah dengan platform forex online seperti ini, tinggalkan pemikiran bahwa bertrading 
melalui bursa dan berteriak-teriak seperti yang biasa terlihat di TV adalah keren. 
Sesungguhnya itu melelahkan dan stressful. Bertrading secara online jauh lebih keren. 
Cukup melalui rumah didalam kamar Anda dan menikmati secangkir teh hangat serta 
bercelana pendek. Tidak perlu terjebak kemacetan, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu 
berbaju rapi dan sopan, tidak perlu dilihat orang! Apa lagi yang Anda butuhkan? 

Hegh… rasanya seperti mimpi indah bukan?  

Tunggu dulu 

Itu memang mimpi indah, tetapi itu hanya terjadi jika Anda mengalami keuntungan 
dalam forex Anda! Well, jika Anda rugi maka semua mimpi itu menjadi sebuah mimpi 
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buruk karena Anda baru saja membuang uang Anda melalui kamar Anda tercinta. Jadi 
forex dapat menjadi cara gampang cari duit dari rumah, sebaliknya itu juga dapat menjadi 
cara gampang buang duit dari rumah. Sederhana bukan? 
 
 
 
 

6. QUOTES, CARA MEMBACA HARGA FOREX 

 

Dunia forex tidak lepas dari Buy dan Sell (Beli dan Jual). Setiap trader memiliki 
kebebasan untuk melakukan salah satu aksi diatas yang menurutnya benar untuk 
memperoleh profit. Buy dapat juga dipadankan dengan Bid atau Long dan Sell 
dipadankan dengan Offer atau Short. Jadi jika Anda membaca sebuah artikel mengenai 
forex dan disana disebutkan istilah Bid atau Long, tidak perlu bingung karena kedua 
istilah tersebut sama artinya dengan Buy atau Beli. 

Membaca quotes sangatlah mudah. Namun jika kita belum mengerti bisa 
membingungkan juga. Quotes pada transaksi forex biasa ditulis bersamaan dengan pairs 
nya dan selalu berubah-ubah mengikuti pasar dari waktu ke waktu (running/ real time). 

Cara membacanya cukup sederhana bila kita mengingat dua hal ini:  

1. Mata uang yang pertama disebutkan adalah mata uang base-nya (base currency) 

2. Base currency nilainya selalu 1.  

Sebagai contoh: USD/CHF 1.4623 berarti 1 Dollar AS nilainya adalah 1.4623 Swiss 
Franc. Apabila Dolar pada waktu berikutnya nilai USD/CHF 1.4630 itu berarti Dollar AS 
menguat 7 point karena bisa membeli lebih banyak Swiss Franc. 

Setiap pairs ada dua harga yang ditampilkan yaitu harga beli (bid) dan harga jual (offer). 
Selisih diantara keduanya disebut spread. Jadi, bila kita memakai contoh diatas, 
USD/CHF 1.4623/28 itu artinya harga jual Dollar AS adalah 1.4623 Swiss Franc dan 
harga belinya 1.4628. Spread disini nilainya 5 (..28 -..25 = 5). 

Spread ditentukan oleh pialang dan nilainya berbeda-beda antara pialang satu dengan 
yang lain. Makin kecil spread makin baik bagi investor. Pada GAIN Capital, spread 
berkisar antara 3-5 points untuk 5 jenis mata uang utama. Untuk pasangan mata uang 
yang jarang ditransaksikan (minor currency) seperti NZDJPY misalnya, spread bisa 
bergerak hingga 8 points dikarenakan volume transaksi yang tidak terlalu ramai. 
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Pada gambar di atas rasanya cukup menggambarkan bagaimana tampilan quotes forex 
pada sebuah platform. Perlu diingat kembali bahwa perdagangan forex juga ada 
komoditas yang diperdagangkan yaitu mata uang itu sendiri. Nah, jika misalnya tampilan 
GBPUSD maka yang jadi barang adalah GBP sedangkan USD adalah mata uang 
pembanding yang menunjukkan harga barang tersebut pada harga jual dan belinya. Jadi 
mata uang yang ditulis didepan bertindak sebagai barangnya dan mata uang yang 
dibelakang sebagai penentu berapa nilainya.  

Jika Anda adalah orang baru dalam dunia bursa, maka Anda akan menemui berbagai 
istilah asing yang terdengar janggal ditelinga. Untuk itu, BelajarForex telah menyiapkan 
kamus sederhana mengenai istilah-istilah asing dalam dunia forex yang dapat Anda akses 
melalui website ini. 

Nah, sekarang sudah bisa membaca quotes forex. Sampai ketemu pada pelajaran 
berikutnya. 
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WALKING LAMB 

 
 
Pertama-tama tentu saja kami harus mengucapkan selamat kepada Anda. Lewat 
ketekunan Anda berhasil menyelesaikan kelas Sitting Duck yang mungkin terasa 
membosankan. Tapi percayalah bahwa kelas yang membosankan itu sangat penting 
sebagai dasar pengetahuan forex Anda kelak. Kabar baiknya kami berjanji untuk tidak 
memberikan lagi materi-materi yang tidak praktis tapi mulai sekarang kita akan 
mempelajari yang bersifat praktis dan dapat Anda gunakan dalam trading Anda kelak. 
Bukankah itu bagus? 
 
Seorang anak pernah bertanya kepada ayahnya: " Yah mengapa saya sering terjatuh 
sewaktu saya berjalan?"  
 
Ayahnya yang bijaksana mengatakan: "Nak, mereka yang pernah terjatuh ketika berjalan 
akan mendapatkan pelajaran berharga untuk dapat berlari kelak." 
 
Nah kira-kira itulah gambaran Anda yang baru saja hendak memulai kelas Walking 
Lamb. Kabar baiknya Anda akan segera mulai belajar berjalan. Kabar buruknya Anda 
mungkin akan lebih sering terjatuh. Kalau hanya duduk tidak akan pernah jatuh bukan? 
Tapi jangan khawatir, dengan beberapa kali terjatuh (loss) kita akan belajar dengan baik 
untuk dapat berlari kelak. Dan bagusnya, loss Anda hanya terjadi didalam demo account. 
Esok hari bila Anda hendak berlari menggunakan real account, mungkin Anda sudah 
pernah mempelajari apa artinya loss sehingga itu menjadi modal untuk tidak terjatuh lagi 
di real account. 
 
Di kelas Walking Lamb Anda akan belajar beberapa hal teknis dan tentu saja berbagai 
analisa teknikal dasar lainnya. Anda juga akan mulai dikenalkan beberapa istilah-istilah 
forex yang penting bagi Anda seperti Support-Ressitance, Over Bought dan Over Sold 
dan hal-hal teknis lainnya. Tapi tentu saja hal yang pertama untuk dipelajari adalah 
perihal cara membaca grafik forex. 
 
Saran kami adalah jangan putuskan Sekolah Forex Anda sampai selesar. Bahkan setelah 
Anda menyelesaikan kelas Walking Lamb, Anda harus tetap melajutkannya ke jenjang 
yang lebih tinggi yaitu Running Pig. Di Walking Lamb Anda juga diharapkan untuk 
mulai rajin menggunakan demo account forex Anda. Jika Anda belum memilikinya, 
Anda harus mendaftar dan memilikinya! Ini adalah kewajiban bagi Anda sebagai siswa di 
Sekolah Forex kami. Kalau tidak, hmm Anda akan kami keluarkan dengan tidak hormat! 
Ha ha ha, hanya bercanda kok. Lagi pula mana mungkin kami melarang Anda membaca 
artikel kami? Tapi percayalah, demo account itu penting. 
 
Belajar Forex bekerjasama dengan GAIN Capital untuk menyediakan demo account bagi 
latihan forex Anda. Silakan daftarkan diri Anda. Klik banner dibawah ini untuk 
mendapatkannya. Setelah itu, sampai jumpa di kelas berikutnya. O ya, dan jangan 
mencoba real trading sebelum Anda menyelesaikan setidaknya kelas Running Pig. 
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1. PENGANTAR ANALISA TEKNIKAL 
 

Mari kita mulai dengan asumsi yang mendasari analisa teknikal. Dalam hal ini saya akan 
mengambil sebuah pendekatan ekstrim supaya Anda dapat memahami bagaimana sebuah 
analisa teknikal dipakai dalam memperoleh gain pada forex trading. Tentu saja dalam 
prakteknya tidaklah demikian. Anda dapat memadukan kedua analisa (fundamental dan 
teknikal) guna memperoleh sistem trading yang terbaik bagi Anda. 

Para chartist (pihak yang melakukan analisa teknikal), percaya bahwa mereka dapat 
mengetahui pola-pola pergerakan harga kurs di masa mendatang dengan berdasarkan 
pada observasi pergerakan kurs di masa lalu. Singkatnya mereka memegang jargon ini: 
“History always repeats it self.” Filosofi ini tentu saja bertentangan dengan para 
fundamentalis dimana keputusan investasi atas nilai suatu mata uang didasarkan pada 
faktor fundamental ekonomi, politik dan moneter negara yang bersangkutan. 

Senjata utama para analis teknikal adalah grafik (chart – itulah mengapa mereka disebut 
chartist). Melalui chart inilah mereka dapat melihat trend yang sedang berlangsung, 
rentang waktu trend, volume transaksi dan level-level psikologis yang ada. Jika Anda 
telah mampu mengetahui 4 hal tersebut, tentu saja keuntungan besar segera akan 
mengalir deras ke kocek Anda. Mari saya ulang: 

1. Trend 

2. Volume transaksi 

3. Level-level psikologis (support dan resistance) 

4. Periode waktu yang terjadi. 

Yup, itu saja. Memang tujuan para chartist adalah memprediksikan ke empat hal ini. 
Namun sekarang yang menjadi pertanyaan adalah seberapa akurat kemampuan kita 
memprediksi harga? Nah itulah yang memang harus terus menerus di asah tiap-tiap hari. 
Tidak ada satu pun metode yang sempurna baik fundamental maupun teknikal. 
Pengalaman dan diri sendiri memegang peranan sentral disini. 

Analisa teknikal sendiri memiliki beberapa section atau dasar analisa yang berbeda. 
Secara garis besar analisa teknikal dibagi menjadi beberapa cabang besar yaitu: 
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Apakah analisa teknikal memiliki kelemahan?? Tentu saja. Seperti saya katakan barusan, 
tidak ada yang sempurna. Mari saya sarikan kelemahan kedua analisa ini dalam bentuk 
tabel: 

Kelemahan pada Analisa 
Fundamental 

Kelemahan pada Analisa Teknikal 

Butuh waktu untuk memperoleh 
informasi. 

Memerlukan banyak data untuk 
menunjang akuratnya prediksi. 

Seringkali bersifat subyektif karena 
melibatkan banyak pendapat orang. 

Lebih cocok diterapkan pada long 
term period trading. 

Sulit diterapkan pada pasar yang 
tidak efisien. 

Sangat bergantung pada kemampuan 
chartist. Tiap chartist memiliki metode 
yang berlainan dan masing-masing belum 
tentu cocok diterapkan satu sama lain. 

Nah itu saja untuk perkenalan pada analisa teknikal. Pada bagian berikutnya kita 
langsung saja berkenalan dengan grafik. Pasti Anda tidak menginginkan terlalu banyak 
informasi yang akhirnya malah membuat Anda pusing bukan? 
 
 
 
 

2. JENIS-JENIS GRAFIK FOREX 
 
Hari ini kita akan belajar berbagai jenis grafik dalam dunia forex. Ada beberapa jenis 
grafik forex yang biasa dikenal. Untuk dapat melakukan analisa teknikal, kita perlu 
memahami berbagai grafik tersebut. Namun dalam prakteknya nanti kita hanya akan 
menggunakan Candlestick sebagai tampilan grafik. Apa saja grafik tersebut?  

Dikarenakan keseharian Anda bertrading forex kelak tidak akan lepas dari grafik maka 
menguasai grafik dan memahami cara pembacaan grafik adalah hal yang tidak boleh 
diabaikan. Bertrading forex tanpa bisa membaca grafik? Itu sama saja menjalankan 
kendaraan tanpa setir! Jadi cukup gas dan rem saja dan kita lihat bagaimana hasilnya. 
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Ada berbagai macam jenis grafik yang biasa digunakan ketika Anda bertrading forex. 
Namun secara garis besar grafik forex terdiri dari beberapa jenis: 

• Line Chart 
• Dot Chart 
• Bar Chart 
• Candlestick Chart 

Berikut adalah gambar masing-masing grafik untuk mata uang GBPUSD: 

 

 

 

 

Untuk grafik, kita akan menggunakan grafik online dari Netdania (www.netdania.com) 
dalam contoh maupun tampilan gambarnya. Anda dapat melihat grafik diatas pada link 
berikut: http://www.netdania.com/ChartApplet.asp  

Jika dimasa sekolah dahulu kita sudah mengenal Bar Chart dan Line Chart, mungkin dot 
dan candlestick terdengar asing bagi Anda. Kabar buruknya, Anda akan menggunakan 
Candlestick sepanjang sekolah ini. Kabar baiknya, itu tidak susah untuk dipelajari. 

Ada juga beberapa grafik custom lainnya yang sangat jarang digunakan oleh trader-trader 
pemula. Beberapa jenis grafik didesain untuk memprediksikan batas-batas pergerakan 
harga (support dan ressistance) sedangkan lainnya digunakan untuk menyederhanakan 
fluktuasi pergerakan mata uang tertentu. Jangan khawatir, bahkan tanpa perlu 
mempelajadi ilmu grafik seperti itu pun Anda dapat membuat profit pada forex trading. 
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Cepat atau lambat nanti Anda akan mempelajari bahwa penentu profit terbesar ada pada 
sikap mental yang siap dan disiplin. 

Bar chart lebih sering digunakan oleh para trader Amerika dalam menganalisa pergerakan 
mata uang. Sementara trader Asia dan Eropa lebih sering menggunakan Candlestick 
dalam melakukan analisa teknikal. Untuk Line Chart dan Dot Chart penggunaannya 
sangat terbatas pada lingkungan tertentu saja. Hal ini disebabkan informai yang 
disampaikan pada line chart dan dot chart tidak selengkap Candlestick dan Bar Chart. 

Candlestick sendiri selain mampu menginformasikan pergerakan harga pada jam tertentu, 
pembacaannya jauh lebih mudah dikarenakan menambahkan warna pada grafik-
grafiknya. Dengan demikian Anda tidak perlu lagi membedakan apakah grafik yang 
sedang dianalisa adalah grafik naik atau grafik turun. 

Pelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya membaca Candlestick ini. 
Sebuah grafik yang tidak kita kenal dalam dunia sehari-hari namun sangat umum dalam 
forex. 
 
 
 
 

3. MEMBACA CANDLESTICK 
 

Untuk memulai sebuah analisa, kita harus mampu membaca grafik terlebih dahulu. 
Grafik yang biasa dipakai adalah sebuah grafik sederhana antara harga vs waktu. Sumbu 
“X” sebagai waktu dan sumbu “Y” sebagai harga. Namun dikarenakan tampilannya yang 
menggunakan time frame tertentu serta berwarna warni, kita perlu mempelajari caya 
membacanya terlebih dulu. Selamat datang dalam Candlestick! 

Perhatikan gambar dibawah ini. Ini disebut “Candlestick Chart” karena bentuknya yang 
seperti lilin. Grafik ini diambil dari Netdania (www.netdania.com), penyedia realtime 
chart untuk forex. Selain Netdania ada banyak penyedia chart lainnya yang dapat diakses 
dengan cuma-cuma tanpa harus membayar sepeser pun. Masing-masing penyedia 
memiliki chart dan tampilannya yang berbeda satu sama lain. Tidak menjadi masalah 
menurut BelajarForex karena jikalau kita bisa menggunakan satu buah chart platform pun 
seharusnya platform lain hanya membutuhkan sedikit penyesuaian. 

Grafik ini dibuat pada abad ke 17 oleh orang-orang Jepang yang awalnya digunakan 
untuk memantau pergerakan harga pada produk-produk komoditi. Steven Nison dikenal 
sebagai orang pertama yang mempopulerkan chart model ini. Sifatnya yang sangat 
representatif karena terdiri dari High, Low, Open dan Closing Price membuat grafik ini 
paling populer dipakai oleh para analis forex. Jika Anda terbiasa dengan produk-produk 
sekuritas, grafik ini tidak pernah digunakan untuk memantau harga. Kenapa? Sederhana, 
harga sekuritas hanya memerlukan closing price saja tidak seperti pada forex trading.  
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Sebenarnya ada lagi jenis grafik lainnya seperti bar chart, dot chart, line chart, dan 
lainnya. Namun candlestick memang lebih banyak digunakan oleh para trader karena 
tampilannya yang representatif alias mudah dibaca. 

 

 

 
Gambar diatas adalah grafik untuk nilai tukar GBP/USD. Jika Anda melihat garis biru 
putus-putus dibagian atas itu adalah harga terakhir dari nilai GBP/USD yaitu sebesar 
2,0052. Artinya satu GBP harganya USD 2,0052 (ingat cara membaca quote yang pernah 
diterangkan pada modul sebelumnya). Lihat juga tulisan kecil di bagian kiri atas yang 
tertulis “1 hour”. Itu artinya satu candle (satu batang) mewakili pergerakan harga untuk 
satu jam. 

Interpretasi candlestick didasarkan “pattern” yang ada. Candle yang berwarna hijau 
artinya harga bergerak naik atau closing price lebih tinggi nilainya dibanding opening 
price. Sebaliknya, candle berwarna merah artinya harga bergerak turun atau clsoing price 
lebih rendah nilainya dibanding opening price. Lalu apa garis vertikal diatas dan dibawah 
dari candle itu? Itu adalah highest price dan lowest price selama periode yang diberikan. 
Dalam contoh diatas adalah harga terendah dan tertinggi untuk setiap jamnya karena 
periode yang digunakan adalah per-jam. 

Jika memakai istilah Bullish dan Bearish maka yang berwarna hijau adalah Bullish 
pattern dan yang berwarna merah adalah Bearish pattern. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
gambar dibawah ini: 
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Jangan heran bila Anda menemui warna yang berbeda untuk kedua harga diatas misalnya 
biru dengan merah. Tidak masalah, bergantung masing-masing chart provider dalam 
memberikan warna. 

Nah, sekarang perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

Ini adalah candlestick untuk GBP/USD pada tanggal 24 April 2007 dengan menggunakan 
periode grafik 1h (artinya 1 Candlestick mewakili pergerakan selama 1 jam). Sumbu “X” 
khususnya bagian yang saya beri tanda kotak merah merupakan jam pergerakan yang 
hendak kita bahas. Jam menunjukkan pukul 09.00 dan 10.00 WIB yang artinya 
Candlestick diatasnya mewakili pergerakan dari pukul 09.00 dan pukul 10.00. Begini 
cara membacanya: Pada jam 09.00 harga dibuka pada 1.9987 untuk kemudian ditutup 
pada pukul 10.00 pada 1.9987. Dari grafik berwarna merah ini menunjukkan bahwa 
highest price adalah sama dengan opening price yang ditandai tidak adanya garis vertikal 
pada bagian atas liln. Untuk lowest price berada pada kisaran 1.9955.  

Untuk pukul 10.00 hingga pukul 11.00 harga dibuka pada 1.9971 dan kemudian ditutup 
di 1.9974. Untuk highest dan lowest price ada pada kisaran 1.9980 dan 1.9960. Demikian 
seterusnya dan berlanjut ke candle lainnya. 

Sekarang muncul pertanyaan, apakah opening price itu harus sama nilainya dengan 
closing price pada candle sebelumnya? Tidak. Tidak harus, dan kenyataannya sering 
terjadi bahwa opening price berbeda dengan closing price pada hari sebelumnya. Ini 
seringkali terjadi bila melewati hari libur (Sabtu dan Minggu) ada jika ada kejadian 
khusus. Ketidak samaan ini biasa disebut “gap.” Gap biasa digunakan para analis teknikal 
untuk memprediksi harga.  

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah: 
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Pembahasan mengenai gap akan dipisahkan dari artikel ini karena memang sudah 
menyinggung analisa secara teknikal dan cukup luas. Untuk sementara cukuplah bagi kita 
untuk dapat membaca candlestick sebelum mengetahui analisa teknikal. Jangan lupa 
untuk membaca artikel lainnya pada website ini untuk memperdalam kemampuan analisa 
Anda. 

Nah, sekarang Anda sudah mengetahui kunci pembacaan grafik forex paling tidak sudah 
bisa meraba arah pergerakan harga. Mungkin Anda berpikir: “Gotcha! Akhirnya aku 
sudah bisa membuka real account! Woo hoo…” 

Tunggu dulu. Bisa membacanya belum tentu bisa mendapatkan keuntungan. Lanjutkan 
sekolah forex Anda sampai selesai sebelum Anda memutuskan membuka real account. 
Sampai bertemu di kelas berikutnya. 

Kita akan mulai mempelajari analisa teknikal! Horeee. Prepare your brain men! 
 
 
 
 

4. TREND, SUPPORT-RESISTANCE, OVERBOUGHT-OVERSOLD 
 

Nah, perhatikan baik-baik kelima istilah ini karena jika Anda benar-benar tidak 
memahaminya maka Anda tidak akan pernah mengetahui bagaimana menentukannya dan 
dengan demikian tamatlah riwayat perjalanan forex trading Anda. 
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Dalam bertrading, keuntungan hanya dapat kita peroleh ketika harga bergerak. Ya. Hanya 
ketika harga bergerak. Entah dia bergerakn naik atau bergerak turun. Nah kecenderungan 
harga yang bergerak dalam satu arah itulah yang dimaksud dengan trend. Trend sendiri 
sangat berguna dan merupakan bagian terpenting dalam menentukan posisi Anda dalam 
bertrading. Berhubung posisi dalam trading hanya ada dua yaitu buy dan sell, maka trend 
pun hanya memiliki dua jenis yaitu uptrend dan downtrend. Bahasa Indonesianya ya 
trend naik dan trend turun. 

Mari perhatikan gambar dibawah ini: 

 

 

Coba bayangkan jikalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya mencari trend dalam 
pergerakan harga seperti ini. Ketika harga sedang berada dalam trend turun Anda 
membuka sebuah posisi buy dan sebaliknya ketika harga bergerak naik, Anda membuka 
posisi sell. Hegh… Paling tidak Anda tidak akan bisa tidur nyenyak dalam keadaan 
demikian karena posisi yang tersangkut hehehe.  

Jadi menentukan trend yang sedang terjadi adalah sangat penting dan tidak boleh Anda 
abaikan begitu saja. Abaikan, maka trading Anda hanya akan menjadi sebuah perjudian. 
Remehkan, maka market akan menendang Anda hingga terasa sakit berhari-hari dan 
kadang berbulan-bulan. Bergantung efek sosial yang ditimbulkannya karena Anda 
kehilangan sejumlah uang. 

Kebanyakan analisa teknikal digunakan untuk memprediksi trend dan sejauh mana trend 
akan berlangsung. Beberapa indikator seperti Moving Average atau Parabolic SAR juga 
digunakan untuk mengetahui sedang kemanakah market sedang berlari. 
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Namun ada keadaan-keadaan dimana market tidak bergerak naik atau turun yang biasa 
disebut side ways. Dalam keadaan demikian, membuka posisi beli atau jual sama saja 
menghabiskan kesabaran yang pada akhirnya menggerus emosi Anda dalam bertrading. 
Situasi side ways biasanya terjadi ketika market Eropa atau Amerika sedang tutup atau 
sedang menunggu berita besar. Dalam keadaan demikian tidak banyak perdagangan yang 
terjadi sehingga menyebabkan situasi side ways terjadi. Well, hindari keadaan itu. 

 

Support dan Ressistance 

Istilah lainnya yang perlu Anda ketahui adalah yang biasa dinamakan dengan Support 
dan Ressistance. Sekarang mari kita perhatikan bersama ketika sebuah trend sedang 
berlangsung. Katakanlah sebuah uptrend. Adakah sebuah trend yang tidak pernah 
berakhir? Tentu tidak. Setiap kenaikan akan mencapai titik puncaknya untuk kemudian 
berhenti naik dan berlanjut dengan penurunan. Demikian juga sebaliknya, ketika harga 
bergerak turun, akan ada suatu saat dimana penurunan berhenti dan harga kembali naik. 

Titik-titik dimana kenaikan dan penurunan harga tersebut berhentilah yang dinamakan 
titik support dan ressistance. Batas bawah dari pergerakan harga biasa dinamakan dengan 
Support sementara batas atasnya biasa disebut sebagai ressistance.  

Kedua titik tersebut sangat vital dalam trading Anda kelak. Tanpa mengetahui titik 
tersebut maka kita hanya dapat mengikuti trend tanpa mengetahui bahwa sebenarnya 
umur trend tersebut sudah tidak akan lama lagi akan akan digantikan dengan trend 
sebaliknya atau situasi side ways. 

Ada banyak cara dalam menentukan sebuah titik support dan ressitance. Beberapa trader 
menggunakan indikator untuk mengetahuinya. Lainnya menggunakan deret Fibonacci 
sementara yang lain menggunakan history pergerakan harga dimasa lampau. Saya sendiri 
tidak mau terlalu pusing untuk menghitung support ressistance dengan menggunakan 
perhitungan yang rumit. Bagi saya forex sudah cukup rumit dengan analisa dan psikologi 
yang kompleks didalamnya. Jadi, mengapa tidak kita sederhanakan saja? Sometimes 
simple is better.  

Cara yang termudah dalam menentukan support dan ressistance adalah dengan 
mengetahui pergerakan harga terrendah dan tertinggi dimasa yang lalu pada periode 
tertentu, misalnya satu bulan. Coba perhatikan grafik berikut ini: 
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Grafik diatas adalah grafik untuk GBPUSD pada tanggal 20 hingga tanggal 26 April 
2007 dengan periode 1 jam. Perhatikan bahwa harga bergerak naik tetapi tidak melebihi 
daerah yang telah diberi tanda garis berwarna biru. Ketika harga bergerak naik hingga 
mendekati 2.0060 maka seolah-olah harga kehilangan kemampuannya untuk bergerak 
naik lagi melewati titik tersebut dan sebaliknya ketika dia bergerak turun, harga tidak 
dapat menembus titik 1.9970 yang merupakan batas terrendahnya. Titik 2.0060 itulah 
yang dinamakan dengan ressistance dan 1.9970 dinamakan support. 

Kedua titik ini sebenarnya adalah cerminan titik psikologis yang diakui oleh pelaku pasar 
secara bersamaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya pergerakan harga 
ditentukan oleh hukum demman and supply (permintaan dan penawaran). Ketika 
permintaan naik sementara penawaran tetap maka mata uang akan menguat dan 
sebaliknya ketika penawaran banyak dan permintaan tetap maka mata uang akan 
melemah dikarenakan banyaknya supply yang beredar di pasar. 

Nah dalam keadaan harga uptrend misalnya, maka secara psikologis akan menyebabkan 
tergulirnya bola salju besar dan saling menguatkan. Ketika harga mulai merangkak naik 
maka para trader seperti biasanya akan mengikuti trend yang sedang terjadi dan 
mengambil sebah posisi buy. Hal ini mengakibatkan permintaan naik sehingga harga 
terus terdongkrak naik. 

Namun dilain sisi mayoritas trader juga mengantisipasi berakhirnya trend dengan 
mengambil sebuah titik ressistance tertentu. Pada titik itu mereka tidak lagi melakukan 
aksi buy sebaliknya mereka akan melakukan aksi profit taking dengan menjual mata uang 



 44 

yang telah mereka beli sebelumnya. Nah jikalau semua orang melakukan hal demikian 
secara otomatis permintaan berkurang dan kenaikan mata uang mulai kehilangan 
tenaganya. Akibatnya, harga kembali bergerak turun. 

Jadi kuncinya disini adalah bagaimana menentukan titik support dan ressistance yang 
sama dengan titik support ressistance pasar secara kolektif. Jika kita mengetahui titik-titik 
ini maka trading akan jauh lebih mudah. 

Lalu sekarang muncul pertanyaan baru dalam benak kita: Mungkinkah titik support dan 
ressitance tersebut dapat ditembus oleh pergerakan harga? Jawabannya adalah mungkin. 
Sulit memang tapi mungkin-mungkin saja.  

Dalam keadaan dimana pembeli menang dan penjual lebih sedikit, tentu saja harga dapat 
kembali terus naik meskipun sudah mencapai titik ressistancenya. Dalam keadaan 
demikian maka sebenarnya suara titik support dan ressistance pada market tidak seragam 
dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok memperkirakan harga tidak akan 
naik sampai level tertentu sementara kelompok lainnya berpendapat harga dapat naik 
melewari level yang ditentukan kelompok pertama. Jika kelompok kedua menang, tentu 
saja support atau ressistance akan pecah. 

Apa yang akan terjadi ketika titik sup dan res tersebut tertembus? Jawabannya adalah 
akan terbentuk titik support dan ressistance yang baru. Titik ressistance yang tertembus 
akan menjadi titik support sementara titik ressistance baru akan kembali terbentuk. 
Perhatikan gambar berikut: 
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Ini merupakan grafik GBPUSD dengan menggunakan time frame harian. Nampak pada 
daerah yangi diberikan tanda lingkaran, harga menembus titik ressistancenya. Akibatnya 
harga bergerak semakin menjauhi titik ressistance tersebut hingga terbentuk titik 
ressistance baru pada garis horizontal paling atas.Titik ressistance yang tadinya tertembus 
kini berubah menjadi titik support yang baru dan kini harga bergerak pada rangenya yang 
baru. 

Kini persoalan berikutnya yang tertinggal adalah bagaimana mengetahui bahwa harga 
akan menembus titik support ressistance nya atau tidak. Hahaha, kalau sudah sampai 
disini Anda harus mempelajari beberapa instrumen analisa teknikal terutama yang bertipe 
oscillator untuk menegetahui titik jenuh beli atau jenuh jualnya. Perlu juga 
diperhitungkan situasi fundamental yang terjadi. Tidak mudah memang. Sebagian besar 
mengetahui titik-titik kritikal tembus tidaknya sup dan res dari pengalamannya setelah 
bertahun-tahun trading. Ya saya juga sih. Jadi harus diakui pengalaman itu penting. 

Ok anak-anak sampai disini pelajaran sup dan res kita. Cukup mudah bukan? (Apakah 
saya mendengar ada yang berseru: “Ya bu guru…”)  

 

Overbought dan Oversold 

Ok kita masuk point berikutnya dari analisa teknikal yaitu istilah yang dinamakan sebagai 
jenuh beli dan jenuh jual (overbought-oversold atau biasa disingkan OB dan OS saja biar 
tidak capek menulisnya). OB dan OS merupakan keadaan dimana harga tidak dapat lagi 
melanjutkan trendnya dikarenakan sudah terlalu mahal atau terlalu murahnya harga 
sehingga trend tidak dapat lagi dilanjutkan. Berbeda dengan sup dan res yang merupakan 
level psikologis yang pada dasarnya hanyalah kesepakatan bersama tidak resmi diantara 
sesama trader, OB dan OS sendiri merupakan sebuah keadaan yang lumrah dan nyata 
terjadi di pasar (bukan semata perkara psikologis). 

Andaikata sebuah trend naik sedang terjadi, maka dalam keadaan ini mata uang menjadi 
lebih mahal dari biasanya. Jika kita menemukan grafik GBPUSD sedang menanjak naik 
misalnya, itu artinya GBP sedang bertambah mahal nilainya dibandingkan USD. Pelaku 
pasar terus menerus memburu GBP dikarenakan diharap harga akan terus beranjak naik 
dan mereka pun masih memiliki modal yang cukup untuk melakukan aksi belinya. 

Namun akan ada suatu titik dimana pembeli tidak mungkin lagi membeli GBP 
dikarenakan harganya sudah terlalu mahal. Bukan saja perkara pendapat pembeli bahwa 
harga terlalu mahal, tapi lebih dari itu adalah modal mereka sudah tidak dapat lagi 
mencukupi untuk membeli GBP dalam jumlah tertentu. Nah keadaan inilah yang 
dinamakan titik jenuh beli atau OB. 

Sebaliknya ketika downtrend sedang terjadi, akan ada suatu titik dimana harga akan 
berhenti turun dikarenakan harga jual sudah terlalu murah sehingga penjual tidak 
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mungkin lagi menjual mata uangnya atau mereka akan merugi. Inilah yang dinamakan 
jenuh jual OS. 

Dalam keadaan harga mencapai titik OB atau OS nya maka diharapkan harga akan 
berbalik arah dan trend akan segera berhenti. Jadi ketika bergerak naik dan titik OB 
sudah tercapai, maka harga akan kembali trend naik akan berhenti lalu digantikan dengan 
bergerak turunnya mata uang. Begitu juga sebaliknya ketika harga bergerak turun lalu 
kemudian memasuki area OS maka harga akan bergerak kembali naik dan trend turun 
pun berhenti. 

Sering kali OB dan OS juga terjadi pada titik-titik Sup dan Res dikarenakan memang 
keduanya adalah titik yang bersifat sama yaitu trend counter. Namun tidak selalu 
demikian. Tentu saja keputusan buy dan sell akan sangat menunjang sekali apabila harga 
tidak berada pada titik-titik ekstrim ini. 

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menentukan titik OB dan 
OS ini? Cara yang termudah adalah dengan menggunakan indikator bertipe Oscillator 
seperti RSI atau Stochastic. Indikator-indikator ini memang dirancang untuk menentukan 
titik-titik OB dan OS.  

Mari kita gunakan salah satu contoh indikator: yaitu Stcohastic Oscillator. Pada Stocastic, 
area OB terjadi ketika nilai Stochastic berada pada level diatas 80 dan OS terjadi ketika 
Stochastic berada pada level dibawah 20. Perhatikan gambar berikut ini: 
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Area yang diarsir berwarna oranye merupakan area jenuh beli dan jenuh jual. Anda dapat 
melihatnya pada lingkaran berwarna merah yang saya gambarkan. Ketika harga bergerak 
turun dan kemudian menyentuh area jenuh jualnya maka harga kembali bergerak naik 
dikarenakan harga sudah terlalu murah untuk dijual oleh penjual. Keadaan yang sama 
juga terjadi pada area jenuh beli.  

Perihal penggunaan Stiochastic ini lebih detil kita akan bahas pada sesi berikutnya dari 
analisa teknikal. Harap bersabar. 

Nah dengan memperhatikan kita dapat memperkirakan kapankan sebuah trend berakhir 
dan digantikan dengan trend berikutnya. Dengan demikian kita dapat mengatur timing 
pembukaan posisi menjadi lebih baik lagi. 
 
See you at the next lesson. 
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5. INDIKATOR TEKNIKAL 
 

Pengetahuan forex Anda berkembang dengan cepat dalam beberapa sesi belakangan ini. 
Kini Anda sudah mampu menggunakan platform, membaca grafik, menghitung Support-
Ressistance, dan juga Overbought-Oversold. Bahkan mungkin trading Anda pun sudah 
mulai menunjukkan profit. 

Ok, tapi itu saja tidak cukup. Siapa yang menganggap dirinya sudah mahir hanya dan 
memutuskan berhenti belajar hanya akan membuat dirinya jatuh dalam lubang kegagalan 
dan berakhir sama persis dengan mereka yang tidak pernah belajar. Loss. Tentu Anda dan 
saya tidak mau bukan? Kalau begitu mari kita lanjutkan saja pelajaran berikutnya dari 
analisa teknikal kita. 

Dalam analisa teknikal kita mengenal beberapa perangkat yang digunakan untuk 
memprediksi trend pergerakan harga, mengetahui support dan ressistance serta 
overbought-oversold. Perangkat tersebut mendasarkan pada data historis yang terjadi 
dimasa lampau. Namanya indikator.  
 
Indikator diciptakan oleh banyak analis teknikal dan masing-masing memiliki tujuan 
tertentu. Beberapa ahli menciptakannya untuk memprediksi trend yang sedang 
berlangsung. Lainnya menciptakan indikator teknikal untuk mengukur OB dan OS. 
Sementara ada juga yang menciptakannya untuk mengetahui batasan sup dan res. 
 
Nama indikator teknikal juga banyak yang sama dengan nama penemunya. Sebagai 
contoh indikator bernama Bollinger Bands, diciptakan oleh John Bollinger, seorang 
Analis Teknikal keturunan Yahudi. 

Namun kalau mau diselidiki sebenarnya indikator menerapkan prinsip ilmu statistik 
dalam perhitungannya. Ya, statistik. Namun jangan khawatir, kalau Anda tidak menyukai 
statistik (sama seperti saya), kabar baiknya, Anda tidak perlu melakukan perhitungan 
manual satu persatu dalam membuat indikator. Semua software penyedia grafik forex 
biasanya sudah menyediakan built in indicator didalamnya dan kita tinggal 
menggunakannya saja. Bahkan ada beberapa platform yang memungkinkan kita membuat 
indikator sendiri. Ya, tentu saja itu kalau Anda sudah advance. Saya sendiri tidak tertarik 
untuk membuat indikator sendiri. Bagi saya indikator yang ada sekarang sudah memadai. 

Ada terdapat lebih dari 300 indikator yang dapat Anda gunakan dalam melakukan analisa 
teknikal. Namun dalam penerapannya nanti Anda hanya membutuhkan 2 sampai 
maksimal 4 jenis indikator saja kok. Bukan berarti semakin banyak indikator akan 
semakin baik. Tidak. Yang ada adalah semakin membingungkan. Gunakan secukupnya 
saja dan mulailah terbiasa dengan beberapa indikator yang menurut Anda baik. 

Pada Netdania sendiri ada lebih dari 20 jenis indikator yang dapat Anda gunakan. 
Sementara pada GAIN Capital jumlahnya ada sekitar 15 buah namun memungkinkan 
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Anda menambahkan indikator sendiri dengan menggunakan API (Application 
Programming Interface) mereka.  
 
Gambar dibawah ini adalah tampilan pilihan indikator pada Netdania. 

 

Perlu ditekankan disini bahwa mengetahui banyak indikator bukan berarti menjamin 
trading Anda profit. Esensi dari penggunaan indikator terletak pada bagaimana Anda 
memadukan satu indikator dengan indikator lainnya serta timing dan periode yang Anda 
gunakan. Jika diibaratkan sebuah kerajaan, maka indikator berperan sebagai penasehat 
bagi Anda dalam menentukan kebijakan untuk kerajaan Anda. Andalah yang 
memutuskan apakah nasehat tersebut dituruti atau tidak. Semakin banyak penasehat maka 
semakin banyak suara yang diberikan. Kadang itu menjadi bukan saja membuat waktu 
tetapi menyesatkan dan seringkali menggerus emosi kita. 
 
Nah, itu sebabnya Anda perlu mengetahui dan memilih indikator yang terbaik bagi Anda 
sendiri. Berbahagialah Anda karena telah memiliki Belajar Forex untuk membantu Anda 
memahami berbagai jenis indikator yang ada. Saya sendiri harus menghabiskan waktu 
berbulan-bulan untuk memahami indikator-indikator teknikal ketika saya pertama kali 

memulai dunia forex. Pasalnya tidak ada satupun yang mau mengajari saya sehingga 
saya harus tenggelam dalam puluhan website forex luar negeri dan buku-buku tebal 
hanya untuk mensarikan penggunaan sebuah indikator teknikal. Bah… kalau ingat masa-
masa itu rasanya ingin menangis saja (lho kok tiba-tiba jadi melankolis ya…). Ok deh 
kita lanjutkan pelajaran kita pada indikator pertama kita yaitu Moving Average: The 
Mother of Indicators. 
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6. MOVING AVERAGE 
 

Merupakan indikator yang paling sering digunakan dan paling standar. Jika di 
Indonesiakan artinya kira-kira adalah rata-rata bergerak. Moving average sendiri 
memiliki aplikasi yang sangat luas meskipun secara rumus sangatlah sederhana. 
Dikatakan sederhana karena pada dasarnya metode ini hanyalah pengembangan dari 
metode rata-rata yang biasa dikenal di sekolah menengah. 

MA sendiri merupakan indikator berjenis trend, yaitu indikator yang digunakan untuk 
menentukan trend yang sedang terjadi di market. Penggunaannya sangat luas bukan saja 
dalam dunia forex, jika Anda pernah bermain saham dan menggunakan analisa teknikal, 
maka pasti MA juga digunakan disana. Toh memang analisa teknikal bersifat universal 
dan dapat digunakan dalam semua market yang menggunakan data kolektif. 

MA juga dapat diturunkan lagi menjadi indikator baru dan benar-benar berbeda dengan 
indikator aslinya. Jika nanti Anda mulai mempelajari MACD (Moving Average 
Convergence Divergence) maka Anda akan mengetahui bahwa indikator satu ini pun 
asalnya juga dari MA (lihat saja namanya). 

Moving average mempunyai tiga varian yang berbeda yaitu Simple Moving Average, 
Weighted Moving Average dan Exponential Moving Average. Masing-masing 
merupakan metode rata-rata bergerak, hanya saja cara me-rata-ratakannya yang berbeda 
satu sama lain. Namun dalam pembacaannya tetaplah sama dan semuanya mengiktui 
aturan yang berlaku pada Moving Average. Kenyataannya sejak awal tahun 2000 an, 
Moving Average bukan saja berkembang dalam 3 varian saja tetapi menjadi lebih dari 5 
varian yang disesuaikan dengan kegunaannya saja. Namun untuk mempersempit ruang 
pembahasan sekaligus memudahkan Anda dalam menginterprestasikan MA, pembahasan 
hanya difokuskan pada ketiga jenis MA. 
 
 

Simple Moving Average (SMA) 
 
Simple Moving Average (atau biasa disebut Moving Average saja atau juga disingkat 
SMA) adalah Moving Average paling sederhana dan tidak menggunakan pembobotannya 
dalam perhitungan terhadap pergerakan closing price.  
 
Perhatikan gambar Simple Moving Average dengan periode 10 berikut: 
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Meskipun sederhana, SMA cukup efektif dalam menentukan trend yang sedang terjadi di 
market. Cara pembacaannya pun sederhana. 

Secara garis besar MA dapat digunakan untuk hal-hal berikut:  

1. Menentukan trend yang akan terjadi. 
2. Menentukan titik support dan resistance. 
3. Memuluskan indikator lain yang terlalu bergerigi. 

Aplikasi MA paling banyak digunakan untuk memprediksi arah trend sedangkan 
kegunaan no 2 dan 3 tidak terlalu banyak digunakan. Kali ini kegunaan MA akan dititik 
beratkan pada kegunaan utamanya yaitu untuk memprediksi trend. Sedangkan kegunaan 
no 2 akan dibahas pada artikel tersendiri yang akan disisipkan kemudian. 
 
Sekarang mari kita perhatikan MA dengan periode 10 yang diterapkan pada GBPUSD 
periode 1 hari berikut ini: 
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Perhatikan bagian yang telah diraster dengan warna biru. Ketika harga bergerak naik, MA 
berada dibawah dari pergerakan mata uang. Sebaliknya bila MA berpotongan dengan 
candlestick, trend naik berhenti dan dilanjutkan dengan situasi sideways. Atau ketika 
trend naik terjadi lalu kemudian MA menembus harga dan berpindah dari bawah menuju 
keatas, itu merupakan pertanda bahwa trend naik telah berakhir untuk kemudian 
dilanjutkan dengan trend turun. 
 
Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dua buah SMA dengan dua periode yang 
berbeda? Hasilnya akan sangat menarik. Kita akan segera tahu bagaimana hasilnya: 
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Lebih memudahkan bukan? Dengan penggunaan dua SMA dengan dua periode yang 
berbeda kita dapat lebih akurat lagi memprediksikan kemana harga akan bergerak. 
Apabila telah terjadi perpotongan antara harga dengan kedua SMA maka akan dipastikan 
harga kan berubah arahnya. Pada gambar diatas, apabila MA dengan periode yang lebih 
kecil-yaitu periode 10 jika di gambar-berada dibawah dari MA yang periodenya lebih 
besar-pada gambar diwakili dengan periode 15-maka itu merupakan indikasi harga 
sedang dalam trend turun dan sebaliknya apabila periode lebih kecil di atas dari periode 
yang lebih besar maka trend mata uang sedang dalam tren naik.  
 
Dapat kita catat juga bahwa apabila rentang antara kedua SMA semakin besar maka 
kemungkinan trend akan terus berlangsung dan bila mulai terjadi penyempitan jarak 
diantara keduanya dan sampai terjadi perpotongan kembali, bisa disimpulkan bahwa 
trend sudah berakhir. Mudah bukan? 
 
Mengenai periode MA yang digunakan, sayangnya sampai saat ini belum ada aturan 
pencarian periode yang tepat untuk dipakai. Memang perlu banyak-banyak berlatih dan 
mencoba (trial and error). Perlu Anda catat bahwa penggunaan periode dapat berubah-
ubah menurut kebutuhan meskipun pada pair yang sama karena memang kondisi sebuah 
mata uang adalah dinamis dari waktu kewaktu. Namun berdasarkan pengalaman, 
disarankan periode yang digunakan tidak lebih besar dari 40. Ini dimaksudkan agar MA 
tidak kehilangan sensitivitasnya sebagai indikator penentu trend. 
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Semakin besar periode dari MA maka kurva MA yang dihasilkan akan semakin lebar dan 
tidak sensitif dalam mengakomodasi perubahan harga. Sebaliknya, semakin kecil periode 
MA maka kurva MA yang dihasilkan menjadi semakin semakin sensitif. Dalam hal ini 
terlalu sensitif atau tidak sensitif sama sekali bukanlah hal yang baik. Semakin sensitif 
sebuah kurva MA maka semakin sering sinyal palsu dihasilkan dan membuat trading kita 
loss. Sebaliknya, semakin tidak sensitif maka sinyal beli atau jual menjadi semakin 
sedikit yang mengakibatkan kita tidak dapat bertrading. 
 
Nah, lebih lengkapnya telah disarikan oleh BelajarForex mengenai penggunaan SMA 
untuk membaca trend dalam bentuk tabel sbb: 

No Posisi SMA Arti 

1 SMA berada dibawah harga. Kondisi bullish / trend naik. 

2 SMA berada diatas harga. 
Kondisi bearish / trend 
menurun. 

3. SMA memotong harga dari bawah. 
Perubahan trend menuu 
bearish. 

4. SMA memotong harga dari atas. 
Perubahan trend menuju 
bullish. 

5. 
SMA periode lebih pendek memotong 

SMA periode lebih panjang dari bawah. 

Perubahan trend menuju 
bearish. 

6. 
SMA periode lebih pendek memotong 

SMA periode lebih panjang dari atas. 

Perubahan trend menuju 
bullish. 

7. 
SMA dengan periode lebih panjang 
berada diatas SMA berperiode lebih 
pendek. 

Kondisi bearish / trend 
menurun. 

8. 
SMA dengan periode lebih panjang 
berada dibawah SMA berperiode lebih 
pendek. 

Kondisi bullish / trend naik. 

 

Nah itu penjelasan ringkas mengenai Moving Average. Jangan lupa untuk membaca 
artikel lain dari website ini untuk memperluas pengetahuan analisa Anda. 

 

Weighted Moving Average (WMA) 
 
Pertanyaan pertama yang timbul di benak kita adalah apakah perbedaan SMA dengan 
WMA? Tentu saja ada perbedaannya. Cukup berbeda sehingga diklasifikasikan menjadi 
dua bagian. Tidak cukup banyak berbeda sehingga nama mereka mirip karena 
menggunakan metodologi yang sama, hanya caranya yang berbeda. 
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Bayangkan begini: Manakah harga yang memiliki bobot penekanan yang lebih besar 
dalam memprediksi harga didepan, harga satu jam terakhir yang kita miliki atau harga 
dua bulan lalu yang kita miliki? Tentu saja yang satu jam terakhir. Paling tidak 
pergerakan harga tidak satu jam terakhir akan lebih representatif dalam memprediksi 
harga didepan apabila dibandingkan dengan harga dua bulan yang lalu.  
 
Atau jika kita aplikasikan dengan kehidupan sehari-hari, ambillah kita akan membeli 
sebuah telepon genggam. Tentu saja kita akan mencari tahu harga telepon genggam 
tersebut dalam rentang waktu terakhir. Nah, mungkin kita akan lebih memperhatikan 
harga satu hari yang lalu dibandingkan harga dua minggu yang lalu karena menurut 
hemat kita pastilah pergerakan harga tidak akan berbeda jauh dengan harga satu hari lalu. 
 
Bobot penilaian inilah yang diatur oleh WMA. Pada SMA, bobot setiap harga baik dua 
minggu lalu atau pun dua hari yang lalu memiliki bobot penilaian yang sama. Pada WMA 
data terakhir memiliki bobot yang lebih besar nilainya dibandingkan harga-harga 
sebelumnya. 
 
Pembobotan nilai pada WMA akan tergantung pada panjang periode yang kita tetapkan. 
Semakin panjang periode yang ditetapkan, maka semakin besar pula pembobotan yang 
diberikan pada data terbaru.  
 
Secara keseluruhan, peraturan pada WMA adalah sama seperti pada SMA karena 
memang cara perhitungannya sama hanya memiliki perbedaan pada pembobotan nilai 
saja. Berikut ringkasannya: 
 

No Posisi WMA Arti 

1 WMA berada dibawah harga. Kondisi bullish / trend naik. 

2 WMA berada diatas harga. Kondisi bearish / trend menurun. 

3. 
WMA memotong harga dari 
bawah. 

Perubahan trend menuu bearish. 

4. WMA memotong harga dari atas. Perubahan trend menuju bullish. 

5. 

WMA periode lebih pendek 
memotong 

WMA periode lebih panjang dari 
bawah. 

Perubahan trend menuju bearish. 

6. 

WMA periode lebih pendek 
memotong 

WMA periode lebih panjang dari 
atas. 

Perubahan trend menuju bullish. 

7. 
WMA dengan periode lebih 
panjang berada diatas WMA 
berperiode lebih pendek. 

Kondisi bearish / trend menurun. 
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8. 
WMA dengan periode lebih 
panjang berada dibawah WMA 
berperiode lebih pendek. 

Kondisi bullish / trend naik. 

 
Gambar dibawah ini adalah aplikasi dalam memprediksi trend yang akan terjadi dengan 
menggunakan WMA. Cara penggunaannya sama persis dengan penggunaan pada SMA. 
Perhatikan perbedaan SMA dengan WMA berikut ini: 

 

 

Dan dibawah ini pemakaian WMA dengan dua periode yang berlainan: 
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Terlihat WMA lebih responsif dalam memprediksi perubahan trend pada GBP/USD. 
Setiap titik peralihan trend tepat berada pada candlestick terakhir trend yang sedang 
berlangsung. Perhatikan juga pada gambar di atas akan terjadi kembali perubahan trend 
dari bullish menuju bearish. Dalam hal ini pemilihan periode yang tepat juga berpengaruh 
pada presisi penentuan trend. 

Nah, sampai disini kita sudah mengetahui bahwa pembobotan harga pada tiap-tiap 
rentang waktu yang berbeda nilainya juga berbeda. Namun, apakah metode pembobotan 
pada WMA merupakan metode pembobotan yang paling cepat dalam memberikan 
perubahan trend? Tidak. Pada WMA pembobotan dilakukan tidak menyertakan nilai 
WMA sebelumnya. Pada bagian setelah ini kita akan melihat metode rata-rata bergerak 
yang melibatkan fungsi eksponensial dalam melakukan pembobotannya. Hasilnya adalah 
pemberian sinyal peralihan yang dapat lebih dini.  

 

 

Exponential Moving Average (XMA). 
 
XMA merupakan penyempurnaan dari metode SMA. Seperti kita ketahui bahwa 
pembobotan SMA merupakan penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan 
sinyal perubahan trend. Pemberian bobot pada XMA sama seperti juga pada WMA, 
melibatkan periode. Hanya saja perbedaannya jika pada WMA semakin panjang periode 
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yang kita gunakan maka semakin besar bobot nilai terakhirnya, maka pada XMA terjadi 
sebaliknya yaitu semakin panjang periode yang kita pakai maka semakin kecil 
pembobotan nilai terakhir yang kita pakai. 
 
Secara keseluruhan, peraturan pada XMA adalah sama seperti pada SMA karena memang 
cara perhitungannya sama hanya memiliki perbedaan pada pembobotan nilai saja. Berikut 
ringkasannya: 

No Posisi XMA Arti 

1 XMA berada dibawah harga. Kondisi bullish / trend naik. 

2 XMA berada diatas harga. Kondisi bearish / trend menurun. 

3. XMA memotong harga dari bawah. Perubahan trend menuu bearish. 

4. XMA memotong harga dari atas. Perubahan trend menuju bullish. 

5. 

XMA periode lebih pendek 
memotong 

XMA periode lebih panjang dari 
bawah. 

Perubahan trend menuju bearish. 

6. 

XMA periode lebih pendek 
memotong 

XMA periode lebih panjang dari 
atas. 

Perubahan trend menuju bullish. 

7. 
XMA dengan periode lebih panjang 
berada diatas XMA berperiode lebih 
pendek. 

Kondisi bearish / trend menurun. 

8. 
XMA dengan periode lebih panjang 
berada dibawah XMA berperiode 
lebih pendek. 

Kondisi bullish / trend naik. 

 
Nah, gambar dibawah ini adalah aplikasi dalam memprediksi trend yang akan terjadi 
dengan menggunakan XMA. Cara penggunaannya sama persis dengan penggunaan pada 
SMA. 
 
Gambar dibawah ini adalah penggunaan XMA periode 10 pada grafik GBPUSD. 
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Dan sama seperti MA lainnya, XMA pun lebih sering digunakan dengan menggunakan 2 
periode yang berlainan: 
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SMA, WMA, XMA Mana yang Lebih Baik? 
 
Nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang tersisa dari pembahasan Moving Average kita. 
Manakah diantara varian indikator MA ini yang paling baik?  
 
Dilihat dari pemberian sinyal bullish atau bearish memang XMA merupakan indikator 
yang dapat memberikan sinyal yang lebih dini dibanding keduanya. Tentu saja demikian 
karena toh XMA memang diciptakan untuk mengeleminir kekekurangan varian MA 
pendahulunya. Tapi jika pertanyaannya adalah mana yang lebih baik, ini menjadi sangat 
relatif bergantung pada si pemakai. 
 
Sebagai panduan, semakin sensitifnya sebuah indikator memang akan menjadi sangat 
membantu untuk memprediksi harga. Namun sebaliknya, semakin sensitif maka akan 
semakin banyak juga false signal yang dihasilkan yang artinya bisa saja sinyal yang 
diberikan ternyata salah atau tidak berlangsung lama. Itu sebabnya kembali bergantung 
pada sang trader. 
 
Jika Anda adalah seorang yang lebih menyukai permainan yang lebih “safe”, mungkin 
SMA menjadi lebih cocok dibandingkan varian lainnya. Dan sebaliknya bila Anda 
menyukai permainan yang lebih beresiko (yang juga berari kemungkinan memperoleh 
keunutungan akan sama besarnya dengan resiko yang mungkin terjadi) maka XMA akan 
lebih baik menurut Anda karena lebih responsif dan lebih cepat dalam pemberian sinyal. 
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Jika Anda seorang penganut “poros tengah”, silakan gunakan WMA. Yang jelas indikator 
hanyalah sebuah instrumen, kitalah yang menentukan keputusan berdasarkan petunjuk 
instrumen tersebut. 
 
Sebenarnya jika dilakukan perhitungan melalui Mean Percentage Absolute Error 
(MAPE), maka XMA akan memberikan error yang lebih kecil dibandingkan yang 
lainnya. Namun tetap saja bukan berarti XMA adalah absolut yang terbaik. Saya sengaja 
tidak mencantumkan perhitungan dengan MAPE karena memang sangat relatif. 
 
Kita akan bertemu pada bab berikutnya untuk perhitungan dengan menggunakan 
indikator lainnya. Sampai jumpa. 
 
 
 
 

7. MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE 

 

Ini bukan nama sebuah restoran fastfood yang biasa kita kenal. Dan penciptanya pun 
bukan MC Donald. MACD diciptakan oleh Gerald Appel dan mengambil formulasi yang 
sebenarnya mirip dengan Moving Average. Indikator ini terdiri dari dua bagian yaitu 
MACD histogram dan garis MACD sendiri. Secara garis, MACD terbagi atas tiga bagian 
yaitu triger line, center line dan MACD line. Perhatikan gambar dibawah ini : 
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Anda akan mengetahui mengapa MACD dikatakan mengambil formulasi yang sama 
dengan MA. Mari kita lihat asal dari garis-garis diatas (MACD line, triger line, 
Histogram, dan centerline) : 

MACD line. Secara default fromulasi MACD line adalah : XMA12 – XMA26 yaitu selisih 
dari XMA periode 12 dengan XMA periode 26. Oleh karena menggunakan XMA, maka 
sifat-sifat MACD juga akan menyerupai sifat-sifat XMA yaitu memberikan sinyal yang 
lebih dini dibanding MA lainnya. 
 
Triger line. Triger line adalah garis pemicu yang sebenarnya secara default adalah 
XMA9. 
 
Centerline. Garis biasa. Merupakan garis nol yaitu membatasi histogram negatif dengan 
histogram positif.  
Histogram. Formulasi untuk histogram adalah: MACD line – Triger line Digunakan 
sebagai indikasi overbought/oversold. Akan saya perjelas nanti. 
 
Pertanyaan lainnya adalah bisakah kita menggunakan XMA periode lain untuk MACD 
line dan triger line? Bisa. Tentu saja bisa. Dan jika Anda sudah cukup mahir Anda dapat 
bereksplorasi dengan menggunakan periode yang berlainan. 
 
Mungkin terlintas dipikiran kita mengapa kita harus repot-repot menggunakan MACD 
yang padahal hanya pengurangan dari XMA saja. Tidak demikian kenyataannya. Melalui 
formulasi sederhana seperti ini ternyata MACD mampu memberikan informasi bukan 
hanya trend yang akan terjadi tetapi lebih dari itu. 
 
MACD dapat digunakan untuk mengetahui peralihan momentum yang dinilai kuat atau 
pun lemah, juga dapat dipakai untuk mengetahui kondisi overbought/oversold pada pasar 
yang dapat memicu peralihan trend.  

MACD untuk Perubahan Trend 
 
Ini adalah kegunaan khas dari MA yang digunakan MACD sebagai MACD line dan 
triger line. Cara membaca peralihan trend dari Bullish menuju Bearish dan sebaliknya 
sama dengan cara kita membaca peralihan trend pada MA. Garis digunakan untuk 
membacanya adalah MACd line dan triger line. Mari kita perhatikan lagi gambar 
dibawah ini: 
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Persis seperti aturan pada pembacaan MA, pada MACD berlaku aturan apabila MACD 
line memotong triger line dari bawah maka akan terjadi perubahan trend menuju Bullish 
trend. Dan berlaku juga sebaliknya apabila MACD line memotong triger line dari atas, 
maka akan terjadi perubahan trend menuju Bearish trend. 

Lalu apa pengaruhnya dengan center line? Adakah pengaruh perpotongan MACD line 
dan triger line pada perubahan trend? Ada! MACD line dan triger line yang memotong 
centerline juga merupakan indikasi perubahan trend. Namun dalam hal ini adalah 
perubahan trend dalam jangka panjang. 
 
Mungkin kriteria panjang disini sifatnya agak relatif. Maksudnya bergantung pada jenis 
mata uang itu sendiri. Boleh jadi arti ‘panjang’ bagi GBP adalah sekitar 3 bulan namun 
pada EUR dan AUD bisa jadi 2 bulan misalnya. Jadi bergantung pada mata uang yang 
kita pilih dan jangan lupakan juga time scale yang kita pakai.  

 

 

Overbought dan Oversold pada MACD 
 
Dari formulasi sederhana pada MACD, kita bukan saja dapat menentukan trend dalam 
jangka panjang maupun pendek. Ada satu lagi kegunaan MACD yaitu sebagai indikator 
overbought dan oversold. Meskipun jarang digunakan, ada baiknya kita mengetahuinya 
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juga. Mungkin saja Anda menyukai indikator ini sebagai penentu wilayah overbought 
dan  
oversold. 
 
Situasi overbought atau jenuh beli merupakan indikasi bahwa pasar telah mengalami 
kejenuhan dalam membeli mata uang yang bersangkutan. Jika ini terjadi maka 
diramalkan akan terjadi penurunan harga dalam beberapa saat kemudian. Begitu juga 
dengan oversold yang artinya kira-kira jenuh jual. Jika terjadi oversold maka diramalkan 
akan terjadi penguatan harga menuju titik resistance-nya. Perhatikan gambar dibawah: 

 

Perhatikan ketika histogram beranjak naik keatas dan berada diatas centerline (gari nol) 
maka harga cenderung bergerak naik dan sebaliknya ketika histogram bergerak turun dan 
menuju area negatif, harga juga bergerak turun.  

Garis dibawah centerline (area minus) merupakan wilayah yang disebut oversold area 
dan diatas centerline (area positif) merupakan wilayah overbought. Penurunan harga 
sendiri terjadi pada saat histogram (nah disinilah kegunaan histogram) meninggalkan area 
yang bersangkutan.  
 
Berikut ini mari kita ringkaskan kaidah-kaidah yang berlaku pada indikator MACD: 

No. Kriteria Definisi 

1. MACD line memotong triger line dari 
bawah 

Peralihan trend menuju 
Bullish 
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2. 
MACD line memotong triger line dari atas 

Peralihan trend menuju 
Bearish 

3. MACD line dan triger line berada diatas 
centerline (area positif) 

Long Bullish trend 

4. MACD line dan triger line berada dibawah 
centerline (area positif) 

Long Bearish trend 

5. 
Histogram positif/negatif 

Kondisi overbought / 
Oversold 

6. 
Divergence positif 

Harga akan ikut bergerak 
naik 

7. 
Divergence negatif 

Harga akan ikut bergerak 
turun 

 
Yup, sampai disini penjelasan saya mengenai MACD indikator. Kita bertemu kembali 
dalam indikator berikutnya. 
 
 
 
 

8. RELATIVE STRENGTH INDEX 
 
Diperkenalkan pertama kali oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 pada bukunya New 
Concepts in Technical Trading Systems. Nilai dari Rsi berada pada kisaran 0-100 (itulah 
sebabnya mengapa digolongkan sebaga indikator oscillator. Oscillate = hanya ada pada 
kisaran tertentu). RSI sendiri merupakan indikator yang membandingkan momentum 
harga yakni antara nilai pada saat ini terhadap daya tarik losses yang terjadi.  
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Perihal kegunaannya, RSI dapat kita gunakan untuk mengetahui hal-hal berikut ini:  

1. Divergence positif / negatif 
2. Momentum pergerakan harga 
3. Kondisi overbought / oversold  

Namun diantara ketiga kegunaan diatas, kegunaan pertamalah yang paling sering dipakai 
oleh para trader terutama karena sisi kemudahannya sehingga interpretasi RSI tidak bias 
antara satu trader dengan trader lainnya. 
 
Cara pengidentifikasian kondisi overbought / oversold dengan RSI sangatlah sederhana. 
Sederhana namun belum tentu mudah. Aturan umum yang berlaku adalah kondisi 
overbought diperoleh bila RSI memotong garis 70 dan oversold bila RSI memotong garis 
30. Beberapa buku juga merekomendasikan 20-80 sebagai batasan OB dan OS. Bisa saja 
untuk mata uang tertentu dalam kondisi tertentu batasan overbought / oversold berada 
pada 40-60, jadi bergantung mana yang sesuai. Lagi-lagi perlu dilakukan trial and error. 
Namun demikian sebagai sedikit panduan, RSI akan semakin akurat digunakan pada 
kondisi pasar yang efisien dan stabil. Sampai saat ini, pasar forex merupakan pasar yang 
paling stabil dan efisien dalam pergerakannya (harga lebih ditentukan oleh market dan 
sangat likuid). Jadi, sedikit banyak batasan 30-70 masih berlaku disini walaupun tidak 
mutlak.  
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Perhatikan chart berikut ini: 

 

 
 
 
Pada gambar, bagian diatas yang diraster dengan warna kuning adalah daerah OB dan OS 
pada RSI yaitu diatas 70 dan dibawah 30. Perhatikan ketika RSI berada pada area-area 
tersebut maka harga akan segera berbalik kembali seperti pada bagian yang diberi 
lingkaran. Perihal bagaimana harga berlaku ketika situasi OB dan OS terjadi, kita telah 
mempelajarinya pada chapter 3 di kelas Walking Lamb ini. Wuah menarik bukan? 
Sebuah indikator yang mampu mengetahui kapan harga berbalik! Berterima kasihlah 
pada J.W. Wilder untuk hal ini. 

 

 

The Centerline Crossover 
 
Seperti juga pada MACD yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan momentum 
kenaikan/penurunan harga, RSI juga dapat digunakan untukhal yang sama. Bedanya jika 
pada MACD crossover terjadi pada garis nol maka pada RSI pada garis 50. 
 
Cara membaca kekuatan momentum suatu harga sama seperti pada MACD yakni bila 
garis RSI menembus centerline (garis 50) dari bawah maka sedang terjadi trend kenaikan. 
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Besarnya momentum sebanding dengan besar nilai RSI yang terjadi. Demikian juga 
berlaku sebaliknya. Mari kita perjelas dengan satu gambar: 

 
 
 
Perhatikan bagian yang diberi tanda lingkaran merah. Nampak ketika RSI juga 
menyentuh centerline dari bawah keatas maka harga bergerak naik dan sebaliknya ketika 
garis RSI menembus centerline dari atas kebawah maka harga cenderung mengarah 
turun. Memang ada situasi-situasi tertentu dimana sinyal ini tidak berlaku dikarenakan 
hal tersebut merupakan false signal pada RSI yang akan kita bahas pada sub judul setelah 
ini. Namun dengan centerline crossover ini maka akan sangat membantu kita dalam 
menentukan kondisi beli dan jual. 

 

 

False Signal pada RSI 
 
Jangan menggunakan RSI sebagai indikator Anda tanpa membaca bagian ini terlebih 
dahulu!! Mengapa? Jika Anda cukup cermat memperhatikan gambar-gambar yang 
disajikan di atas pasti beberapa di antara Anda bertanya, mengapa ada beberapa keadaan 
dimana apa yang dikatakan RSI berbeda dengan keadaan yang sebenarnya? 
 
Inilah yang disebut false signal alias sinyal palsu. Jika kita telusuri dari rumus RSI mula-
mula dapat kita ketahui bawha pada dasarnya RSI bergerak dengan sangat sensitif. 
Sebuah indikator yang sensitif memungkinkan kita memiliki banyak “anjuran” untuk 
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Buy/Sell menurut indikator yang bersangkutan. Itu keuntungannya. Namun itu pun 
menjadi sekaligus bumerang bagi kita karena dengan semakin banyaknya anjuran yang 
ada maka akan semakin banyak kesempatan untuk terjadi anjuran yang menyesatkan 
yang membawa kerugian besar. 
 
Oleh banyak chartist, RSI tidak digunakan sendirian sebagai indikator utama karena sifat 
sensitifnya itu. RSI lebih sering dipakai sebagai penguat anjuran oleh indikator lain. 
 
Lalu adakah cara untuk menghilangkan false signal pada RSI atau setidaknya mengurangi 
kepalsuan si RSI ini? Ada. Tentu saja ada. Cara yang paling sederhana adalah mencari 
periode yang terbaik pada RSI yang hendak kita gunakan. Seperti kita ketahui bersama 
bahwa semakin besar periode sebuah indikator maka sifat sensitifitas akan semakin 
bekurang. Hal ini juga berlaku pada RSI dengan demikian kita dapat menggunakan RSI 
dengan periode sedikit lebih besar dari biasanya yaitu 14. Atau dapat juga menggunakan 
periode diatas itu, misalnya periode 18. 

 

Bisa Anda perhatikan pada gambar di atas bagaimana RSI periode 18 (berwarna biru) 
terlihat lebih lamban dalam mengakomodasi pergerakan mata uang dibandingkan dengan 
periode standar yaitu 14. 
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Nah, periode mana yang cocok, silakan Anda yang tentukan sesuai selera masing-masing. 
Belajar Forex sendiri jika hendak menggunakan RSI biasanya menggunakan periode 10 
atau 14, namun saya kembalikan lagi pada Anda sebagai pembaca. 

Cara lainnya lagi adalah mengurangi sifat sensitifitas RSI dengan memangkas bagian-
bagian RSI yang terlalu keriting. Caranya dengan memberikan penghalus pada RSI 
menggunakan SMA. 
 

 

 

Pada gambar diatas saya menggunakan SMA 3 periode untuk menghaluskan RSI yang 
terlalu keriting. Terlihat bahwa grafik kini menjadi lebih halus dan kita cukup 
memperhatikan SMA pada RSI ini saja untuk mengetahui kondisi OB dan OS pada RSI. 
Dalam penggunaan SMA pada RSI, perlu dipahami untuk tidak menggunakan periode 
yang lebih besar dari 5 dikarenakan akan merusak keunggulan RSI itu sendiri yaitu 
sensitifitasnya. Jadi, cukup gunakan periode 1-5 dari SMA saja. 

Penghalusan grafik ini sangat berguna bagi indikator RSI yang dapat sering kali “hanya 
mampir” sebentar pada area OB dan OS atau pun menembus centerline hanya sesaat saja. 
Dalam keadaan demikian, SMA akan meredamnya sehingga kurva menjadi lebih halus. 
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9. STOCHASTIC OSCILLATOR 
 

Merupakan alat analisis ciptaan George C Lane pada akhir 50-an. Seperti namanya, nilai 
kisaran pada indikator ini adalah 0 – 100 (oscillator). Stochastic Oscillator digunakan 
untuk menunjukkan posisi closing relatif terhadap range transaksi dalam suatu periode 
tertentu. Pada dasarnya indikator ini dipakai untuk mengukur kekuatan relatif harga 
terakhir terhadap selang harga tertinggi dan terrendahnya selama selang periode yang kita 
inginkan. 

Stochastic Oscillator terdiri dari dua garis yang disebut %K dan %D. Inti dari indikator 
ini adalah %K itu sendiri sedangkan %D adalah SMA dari %K. Bisa dikatakan bahwa 
%D adalah sebagai garis pengidentifikasian arah %K.  

Jika kita lihat dari range Stochastic Oscillator yaitu 0–100, dapat dikatakan bahwa 
sebenarnya indikator ini tidaklah berbeda dengan RSI. Hanya saja dalam Stochastic 
perhitungan meliputi harga terendah, tertinggi dan closing price pada waktu yang 
ditentukan.  

Nah, mari lihat gambar dibawah ini.  

 
 
Gambar dibawah adalah Stochastic Oscillator untuk GBPUSD dengan periode candle 
daily. Tampak bahwa %K cenderung lebih “keriting” dibanding %D yang adalah 
smoother dari kurva %K. Salah satu ciri khas dari indikator ini adalah pergerakannya 
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yang memang selalu ada pada rentang 0-100. O ya, dalam tampilan kali ini, Stochastic 
yang digunakan adalah Stochastic Slow pada Netdania. Kedepannya nanti Anda akan 
mempelajari bahwa Stochastic Oscillator sendiri memiliki banyak varian seperti fast dan 
slow. 
 
Sekarang bagaimana kegunaan indikator ini? Apakah sama dengan RSI? Kalau sama 
kenapa tidak pakai RSI saja? Nah pertanyaan ini yang akan kita jawab dalam kelas kita 
kali ini. 
 
Dilihat dari jenisnya, Stochastic memang sama dengan RSI yaitu indikator bertipe 
Oscillator. Kegunaan indikator model begini rata-rata memang untuk mengakomodasi 
pergerakan jenuh beli dan jual dari pergerakan mata uang. Namun ada beberapa hal yang 
tidak dimiliki RSI tetapi dimiliki Stochastic dan demikian juga sebaliknya. 
 
Ditinjau dari sisi sensitivitasnya, RSI masih jauh lebih sensitif dibanding Stochastic. 
Begitu juga dari sisi kemudahan pembacaan. RSI tidak memiliki smoother seperti %D 
pada Stochastic. Dengan demikian dapat menghilangkan efek bias pada pembacaan. 
 
Namun demikian kesederhanaan RSI juga dapat menjadi kekurangannya. RSI kurang pas 
jika dipakai untuk mengetahui trend yang sedang berlangsung pada mata uang. 
Sementara gabungan %K dan %D pada Stochastic dapat menjadi duet yang cukup ampuh 
dalam memprediksi trend yang sedang terjadi. 
 
Hal lainnya adalah dikarenakan Stochastic tidak sesensitif RSI maka false signal pun 
tidak sesering pada RSI. Ini sebabnya kebanyakan trader lebih memilih Stochasic dalam 
mengetahui keadaan jenuh beli dan jual dari pasar.  
 
Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dengan Stochastic Oscillator. Namun 
secara umum tidak berbeda dengan informasi pada RSI dan SMA. Dan memang 
Stochastic Oscillator sebenarnya adalah gabungan dari kedua jenis indikator tersebut 
dengan cara perhitungan yang berbeda. Secara keseluruhan, indikator ini dapat kita 
gunakan untuk menentukan keadaan overbought/ oversold (yang artinya prediksi trend 
untuk jangka panjang), perpotongan antara %K dan %D (sebagai short term trend), dan 
Bullish/Bearish centerline. 

 

 

Overbought / Oversold 
 
Keadaan overbought/ oversold menurut Stochastic diperoleh bila garis %K telah 
memasuki batasan 20 dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk 
overbought. Sama dengan RSI bukan? Harap diingat juga bahwa batasan 20/80 ini 
bukanlah batasan mutlak. Bisa saja 30/70 atau yang lain. Jadi jangan heran bila saya juga 
menggunakan batasan yang berbeda dalam menentukan kondisi overbought/ oversold 
dari situasi ini.  
 
Keadaan overbought/ oversold ini akan memicu naik turunnya harga dalam jangka 
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panjang. Apabila sedang terjadi kenaikan harga namun stochastic sudah menuju titik 
overbought-nyadan mulai meninggalkan area tersebut, itu berarti akan terjadi tekanan 
pada laju kenaikan harga yang pada akhrinya membuat harga kembali turun sampai 
keseimbangannya yang baru. Perhatikan gambar berikut. Untuk batasan overbought/ 
oversold kali ini kita menggunakan 20/80 (diarsir dengan warna oranye muda). 
 

 
 
Dari gambar diatas terlihat bahwa ketika harga telah masuk ke area OB atau OS maka 
perlahan akan kembali bergerak turun seiring dengan arah pergerakan Stochastic. Berapa 
kali Stochastic menunjukkan ketepatan yang luar biasa dalam mengetahui arah 
pergerakan selanjutnya (diberi tanda dengan lingkaran merah). Dengan mematuhi 
Stochastic saja sudah dapat terlihat betapa besar profit yang bisa dihasilkan dalam 
beberapa hari pergerakan. 
Semoga mata Anda terbuka sekarang. 

 

%K and %D Crossing 
 
Selain area 20/80 seperti pada contoh diatas, perpotongan %D dan %K juga dapat kita 
gunakan untuk menentukan sebuah posisi Buy/ Sell. Ada kalanya kita kehabisan 
kesabaran menunggu Stochastic menyentuh batasan 20/80 seperti yang telah kita 
tentukan. Meski seringkali akurat namun dalam gelombang geraknya belum tentu ketika 
Stochastic bergerak turun maka dia sempat memasuki area 20 dan demikian juga ketika 
dia naik. Kadang sebelum sempat melewati area tersebut harga telah kembali bergerak ke 
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arah kebalikannya sehingga kita kehilangan kesempatan. Nah, crossing ala Sotchastic 
dapat kita gunakan sebagai penentu Buy/Sell dalam keadaan begini.  
 
Sama seperti indikator Moving Average yang digunakan dengan melihat crossing pada 
dua periode yang berlainan, hal yang sama juga dapat kita terapkan pada Stochastic. 
Bedanya disini adalah crossing yang terjadi adalah antara %K dengan %D yang adalah 
smoother dari %K. 
 
Seperti kita ketahui sebelumnya %D merupakan MA dari %K yang tidak lain 
pencerminan dari perubahan harga. Jadi, sesuai dengan sifat MA dalam menentukan 
perubahan trend, setiap perpotongan antara %D dengan %K berarti adalah perubahan 
trend untuk jangka waktu singkat di depan. Kondisi Bullish terjadi bila garis %K 
memotong %D dari bawah dan sebaliknya trend Bearish diperoleh ketika %K memotong 
dari atas. Keadaan ini bisa saja berlangsung bahkan ketika kedua garis sedang dalam 
wilayah overbought/ oversold. Jika ini terjadi, itu artinya memang tekanan beli atau jual 
sedang kuat sekali sehingga akan terjadi kemungkinan harga menembus batas support 
dan ressistance-nya. Perhatikan gambar berikut: 

 
 
 
Perhatikan ketika %K dan %D saling berpotongan dan mulai bergerak ke atas (ditandai 
dengan warna kuning) harga juga menunjukkan uptrend dan terus bergerak naik. 
Sebaliknya ketika harga bergerak turun, %K dan %D juga saling berpotongan dan 
menunjukkan arah ke bawah (ditandai dengan warna hijau). Kedua keadaan ini terus 
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menerus berulang dan silih berganti. Cara pembacaan sama persis seperti kita 
menginterpretasikan indikator Moving Average.  
 
Nah, sampai disini bahasan mengenai Stochastic Oscillator. Sebelum kita berpindah 
kepada indikator lainnya, perlu saya ingatkan kembali mengenai perihal karakter 
indikator oscillator seperti Stochastic ini. Hal yang menjadi kelebihan sekaligus 
kekurangan indikator yang bergerak dalam kisaran tertentu seperti ini adalah 
sensitivitasnya. Begitu juga pada Stochastic yang dapat bersifat sangat sensitif bila kita 
menggunakan periode yang tidak tepat. Penggunaan periode yang tidak tepat dapat 
membawa kita pada pengambilan keputusan yang salah yang pada akhirnya membawa 
kita pada kerugian besar.Untuk itu sangat disarankan Anda mencari periode yang terbaik 
pada indikator ini untuk setiap pairs. Besarnya bisa berbeda-beda. Semakin panjang 
periode yang dipakai maka grafik indikator akan semakin halus yang artinya ke-
sensitifitas-annya akan berkurang. Disarankan juga untuk menggunakan Full Stochastic 
dalam penggunaan karena memang lebih halus dan dapat mengurangi grafik indikator 
yang terlalu keriting. 
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RUNNING PIG 

 

 
 
 

Pertama-tama, Selamat! Anda telah lulus dan mulai memasuki kelas baru dalam sekolah 
forex kami. Setelah berkutat dengan indikator-indikator dan berbagai pengenalan grafik 
yang memusingkan, dan Anda berhasil lulus! Hebat. 

Pada kelas kali ini, kita sudah mulai mempercepat kemampuan trading Kita. Seperti Kita 
ketahui bersama, trading memiliki aspek yang sangat luas dan terus berkembang dari 
waktu ke waktu. Mungkin Anda telah merasa cukup pandai dalam memprediksi 
pergerakan harga. Atau mungkin sudah mulai profit dari demo account Anda. Atau ada 
yang nekat sudah mencoba real account sebelum sekolah selesai? Saya benar-benar ingin 
tahu hasilnya. Jika banyak yang profit sebelum sekolah selesai, mungkin ada baiknya 
kurikulum sekolah forex Kita tidak lagi sampai ke Running Pig apalagi Hunting Fox. 
Kita persingkat dan langsung buka real account saja! 
 
Pada Running Pig kita akan membahas aspek-aspek lain dalam bertrading. Indikator dan 
pengetahuan teknikal Anda akan ditambahkan dengan beberapa ilmu baru. Anda juga 
akan mendapatkan pelajaran baru yaitu mengenai analisa fundamental. Bagaimana berita 
forex berpengaruh terhadap trading kita dan bagaimana memanfaatkannya untuk 
memperoleh profit? Anda akan mendapatkannya pada kelas forex kita kali ini.  
 
Tujuan dari Running Pig Class adalah untuk membantu Anda menjadi seorang trader 
yang cekatan dalam menghadapi perubahan harga dan keseharian bertrading. Pada demo 
dan real account kelak Anda akan menemukan banyaknya variabel-variabel forex yang 
mungkin mempengaruhi trading Anda kelak. Nah Running Pig mencoba untuk 
mengakomodasi semua variabel tersebut. Hal itu juga menyangkut time frame dan pola 
trading Anda kelak. Tentulah Anda percaya bahwa seorang yang bertrading dalam tempo 
harian dan mingguan memiliki cara trading yang berbeda bukan?  
 
Ok, nikmati kelas Running Pig Anda dan jangan berhenti hingga selesai. Go ahead. 
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1. PIVOT POINTS 
 

Kelas kali ini, kita sudah mulai mempercepat kemampuan trading kita. Seperti kita 
ketahui bersama, trading memiliki aspek yang sangat luas dan terus berkembang dari 
waktu ke waktu. Mungkin Anda telah merasa cukup pandai dalam memprediksi 
pergerakan harga. Atau mungkin sudah mulai profit dari demo account Anda. Atau ada 
yang nekat sudah mencoba real account sebelum sekolah selesai? Saya benar-benar ingin 
tahu hasilnya. Jika banyak yang profit sebelum sekolah selesai, mungkin ada baiknya 
kurikulum sekolah forex kita tidak lagi sampai ke Running Pig apalagi Hunting Fox. Kita 
persingkat dan langsung buka real account saja! 

Nah kelas kali ini akan membahas aspek-aspek lain dalam bertrading. Kita masih akan 
mempelajari grafik dan kemudian mulai beranjak ke analisa fundamental. Dan hari ini 
kita akan membahas sebuah sesi yang disebut Pivot Points! 

Sebenarnya materi ini tidak terlalu menarik untuk dibahas.Tapi entah mengapa banyak 
sekali yang menanyakan apa itu pivot points. Mungkin memang berguna. Jadi akhirnya 
Belajar Forex merasa perlu untuk memasukannya dalam kurikulum sekolah kita 
berhubung permintaan yang meluas dari waktu ke waktu. 

Nama pelajaran tersebut adalah Pivot Points. 

Pivot Points merupakan cara perhitungan untuk menentukan area support dan 
ressisatance. Dia tidak tergolong indikator, namun masih dibilang sebagai cabang analisa 
teknikal karena sama-sama mengambil keputusan berdasarkan proyeksi masa lalu. 
Perhatikan rumus berikut ini: 

Pivot point = (H + L + C + O)/4 

R1 = (2 x P) – L 

R2 = P + (H – L) 

S1 = (2 x P) – H 

S2 = P – (H – L) 

Rumus diatas adalah rumus dalam perhitungan Support Ressistance dengan 
menggunakan pivot points. Yang dimaksud O, H, L, C dan P berturut-turut adalah Open, 
High, Low, Close dan Pivot pada sebuah grafik candlestick. R dan S adalah Ressistance 
dan Support. Berbeda dengan sup dan ress menggunakan history harga, pada Pivot, kita 
dapat menggunakan titik sup dan ress yang berlapis bahkan hingga beberapa kali. Mari 
kita lihat contoh perhitungannya saja: 

Berikut ini adalah data O, H, L, C dari GBPUSD dengan periode D1 
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Open 1,9984 
High 1,9991 
Low 1,9874 
Close 1,9900 

 

 

Maka dengan demikian perhitungan titik Pivot menjadi: 

P = (O + H + L + C)/ 4 

P = (1.9984 + 1.9991 + 1.9874 + 1.9900) / 4 

P = 1,9937 

 
Nah dengan demikian Sup dan Res dapat ditentukan sbb: 

Sup 1 = (2 x P) – H 

Sup 1 = (2 x 1.937–1.9991 

Sup 1 = 1.9884 



 79 

 
Dan Sup 2 adalah: 

Sup 2 = P – (H – L) 

Sup 2 = 1.9937 – (1.9991 – 1.9874) 

Sup 2 = 1.9820 

 
Ress 1: 

Res 1 = (2 x P) – L 

Res 1 = (2 x 1.9937) – 1.9874 

Res 1 = 2.0001 

 
Ress 2: 

Ress 2 = P + (H – L) 

Ress 2 = 1.9937 + (1.9991 – 1.9874) 

Ress 2 = 2.0064 

Dengan grafik, tampilan akan menjadi sebagai berikut: 
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Ok sekarang, bagaimana cara pemakaiannya? Sebenarnya kita sudah membahas 
bagaimana perilaku harga ketika mendekati titik sup dan res nya. Namun demi 
kemudahan Anda, berikut kami ringkaskan kegunaan dari Pivot point: 

• Bila harga mendekati titik Support, kemungkinan harga akan berbalik kembali ke 
atas atau jika trend turun terlalu kuat, maka harga justru akan menembusnya dan 
trend turun akan semakin kuat. 

 

• Jika harga mendekati titik ressistance maka harga akan kembali bergerak turun 
menjauhi titik resistance, namun jika trend naik terlalu kuat (biasanya karena isu 
fundamental) maka harga akan tembus titik ressistance untuk kemudian naik lebih 
jauh lagi. 

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa akurat penggunaan titik support dan ressistance 
dengan menggunakan pivot point? Hmm… pertanyaan yang sulit. Kunci ke akuratan 
pivot point berada pengambilan titik High, Low dan Close yang tepat sesuai dengan 
history yang terjadi. Banyak dari trader memodifikasi sedemikian rupa Pivot mereka 
sehingga tidak lagi menggunakan H, L, C, dan O pada candle sebelumnya tetapi bisa saja 
beberapa candle sebelumnya yang diringkas menjadi satu. Trader lainnya memodifikasi 
rumus pivot sehingga sesuai dengan cara trading mereka.  
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Sejauh ini Pivot digunakan cukup luas dalam trading sehari-hari. Akurasinya juga cukup 
lumayan. Kesulitan yang terjadi pada pivot adalah pada pemakaiannya yang acap kali 
perlu memasukkan rumus ini dan itu. Untuk mempremudah Anda, gunakan Excel dalam 
menentukan titik P, Sup dan Res sehingga Anda cukup memasukkan angka H, L, C dan 
O saja.  

Satu hal yang perlu diingat, Pivot cukup ampuh ketika harga tidak sedang dipengaruhi 
berita atau isu-isu fundamental yang kuat. Dalam keadaan berita muncul dan volatilitas 
harga menjadi tidak rutin tetapi lebih cenderung bergerak karena demmand supply tak 
beraturan, Pivot menjadi kurang efektif sehingga akan lebih baik untuk beralih kepada 
perhitungan Sup dan Res secara psikologis bukan secara teknis seperti Pivot Point. 

Pada CD Premium Forex kami terdapat pivot calculator yang dapat menghitung titik Sup 
dan Res hingga tiga tingkat. Jika mungkin Anda tertarik memilikinya, silakan memesan 
pada bagian produk di website ini. Well, you got what you’ve paid. Harganya mungkin 
cukup lumayan, tetapi tidak sama sekali jika dilihat dari ilmu dan kemudahan yang Anda 
peroleh sehingga menghindarkan Anda loss dalam bertrading real account. Berapa 
banyak loss yang mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan dan skill kita? Adalah 
lebih baik belajar dari yang telah melewatinya bukan? Nah kalau begitu CD Premium ini 

cocok untuk Anda. Bukan promosi lho, hanya beriklan….  

 

 

2. FIBONACCI RETRACEMENT 

Dua kelas kedepan kita akan belajar akan pengantar ilmu teknikal baru yaitu Fibonacci 
dan Elliot. Jika Anda telah membaca artikel berjudul “Pengantar Analisa Teknikal” di 
kelas Walking Lamb (jika belum kembalilah kesana!) maka Anda mengetahui bahwa 
analisa teknikal tidak melulu bicara mengenai indikator dan data-data statistik. Ada 
cabang-cabang analisa teknikal yang bersifat pattern recognition seperti Fibonacci dan 
Elliotwave. Nah kita akan membahas 2 hal ini pada 2 sub judul di Running Pig. 

Kalau Anda mulai menggunakan demo account dan memprediksi pergerakan mata uang 
maka Anda akan menemui satu kesulitan khas pemula: “Saya tahu apa yang telah terjadi 
saat ini, tetapi bagaimana pergerakan berikutnya? Tidak ada tanda apa pun yang dapat 
saya baca karena indikator tidak muncul beberapa langkah didepan harga tetapi tepat 
pada saat harga berada.  

Hal ini sangat wajar dikarenakan indikator memprediksi harga berdasarkan data 
sebelumnya alias berdasarkan data statistik. Jadi singkatnya, indikator teknikal 
menggunakan data pergerakan yang telah terjadi, memasukkannya dalam rumus dan 
kemudian memproyeksikannya kedepan. Well kedengarannya keren… Tetapi ini juga 
menjadi masalah dikarenakan kita semua tahu bahwa apa yang terjadi di masa yang akan 
datang belum tentu sama seperti apa yang terjadi pada masa kini. Kekuatan kenaikan 
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harga di masa mendatang belum tentu sama dengan kekuatan kenaikan harga dimasa kini. 
Demikian juga isu-isu yang terjadi.  

Nah ini adalah kekurangan indikator teknikal. Beliau hanya menggunakan masa lampau 
untuk melihat masa depan. Mirip dengan analis politik atau para komentator sepakbola 
deh. Padahal kita semua tahu bahwa bola itu bundar. Belum tentu tim A menang kemarin 
lalu besok bisa menang lagi melawan tim B. 

Kekurangan ini kemudian dipecahkan dengan beberapa cara. Para analis fundamental 
menggunakan berita ekonomi untuk mengeliminir kekurangan ini dan mengatakan 
analisa teknikal memang demikianlah adanya. Well, para analis teknikal pun tidak mau 
kalah. Akhirnya mereka menggunakan chaos theory dan pattern recognition untuk 
mengeliminir kekurangan ini.  

 

Masalah Kelinci 

Pada tahun 1240 Leornardo Pissano Fibonacci menemukan sebuah deret yang dinamakan 
sesuai dengan nama dirinya yaitu deret Fibonacci. Deret ini sedianya digunakan untuk 
menjawab sebuah persoalan matematika klasik mengenai kelinci. Sekedar intermezo, 
pertanyaan kelinci tersebut berbunyi begini: 

“Seorang pria menempatkan sepasang Kelinci pada sebuah tempat yang dikelilingi oleh 
tembok sehingga terisolasi oleh dunia luar. Berapa pasang kelinci yang dihasilkan apabila 
sepasang kelinci menghasilkan sepasang kelinci lainnya yang juga akan produktif pada 
bulan berikutnya dan demikian seterusnya?” 

Ayo, ada yang sanggup menghitungnya? Apakah saya mendengar ada yang menjawab: 
“Banyak bu guruuuu…” Ah itu jawaban anak sitting duck. Kita kan sudah di Running 
Pig, jangan malu-maluin begitu ah. 

Ada jawaban lain?  

“Jawabannya tetap sepasang bu, sebab kelincinya sama-sama jantan.” Duh… jangan 
dibuat klise begitu dong.  

Hahaha, saya sendiri juga tidak pernah menghitungnya secara manual. Namun Fibonacci 
berhasil memecahkannya dengan membuat sebuah deret yang dikenal sebagai deret 
Fibonacci.  

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… 

Inilah deret tersebut yang menjawab permasalahan kelinci. Jadi jawaban kelinci tersebut 
adalah 144 pasang yaitu pada deret ke 12. Itu didapat dari penjumlahan 2 deret 
sebelumnya yaitu 89 + 55.  
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Nah, usut punya usut rupanya deret yang dikeluarkan anggota keluarga Bonacci ini bukan 
hanya memecahkan persoalan Kelinci tetapi menjadi sebuah pola perhitungan dalam ilmu 
fisika modern khusus cabang chaos theory. Chaos Theory adalah sebuah cabang ilmu 
matematika dan juga fisika yang membahas sebuah pola pergerakan yang acak namun 
beraturan. Acak karena tidak pernah menempati titik koordinat yang sama setiap kali 
bergerak. Beraturan karena selalu pada arah yang sama. Cotohnya adalah pergerakan 
sayap pada kupu-kupu. Meskipun tidak beraturan, pergerakan sayap kupu-kupu selalu 
sama dari waktu ke waktu yaitu naik dan turun meskipun tidak pernah menempati titik 
yang sama setiap kali bergerak. Itulah yang dimaksud dengan chaos theory. Ya..ya.. saya 
tahu ini tidak terlalu berkorelasi dengan pembahasan forex kita. Dari kupu-kupu sampai 
kelinci.  

Nah, yang terjadi pada market kurang lebih adalah sama. Meskipun terlihat tidak 
beraturan dalam pergerakannya, para analis teknikal berpendapat pada dasarnya 
pergerakan mata uang tetaplah memiliki pola yang dapat dilacak. Maka dikeluarkanlah 
deret Fibonacci untuk mengekstrak pergerakan harga ini. Well inilah penyebabnya 
mengapa akhirnya Fibonacci menjadi ilmu analisa teknikal khusus. 

Sekarang mari kita lihat deret Fibonacci sekali lagi: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… 

Kalau saya bagi Un dengan Un-1 maka hasilnya akan seperti ini: 

2 : 1 = 2 

3 : 2 = 1.5 

5 : 3 = 1.67 

8 : 5 = 1.6 

13 : 8 = 1.625 

21 : 13 = 1.62 

. 

. 

144 : 89 = 1.62 

Nah, ketemu sebuah rasio emas 1.62. Lalu bagaimana kalau kita balik? Dengan cara yang 
sama Anda akan menemukan sebuah rasio lain yaitu 0.618. Atau jika Anda rajin 
membagi deret tertentu dengan deret lainnya maka Anda akan menemukan rasio-rasio 
lain yang nilainya konstan dari deret ke deret. Berikut adalah rasio-rasio yang dipakai 
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dalam penggunaan Fibonacci di dunia forex: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, dan 0.764. Nah 
dari mana angka-angka itu berasal, silakan cari sendiri hehehe. 

 

Fibonacci pada Forex 

Ok, kita masuk ke esensi penggunaan Fibonacci. Sebelumnya, pembahasan materi 
sekolah kita kali ini hanya akan membahas Fibonacci Retracement saja. Perlu Anda 
ketahui bahwa Fibonacci memiliki 4 varian yaitu Fibonacci Retracement, Arc, Fan dan 
Expansion. Jika Anda tertarik untuk mempelajari ke empat varian ini lebih mendetail, 
Anda dapat membeli buku “Happy Trading with Fibonacci” pada bagian pembelian 
produk edukasi di Belajar Forex. Tentu saja buku tersebut berbahasa Indonesia dan 
menggunakan tuntunan khas Belajar Forex, mudah dan aplikatif. 

Fibonacci berguna untuk menentukan titik support dan ressistance dari pergerakan harga. 
Penggunaannya cukup sederhana. Tinggal menghubungkan antara “Swing High” dengan 
“Swing Low” dari harga. O ya, sebelumnya Anda perlu mengetahui apakah Swing High 
dan Swing Low itu. 

Swing High adalah candlestick yang terletak di antara candlestick-candlestick yang lebih 
tinggi disebelah kanan dan kirinya. Sedangkan Swing Low merupakan kebalikan dalam 
Swing High yaitu bagian yang lebih rendah dibandingkan candle disebelah kanan kirinya.  

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut: 
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Nah, dalam penggunaan Fibonacci Retracement, Anda cukup menghubungkan kedua titik 
tersebut dengan garis Fibonacci maka secara otomatis harga Support dan Ressistance 
akan terbentuk disana. Sangat mudah bukan? Perihal pengeplotannya, jangan khawatir, 
hampir semua charting sofware sudah memiliki fasilitas lengkap untuk pengadaan 
Fibonacci. Sayangnya untuk Netdania tidak mendukung Fibonacci Retracement hingga 5 
garis bilangan tetapi hanya tiga saja yaitu 0.382, 0.5, dan 0.618. Sisanya 0.236 dan 0.764 
tidak ditampilkan. Jadi kali ini kita akan menggunakan charting dari Forex.com. 

Perhatikan gambar berikut: 
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Nah, grafik diatas adalah gambaran GBPUSD dengan timeframe 1h. Garis Fibonacci 
berwarna hijau dari 0.0 dan 1.0 merupakan hasil penghubungan kedua titik Swing High 
dengan Swing Low. Perhatikan garis retracement mampun dengan baik mengidentifikasi 
area-area support dan ressistance dari harga. Nah, ke lima garis retracement inilah yang 
berguna sebagai titik support dan ressistance. Apabila harga sekarang berada diantara 
garis 0.0 dan 0.362 maka garis 0.362, 0.5, 0.613 dan 1.0 merupakan batasan ressistance 
dan garis 0.0 merupakan batasan support.  

Nah sesederhana itu. Perihal bagaimana harga ketika mendekati area support dan 
ressistancenya, rasanya sudah tidak perlu diterangkan lagi (malu ah sudah besar masih 
belajar begituan…). Seni dalam Fibonacci adalah bagaimana menentukan Swing High 
dan Swing Low yang tepat sehingga dapat menghasilkan Sup dan Res yang pas. Disini 
tidak ada pelajaran yang dapat diberikan. Anda membutuhkan pengalaman dan trial error 
untuk menentukannya. Semakin Anda sering menggunakannya maka akan semakin mahir 
jadinya kelak. 
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3. ELLIOT WAVE THEORY 

Ok kelas berikutnya kita masuk dengan teori Elliot. Analisa teknikal ini diciptakan oleh 
Ralph Nelson Elliott (1871-1948), seorang akuntan dalam bukunya The Wave Principle 
(1938). Ralph Elliott berpendapat bahwa pada dasarnya pergerakan harga diakibatkan 
oleh siklus jual beli yang dilakukan oleh sekelompk manusia. Oleh karena manusia 
memiliki kebiasaan untuk melakukan rutinitas (pola), maka pada dasarnya market pun 
memiliki pola. Dengan demikian setiap pergerakan harga pastilah akan memiliki pola-
pola tertentu sehingga kita dapat mengantisipasi pergerakan harga berikutnya. Inilah yang 
menjadi dasar pemikiran dari Elliott Wave. Ralph Elliott kemudian mengidentifikasikan 
12 pola yang pada akhirnya berkembang menjadi ilmu Elliot Wave yang kita pelajari 
sekarang ini. Namun pada dasarnya Elliot Wave memiliki satu pola standar yang biasa 
disebut basic market patterns. 

Pola basic ini bentuknya menyerupai pola fraktal dalam sebuah grafik. Tahu fraktal? Ah 
sulitnya kalau Anda tidak tahu).  

Fraktal merupakan geometri teratur dimana setiap bagian terkecil geometri tersebut 
bentuknya adalah sama dengan unit besar geometri gabungan yang ada. Mudahnya 
langsung saja kita lihat gambar basic pattern dari Elliot: 

 

 

Perhatikan gambar diatas. Bentuk garis paling atas yang terdiri dari titik puncak 1-5 dan 
dilanjutkan dengan penurunan A sampai C merupakan bentuk dasar dari Elliott Wave. 
Perhatikan menurut Elliott kenaikan sebuah harga selalu berbentuk tiga gelombang naik 
dan kemudian dilanjutkan dengan dua gelombang turun. Begitu juga sebaliknya, dalam 
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keadaan trend turun, tiga gelombang turun selalu diakhiri dengan dua gelombang naik. 
Ketentuan ini mengikuti aturan berikut (perhatikan gambar diatas pada grafik 1-5 dan A-
C: 

• Gelombang turun (angka nomor 2) tidak boleh melewati permulaan gelombang 
pertama 

• Gelombang ketiga tidak boleh menjadi gelombang terpendek diantara gelombang 
kenaikan yang ada (1, 3, 5). 

• Gelombang empat tidak boleh melewati gelombang nomor 1. 

Nah itulah aturan dasarnya. Kemudian, apabila gelombang pada gambar paling atas 
tersebut kita pecah-pecah lagi menjadi lebih kecil maka hasil pemecahannya akan sama 
mengikuti pola gelombang besarnya. Inilah yang dimaksud dengan pola fraktal. Mirip 
seperti cabang-cabang pada pohon dimana cabang terkecil mengikuti pola cabang besar 
yang ada. Bahkan jikalau gelombang tersebut kita pecah-pecah lagi menjadi lebih kecil 
maka hasilnya pun akan sama mengikuti pola terbesarnya. 

 
Sekarang mari perhatikan grafik forex berikut: 
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Mengikuti pola yang dikatakan Elliott bukan? Grafik diatas adalah grafik harian dari 
AUDUSD pada bulan Oktober hingga Maret 2006. Perhatikan bagaimana gelombang 
pergerakan harga mengikuti aturan yang telah dijabarkan diatas. Kenyataannya pola ini 
terus berlanjut bahkan hingga pada saat artikel ini ditulis! 

Nah, itu belum seberapa. Elliott kemudian mengisolasi ke-sebelas pola lainnya sehingga 
melengkapi pola yang ada menjadi 12 buah. Berikut adalah ke-sebelas pola sisanya: 
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Hoplaaa, lengkap sudah. Anda dapat mempelajari ini satu persatu dan menyesuaikannya 
dengan pola yang ada. Pemahaman yang baik dalam pola-pola ini akan sangat membantu 
trading Anda kelak. Entah mengapa, meskipun rasanya agak tidak masuk akal bagi saya, 
tetapi apa yang dijabarkan oleh Elliott ada benarnya juga. Dalam keseharian trading saya 
pribadi, pattern dari Elliott cukup membantu dalam mengidentifikasi pergerakan 
kedepan. 

Satu kelebihan Elliott adalah analisanya tidak berdasarkan data yang telah terjadi tetapi 
lebih ke pattern yang mungkin muncul. Dengan demikian akan sangat membantu kita 
untuk memberikan antisipasi pergerakan harga yang mungkin terjadi kedepan. 

 

Kendala Dalam Penggunaan Elliott 

Ok, Elliott Wave memang bagus. Tetapi bukan berarti tidak ada kendala. Kendala 
pertama dan yang paling berat adalah banyaknya pola yang ada. Menghapalkan 12 pola 
dan menentukan pola mana yang mungkin terjadi terhadap harga ke depan jelas bukan 
perkara yang mudah. Jika Anda tidak cukup sabar dalam berlatih bisa jadi menghapalkan 
ini cukup membuat Anda frustrasi. Belum lagi mencocokkannya dengan harga. Jelas 
merepotkan. 

Kendala lainnya adalah pada kekompleksannya. Harus diakui pattern-pattern pada Elliott 
cukup kompleks dan memiliki sejumlah aturan tertentu yang jumlahnya bisa saja menjadi 
begitu custom sehingga tidak cukup memahami hanya ke-12 pola dasar yang ada. Bahkan 
ada lembaga riset khusus yang didirikan hanya untuk menganalisa Elliott Wave 
menggunakan ratusan komputer bahkan ribuan! Ini menunjukkan memang penggunaan 
Elliott sering kali menjadi tidak efektif bagi personal trader seperti kita yang notabene 
hanya mengerti sedikit penggunaan platform dan perhitungan matematika. 

Untuk mengatasi kedua masalah ini, kami menyarankan Anda untuk menggunakan hanya 
beberapa pola dasar saja. Dapat juga menggunakan Elliott hanya untuk indikator 
pelengkap sehingga dengan demikian keputusan beli dan jual tidak dari Elliott. Atau 
solusi lainnya Anda dapat mengembangkan sebuah program komputer yang mampu 
mengenal pola-pola Elliott sehingga Anda tidak perlu repot bertrading dan memahami 
Elliott secara manual satu persatu. Saya sendiri lebih memilih cara pertama berhubung 
saya bukan programmer (boro-boro, wong baca artikel kepanjangan saja bisa mengantuk! 
Apalagi jadi programmer?). Saya cukup mengenal basic pattern dan triangle saja 
dikarenakan menurut saya kedua pattern tersebutlah yang cukup akurat. Sisanya? Saya 
bawa kedalam mimpi saja! 

Saran saya untuk Anda yang tertarik dengan Analisa Teknikal model Om Elliott, Anda 
harus lebih banyak lagi membaca artikel edukasi khusus untuk ini. Belajar Forex tidak 
membahasnya hingga ke akar-akarnya berhubung waktu sekolah kita sangat terbatas. 
Masih ada banyak aspek lain yang perlu dipahami untuk menjadi seorang trader yang 
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sukses. Namun apabila Anda tertarik, silakan mencarinya di internet. Ketikkan saja 
Elliott Wave pada Google maka Anda akan menemukan ratusan hingga ribuan situs yang 
membahas tentangnya. Nah, silakan berselancar di internet. 

 

 

4. PARABOLIC SAR DAN BOLLINGER BANDS 

Ok, Sekolah Forex pernah menjanjikan bahwa Anda akan mempelajari berbagai indikator 
teknikal lainnya yang ada. Nah, dalam section ini janji itu akan dipenuhi. Selain beberapa 
indikator dasar yang telah kita pelajari sebelumnya yakni MA, MACD, RSI, dan 
Stochastic ada beberapa indikator bagus lainnya yang akan kami tambahkan untuk 
memperluas pengetahuan Anda. Ok kalau begitu tidak usah berpanjang lebar mari kita 
mulai indikator-indikator tambahan yang perlu Anda pelajari: 

Parabolic SAR 

Pada tahun 1978 Dalam bukunya “New Concepts in Technical Trading”, J Welles Wilder 
memperkenalkan Parabolic SAR (biasa disingkat penyebutannya hanya dengan SAR 
saja) bersama dengan RSI sebagai salah satu indikator utama dalam bertrading. SAR 
sendiri merupakan kependekan dari Stop And Reverse yang kurang lebih diartikan 
sebagai indikator penentu titik Stop Loss dalam trading. 
 
Dalam perkembangannya dikemudian hari, Parabolic SAR menjadi salah satu indikator 
efektif dalam menentukan kondisi market yang sedang trend (trending market) bersama 
dengan fasilitas yang bernama Trailing Distance yang banyak disediakan pada berbagai 
platform forex trading. 
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Penggunaan Parabolic SAR 

 
Kegunaan Parabolic SAR sama persis dengan Moving Average atau trend indicator 
lainnya. Hanya saja Wilder menciptakan indikator ini untuk mengeliminir kekurangan 
MA yaitu sifatnya yang membentuk kurva sehingga sering kali terjadi mis interpretasi. 
Dengan SAR yang berupa titik, trend naik atau turun menjadi kelihatan lebih pasti dan 
tidak lagi menimbulkan salah tafsir. 
 
Pada SAR, ketika harga sedang dalam trend naik, maka titik SAR berada dibawah dari 
pergerakan harga. Sebaliknya ketika market sedang dalam trend turun maka titik SAR 
berada di atas dari pergerakan harga. Perhatikan gambar berikut: 
 
Pada gambar diatas tampak titik SAR berada diatas bar yang menunjukkan bahwa harga 
sedang berada dalam trend turun. 
 
Sekarang perhatikan gambar dibawah ini: 
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Seperti telah disinggung diatas, kelebihan Parabolic SAR adalah tampilannya yang 
berupa titik sehingga dengan demikian memudahkan seseorang dalam membaca keadaan 
market. Trader cukup melihat dimanakah posisi titik SAR apakah dibawah atau diatas 
dari bar untuk mengetahui trend yang sedang terjadi. 

Lebih dari itu, semakin jauh jarak antara titik SAR dengan harga tertinggi atau terrendah 
dari bar, itu menAndakan semakin kuat trend naik/turun yang terjadi. 
 
Setelah Anda mengetahui bagaimana caranya membaca Parabolic SAR, Saya rasa kini 
menjadi lebih mudah untuk menggunakannya untuk melakukan aksi buy, sell atau hold. 
Perlu disampaikan disini, bahwa sangat disarankan untuk menggunakan SAR bersama 
indikator lainnya (Saya pribadi menyarankan menambahkannya dengan indikator yang 
bersifat oscillator seperti Stochastic atau RSI). 
 
Ini disebabkan sama halnya dengan trend indicator lainnya, seringkali indikator jenis ini 
lamban dalam mengakomodasi perubahan harga. Demikian juga dengan SAR. Itu 
sebabnya disarankan untuk menambahkan oscillator yang cenderung lebih cepat sehingga 
keduanya dapat saling mengimbangi. SAR dapat mengurangi kecepatan Oscillator 
sedangkan Oscillator dapat berlaku sebaliknya. 
 
Mari Kita perhatikan gambar berikut ini: 
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Pada area yang Saya lingkari dengan warna ungu merupakan titik konfirmasi kedua 
indikator menunjukkan arah yang sama. Stochastic memberikan sinyal bahwa harga 
sedang berada dalam trend naik dan titik SAR juga sedang berada dibawah yang artinya 
juga menunjukkan harga bergerak naik. Aksi buy dapat dilakukan dalam keadaan ini. 
 
Lingkaran ungu kedua disebelah kanan juga menunjukan kasus yang sama namun lebih 
baik lagi hasilnya karena rupanya titik SAR dan Stochastic menunjukkan kondisi uptrend 
namun dalam keadaan dimana uptrend baru saja dimulai. Dengan demikian keuntungan 
yang diperoleh bisa jauh lebih besar dibandingkan lingkaran ungu yang pertama. 
 
Sederhana bukan? Anda dapat memadukan SAR dengan indikator-indikator lainnya 
seperti dengan MACD atau dengan RSI bergantung indikator mana yang terbaik dan 
cocok dengan gaya trading Anda sehari-hari. Harap diingat disini bahwa setiap trader 
memiliki indikator kesukaannya masing-masing. 

 

 

Parabolic SAR dan Stop Loss 
 
Nah Kita masuk dalam bahasan kegunaan SAR yang cukup unik disini. Bahkan hanya 
SAR yang memiliki kemampuan seperti ini yaitu kegunaan SAR sebagai penentu titik 
Stop Loss. Ingat bahwa SAR merupakan kependekan dari Stop and Reverse yang kurang 
lebih artinya berhenti lalu berbalik arah. 
 
Titik SAR bukan saja dapat digunakan sebagai penentu up trend atau down trend. Begitu 
juga jarak antara titik SAR dengan harga terrendah atau tertinggi dari bar yang ada bukan 
hanya dapat digunakan sebagai penentu kuat lemahnya trend yang terjadi. Lebih dari itu, 
jika Anda adalah seorang trader dengan Stop Loss (sangat disarankan bertrading 
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menggunakan Stop), maka kabar baiknya titik SAR dapat Anda gunakan sebabagi titik 
Stop Loss Anda. 
 
Beberapa trader pemula kebanyakan sangat membenci fasilitas yang satu ini yaitu Stop 
Loss. Alasannya adalah karena jika mereka memasang Stop Loss maka kerap kali posisi 
mereka menyentuh titik Stop yang artinya adalah kerugian bagi mereka. Akhirnya 
mereka lebih memilih untuk membiarkan harga terfloating dengan santainya sambil 
menunggu “malam berakhir” dan “pagi bersinar” alias harga berbalik arah sehingga 
posisi negatif mereka berganti dengan positif. 
 
Kabar buruknya bagi Anda yang bertrading dengan cara demikian adalah bahwa akan 
tiba masanya dimana mungkin malam tidak akan pernah berakhir dan pagi tak kunjung 
datang alias margin call terjadi. Ini bukan hanya satu dua kali Saya lihat, tetapi sebagian 
besar mereka yang bertrading tanpa adanya stop loss selalu berujung pada jurang yang 
sama. Sesuatu yang sudah Saya terangkan ribuan kali kepada setiap investor pemula yang 
herannya sangat jarang dipatuhi. 
 
Ingat Saudaraku, Stop Loss ada bukan untuk membuat Anda merugi. Dia ada untuk 
membatasi kerugian Anda dan menjauhkan diri Anda dari mimpi buruk yang bernama 
margin call. Tentu Anda tidak ingin bukan bertrading hanya satu-dua kali lalu kemudian 
hancur lebur hanya karena adanya satu posisi yang salah. Tidak ada satu pun trader yang 
tidak pernah salah dalam menentukan posisi. Bahkan Saya yang menulis artikel ini pun 
kerap kali terperosok dikarenakan kesalahan posisi. Tidak masalah berapa kali Anda 
salah dalam menentukan posisi yang penting adalah secara agregat Anda tetap profit! 
 
Nah mari Kita kembali pada bahasan SAR dan Stop Loss Kita. Sudah melenceng terlalu 
jauh ini… 
 
Perhatikan gambar dibawah ini: 
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Nah pada gambar di atas diperlihatkan bahwa ketika titik SAR berpindah dari di atas 
menuju ke bawah, maka itu adalah indikasi downtrend telah selesai dan dilanjutkan 
kembali dengan uptrend. Dalam kondisi demikian maka saatnya untuk melakukan aksi 
Buy. Namun seperti Kita pahami bersama bahwa bagaimana pun Kita tidak dapat 
memastikan 100% bahwa harga akan terus menerus naik. Dengan demikian Kita perlu 
menggunakan batasan Stop Loss (SL) dalam membuka posisi. Titik SAR yang paling 
bawah dapat Kita gunakan sebagai patokan tersebut.  
 
Anda juga dapat menggunakan fasilitas SAR ini dengan memadukannya pada fasilitas 
trailing distance pada platform. Berbeda denga Stop Loss yang bersifat statis dan tidak 
dapat bergeser secara otomatis, trailing merupakan Stop Loss yang dinamis atau dapat 
bergerak mengikuti pergerakan harga. 
 
Contohnya pada gambar diatas, apabila Anda membuka posisi Buy pada harga 1.9635 itu 
artinya terdapat jarak 44 point dengan titik Stop mula-mula Anda (1.9635 -1.9591). Itu 
artinya Anda dapat menentukan bahwa jarak Stop Anda tidak boleh lebih dari 44 point 
jika Anda menggunakan Traling Distance sebagai fasilitas Stop Anda. Jika suatu saat 
harga bergerak naik ke 1.9700 maka secara otomatis Stop Loss Anda akan bergeser ke 
1.9656 alias tetap berjarak 44 point jika Anda menggunakan Stop Loss dengan model 
Trailing Distance. 
 
Sebagian besar platform forex trading menyediakan fasilitas trailing ini kepada 



 97 

nasabahnya. Jika Anda adalah seorang SAR user, mungkin Anda perlu menggunakan 
fasilitas ini. 

Pada platform GAIN Capital (Forex.com) juga terdapat fasilitas ini. Pada dasarnya 
membuka posisi dan menambahkan titik trail adalah salah satu langkah yang amat baik 
dalam menentukan kebijakan profit Kita. Dengan trail, Anda tidak perlu lagi 
menambahkan Limit sebagai batasan keuntungan Anda. Trailing dapat berguna sebagai 
Stop Loss dan juga Limit. Gambar dibawah ini adalah fasilitas trail pada platform 
forex.com: 

 
 

 

Pantangan pada Parabolic SAR 
 
Kita sudah mempelajari berbagai aspek indikator ini. SAR sangat efektif digunakan 
dalam berbagai kondisi trending market. Namun ada saat dimana SAR menjadi tidak 
efektif dan tidak dapat digunakan sebagai indikator utama. 
Kapankah itu? 
 
Tepatnya saat market sedang bergerak dalam situasi sideways atau tidak adanya trend 
pergerakan harga. Kondisi sideways ditAndai dengan rapatnya jarak antara titik SAR 
dengan highest/lowest price yang ada. Kondisi sideways yang lebih buruk ditAndai 
dengan berpindah-pindahnya titik SAR diatas dan dibawah bar sehingga menyulitkan 
Kita dalam membuka posisi. Itu sebabnya mengapa dari awal Saya menyarankan 
menggunakan SAR beserta indikator lainnya sebagai penutup kekurangan SAR. 
Perhatikan gambar berikut: 
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Jikalau Anda menggunakan trend indikator berbentuk kurva seperti Moving Average 
maka akan nampak MA akan bergerak saling membelit diantara 2 periode yang 
berlainan. Begitu juga dengan Stochastic. 
 
Situasi sideways ini biasanya terjadi ketika market sedang tutup atau para pelaku pasar 
sedang menunggu berita penting yang akan segera muncul. Pembukaan posisi memang 
disarankan untuk tidak dilakukan pada saat sideways. Kecuali Anda bersedia menunggu 
cukup lama dan mental yang cukup kuat melihat posisi terfloating begitu lama.  
 
Nah, sampai disini bahasan Kita mengenai Parabolic SAR. Sekarang kita mempelajari 
indikator baru bernama Bollinger Bands. 

Bollinger Bands 

Diciptakan oleh John Bollinger pada awal 1980 an untuk membantu membandingkan 
volatilitas dan harga relatif dalam satu periode analisis. Bollinger bands sendiri 
sebenarnya terdiri atas tiga buah garis yang membentuk semacam sabuk pembatas 
terhadap pergerakan harga. Namun dalam penerapannya garis tengah Bollinger Bands 
seringkali tidak ditampilkan karena memang garis tengah tersebut hanyalah garis Moving 
Averages biasa. Perhatikan gambar berikut : 
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Seperti telah diterangkan diatas, Bollinger Bands sendiri bentuknya menyerupai sabuk 
yang menjadi pembatas pergerakan harga. Apakah Anda menemukan sesuatu dari 
gambar diatas? Ya, apabila terjadi ketidak seimbangan antara demand dan supply, maka 
Bollinger Bands akan lebih melebar dibandingkan kondisi seimbang.  
 
Sebagai contoh dari gambar di atas. Grafik merupakan tampilan GBPUSD 1h pada 
tanggal 2 Mei 2007. Nampak ketika terjadi kenaikan harga maka sabuk mengembang 
begitu rupa dibandingkan dengan keadaan pada saat tidak ada trend atau trend tidak 
cukup kuat. Bahkan pada saat tertentu sabuk menjadi begitu menyempit. Keadaan 
demikian boleh jadi akan menunjukkan dua kemungkinan. Pertama adalah dikarenakan 
memang transaksi sedang benar-benar sepi atau kedua adalah dikarenakan kebanyakan 
pelaku pasar sedang menunggu sebuah berita untuk melakukan aksi pembelian/ penjualan 
selanjutnya. 
 
Sebagai volatility indicator, sebenarnya Bollinger Bands tidak dapat berdiri sendiri. 
Indikator ini biasanya digunakan hanya sebagai indikator awal untuk mengukur harga 
relatif dan volatility (volatile = mudah berubah – volatility = tingkat kecepatan dalam 
berubah). Bollinger Bands bukanlah indikator action, jadi memang disarankan jika 
menggunakan indikator satu ini, gunakan juga indikator lain sebelum mengambil 
keputusan untuk buy atau sell. 

 

 



 100 

Karakter Bollinger Bands dan Penggunaan Bersama RSI 
 
Setiap indikator tentulah punya karakter masing-masing. Begitu juga dengan indikator 
satu ini. Satu hal yang unik yang dimilikinya adalah Bollinger Bands memampukan tiap-
tiap orang menginterpretasikan indikator ini dengan caranya masing-masing. Meski ada 
beberapa aturan baku dalam Bollinger Bands, tetapi bisa saja trader satu dengan trader 
lainnya memiliki cara yang berbeda dan penggunaan yang berbeda dalam memakai 
Bollinger Bands. Berikut adalah karakter umum yang berlaku pada Bollinger Bands: 

• Bollinger Bands adalah indikator awal yang tidak dapat dipakai sebagai indikator 
action.Harus diapakai bersama indikator lainnya. Tentukan salah satu indikator 
yang terbaik bagi Anda sebagai indikator action, namun jangan memakai 
indikator action lebih dari satu. Beberapa indikator action yang baik adalah RSI, 
Stochastic ataupun momentum. Terserah Anda. 

• Pada umumnya harga akan bergerak dalam sabuk, namun demikian dapat juga 
harga bergerak diluar dari sabuk. Ini dapat berarti akan terjadi reversal atau malah 
sebaliknya penguatan trend yang sedang berlangsung. Untuk mengetahuinya Kita 
dapat melihat indikator action yang Kita pakai. 

• Penentuan periode dalam Bollinger Bands juga berpengaruh disini. Semakin kecil 
periode yang dipakai maka lebar sabuk akan semakin kecil dan demikian 
sebaliknya.  

 

Jika Bollinger Bands Kita gabungkan dengan RSI, demikian hasilnya: 

• Bila harga berada diluar upper band atau sama, sementara RSI masih berada 
dibawah zona overbought, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang 
terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea overbought dan sedang 
meninggalkan area overbought, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam 
beberapa candle kedepan. 

• Bila harga berada diluar lower band atau sama, sementara RSI masih berada 
dibawah zona oversold, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang 
terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea oversold dan sedang 
meninggalkan area oversold, maka ini berarti akan ada pembalikan trend dalam 
beberapa candle kedepan. 

Nah, mari Kita lihat gambar berikut: 
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Perhatikan area yang dilingkari dan besar smoothing RSI. Pada 1.1932, besar smoothing 
RSI adalah 39.9429 dan harga telah menembus upper band dua kali secara berturut-turut. 
Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi penerusan trend yang baru saja dimulai. Dalam 
kenaikan harga, tercatat beberapa kali juga harga menembus upper band namun RSI 
belum juga meninggalkan overbought area. Ini berarti trend masih akan terus terjadi 
sampai RSI meninggalkan overbought area. 

Sekarang bandingkan dengan gambar berikut ini: 
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Pada area yang Saya lingkari smoothing RSI bernilai 31.7379 dan harga telah menembus 
lower band tiga kali dengan bullish candle. Dengan demikian diperkirakan akan terjadi 
pembalikan trend seperti terlihat pada candle berikutnya. Kenapa Saya dapat memberikan 
perkiraan bahwa akan terjadi pembalikan trend dari bearish menuju bullish? Itu karena 
selain indikator action Saya menunjukan harga telah meninggalkan oversold area dan 
mengarah menuju overbought area. 

Dapat disimpulkan dari penggunaan contoh disini, sebenarnya pemaduan Bollinger 
Bands dengan indikator lainnya dapat Kita lakukan bila Kita memahami penggunaan 
indikator lain tersebut dengan benar. Penggunaan indikator yang tepat akan menghasilkan 
keputusan yang saling menguatkan dan menunjang sehingga diperoleh berbagai 
keuntungan. Semakin Kita memahami penggunaan indikator action maka semakin besar 
kesempatan Kita memanfaatkan Bollinger Bands sebagai volatilitiy indicator. 
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5. TIPE-TIPE TRADER 

Sampai di pokok bahasan ini kemampuan Anda dalam melakukan analisa terhadap 
pergerakan pasar sudah sangat baik. Anda telah mampu melakukan analisa teknikal 
dengan berbagai indikator bahkan juga menambahkan sedikit Elliott atau Fibonacci 
disana. Kami ucapkan selamat! Setidaknya Anda telah belajar untuk bertrading forex 
dengan menggunakan analisa dan tidak lagi melakukan hitung kancing atau analisa 
tebak-tebak buah manggis.  

Sampai di pokok bahasan ini kemampuan Anda dalam melakukan analisa terhadap 
pergerakan pasar sudah sangat baik. Anda telah mampu melakukan analisa teknikal 
dengan berbagai indikator bahkan juga menambahkan sedikit Elliott atau Fibonacci 
disana. Kami ucapkan selamat! Setidaknya Anda telah belajar untuk bertrading forex 
dengan menggunakan analisa dan tidak lagi melakukan hitung kancing atau analisa 
tebak-tebak buah manggis.  

Kalau diperhatikan baik-baik maka Anda akan menemukan bahwa pada berbagai grafik 
yang ditampilkan digunakan berbagai time frame yang berbeda. Kadang digunakan 
timeframe D1 (daily) atau kadang digunakan H1 (1 jam). Apakah maksudnya? Nah 
dalam trading, seringkali Kita tidak hanya cukup menggunakan satu grafik saja untuk 
satu mata pasangan mata uang yang dimana Kita bertrading. Adalah bijaksana melakukan 
trading dengan multiple time frame. 
 
Penggunaan time frame yang beragam akan membantu Kita untuk menentukan 2 hal 
yaitu: 

• Trend global jangka panjang yang sedang terjadi 

• Waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi Buy/ Sell 

 
Kedua hal diatas merupakan bagian krusial dalam bertrading. Bayangkan jika Anda tidak 
mengetahui trend jangka panjang yang sedang terjadi. Dan karena grafik 1 jam atau 15 
menit Anda menunjukkan trend sedang mengarah ke downtrend lalu Kita membuka 
posisi sell. Sementara padahal trend dalam jangka panjang menunjukkan harga sedang 
mengalami kenaikan. Nah apakah yang akan terjadi? 
 
Dalam jangka waktu singkat (beberapa jam kedepan) apabila analisa teknikal Anda 
cukup valid mungkin posisi Anda akan profit namun tidak jika Anda menahan posisi 
Anda hingga berhari-hari misalnya. Dikarenakan dalam trend harian harga menunjukkan 
arah naik maka secara perlahan posisi profit Anda akan segera berubah menjadi minus. 
Celakanya lagi apabila Anda tidak menggunakan Stop Loss maka besar kemungkinan 
Margin Call akan terjadi. Sampai disini kerepotan besar akan segera datang termasuk 
efek-efek sosial yang timbul karena Anda mengalami loss. 
 
Nah disinilah pentingnya Kita menggunakan multiple time frame dalam bertrading. 
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Kebanyakan trader menggunakan time frame yang lebih besar untuk menentukan trend 
jangka panjang seperti 4h (4 jam) atau D1 (harian). Sedangkan untuk menentukan 
pengambilan posisi maka Anda memerlukan time frame yang lebih pendek bisa 15M (15 
minutes) atau juga H1 (1 jam). Nah perkara mana yang digunakan, semuanya bergantung 
dengan cara trading Anda. Setiap orang memiliki siklus trading yang berbeda-beda. Ada 
yang membuka posisi dan setelah berhari-hari bahkan bisa sampai sebulan baru posisinya 
ditutup (ini dinamakan swing trader) atau ada juga yang hanya dalam hitungan jam 
posisinya sudah dibuka dan ditutup berkali-kali. Mari Kita pelajari satu persatu. 

 

Swing Trader, Day Trader and Scalper 
 
Seperti telah diterangkan diatas bahwa setiap orang memiliki siklus tradingnya sendiri-
sendiri. Beberapa orang dikarenakan keterbatasaan waktunya tidak dapat melihat harga 
setiap saat (seperi Saya…) sehingga memilih untuk bersikap lebih pasif seperti layaknya 
kebijakan seoarang Warren Buffet.  
 
Ada juga beberapa orang yang memiliki waktu dan akses yang cukup sehingga 
memungkinkannya untuk memantau pergerakan harga dan mencoba mengambil profit 
semaksimal mungkin dalam dunia forex. Dengan demikian dia mencoba tradingnya 
dengan membuka posisi harian. 

 

Swing Trader merupakan mereka yang memutuskan trading dengan cara yang pertama. 
Para Swing trader cenderung untuk menahan posisinya hingga berhar-hari hingga 
berbulan-bulan. Bahkan ada yang menahan posisinya hingga satu tahun! Trader dengan 
pola seperti ini cenderung untuk menunggu sampai harga berada pada posisi terbaiknya 
baru kemudian membidik dengan membuka sejumlah lot dan menempatkan target profit 
cukup besar. Biasanya mereka membuka posisi hanya pada kondisi yang sangat ekstrim 
dimana harga sudah sangat tinggi atau harga sudah sangat rendah menurut history 
pergerakan dalam beberapa minggu terakhir. Dikarenakan kondisi demikian tidak terlalu 
sering terjadi maka sekali mereka mendapatkan kesempatan tersebut maka target yang 
dikejar pun sangat besar dan juga diimbangi dengan dana yang cukup untuk menahan 
pergerakan harga karena biasanya mereka menentukan titik Stop Loss yang juga lumayan 
besar. Itu sebabnya para Swinger seringkali memulai trading mereka dengan modal 
lumayan seKitar $3000 untuk sebuah mini trading. 
 
Para Swinger lebih sering menggunakan time frame harian atau 4h untuk menentukan 
trend jangka panjang mereka. Untuk pengambilan keputusan Buy atau Sell, biasanya 
mereka cukup menggunakan grafik 1h saja. Maksudnya begini: pada saat mereka hendak 
mencari saat yang pas untuk membuka posisi maka mereka akan membuka chart 1D atau 
4H mereka. Kemudian mereka menentukan trend apakah yang sedang terjadi ketika pada 
grafik 1D tersebut. Jika trend menunjukkan situasi dengan menuju uptrend maka mereka 
hanya akan mencari posisi Buy dan tidak akan membuka posisi sell sama sekali. 
 
Selanjutnya mereka akan mencari waktu yang tepat untuk membuka posisi. Caranya 
adalah dengan menunggu grafik H1 berada pada arah yang sama dengan D1. Artinya jika 
D1 menunjukkan arah naik maka Swinger akan menunggu waktu dimana H1 juga 
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menunjukkan arah yang naik. Setelah itu posisi Buy pun dilakukan. Ketika mereka masuk 
maka biasanya mereka akan menentukan berapa target profit mereka. Rata-rata trader 
dengan tipe seperti ini akan mengejar target di atas 100 points sehingga membutuhkan 
beberapa hari hingga beberapa minggu untuk mencapainya. 
 
Hal lainnya yang perlu diketahui adalah para Swinger ini bahkan tidak segan-segan 
melakukan aksi counter trend hanya untuk mengambil pembukaan posisi. Misalnya 
ketika harga sudah mencapai daerah jenuhnya (katakanlah Overbought) maka mereka 
tidak takut untuk mengambil posisi Sell meskipun trend kenaikan belum berakhir. 
Anggapan mereka adalah demi menghemat waktu dikarenakan mereka kebanyakan tidak 
menyukai memantau grafik mereka terus-terusan. Itu sebabnya mereka memiliki modal 
yang cukup besar untuk menahan pergerakan harga demikian dengan asumsi bahwa tidak 
lama lagi harga akan bergerak turun meskipun pada saat ini masih sedang dalam trend 
naik. 
 
Kelebihan dari bertrading dengan model seperti ini adalah pertama ada pada kemudahan 
analisa yang diberikan. Perlu diketahui bahwa semakin besar time frame yang Kita 
gunakan maka akan semakin mudah bagi Kita untuk memprediksi pergerakan harga. 
Sebaliknya semakin kecil time frame yang digunakan maka akan semakin sulit bagi Kita 
untuk memprediksi pergerakan dengan benar. Hal ini dikarenakan dengan time frame 
yang lebih kecil grafik seringkali lebih bergerigi (whipsaw) sehingga sulit membaca trend 
utamanya.  
 
Kemudahan lainnya adalah pada sisi tekanan psikologis yang diberikan. Dikarenakan 
para Swinger menggunakan time frame yang lumayan besar maka biasanya mereka tidak 
perlu memantau pergerakan grafik setiap jam. Satu hari sekali pun tidak masalah. 
Akibatnya mereka akan lebih nyaman secara psikologis dan terhindar dari tekanan pasar 
di setiap pergerakannya. Well happier life, isn’t it? Dan dengan alasan yang sama mereka 
pun biasanya dapat melakukan aktivitas sehari-hari mereka diluar trading dengan baik.  

Kekurangannya? Tentu saja ada! Kekurangan yang paling mendasar dalam bertrading 
dengan pola Swing seperti ini adalah di permasalahan modal. Anda tidak dapat 
melakukan Swing trading hanya dengan modal $500! Dikarenakan Stop Loss yang 
dikenakan cukup panjang maka biasanya mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit 
untuk bertrading. Paling tidak $2000. Itu pun sudah sangat minimal sekali. Belum lagi 
jika mereka bermain tidak cukup hanya dengan 1 lot saja untuk satu kali pembukaan 
posisi, maka modal yang disertakan bisa mencapai beberapa kali lipat mulai $4000 
bahkan hingga puluhan ribu Dollar.  

Persoalan kedua dalam swing trading adalah ada pada kesempatan yang diperoleh. 
Seringkali para Swinger ini tidak dapat membuka posisi sementara trader tipe lain seperti 
Day Trader atau Scalper dapat menangguk keuntungan pada pergerakan yang ada. 
Penyebabnya adalah kesempatan bagi para Swinger jauh lebih sedikit dibanding para 
trader tipe lain. Itu disebabkan mereka harus menunggu harga berada pada kedua titik 
ekstrim untuk membuka posisi. Ketika harga sedang bermain di garis mediannya (garis 
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tengah) maka mereka tidak dapat melakukan apa pun selain menunggu. Pekerjaan yang 
membosankan! 

 

Day Trader merupakan trader dengan model harian. Biasanya trader tipe ini akan 
membuka posisinya dan menutup dihari yang sama. Paling lama hanya dalam kisaran 
beberapa hari dan sangat jarang melewati minggu yang berjalan. Maksudnya sebisa 
mungkin mereka akan menutup posisi mereka sebelum awal minggu berikutnya dimulai. 
Jadi jika mereka membuka posisi hari Kamis maka sebelum Sabtu pagi mereka akan 
menutup posisi mereka karena mereka tidak menyukai menunggu hingga hari senin 
dimana pola dan trend baru sedang terjadi. 
 
Nah para Day Trader ini biasanya menggunakan time frame 4H atau 1H sebagai penentu 
long term trendnya. Sedangkan untuk eksekusi harian mereka lebih suka menggunakan 
time frame 15M.  
 
Dikarenakan time frame dan waktu trading yang singkat, target profit mereka pun 
tidaklah terlalu besar. Hanya ada dalam kisaran dibawah 100 points. Kebanyakan adalah 
seKitar 30-50 points. Namun justru dikarenakan target profit mereka tidak terlalu besar 
maka mereka dapat melakukan pembukaan posisi beberapa kali dalam satu harinya. 
Bahkan Saya pernah bertemu dengan seorang day trader yang bertrading hingga 13 lot 
dalam satu hari padahal deposit awal yang dia masukkan hanya sebesar $500!! Ini 
tergolong day trader yang sangat aktif. 
 
Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang melakukan day trader. Hal 
terutama adalah pada deposit awal yang dilakukan. Seorang day trader dapat memulai 
hanya dengan modal $1000 saja. Bahkan beberapa yang sudah mahir bertrading mampu 
mengembangkan dananya hingga ratusan persen dalam beberapa bulan padahal mereka 
memulai hanya dari sebesar $500 saja. Meskipun demikian memang tidak disarankan 
memulai trading hanya dengan modal $500 dikarenakan besarnya resiko yang mungkin 
terjadi jikalau Anda adalah seorang pemula. Bagaimana pun modal tidak bisa dibohongi. 
Apakah kalian setuju dengan Pak Guru anak-anak?  
 
Manfaat lain ketika Anda melakukan trading dengan pola day trader adalah pada 
banyaknya kesempatan yang bisa diambil. Dikarenakan target profit yang dikejar tidak 
lebih dari 100 points, kesempatan ini dapat timbul hampir setiap hari diberbagai jenis 
pasangan mata uang utama. Jikalau Anda cukup pAndai, entahkah harga sedang berada 
dalam gelombang naik atau turun, seorang day trader mampu mendapatkan profit dari 
sana. Para day trader tidak terlalu memusingkan akan trend jangka panjang seperti 
seorang Swinger. Hal ini disebabkan bagi mereka trading adalah hari ini. Dengan melihat 
pergerakan hari ini maka itulah kondisi market yang bisa diambil. Itu sebabnya mereka 
menggunakan time frame yang relatif lebih pendek seperti 15M atau 10M. 
 
Kekurangan dalam trading dengan pola seperti ini tentu saja ada. Jika pada seorang 
Swinger kelebihannya ada pada mudahnya pengontrolan posisi dah harga, hal ini justru 
menjadi kendala seorang day trader. Seorang day trader harus cukup kuat memantau 
pergerakan harga beberapa kali setiap harinya. Jikalau tidak demikian mereka dapat 
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kehilangan kesempatan mereka dalam pembukaan posisi. Hal in berimbas pada besarnya 
kemungkinan seorang day trader mengalami tekanan psikologis yang diakibatkan 
perubahan harga dari detik ke detik. Anda yang sudah pernah membuka real account atau 
sedang menjalankan real account tahu maksud Saya. Pada real account, titik psikologis 
memegang peranan yang sangat penting jauh melebihi tekanan mana pun. 
 
Kekurangan lainnya adalah pada kelebihan seorang day trader yaitu derajat keaktifannya. 
Semakin aktif seseorang membuka posisi maka resiko yang ditempuh juga akan semakin 
besar. Jadi alih-alih mendapatkan profit, seorang day trader yang tidak mahir membaca 
grafik acapkali mengalami loss dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang singkat. 
 
Pola trading terakhir yang perlu diketahui adalah tipe Scalping. Scalping berasal dari 
bahasa Inggris (scalp) yang artinya adalah kutu loncat. Nah trading dengan tipe scalping 
memang kurang lebih menganut paham ini. Tanpa bermaksud merendahkan para Scalper 
dunia, mereka seringkali memanfaatkan situasi pergerakan harga yang sangat kecil dan 
tiada artinya bagi seorang Swinger. Bagi mereka, keuntungan 10-15 points sehari adalah 
sudah cukup yang penting adalah stablitasnya. 
 
Maksudnya begini: Dengan mengambil keuntungan sekecil itu, para Scalper 
berpandangan bahwa hal tersebut jauh lebih mudah dibandingkan mengejar keuntungan 
100 points dalam satu kali trade nya. Seringkali mereka juga mengambil jumlah lot yang 
jauh lebih banyak untuk satu kali pembukaan posisi dibandingkan para trader 
kebanyakan. Andaikata dengan modal $2000 seorang Swinger membuka lot hanya 
sebanyak 2 lot dalam satu kali transaksi, para Scalper dapat membuka posisi hingga 5 
kali lipatnya! Bagaimana jika terjadi margin call? Nah titik margin call itu bagi mereka 
adalah titik Stop Loss mereka! Namun sebaliknya ketika profit sebesar 10 points mereka 
peroleh, bayangkan saja 10 x 5 = 50 lot. Sama bukan dengan seorang day trader? Tapi 
kali ini jauh lebih mudah karena hanya mengincar 10 points saja. Belum lagi dikarenakan 
hanya mengincar profit 10 points saja, mereka dapat membuka posisi berkali-kali hingga 
puluhan kali dalam satu hari. Hmm… betapa aktifnya mereka! 
 
Seorang scalper biasanya menggunakan time frame 1H dan 5M dalam trading mereka. 
1H berguna untuk menentukan major trend yang sedang terjadi sedangkan 5M digunakan 
sebagai penentu eksekusi.  
 
O ya, bagi seorang scalper, spread sangat penting peranannya bagi mereka. Para scalper 
sering kali mencari pialang dengan spread yang sangat kecil. Semakin kecil akan semakin 
baik dikarenakan bagi mereka selisih 1-2 points saja sangat penting artinya. Itu sebabnya 
mereka biasa bertrading pada pialang luar seperti GAIN Capital (bukan promosi lho 
hehehehe). 
 
Kelebihan dari trading dengan model seperti ini adalah mudahnya Kita mendapatkan 
profit yang Kita kejar. Pergerakan 10 points bahkan dapat dicapai ketika pasar sedang 
sangat-sangat sepi dan bursa London dan Newyork sedang tutup! Keaktifan Kita 
membuka posisi juga tentunya jauh lebih besar dibandingkan seorang Day Trader apalagi 
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Swinger. Modal yang disertakan juga tidak perlu besar-besar sekali. $1000 sudah lebih 
dari cukup. Bahkan $500 pun tidak masalah. 
 
Kekurangannya? Ada. Permasalahan paling utama adalah menentukan titik Stop Loss 
yang akan diambil. Dengan target profit hanya 10 points maka jika Kita mau yang 
berimbang maka SL Kita pun harus sama besarnya yaitu 10 points. Tapi masalahnya 
sama seperti target 10 points dapat tercapai dengan mudah maka batas Stop Loss sebesar 
10 points pun tidak kalah mudahnya.  
 
Kalau begitu bagaimana kalau SL Kita tentukan sebesar 30 points? Bukankah jadi lebih 
mudah mencapai profit sementara SL menjadi jauh lebih longgar? Benar. Namun 3 x 
Anda profit dalam 1x loss saja semuanya sudah impas. 
 
Nah kalau Scalping tanpa SL bagaimana? Ini juga tidak kalah sulitnya. Memang akan 
jauh lebih mudah mencapai profit. Tapi coba bayangkan Anda harus menunggu berhari-
hari karena posisi Anda terfloating negatif tapi ketika Anda profit Anda hanya 
mengambil 10 Points saja! Bukankah itu aneh? Resiko yang Kita tanggung adalah sampai 
tingkat Margin Call dimana semua dana Kita hilang tetapi keuntungan yang Kita ambil 
hanya 10 points! Benar-benar tidak masuk akal. 
 
Ok itu adalah berbagai macam metode trading yang digunakan para trader di dunia. Perlu 
dipahami disini bahwa tidak ada satupun metode trading yang telah disebutkan diatas 
lebih baik dibandingkan metode lainnya. Setiap metode memiliki orang-orang suksesnya 
sendiri yang telah mencoba metode tersebut bertahun-tahun. Namun juga ada saja yang 
merugi karenanya.  

Kunci disini adalah menemukan metode trading yang tepat bagi diri Anda sendiri. Coba 
tanyakan pada diri Anda sendiri berapa banyak waktu dan modal yang Anda miliki? 
Apakah Anda seorang yang sibuk dalam pekerjaan sehari-hari? Jika ya maka 
bergabunglah dengan para Swingers. Atau jika Anda senang dengan sebuah petualangan, 
bergabunglah dengan Scalpers. Tidak ada masalah sama sekali. Sepanjang itu sesuai 
dengan kepribadian Anda maka itu akan benar-benar berguna. 

Yang perlu ditekankan disini adalah penggunaan multiple time frame akan sangat 
membantu Anda dalam menentukan kondisi yang sedang terjadi di market. Satu kunci 
sederhana dalam menentukan time frame adalah: time frame yang lebih kecil selalu 
akan menuruti time frame yang lebih besar. Ini penting untuk Anda pahami. 
Andaikata Anda menemukan grafik H1 Anda menunjukkan arah turun dan sebaliknya D1 
Anda menunjukkan arah naik maka adalah baik untuk menunggu sampai keduanya 
searah. Atau jikalau Anda pun memaksa untuk membuka posisi maka ikutilah time frame 
yang lebih besar! Karena dalam hitungan beberapa jam kedepan harga memang akan 
turun tetapi dalam hitungan hari harga akan terus naik dan naik! 

Nah bagaimana? Ini mengakhiri pelajaran teknikal Kita. Pada sesi berikutnya Anda akan 
belajar yang disebut Analis Fundamental. Dan jangan lupa terus berlatih demo account. 
Sampai ketemu di artikel berikutnya. 
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6. ANALISIS FUNDAMENTAL 

Selamat pagi anak-anak. Bagaimana trading forexnya selama ini? Sudah berhasilkah 
membuat beberapa profit dan memprediksi pergerakan market? Kalau sudah itu artinya 
ada kemajuan. Kalau belum itu artinya Anda memang benar-benar butuh sekolah forex 
ini.  

Hari yang cerah ini kita akan mempelajari bagian lain dari analisa forex. Sebuah seni 
dalam memprediksi pergerakan mata uang dengan melihat psikologis pasar dan berita-
berita yang dapat mempengaruhinya. Nah kali ini kita akan belajar mengenaik Analisa 
Fundamental.  

Anda yang pernah mencoba bermain dengan analisa teknikal murni pasti mengetahui 
bahwa pada jam-jam tertentu dan biasanya pada malam hari analisa teknikal sering kali 
tidak berfungsi dengan baik. Ketika semua indikator mendukung bahwa harga akan 
bergerak naik tapi kenyataannya tiba-tiba harga turun dengan drastis tanpa ada alasan apa 
pun. 

Pada bulan-bulan pertama saya mempelajari forex trading hal ini pun sering kali saya 
alami. Pada jam-jam tertentu sepertinya harga tidak mengikuti hukum analisa teknikal 
dan cenderung bergerak begitu saja tanpa adanya kejelasan. Setelah mempelajari begitu 
lama akhirnya saya mengerti bahwa ternyata faktor tersebut ada pada yang dinamakan 
psikologi pasar atau sentimen pasar atau apa pun namanya namun yang jelas dipengaruhi 
oleh yang dinamakan berita dan rumor yang beredar di pasar. 

Analisa fundamental adalah bagian analisa yang khusus mempelajari hal-hal semacam 
ini. Pada dasarnya analisa fundamental memadukan berita-berita dalam sektor ekonomi, 
politik dan keamanan dalam sebuah negara dan memadukannya dengan bagaimana reaksi 
pasar terhadap berita yang disajikan tersebut untuk dapat mengetahui kemana harga 
hendak bergerak. 

 
Kata kunci dari analisa ini ada pada 2 kata yaitu demmand dan supply. Pada dasarnya 
pelaku pasar adalah manusia juga. Dengan mengukur lebih banyak mereka yang 
melakukan aksi beli (demmand) atau sebaliknya aksi jual (supply) maka kita dapat 
mengetahui kemana harga akan bergerak. Pendeknya jika demmand (ini bahasa 
Indonesianya adalah permintaan. Masih ingat waktu sekolah di SMA dulu?) bertambah 
sementara supply tetap maka seperti layaknya sembako di tanah air, harga akan segera 
merangkak naik. Demikian juga sebaliknya ketika supply (penawaran) yang bertambah 
tetapi demmand tetap maka harga akan mulai turun dikarenakan barang banyak beredar 
dipasaran. Dua hal inilah yang coba diketahui oleh analisa fundamental. 

Nah berhubung semua itu dilakukan oleh para pelaku pasar maka seperti layaknya 
psikologi massa hal itu pun berlaku dalam dunia forex. Ketika muncul berita-berita 
ekonomi misalnya yang melaporkan bahwa mata uang sebuah negara cenderung akan 
melemah maka analisa fundamental bertugas untuk menganalisa berita yang akan muncul 
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lalu jikalau berita tersebut muncul bagaimana kaitannya dengan reaksi pasar. Kadangkala 
dikarenakan pasar juga seringkali digerakkan oleh emosi sesaat, tanpa berita ekonomi apa 
pun sering kali terjadi aksi kenaikan atau penurunan harga mata uang. Biasanya ini 
disebabkan pergeseran demmand supply karena adanya pihak-pihak tertentu yang 
melakukan aksi pembelian atau penjualan dalam jumlah besar. 

 

Jenis-Jenis Berita Fundamental 

Ok, tadi sudah diterangkan bahwa dalam analisa fundamental faktor yang paling berperan 
adalah yang dinamakan sebagai berita. Sebagaian besar berita fundamental yang berperan 
dalam menentukan naik turunnya nilai mata uang adalah berita ekonomi. Informasi-
informasi seperti tingkat pengangguran, index kepercayaan konsumen dan produsen atau 
berita-berita sejenis lainnya menentukan apakah sebuah mata uang akan menguat atau 
justru melemah terhadap pasangan mata uang lainnya. 

Sebagian besar berita tersebut bermuara pada naik turunnya inflasi dalam sebuah negara. 
Dalam keadaan dimana inflasi mulai berjalan ke arah naik maka biasanya bank sentral 
akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga dalam sebuah negara biasanya 
akan diikuti kenaikan sementara (namun besar) pada mata uangnya. Secara logika hal ini 
bisa disebabkan karena sektor perbankan juga turut menaikan suku bunganya termasuk 
suku bunga tabungan dan deposito. Hal ini memicu semakin banyaknya dana yang 
dihimpun di bank sehingga uang yang beredar di pasaran akan berkurang. Sesuai hukum 
demmand supply ketika supply berkurang maka harga barang pun akan meningkat. 
Bahkan jikalau bank-bank di negara yang bersangkutan pun tidak ikut menyesuaikan 
dengan tingkat suku bunga yang ada psikologi dan pandangan para trader tetaplah 
demikian. Akibatnya mereka pun segera melakukan aksi buy yang akan menyebabkan 
demmand bertambah. Hal ini menjadi semacam self-prophecy (penggenapan terhadap 
apa yang diyakinkan oleh dirinya sendiri) akan apa yang market percayai. 

Dalam trading forex, naik turunnya suku bunga merupakan keputusan akhir dimana 
sebelumnya diawali oleh data-data inflasi di tingkat konsumen dan produsen. Berita-
berita ini pun sudah akan terlebih dahulu mempengaruhi pergerakan mata uang sehingga 
Anda tidak boleh menganggap hanya berita kenaikan suku bungalah yang penting. 

Ada puluhan berita fundamental yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar 
kedepannya. Ada berita fundamental yang penting untuk diperhatikan ada juga berita 
fundamental yang tidak diperlukan sama sekali dikarenakan berbagai faktor. Dalam hal 
ini memang adalah penting untuk memilah-milah berita fundamental yang penting dan 
tidak penting. Itu akan kita pelajari pada bahasan berikutnya yang berjudul “menyaring 
berita fundamental” 

Berikut adalah contoh tampilan berita fundamental forex trading di Belajar Forex dan 
cara penggunaannya. 
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Gambar di atas adalah tampilan berita fundamental harian dari website ini. Perhatikan 
pada bagian atas terdapat header dengan judul Tgl, Hari, Jam, dst. Berikut keterangannya:  
 
Tgl : Mencatat tanggal berapa berita akan dikeluarkan. Contoh: untuk Retail Sales AUD 
akan dikeluarkan tanggal 8 Mei 2007. 
Hari: Hari dimana berita dikeluarkan. Dalam satu minggu terdapat 7 hari namun untuk 
forex biasanya hari Sabtu dan Minggu dilewatkan karena tidak ada berita yang penting 
dan market tutup. 
WIB: Ini adalah jam pada saat berita dirilis. Perhatikan pada Belajar Forex format waktu 
adalah dalam WIB. Jadi jika Anda tinggal di Indonesia Tengah, tambahkan satu jam. 
Beberapa website forex luar negeri menggunakan format waktu GMT atau EST. Untuk 
GMT ke WIB, tambahkan 7 jam. Jadi jika di website tertulis 12 GMT itu artinya adalah 
19.00 WIB. Untuk EST (atau juga ET) tambahkan +12 untuk menjadi WIB. Perhatikan 
juga bahwa forex tidak mengenal jam karet. Jika dijadwalkan berita muncul jam 18.00 
WIB maka tepat jam 18.00 WIB berita tersebut akan keluar. Jadi kalibrasi jam Anda 
supaya tepat. 
Negara: Nama negara yang mengeluarkan berita fundamental tersebut. Cocokkan dengan 
mata uang yang Anda tradingkan. Untuk EUR, perhatikan berita dari Jerman dan 
Perancis. 
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Berita: Nama berita yang dikeluarkan. 
Impact: Nah, di Belajar Forex dikenal dua kode impact yaitu medium dan high volatility. 
Medium ditandai dengan warna oranye sedangkan untuk high ditAndai dengan warna 
merah. Untuk berita low volatility memang tidak dicantumkan oleh Belajar Forex karena 
menurut kami tidak ada gunanya. 
Actual: Jika waktu telah melewati hari dimana berita tersebut diluncurkan maka hasilnya 
akan dikeluarkan pada kolom ini. Sebagai contoh untuk Retail Sales AUD karena berita 
diluncurkan pada tanggal 8 Mei maka angka pada actual sudah ada yaitu 1.1%. Artikel ini 
dibuat tanggal 10 Mei 07. 
Forecast: Adalah ramalan atau prediksi para analis mengenai berapa angka yang 
mungkin keluar pada berita tersebut. Forecast digunakan sebagai patokan berita yang 
akan muncul. Hasil actual lebih besar atau lebih kecil dari forecast turut mempengaruhi 
bagaimana mata uang akan bergerak. 
Previous: Merupakan data berita pada periode sebelumnya. Jika berita tersebut muncul 
sebulan sekali maka previous merupakan data pada bulan sebelumnya. Hal ini berguna 
juga sebagai patokkan terhadap actual dan forecast. 
Detail: Jika Anda tidak memahami apa itu Retail Sales dari AUD atau nama-nama berita 
fundamental lainnya maka Anda dapat mengklik gambar lampu pada dikolom ini. Itu 
akan membawa Anda pada halaman penjelasan mengenai Retail Sales. Tentunya dengan 
bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Enak bukan? 
Nah bermodalkan tabel diatas Anda sekarang mengetahui apakah yang akan terjadi dan 
pada jam berapa sebuah berita akan dikeluarkan. Dengan demikian Kita dapat 
memutuskan entahkah Kita akan bertrading pada jam tersebut atau tidak. Andaikan Anda 
hendak bertrading pada saat news keluar maka yang perlu dilakukan adalah pertama-tama 
tentu saja melihat berita yang berkaitan dengan mata uang yang Anda tradingkan. 
 
Setelah itu maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah berita tersebut 
penting atau tidak penting. Berita yang diberi kode oranye (medium volatility expected) 
merupakan berita yang dapat membuat harga bergerak aktif seKitar 30 points ketika 
berita tersebut muncul. Sementara berita yang berkode merah (high volatility expected) 
dapat membuat mata uang bergerak 50-150 points ketika berita diluncurkan. Cukup besar 
bukan? 
 
Setelah Anda menentukan waktu dan mengidentifikasi berita yang akan muncul maka 
langkah berikutnya adalah melihat kolom forecast dan previous. Pusat dari semua ini ada 
pada forecast. Mari Kita ambil contoh singkat yaitu Retail Sales AUD. Retail Sales 
merupakan index yang mengukur tingkat penjualan di sektor ritel. Menguatnya indikator 
ini berefek positif terhadap pergerakan mata uang.  
 
Nah sekarang, bandingkan berapa besarnya Retail Sales bulan kemarin dengan forecast 
yang ditampilkan. Katakanlah misalnya kasus kali ini forecast menunjukkan lebih besar 
dibandingkan data prevoius maka ini mengakibatkan sebelum berita tersebut keluar mata 
uang dapat menguat secara perlahan. Hal ini disebabkan oleh munculnya sentimen pasar 
yang melihat bahwa prediksi lebih baik dibandingkan data sebelumnya sehingga pelaku 
pasar melakukan aksi beli bahkan sebelum berita tersebut dikeluarkan. Perilaku yang 
sama juga terjadi jikalau forecast adalah lebih kecil dibandingkan dengan prevoiusnya. 
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Dalam keadaan demikian maka mata uang akan cenderung melemah dikarenakan aksi 
sell terjadi. 
 
Kemudian pada saat nilai actual diumumkan, maka akan ada tiga kemungkinan yang 
mungkin terjadi: 

1. Nilai actual lebih besar dari forecast: dalam kasus Retail Sales maka ini akan 
mengakibatkan mata uang akan menguat lebih jauh lagi dikarenakan hasilnya ternyata 
jauh lebih baik dari yang diharapkan. 

2. Nilai actual kecil dari forecast tapi masih di atas prevoius: dalam kasus Kita kali ini, ini 
akan mengakibatkan mata uang melemah karena ternyata apa yang diharapkan pasar 
tidak terjadi. 

3. Nilai actual dibawah forecast dan previous: Tentu saja mata uang akan melemah 
dengan cepat karena ternyata perhitungan forecast meleset jauh dengan kenyataannya. 

Nah inilah keadaan yang terjadi ketika Anda melihat berita. O ya, ngomong-ngomong 
ada beberapa berita yang dapat digolongkan sebagai berita Super High Volatility. Berita 
seperti ini dapat berupa berita ekonomi atau isu-isu keamanan yang sedang terjadi. Dalam 
keadaan misalnya terjadi peledakan bom di Inggris maka ini juga berpengaruh terhadap 
pergerakan mata uang. Pada kondisi seperti ini kepercayaan investor dapat segera hilang 
dan mengakibatkan mata uang melemah dengan cepat. Sedangkan untuk berita ekonomi 
yang digolongkan Super High adalah berita seperti keputusan suku bunga (interest 
rate decission) dan juga laporan pembayaran gaji diluar sektor pertanian (Non Farm 
Payroll). Kedua berita ini dapat mengakibatkan harga bergerak dengan cepat dan juga 
dengan lonjakan yang besar. Jadi, kenalilah berita-berita tersebut. Pada sesi berikutnya 
akan Kita pelajari berita mana saja yang penting dan mana yang tidak. Sampai bertemu 
dikelas berikutnya yang berjudul: Menyaring Berita. 

 

 

7. MENYARING BERITA 

Terdapat kurang lebih 50 berita-berita fundamental yang dapat mempengaruhi 
pergerakan mata uang yang Anda tradingkan. Namun tidak semua berita tersebut 
berpengaruh secara signifikan. Beberapa diantaranya dapat membuat mata uang bergerak 
drastis. Lainnya hanya menimbulkan riak-riak kecil dan tidak cukup berarti untuk 
membuat trading profit. Berita mana saja yang penting dan mana yang tidak penting? 

Nah ini menjadi sebuah isu yang penting jika Kita ingin menjadi seorang trader setiap 
waktu dan tidak kenal musim. Hari ini ketika artikel ini dibuat ada seKita 10 berita 
fundamental yang patut diperhatikan mulai dari keputusan suku bunga hingga perihal 
masalah employment change.  
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Satu kata kunci jikalau Kita mau menguasai faktor fundamental dalam forex adalah 
membacanya! Untuk dapat mengetahui bahwa sebuah berita fundamental penting atau 
tidak memang diperlukan pengalaman dan pengetahuan. Namun beberapa website juga 
ada yang berbaik hati memberikan kriteria untuk setiap berita apakah berita tersebut tidak 
penting, cukup penting atau sangat penting. Nah berbahagialah jika Kita 
mendapatkannya. 
 
Untuk berita-berita yang tidak penting memang adalah baik untuk mengabaikannya serta 
tidak menghubungkan dengan trading Anda sama sekali dikarenakan hanya memberikan 
pengaruh tidak signifikan dan merecoki trading Kita. Namun berita-berita seperti Interest 
rate dan Employment Change adalah berbahaya untuk diabaikan begitu saja. 
 
Hal lainnya yang perlu Anda perhatikan juga adalah pasangan mata uang yang Anda 
tradingkan. Jika Anda bertrading AUDUSD, maka cukup perhatikan berita kedua negara 
tersebut saja. Jika muncul berita kenaikan suku bunga namun itu berasal dari Kanada ya 
tidak perlu diperhatikan. Abaikan saja. Namun untuk AUD Anda juga perlu mengetahui 
apa yang terjadi dengan negara tetangganya yang bermata uang NZD yaitu Selandia Baru 
(New Zealand) dikarenakan mereka sangat dekat dan mirip satu sama lain. 
 
Nah pertanyaannya berita-berita mana saja yang perlu Saya perhatikan dan mana yang 
tidak perlu? 
 
Selain dari resume website yang Anda gunakan, Anda perlu memahami berita-berita 
penting yang terkait dengan trading Anda. Kita sudah mempelajarinya pada bahasan 
sebelumnya bahwa kebanyakkan website penyaji berita forex memberi tAnda berita mana 
saja yang tidak terlalu berpengaruh, cukup berpengaruh atau sangat berpengaruh terhadap 
pergerakan mata uang. 
 
Selain itu juga telah disampaikan bahwa hanya berita negara dimana mata uangnya Anda 
tradingkan yang perlu Anda perhatikan. Sebagai contoh jika Anda bertrading GBPUSD 
maka cukuplah Kita melihat berita dari kedua negera tersebut saja. Meskipun ada berita 
penting yang akan dikeluarkan hari ini namun itu adalah berita dari negara Kanada 
misalnya, ya cukup diabaikan saja. 
 
Namun kedua hal diatas seringkali tidaklah cukup. Beberapa trader pemula mengalami 
masalah berkaitan dengan analisa fundamental dikarenakan kurangnya pemahaman 
mengenai detail dari setiap rumor yang berkembang di market dan berita yang muncul. 
Namun jangan khawatir, artikel kali ini akan membantu Anda untuk mengatasi kedua hal 
tersebut. 
 
Pertama mengenai isu. Jarak dan kecepatan rumor yang beredar menjadi penting disini. 
Masalahnya Kita sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi mengenai 
pendapat pasar secara keseluruhan. Sebagaian besar transaksi forex terjadi pada bursa 
luar negeri. Ketika terjadi aksi pembelian atau penjualan besar-besaran karena adanya 
rumor yang beredar dan bukan karena berita fundamental Kita akan kerepotan karena 
sungguh-sungguh tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. 
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Untuk itu Kita memerlukan akses yang dapat membantu Kita mengetahui informasi yang 
sedang beredar di market pada saat Kita sedang bertrading. Sumber informasi yang dapat 
mengakomodasi bagaimana kondisi market saat itu dan harus diupdate dengan cepat. 
Untungnya, jika Kita menggunakan paltform dari GAIN Capital, hal tersebut disediakan. 
Jika Anda memperhatikan platform, terdapat tab berjudul “COMMENTARY” pada 
bagian kanan dari platform yang bernama FOREX Insider. Tab ini khusus membahas 
berbagai “pernak-pernik” dalam keseharian bertrading seperti bagaimana kondisi market 
pada saat jam tersebut dan rumor-rumor yang beredar pada saat itu bila ada. Berita yang 
ditampilkan tidak terlalu detail dan panjang lebar namun justru itulah kelebihannya. Ini 
membuat news pada FOREX Insider dapat diupdate dengan cepat bahkan mendekati 
realtime. Tab ini berbeda dengan Daily Fx Analysis pada bagian lain di platform yang 
membahas berita forex namun bersifat lebih komprehensif. Karena lebih komprehensif 
maka update juga membutuhkan waktu. Gambar dibawah ini menunjukkan tampilan 
FOREX Insider tab pada platform Forex.com. Letaknya disebelah kanan dari platform. 
 

 
 
 
Ada banyak informasi-informasi penting yang dapat Anda peroleh dengan menggunakan 
window FOREX Insider ini. Kadang FOREX Insider menampilkan aksi pembelian atau 
penjualan sejumlah bank besar yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar. Atau 
informasi seputar isu inflasi Inggris yang sedang meningkat pada saat tulisan ini dibuat. 
Saya harap FOREX Insider dapat membantu Anda dalam bertrading dan menangani isu-
isu yang beredar diseputar market.  
 
Nah sekarang berkaitan dengan berita yang muncul dan mana yang penting dan mana 
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yang tidak, seperti telah dibahas, website dapat membantu Anda untuk memilah-milah 
mana berita yang penting dan mana yan tidak. Namun adalah lebih baik bagi Anda untuk 
dapat memahami lebih detail mengenai berita yang perlu Anda simak. Sebagai contoh, 
Retail Sale. Dari penjelasan pada sub bab sebelumnya indikator ini tergolong penting. 
Tapi tahukan Anda apa Retail Sales itu? Mengapa jika Retail Sales naik mata uang bisa 
naik? Nah kalau Anda belum tahu, ada baiknya Anda membacanya mulai dari sekarang. 
 
Pada Belajar Forex terdapat puluhan artikel fundamental baik yang cukup penting atau 
yang sangat penting untuk Anda pelajari. Semuanya dalam Bahasa Indonesia untuk 
memudahkan Anda mempelajarinya. Namun untuk memudahkan Sekolah Anda saat ini, 
berikut dilampirkan beberapa berita ekonomi yang perlu Anda simak beserta keterangan 
singkat dan pengaruhnya terhadap mata uang. Ingat bahwa Anda selalu dapat mengetahui 
lebih detail informasi berita fundamental pada section Analisa Fundamental di website 
ini. 

1. Average Earning Index (AEI atau biasa disebut Average Earning saja): Berita 
ekonomi ini biasanya dikeluarkan oleh Inggris dan Kanada. AEI memberikan informasi 
pendapatan para pekerja dan hubungannya dengan tingkat inflasi melalui indikator 
fundamental lainnya yang disebut RPI (Retail Prices Index). Bila AEI mengalami 
kenaikan lebih cepat dibandingkan RPI maka ini adalah indikasi bahwa upah mengalami 
kenaikan lebih cepat dibandingkan kenaikan harga barang. Hal ini baik bagi 
perekonomian sebuah negara namun dampak negatifnya adalah naiknya tingkat inflasi. 

Pada forex trading apabila inflasi mengalami kenaikan maka mata uang cenderung akan 
menguat dikarenakan ekspektasi meningkatnya suku bung. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bila AEI mengalami kenaikan maka mata uang akan naik juga. AEI 
tergolong high volatility expected indicator. 

 

2. Chicago PMI: Ini adalah indikator fundamental khusus yang dikeluarkan oleh 
Amerika Serikat. Chicago PMI (atau PMI saja) memberikan informasi naik atau turunnya 
tingkat pengeluaran para purchasing manager di kota Chicago yang banyak diantaranya 
merupakan industri manufaktur. Naiknya indikator ini merupakan indikasi menguatnya 
mata uang USD. PMI tergolong high volatility expected indicator. Oh ya, PMI itu 
singkatan dari Purchasing Manager’s Index 

 

3. Consumer Price Index (CPI): Inggris dan Amerika Serikat merupakan negara yang 
paling sering mengalami naik turunnya mata uang dikarenakan berita CPI ini. CPI 
merupakan indiakator penentu tingkat inflasi di titik konsumen. CPI sendiri membantu 
menentukan berapa besarnya kepercayaan konsumen dalam satu bulan dalam melakukan 
pembelian. Apabila CPI naik maka mata uang negara yang bersangkutan juga akan ikut 
naik. CPI tergolong indikator medium volatility expected namun apabila perhitungan CPI 
dilakukan diluar sektor makanan dan energi maka CPI dapat menjadi high volatility 
expected fundamental indicator karena kedua sektor tersebut merupakan sektor yang 
paling sering berubah dari waktu ke waktu. CPI biasa dikeluarkan seKitar tanggal 13 
setiap bulannya pada pukul 20.30 WIB (13.30 GMT).  
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4. Gross Domestic Product (GDP): Hampir semua orang tahu apa itu GDP. Bahasa 
Indonesianya Produk Domestik Bruto. GDP merupakan salah satu indikator fundamental 
penting dalam keseharian forex Kita. Bila GDP mengalami kenaikan maka secara 
sederhana mata uang akan menguat dikarenakan produksi sebuah negara juga meningkat.  

 

5. Money Supply: Indikator ini mengukur tiga hal yaitu jumlah uang yang beredar di 
masyarakat dalam bentuk koin atau kertas, besarnya pinjaman bank kepada masyarakat 
dan jumlah perubahan nilai hutang yang belum dilunasi oleh pemerintah. Naiknya Money 
Supply biasanya akan menyebabkan mata uang menguat. 

 

6. Non Farm Payrolls: Ini salah satu berita yang paling ditunggu-tunggu oleh 
kebanyakan trader fundamental. Non Farm Payroll (dikeluarkan oleh US) muncul 
sebulan sekali pada hari Jumat minggu pertama. Non Farm Payrolls mengukur besarnya 
pengeluaran pemerintah dalam pembayaran gaji diluar sektor pertanian dibandingkan 
bulan sebelumnya. Meningkatnya Non Farm Payrolls dapat mengakibatkan mata uang 
menguat dengan drastis dalam hitungan puluhan hingga beberapa ratus point. Jadi NFP 
dapat digolongkan indikator very high volatility expected. 

 

7. Producers Price Index (PPI): PPI merupakan indikator pengukur tingkat inflasi sama 
seperti CPI. Bedanya jika CPI berada di sisi konsumen maka PPI mengukur inflasi dari 
tingkat produsen. Kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi dan berbagai komponen 
produksi menjadi bagian dari perhitungan PPI. Jika PPI mengalami kenaikan maka mata 
uang akan menguat. PPI biasa dikeluarkan seKitar tanggal 11 setiap bulan pukul 20.30 
WIB (13.30 GMT). PPI tergolong high voltility expected indicator. 

8. Retail Sales: Retail Sales mencatat total penjualan barang di sektor tetapi tidak 
termasuk jasa karena pengukuran jasa tergolong sulit. Retail Sales merupakan salah satu 
indikator yang baik untuk mengukur tingkat pengeluaran konsumen. Biasanya bil AEI 
(Averaga Earning Index) mengalami kenaikan maka Retail Sales juga akan meningkat 
karena naiknya upah pasti diikuti meningkatnya konsumsi. Bila Retail Sales naik maka 
mata uang juga akan naik nilainya. Retail Sales dikeluarkan seKitar tanggal 12 setiap 
bulannya pada pukul 20.30 WIB (13.30 GMT). 

9. Trade Balance: Trade Balance adalah selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor 
sebuah negara. Nilai minus menunjukkan impor lebih besar dibanding ekspornya dan 
sebaliknya jika positif itu menunjukkan espor lebih besar dibandingkan impor. 
Kebanyakan negara yang sedang melakukan ekspansi perdagangan atau negara 
berkembang memiliki Trade Balance yang negatif. Namun demikian dalam pasar uang, 
semakin positif nilai Trade Balance maka semakin menguat nilai mata uang negara 
tersebut.  

 

10. ISM Manufacturing Index (ISM-MI): Insititute of Supply Management 
Manufacturing Index merupakan indikator terbesar untuk indikator fundamental yang 
mengukur indeks manufaktur. Dikeluarkan pada hari pertama jam kerja setiap bulannya, 
ISM-MI merupakan hasil surver lebih dari 20 industri manufaktur dan melibatkan 300 
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purchasing manager di Amerika. Cara pembacaannya kurang lebih sama, bila ISM-MI 
mengalami kenaikan tentu saja mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. 

 

11. Consumer Confidence Index (CCI): merupakan indikator yang mengukur tingkat 
kepercayaan pada 5000 konsumen yang di survey dan pAndangan mereka terhadap 
prospek ekonomi kedepan. CCI dikeluarkan setiap hari Selasa pada akhir bulan pukul 
22.00 WIB (15.00 GMT). Bila CCI mengalami kenaikan itu artinya kepercayaan 
konsumen meningkat terhadap perkembangan ekonomi dan mengakibatkan mata uang 
dapat meningkat. CCI tergolong Moderate Volatility Expected indicator. 
 
12. Interest Rate Statement: Setiap bulannya Bank Sentral tiap-tiap negara selalu 
mengumumkan kebijakan suku bunga bank sentral sebagai patokan bagi bank-bank 
lainnya di negara tersebut. Keputusannya apakah naik, turun atau tetap. Suku bunga 
tersebut pada akhirnya akan menentukan besarnya suku bunga deposito, kredit, tabungan 
dan berbagai kebijakan pinjam-meminjam lainnya pada dunia perbankan di negara itu. 
Dapat dikatakan kebijakan suku bunga merupakan salah satu aksi final Bank Sentral 
terhadap berbagai kondisi ekonomi yang terjadi di negaranya. 
 
Pasar uang termasuk jenis investasi yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. 
Terutama apabila terjadi perubahan suku bunga yang tidak diprediksi sebelumnya oleh 
pasar. Sederhananya apabila terjadi kenaikan suku bunga maka dapat dikatakan bahwa 
mata uang akan meningkat dengan drastis dan sebaliknya apabila terjadi penurunan suku 
bunga maka mata uang akan mengalami pelemahan dengan drastis pula. Kebanyakan 
negara maju menahan laju suku bunganya untuk menghambat terparkirnya dana di Bank 
dan tidak diolah menjadi investasi di dunia riil. Sebaliknya pada negara berkembang 
biasanya pemerintah mencetak terlalu banyak uang untuk membiayai kegiatan 
pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan suku bunga yang lebih kompetitif guna 
menarik uang yang terlalu banyak beredar dipasar dengan cara membuat bunga tabungan 
dan deposito terlihat menarik. Pada saat tulisan ini dibuat, suku bunga Jepang ada pada 
rate 0.5% sedangkan US dan Inggris berturut-turut di level 5.25% dan 5.50%. Indonesia? 
Kondisi makro ekonomi Indonesia sedikit membaik sejak awal 2007 sehingga suku 
bunganya turun dari 9.5% menjadi 8.25%. 

Ingat bahwa Anda dapat kapan saja membaca resume lengkap mengenai berita 
fundamental diatas pada bagian lain di website ini yang membahas khusus mengenai 
artikel fundamental. Semakin banyak detail yang Anda tahu akan semakin membantu 
Anda dalam bertrading. 
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8. JAM-JAM MARKET DAN VOLATILITAS 

Pelajaran berikutnya, mari Saya bawa Anda untuk membandingkan pergerakan harga 
pada beberapa jam tertentu. Pelajaran kali ini akan membahas mengenai jam-jam terbaik 
untuk bertrading dan kaitannya dengan volume transaksi forex Kita. 

Sekarang perhatikan pergerakan GBPUSD pada pukul 02.00 hingga kembali ke pukul 
02.00. 
 

 
 
 
Gambar diatas merupakan tampilan GBPUSD selama 24 jam dengan menggunakan time 
frame 30 menit. Artinya satu grafik candlestick mewakili pergerakan GBPUSD selama 
30 menit. Terlihat pada area yang diraster dengan warna hijau harga bergerak dengan 
lamban dan dapat dikatakan miskin volatilitas pasar. Sebaliknya pukul 14.00 hingga 
pukul 02.00 nampak bahwa harga bergerak dengan aktif sekali dan menimbulkan 
fluktuasi yang luar biasa. Jika Anda cukup rajin memperhatikan grafik, hal ini terus 
menerus berulang setiap harinya dan tidak pernah tidak terjadi. Mengapa demikian?  
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Jawabannya ada pada jam pembukaan market. Pada pukul 02.00 hingga pukul 14.00 
WIB, harga nyaris tidak bergerak dikarenakan memang market kebanyakan tidak sedang 
buka. Sebaliknya pada pukul 14.00 hingga pukul 02.00 WIB market London dan 
Newyork dibuka sehingga menyebabkan transaksi ramai terjadi dan akibatnya harga 
bergerak dengan aktif. 
 
Jadi mengetahui kapan jam market dibuka akan sangat membantu Kita untuk mengetahui 
bagaimana pergerakan mata uang. Dan jangan lupa untuk menyamakan dengan mata 
uang yang Kita transaksikan. Sebagai contoh katakanlah Kita bertrading GBPUSD maka 
penting bagi Kita untuk mengetahui jam berapa market Inggris dibuka dan jam berapa 
market US dibuka. Kapan terjadi pertemuan kedua jam pembukaannya dan kapan market 
ditutup? Nah jika Anda bertrading USDJPY, maka kapan market inggris dibuka dan 
bagaimana kaitannya dengan trading Kita tidak masalah sama sekali. Sebaliknya Kita 
harus mengetahui kapan perdagangan Yen ramai dilakukan dan juga dengan USD. 
 
Itu sebabnya jika Anda bertrading dengn mata uang negara-negara Eropa atau Inggris 
kebanyakan pergerakan terjadi pada malam hari. Jika pagi hari Anda melihat grafik 
GFPUSD, rasanya harga benar-benar lamban bergerak. Kebanyakan berita fundamental 
yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan juga muncul pada jam-jam dimana 
marketnya dibuka. Tentu saja ini menambah keaktifan harga. 
Sekarang yang menjadi pertanyaan jam-jam berapakah tepatnya marketi dibuka. 
Bagaimana jika Saya bertrading AUD? Jam berapa pasar AUD dibuka? Jangan khawatir, 
Belajar Forex telah menyediakan ringkasannya untuk Anda. Perhatikan gambar dibawah 
ini: 
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Daerah yang diberi warna hijau adalah jam dimana market dibuka. Untuk JPY misalnya, 
pasar dibuka dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00 WIB atau jika diganti dengan format 
GMT menjadi pukul 00.00 – 07.00 GMT. Dengan demikian dapat dikatakan pada jam 
tersebut Yen aktif diperdagangkan. Sebaliknya untuk market USD, market dibuka pukul 
20.00 hingga 04.00 WIB pagi hari. Itu sebabnya pada malam hari rasanya USD lebih 
aktif bergerak. Dari jam pembukaan market inilah Kita dapat mengetahui mengapa 
pasangan USDJPY kalah aktif dibandingkan dengan GBPUSD misalnya dalam 
perdagangan setiap harinya. Jawabnya ada pada saat pertemuan kedua market yang ada. 
Pada GBPUSD kedua market bertemu antara 20.00 hingga pukul 23.00 dimana kedua 
pasar dibuka. Sedangkan USDJPY tidak pernah mengalami jam dimana kedua market 
dibuka. Itu sebabnya GBPUSD sangat aktif pada jam 20.00 hingga 23.00 WIB sementara 
USDJPY tidak terlalu aktif sepanjang hari meski tidak dapat juga dikatakan tidur sama 
sekali. 

Nah ini akan membantu Anda untuk menyesuaikan kapan jam terbaik dalam bertrading 
bagi Anda secara pribadi. Jika Anda adalah seorang karyawan yang bekerja dari pagi 
hingga sore hari sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk melihat pergerakan mata 
uang melalui kantor maka mungkin Anda dapat bertrading pada malam hari. Bukan saja 
membantu supaya konsentrasi pekerjaan Anda tidak terpecah (sehingga si Boss marah-
marah) tapi juga pada malam hari harga bergerak lebih cepat sehingga waktu untuk 
menunggu harga mencapai titik Taking Profit menjadi lebih singkat. Bertradinglah pada 
mata uang Eropa dan US. Contohnya EURUSD, USDCHF atau GBPUSD. 
 
Jika Anda adalah seorang pensiunan atau seorang ibu rumah tangga yang notabene 
memiliki cukup waktu mengamati pergerakan mata uang, tidak ada salahnya bertrading 
pada AUDUSD atau USDJPY yaitu negara-negara yang selisih waktunya tidak terlalu 
jauh dengan Indonesia atau Malaysia tempat dimana Kita tinggal.  

 
Perlu dicatat juga bahwa kadangkala pergerakan yang cepat dari mata uang dan tingginya 
volatilitas tidak selalu menjamin bahwa Kita memperoleh profit. Jika Anda adalah 
seorang analis teknikal murni maka seringkali jam-jam pada saat market dibuka adalah 
jam-jam yang menjengkelkan sebab analisa teknikal Kita seringkali melenceng 
dikarenakan banyaknya isu-isu dan berita fundamental yang dapat menyebabkan harga 
bergerak dengan aktif sekali. Mereka yang bertrading dengan menggunakan analisa 
teknikal cenderung lebih menyukai situasi yang tenang dan dapat diprediksi oleh 
sejumlah indikator mereka. Itu sebabnya banyak yang bertrading bahkan di pagi hari 
yang meskipun pergerakan terjadi dengan lamban sekali tapi setidaknya mata uang dapat 
diprediksi dengan lebih baik. Nah dari sini, tentukan mau bagaimana Anda bertrading? 
Jika Anda lebih menyukai analisa teknikal, lebih baik hindari berita-berita fundamental 
yang muncul pada saat market buka. Bertradinglah justru pada saat market sedang tutup 
untuk mendapatkan hasil terbaik. Sebaliknya jika Anda menyukai sebuah keramaian dan 
percepatan menjadi faktor utama maka carilah jam-jam dimana market dibuka. 
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HUNTING FOX 

 
 

1. MONEY MANAGEMENT 

 

Pertama kami ucapkan selamat. Anda telah mempelajari modul Sekolah Forex dan kini 
sampai pada kelas terakhir dari sekolah ini. Mungkin banyak dari Anda berpikir apalagi 
yang masih bisa Saya pelajari. Saya telah mempelajari analisa teknikal dan fundamental. 
Juga berbagai ilmu-ilmu praktis forex lainnya sejak Walking Lamb class. Apa lagi? 

Benar Anda telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik bertrading forex. Dan 
sekarang Kita hanya tinggal melakukan sentuhan akhir dari cara trading Kita. Namun 
justru sentuhan akhir ini sangat penting. Kenyataannya forex memiliki banyak faktor dan 
variabel yang tidak boleh ada lewatkan satu pun. Kalau ada satu saja faktor yang Anda 
abaikan, katakanlah faktor “X”, maka bisa jadi keseluruhan bangunan trading Anda akan 
runtuh karena X tadi. Jadi, simak pelajaran-pelajaran Hunting Fox disini dengan seksama 
karena disini Kita mulai masuk ke sisi praktis forex namun dalam scoop yang lebih 
makro. 
 
Ok, pelajaran pertama Kita adalah apa yang disebut sebagai Money Management. Jika 
Forex adalah sebuah bisnis, maka money management merupakan faktor yang 
menentukan apakah bisnis yang Anda jalani adalah bisnis kelas “warung” atau bisnis 
profesional yang juga dijalankan oleh seorang profesional. Bukankah perbedaan antara 
bisnis kelas warung dan profesional ada pada tata kelolanya?  
 
 
Mari Kita bandingkan antara sebuah toko kelontong dengan sebuah supermarket. Sama-
sama menjual sembako, tapi apa yang membedakan keduanya? Tentu saja supermarket 
dikelola dengan manajemen yang rapi dan mengAndalkan sebuah sistem yang baik. 
Tidak demikian dengan sebuah toko kelontong biasa yang apabila pemiliknya masuk 
angin dan tidak dapat datang ke tokonya saja maka toko tersebut harus ditutup. Dan mana 
yang lebih berhasil? Toko kelontong atau supermarket? Ya tentu saja supermarket. Jadi, 
jangan berbisnis dengan model warung. Tapi jalankan dengan profesional! 
 
Jangan bertrading forex juga dengan model pemiliki warung kelontong, tapi jalankan 
dengan model sebuah supermarket. Dan faktor penentu hal ini dalam forex adalah apa 
yang disebut dengan money management ini. Tanpa money management, mungkin Anda 
akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Namun tidak dalam jangka 
panjang.  
 
Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang terintegrasi 
dalam sebuah trading system mengenai bagaimana Anda mengontrol keuangan Anda 
selama bertrading. Tentu saja hal ini mutlak Anda miliki. Praktisnya, money management 
menyangkut hal-hal berikut ini: 
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• Innitial Margin dan Margin Added (bila ada). 

• Besar resiko per transaksi yang bersedia Anda tanggung. 

• Maximum Drawdown 

• Risk to Reward Ratio  

 

1. Innitial Margin & Margin Added  
 
Innitial margin adalah modal awal yang hendak Anda setorkan pada pialang untuk 
bertrading. Sedangkan margin added adalah modal tambahan yang mungkin Anda 
tambahkan untuk Anda bertrading/ mempertahankan posisi yang terfloating bila ada 
dikemudian hari.  
 
Dari dua hal ini dapat dilihat bahwa money management bermula bahkan sebelum Anda 
bertrading dan membuka posisi Anda yang pertama. Sama halnya dalam bisnis-bisnis 
lainnya, modal memegang peranan penting dalam trading Anda dikemudian hari. Mereka 
yang bertrading dengan modal $5000 tentu saja berbeda cara tradingnya dengan yang 
bermodal $500. 
 
Beberapa pialang memang menerapkan minimum pembukaan account yang sangat 
murah. Bahkan di Gain Capital sendiri minimum pembukaan account forex hanyalah 
sebesar $250. Sangat kecil sekali. Namun ini bukan berarti kami menyarankan Anda 
bertrading dengan modal minim. Bagaimana pun modal kecil menuntut kecermatan dan 
kesabaran dalam membuka sebuah posisi beserta resiko yang harus Anda tanggung tentu 
saja lebih besar. 
 
Ambilah contoh demikian, jika Anda membuka account forex Anda sebesar $250. Maka 
dengan membeli 1 lot GBPUSD di harga 1.9700. Dengan demikian margin jaminan 
perlotnya adalah $197. Maka sisa dana Anda sekarang menjadi $250-$197 = $53. Nah 
$53 inilah dana yang Anda miliki untuk mempertahankan pergerakan posisi Anda. 
 
Jika beberapa jam setelah Anda membuka posisi BUY di 1.9700 tersebut harga turun ke 
1.9647 (turun 53 points dari posisi awal Anda), maka akan terjadi Margin Call. Posisi 
Anda akan tertutup otomatis oleh sistem dikarenakan kurangnya jaminan. Dalam keadaan 
ini Anda harus menanggung kerugian sebanyak 53 points atau nilainya sama dengan 53 
Dollar. 
 
Sialnya jikalau setelah harga turun ke 1.9647 beberapa hari kemudian harga malah 
melonjak tinggi ke 1.9800. Tentu saja jika Anda tidak mengalami margin call 
sebelumnya maka Anda akan memperoleh keuntungan sebesar 100 Dollar per lotnya. 
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Mimpi tinggalah mimpi. Dikarenakan kurangnya modal, kesempatan profit Anda berubah 
menjadi sebuh mimpi buruk bernama margin call. 
 
Kejadian itu tidak perlu terjadi Andaikata misalnya Anda memulai trading Anda dengan 
modalh $1000. Dengan membuka posisi 1 lot buy di 1.9700 dan kemudian harga turun ke 
1.9647 maka Anda masih memiliki sisa dana sebanyak $750 Dollar lagi. Artinya kalau 
harga turun ke 1.8897 barulah margin call terjadi. Sesuatu yang sangat sulit terjadi dalam 
beberapa hari pergerakan bagi GBP (dan juga mata uang lainnya). 
 
Nah dari sini Anda mengerti perbedaannya antara bertrading dengan modal minim dan 
bertrading dengan modal cukup bukan? Bagaimana pun modal tidak dapat dibohongi. 
Tanpa modal yang cukup, bagi seorang pemula forex, itu sama saja maju berperang tanpa 
mempersiapkan pertahanan yang cukup.  
 
Lalu apakah bisa Saya memulai trading Saya dengan modal terbatas misalnya $250 dan 
memperoleh profit? 
 
Bisa! Namun dibutuhkan analisa yang cermat dan kesabaran ekstra bagi Anda. Dalam 
contoh kasus diatas, maka tentu saja Anda harus cukup bersabar untuk menunggu harga 
turun lebih jauh lagi dibawah level 1.97 guna menghindar MC pada account Anda. Hal 
ini memang gampang-gampang susah. Bahkan bagi seorang profesional sekalipun. 
Masalahnya apakah mungkin setelah harga mencapai level 1.9700 dia akan terus turun ke 
1.9650? Atau jangan-jangan setelah turun ke 1.9700 maka harga akan segera melonjak 
naik ke 1.9800 dan dengan demikian Saya kehilangan kesempatan memperoleh profit. 
Butuh kesabaran ekstra dan permainan yang sangat cermat. Sedikit saja meleset maka 
bubarlah semuanya.  

Nah daripada Anda stress karena minimnya modal dan selalu terancam margin call 
memang disarankan untuk membuka trading dengan modal yang mencukupi. Berapa? 
Jika Anda hanya membuka 1 lot setiap kali bertrading dan tidak akan membuka posisi 
baru hingga 1 lot tersebut mencapai profit atau menyentuh stop loss Anda, maka 
disarankan untuk memulainya dengan modal $1000. Jika Anda hendak membuka 2 lot 
dalam satu kali transaksi maka tinggal di kali kan 2 menjadi $2000. Sederhana bukan? 
Dengan dana yang cukup, Anda memiliki sedikit kebebasan untuk melakukan manufer-
manufer dalam trading Anda dan mengurangi beban psikologis karena terbatasnya modal. 

Tentu saja semakin besar akan semakin baik. Apalagi innitial margin Anda besarnya 
$10.000 dan pembukaan posisi hanya sebanyak 1 lot. Ya tidak perlu pasang Stop Loss 
pun rasanya tidak akan terkena margin call. Cukup makan interest rate yang besarnya 
kurang lebih 2000 Rupiah seharinya. Ya lumayanlah, Rp 720 Ribu dalam setahun. Belum 
kalau posisi Kita profit. 
 
Itu yang dimaksud dengan bagaimana perhitungan innitial margin. Jadi, rencanakan baik-
baik bagaimana Anda bertrading kelak. Dalam demo account biasanya Anda diberikan 
dana virtual sebesar $2000 untuk bertrading. Seringkali mereka yang mencoba demo 
account memperoleh profit yang besar dan ketika mereka mencobanya pada real account 
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boro-boro profit, yang ada dana langsung hilang karena rugi besar. Masalahnya dimana? 
Perbedaan yang paling sering terjadi adalah modal awal mereka pada real account 
ternyata tidak sama dengan dana yang disediakan pada virtual account. Mereka yang 
tidak menyadari hal ini kemudian terjebak untuk mengadu peruntungan mereka dengan 
alasan toh pada demo account mereka sudah profit. Lalu mereka memulai trading mereka 
hanya dengan sebesar $500! Ya tentu saja rugi!! Besarnya tahanan yang dimiliki $2000 
dengan $500 tentu saja beda. Ah betapa naifnya. 
 
Perihal margin added, beberapa orang lebih menyukai untuk menyetorkan innitial margin 
mereka dengan jumlah secukupnya dengan alasan bahwa jika dikemudian hari account 
mereka terancam margin call maka mereka dapat menambahkan dana (injection 
istilahnya) guna menahannya. Ya boleh-boleh saja. Sah dan legal kok. 
 
Hanya dalam hal ini ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan: 

• Waktu antara penyetoran hingga dana efektif masuk ke account Anda biasanya 1 
hingga 2 hari. Pertimbangkan dengan masak jangan sampai margin call terjadi 
dalam 2 hari kedepan. Jadi lakukan injection jauh-jauh hari untuk amannya. 

• Bagi yang gemar injection, Anda harus tahu sampai batas mana Anda hendak 
berhenti melakukan injection. Ini untuk mencegah terjadinya kerugian yang tak 
terkendali dikarenakan Anda menggunakan uang apa saja yang ada di dompet 
untuk injection. Kita sudah membahas di awal-awal pelajaran Kita bahwa harus 
ada batas dimana Kita berhenti dikarenakan ternyata rugi yang terlalu besar 
dengan berbagai faktor yang tidak/ terlalu sulit di atasi. 

• Pertimbangkan juga biaya transfer antar bank luar negeri yang besarnya kadang 
bisa mencapai 20 Dollar. Ya lumayanlah biayanya. 

• Apakah setidaknya kemungkinan profit dapat tercapai apabila Anda melakukan 
injection? 

Nah apabila Anda bersedia menanggung faktor-faktor diatas, tidak menjadi masalah 
apabila injection dilakukan. Selama itu masih dalam batas kontrol investasi dan membuka 
kesempatan untuk mendapatkan profit, lakukanlah.  

 

2. Besarnya Resiko per Trade yang Bersedia Anda Tanggung 

Resiko per trade artinya apabila sekali Anda membuka posisi, berapa besar batasan loss 
yang mau Anda tanggung jika seandainya posisi Kita berlawanan dengan market? Kelak 
hal ini akan berkaitan dengan bagaimana Anda membangun sebuah trading system. 
 
Bagaimana pun dalam setiap kali transaksi Kita harus menyadari bahwa tidak selamanya 
analisa Kita benar. Meskipun kadang benar namun bisa juga time frame yang Kita 
gunakan keliru. Artinya andaikata Kita memprediksi harga naik dalam 2 jam kedepan 
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ternyata kenaikan baru terjadi setelah 2 hari kemudian. Atau bahkan tidak naik sama 
sekali hingga Kita mengalami kerugian. 
 
Kendala yang dihadapi pemula adalah seringkali Kita tidak bersedia untuk mengatakan 
bahwa Kita keliru dan menutup posisi Kita yang loss. Dengan demikian Kita menunggu 
hingga harga berbalik kembali yang entah kapan terjadinya. Mungkin berbalik. Tapi 
perkara menunggu harga berbalik sesuai dengan yang Kita harapkan seringkali menjadi 
waktu-waktu yang penuh frustrasi. Kadang bisa sebulan. Lainnya yang lebih buruk harga 
tidak pernah kembali dalam waktu selama 6 bulan.  
 
Andaikata Anda membuka sebuah posisi Open Sell GBP pada 1.8830 pada 20 Oktober 
2006 dan tidak memasang Stop Loss. Kalaupun dana Anda tidak terbatas jumlahnya, 
Anda harus menunggu sampai waktu yang tidak diketahui lamanya supaya harga kembali 
ke titik tersebut karena sampai tulisan ini dibuat yaitu 21 Mei 2007 harga GBPUSD 
masih ada di kisaran 1.9700! Perhatikan gambar dibawah ini yang ditandai dengan garis 
putus-putus berwarna hitam. Itu adalah saat dimana harga berada di 1.8830 sedangkan 
garis putus-putus berwarna biru adalah posisi harga GBPUSD pada saat gambar diambil. 

 

 
 
Maksud dari point ini adalah: Stop Loss itu penting. Dan itu merupakan bagian dari 
money management. Tanpa itu maka trading Kita seperti sebuah kendaraan tanpa rem. 
Anda dapat melaju secepat Anda mau tapi tentu ada saatnya dimana Kita ingin berhenti 
bukan?  
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3. Maximum Drawdown 
 
Yang dimaksud dengan maximum drawdown adalah berapa besarnya loss berturut-turut 
yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Mari Kita mulai dengan sebuah 
perumpamaan: Katakanlah Kita memiliki sebuah trading system yang mampu 
memberikan akurasi profit sebesar 70% dalam tiap bulannya. Artinya dalam satu bulan 
maka kemungkinan Kita memperoleh profit dari model trading yang Kita miliki adalah 
70% dan 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali transaksi maka 70 kali posisi 
yang Kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi. Lumayan bagus bukan? 
 
Tetapi itu saja tidak cukup. Money management menentukan disini. Bagaimana apabila 
Kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut turut? Jadi dari trade pertama hingga 
trade ke tiga puluh Kita mengalami loss dan barulah trade ke 31 hingga ke 100 profit Kita 
peroleh. Nah masalahnya apakah dana yang tersisa setelah trade ke 30 masih mencukupi 
untuk bertransaksi di trade ke 31 dan seterusnya? Inilah yang dimaksud dengan 
drawdown. Berapa besarnya drawdown maksimum yang mungkin terjadi? 
 
Mungkin ada diantara Anda yang berkata: “Wah tidak mungkin Saya mengalami loss 30 
kali berturut-turut!” Kenapa tidak? Bukankah Kita bukan dewa? Atau tidak perlu 30 kali 
10 kali saja mungkin sudah membuat Kita berpikir berulang kali dengan sistem trading 
Kita.  
 
Ok, kembali ke kasus 30 kali loss berturut-turut itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya 
ada beberapa cara: 
 
Memperbaiki sistem trading Anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 
90:10. 
 
Kelihatannya memang sangat baik bukan? Tapi ini jelas tidak mudah. Memiliki sistem 
yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu 
membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya 
ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit. 

 

Solusi 1: Memperbesar modal 

Nah ini masih lebih mungkin dibandingkan dengan solusi pertama tadi. Dengan 
memperbesar modal maka Kita memiliki buffer yang lebih besar untuk menahan loss 
agregat tadi. Tentu saja jumlah lot yang terbuka harus tetap dan tidak boleh bertambah 
dalam tiap kali transaksi. Namun kendala disini adalah apabila dana yang Kita miliki 
terbatas. Dalam keadaan seperti ini Kita harus kembali ke solusi pertama atau solusi 
ketiga dibawah ini. 

 

Solusi 2: Memperkecil loss per transaksi 
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Nah ini solusi sederhana dan rasanya lebih dapat diterima. Maksudnya apabila tadinya 
Kita menggunakan katakanlah 10% dari dana Kita untuk bertransaksi yaitu untuk 
menentukan besarnya Stop Loss maka Kita perlu menguranginya menjadi misalnya 5%. 
Begini lho maksudnya, apabila Anda menggunakan 10% dengan modal 1000 itu artinya 
stop loss Anda besarnya 100 points (1000 x 10% = 100) sedangkan apabila menggunakan 
5% maka stop loss Anda besarnya 50 points. 

Mari Kita lihat contoh kasus berikut ini. Katakanlah Kita menggunakan modal sebesar 
$1000 dan hanya membuka posisi sebanyak 1 lot tiap kali transaksinya. Mari Kita lihat 
bagaimana perbandingannya apabila Kita mengalami drawdown sebanyak 30 kali 
(hegh… drawdown 30 kali memang benar-benar membuat Kita tenggelam. Bahkan Saya 
yang menuliskannya pun tidak dapat membayangkan apabila itu menimpa Saya. 
Untunglah belum pernah terjadi pada Saya hehehe): 

Transaksi ke Total Modal ($) 10% dari total 
dana ($) 

Total 
Modal 

5% dari total dana 

1. 1000 100 1000 50 

2. 900 90 950 48 

3. 810 81 903 45 

4. 729 73 857 43 

5. 656 66 815 41 

6. 590 59 774 39 

7. 531 53 735 37 

8. 478 48 698 35 

9. 430 43 663 33 

10. 387 39 630 32 

11. 349 35 599 30 

12. 314 31 569 28 

13. 282 28 540 27 

14. 254 25 513 26 

15. 229 23 488 24 

16. 206 21 463 23 

17. 185 19 440 22 

18. 167 17 418 21 

19. 150 15 397 20 

20. 135 14 377 19 

21. 122 12 358 18 

22. 109 11 341 17 

23. 98 10 324 16 

24. 89 9 307 15 

25. 80 8 292 15 

26. 72 7 277 14 

27. 65 6 264 13 
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28. 58 6 250 13 

29. 52 5 238 12 

30. 47 5 226 11 

 
Perhatikan bahwa pada drawdown ke 30, dana yang tersisa dengan menggunakan 10% 
dari total modal maka tersisa hanya sebesar 47$. Sedangkan dengan menggunakan 5% 
tersisa 226$. Berbeda 5 kali lipat! Dengan sisa dana $47, apa yang bisa Kita lakukan? 
Bahkan untuk membeli AUDUSD sebanyak 1 lot pun tidak bisa. Hanya injection yang 
bisa. 
 
Dengan demikian maka kesimpulannya semakin kecil persentase modal yang digunakan 
semakin aman trading Kita jadinya. Namun tentu saja ada kendala-kendala yang perlu 
Anda lalui untuk dapat mencapai persentase yang kecil seperti itu. Diantaranya adalah 
sanggupkah Anda bertrading dengan Stop Loss yang lebih sempit dari biasanya? Nah ini 
perlu dipertimbangkan lagi. 
 
Lalu berapa persentase terbaik? Beberapa trader profesional mengatakan besaran terbaik 
adalah dibawah dari 2%! Jadi 5% tadi masih terlalu besar sesungguhnya. Dengan 2% 
apabila Anda memiliki modal sebesar $1000 maka Stop Loss Anda perlu digeser menjadi 
hanya 20 points saja. Sangat kecil bagi seorang Swing Trader. Tapi itu adalah persentase 
yang benar. Artinya jika Anda hendak bermain swing maka gunakan dana yang lebih 
besar. Ingat, modal tidak bisa dibohongi. 

 

 

4. Risk to Reward Ratio  
 
Risk to reward ratio merupakan perbandingan antara resiko yang Anda ambil dengan 
keuntungan yang diperoleh setiap kali membuka posisi. Dalam prakteknya nanti ini akan 
diterjemahkan berapa points besar Stop Loss dan Limit yang Anda gunakan setiap kali 
sebuah posisi di ambil. 
 
Para trader pemula acap kali menentukan besaran Limit mereka namun sama sekali tidak 
menggunakan Stop Loss. Alasannya: kalau menggunakan Stop Loss dan Limit, lebih 
sering Stop Loss-nya yang tersentuh sehingga sering rugi. Jadi akhirnya kebanyakan 
pemula bertrading dengan menggunakan Limit namun melupakan Stop Loss mereka.  
 
Nah ini jadi gejala klasik yang terjadi hampir di seluruh trader pemula. Sebenarnya sah-
sah saja Kita bertrading dengan cara demikian. Sisi positif trading seperti ini adalah 
moral Kita akan semakin membaik dari hari ke hari dikarenakan setiap posisi yang 
diambil lebih banyak profitnya dan tidak pernah loss bahkan.  
 
Namun dari sisi risk to reward ratio, hal ini benar-benar membahayakan sang trader 
sendiri. Katakanlah Limit yang diambilnya adalah sebanyak 30 points. Dengan tidak 
memasang Stop Loss maka perbandingan keuntungan dan resiko menjadi 30: ~ alias 30 
points berbanding tak berhingga. Ini dikarenakan apabila resiko benar-benar terrealisasi 
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maka itu artinya seluruh dana Anda akan habis dikarenakan batasan resiko itu sendiri 
adalah Margin Call. 
 
Rasio seperti ini benar-benar tidak masuk akal rasanya. Dari 100 kali Kita bertransaksi 
dan 99 kali Kita menang lalu dengan hanya satu kali transaksi kita mengalami kesalahan 
fatal maka seluruh keuntungan dan modal Kita hilang lenyap! Dunia forex penuh dengan 
kuburan trader pemula model seperti ini. Siapa mau menyusul? Hihihi, bukan menakut-
nakuti lho, ini demi kepentingan Anda juga supaya mengerti bahwa bertrading itu ada 
resiko yang perlu dikendalikan. 
 
Nah dengan demikian adalah penting untuk mengatur Risk to Reward Ration Anda 
dengan benar. Jadi lupakan bertrading tanpa adanya Stop Loss! Jika dalam trading Anda 
Stop Loss Anda acap kali tersentuh maka mungkin memang Anda perlu mengatur ulang 
sistem trading dan penentuan Stop Loss serta limit Anda. Intinya, jangan salahkan 
keberadaan Stop Loss apabila posisi Anda terlikuidasi karenanya. Keberadaan Stop Loss 
disini adalah untuk membatasi kerugian Anda dan bukan untuk membankrutkan Anda. 
 
Jadi, berapa perbandingan Risk to Reward yang baik? Tentu saja semakin besar reward 
dan semakin kecil risk adalah pilihan yang paling baik. Coba perhatikan contoh kasus 
berikut ini: 
 
Andaikata Anda menentukan Risk Anda adalah 30 points sedangkan Reward Anda 
adalah 60 points maka dengan modal $1000 dan ada 1 lot saja posisi yang terbuka tiap 
kali transaksi. Katakanlah dalam 50 kali transaksi Anda mengalami loss sebanyak 30 kali 
dan profit sebanyak 20 kali maka pada akhir transaksi Anda yang ke-50 Anda masih 
terhitung profit meskipun dari sisi jumlah transaksi lebih banyak loss daripada profitnya: 

Transaksi 30 Points Loss 60 Points Profit 

0 1000 - 

1 970 - 

2 940 - 

3 910 - 

4 880 - 

5 850 - 

6 820 - 

7 790 - 

8 760 - 

9 730 - 

10 700 - 

11 670 - 

12 640 - 

13 610 - 

14 580 - 

15 550 - 

16 520 - 
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17 490 - 

18 460 - 

19 430 - 

20 400 - 

21 370 - 

22 340 - 

23 310 - 

24 280 - 

25 250 - 

26 220 - 

27 190 - 

28 160 - 

29 130 - 

30 100 - 

31 - 160 

32 - 220 

33 - 280 

34 - 340 

35 - 400 

36 - 460 

37 - 520 

38 - 580 

39 - 640 

40 - 700 

41 - 760 

42 - 820 

43 - 880 

44 - 940 

45 - 1000 

46 - 1060 

47 - 1120 

48 - 1180 

49 - 1240 

50 - 1300 

 
Perhatikan meskipun Anda lebih banyak mengalami loss dari 50 kali transaksi namun 
secara agregat kondisi keuangan trading Anda tetaplah profit sebesar 300 Dollar! 
Bukankah ini adalah hal yang luar biasa ? Di akhir transaksi ke 50, dana yang Kita miliki 
telah mencapai 1300 Dollar dari sebelumnya 1000 Dollar. 
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Hal ini mungkin terlihat sederhana. Namun demikian banyak trader melewatkannya dan 
berujung pada tidak terencananya sebuah trading dengan baik. Akibatnya ya tentu saja 
loss menanti. Loss, loss dan akhirnya Total Loss! Sampai ketemu di kelas berikutnya. 

 

 

 

2. PSIKOLOGI FOREX 

 

Perhatikan dengan baik materi yang akan dibahas kali ini. Sebagian besar mereka yang 
bertrading mengalami kendala bukan pada bagaimana mereka memprediksi pergerakkan 
harga tapi bagaimana mereka mengendalikan diri mereka sendiri. Yup, psikologi dalam 
bertrading forex adalah bagian tersulit dalam bertrading.  

Tanyakan pada mereka yang telah memulai real trading entahkah para pemain baru atau 
pemain lama: “Bagian apakah yang tersulit dalam trading?” Kemungkinan sebagian besar 
jawaban yang Anda terima adalah bagaimana menaklukan diri mereka sendiri ketika 
bertrading. Bagaimanapun trading merupakan melibatkan manusia dan setiap manusia 
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiap-tiap dari antara Kita 
memiliki sifat serakah, takut, ragu-ragu, dan sisi emosi yang kesemuanya itu 
mempengaruhi pola trading Kita. 
 
Nah seorang trader yang profesional haruslah memiliki kemampuan untuk memanage 
mental serta emosi mereka demi kepentingan tradingnya. Mereka yang gagal disini tidak 
akan dapat bertahan lama dalam investasi forex. Dan kabar buruknya ini bukan perkara 
yang mudah. Ada yang cukup melakukan simulai dalam pikiran mereka lalu mereka 
mampu menjaga pikiran dan emosi mereka tetap sehat dalam bertrading. Ada juga yang 
membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk dapat memanage 
mental mereka. Lainnya bahkan ada yang tidak dapat melewatinya sama sekali (untuk 
yang tidak dapat melewatinya, mohon maaf mungkin forex bukan investasi yang tepat 
bagi Anda. Carilah investasi lain yang lebih low risk).  
 
Nah berkaitan dengan masalah emosi ini, ada beberapa karakter buruk yang perlu Anda 
hindari ketika bertrading. Saya tidak peduli dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jika 
Anda mempunyai beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi 
urusan pribadi Kita masing-masing. Namun jika Anda membawa beberapa kebiasaan 
buruk yang akan disebutkan dibawah ini dalam trading Anda, dalam hitungan hari sampai 
bulan akan ada kerugian besar karenanya. Jadi bersepakatlah dengan Saya untuk tidak 
membawa kebiasaan buruk ini dalam trading Anda. 
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Serakah 
 
Nah ini adalah penyakit pertama bagi mereka yang telah memperoleh profit di forex. 
Semua orang memiliki kecenderungan untuk menginginkan lebih ketika mereka 
memperoleh yang namanya uang. Coba bayangkan bagaimana melalui bermain forex, 
Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan jam 
saja! Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Jika dibandingkan gaji seorang 
karyawan yang besarnya Rp 2 Juta sebulan, itu artinya mereka hanya akan memperoleh 
Rp 100 Ribu/ hari dan itu pun setelah mereka bekerja selama 8 jam. Sementara Anda 
dapat memperoleh 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan beberapa jam saja dikarenakan 
mata uang bergerak beberapa puluh points karena kenaikan suku bunga. Bukankah itu 
luar biasa? 
 
Para pemula yang pernah merasakan manisnya profit ini tentulah menginginkan yang 
lebih besar lagi. Kalau bisa 100 Juta dalam satu kali trading! Disinilah masalah 
keserakahan akan muncul. Menginginkan sesuatu yang lebih tanpa adanya pertimbangan 
logis dan perhitungan yang cermat seperti modal, kondisi market, dan resiko, itulah yang 
dimaksud dengan serakah. 
 
Mereka yang terjebak dengan sikap mental serakah mengira setelah mereka 
memenangkan 1 Juta mereka yang pertama mereka dapat mengulangnya saat itu juga 
tanpa memikirkan bagaimana kondisi harga saat itu. Dalam keadaan demikian biasanya 
pertimbangan dan analisa logis sudah dikesampingkan dan pikiran Kita penuh dengan 
usaha bagaimana untuk memperoleh profit lainnya. Akibatnya adalah membuka posisi 
baru tanpa memahami bahwa saat itu mungkin saja analisa Kita sudah bias atau harga 
tidak lagi bergerak karena trend sudah berlalu. 

Beberapa kasus keserakahan yang pernah Saya dengar dari para pemula adalah mereka 
yang sukses di 2 hari mereka yang pertama dalam bertrading (berhasil mencapai return 
50% selama 2 hari) dan di hari ketiga melakukan injection karena terjadi loss! Well, 
memang potensi keuntungan forex sangat besar. Kalau Kita pandang dari koridor 
investasi, return sebesar 50% dalam dua hari bukankah itu sungguh sangat ajaib? Itulah 
yang Saya suka dari forex. Bahkan seandainya si pemula tadi berhenti bertrading pada 
bulan itu dan membiarkan dalam satu bulan itu returnnya hanya sebesar 50% maka itu 
pun sudah sangat luar biasa. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya sanggup 
memberikan Anda 10% per tahunnya. Sayangnya karena keserakahan dia kembali loss. 
Bukan kembali ke titik nol malah lebih dari itu menjadi minus. 

Perlu dipahami disini, tidak serakah bukan berarti membatasi profit Anda. Tidak. Sah-sah 
saja Anda memperoleh profit 1 Juta lainnya setelah Anda mendapatkan profit 1 Juta yang 
pertama apabila memang kondisinya memungkinkan. Artinya ada alasan Anda untuk 
membuka posisi baru misalnya karena muncul trend baru atau adanya berita fundamental 
yang mendukung. Sekali lagi serakah dalam forex terjadi apabila Kita menginginkan 
lebih namun tidak memiliki dasar alasan yang kuat untuk memperolehnya. 
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Lalu bagaimana caranya mencegah diri Kita untuk tidak serakah ketika bertrading? 
 
Ada beberapa nasihat sederhana untuk membantu Anda tidak serakah ketika sedang 
trading: 
 

• Setia pada sistem trading Anda. Ini sekaligus mengajarkan Anda untuk disiplin. 

• Jangan habiskan waktu berlama-lama di depan grafik forex Anda. Ini akan 
menimbulkan keinginan untuk membuka posisi baru. 

• Miliki pemahaman bahwa tidak semua pergerakan harga harus menghasilkan 
profit bagi Anda. 

• Miliki target tertentu dalam trading harian atau mingguan Anda. Jangan terlalu 
tinggi. Ketika sudah tercapai, tutup platform Anda dan matikan komputer lalu 
pergilah tidur! 

• Solusi terakhir: berhentilah memikirkan profit Anda ketika Anda tidur (hei jangan 
mengernyitkan dahi begitu dong, saya serius dengan statement ini). 

 
Daftar solusi di atas bisa semakin panjang bila diteruskan. Namun intinya sama seperti 
pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak menjadi seorang pemalas, jawabannya adalah 
jadilah orang yang rajin. Demikian juga inti dari ke-5 point diatas adalah berhentilah 
untuk serakah. Cukupkan diri Kita dengan profit yang ada. Bukankah akan lebih 
menyenangkan tidur setelah menutup posisi profit Anda sebesar 30 points dibandingkan 
bertrading lagi dan posisi baru Kita masih terfloating? 

 

 

Balas Dendam 

Nah mereka yang pernah terjebak dalam keserakahan ketika mereka profit biasanya akan 
mengalami loss dalam trading-trading mereka yang berikutnya. Sampai di sini jikalau 
masih tidak mau “bertobat” juga maka biasanya akan berlanjut ke masalah psikologis 
yang berikutnya yang bernama balas dendam. Mereka yang terkena sindrom balas 
dendam terhadap market biasanya punya pemikiran begini: ”Apa pun yang terjadi, yang 
penting Saya balik modal dahulu.” 

Alih-alih balik modal, yang terjadi berikutnya adalah loss yang lebih besar lagi. 
Mengapa? Penyebabnya mereka yang sudah terkena pemikiran balas dendam seperti ini 
selalu berpikir untuk mencapai BEP (titik impas) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 
(dan tempo yang seksama – duh seperti proklamasi saja). Akibatnya terjadi pembukaan 
posisi yang terkesan dipaksakan meskipun kondisi market tidak mendukung. Ujungnya 
ya apa lagi kalau bukan loss? 
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Ingat bahwa bukan Kita yang dapat mengatur market tapi Kitalah yang harus mengikuti 
pergerakan market. Market selalu menjadi sahabat yang sangat baik bagi mereka yang 
mampu mengikuti pergerakannya. Sebaliknya market menjadi musuh yang kejam ketika 
Kita bersebrangan dengan arah geraknya. 
 
Lalu apa yang harus Kita lakukan jika dalam bulan-bulan pertama Kita bertrading terjadi 
loss? Yang jelas balas dendam bukan jawabannya. Hal yang terbaik yang dapat Kita 
lakukan ketika Kita mengalami loss adalah me-review ulang sistem trading dan segala 
kekurangan Kita sendiri. Apakah analisa Kita masih tidak akurat? Atau apakah mental 
Kita belum siao? Bahkan jikalau Kita masih menemukan banyaknya kendala sana sini 
ketika bertrading real account, jangan merasa malu untuk kembali ke demo. Namun 
kembalilah dengan rencana yang jelas. Apa yang hendak Kita lakukan di demo? Nah ini 
yang harus dijawab. 
 
Berikut tips-tips singkat yang mungkin membantu Anda terhindar dari sindrom balas 
dendam terhadap market: 

• Tindakan pertama ketika loss: relakan dan pelajari dimana kekurangan Kita. 

• Bersikap sabar ketika loss sama seperti tenang ketika profit 

• Tunggu kesempatan terbaik untuk masuk kembali ke market. Harusnya jika di 
trading pertama Kita loss maka trading berikutnya lebih hati-hati lagi bukan 
malah balas dendam. 

• Jika loss Anda cukup besar, adalah bijak untuk berhenti bertrading sementara 
waktu sampai Anda benar-benar pulih secara mental dan dapat bertrading kembali 
dengan kepala dingin. 

• Pikirkanlah: Bukankah sudah sejak semula Kita mengalokasikan dana forex ini 
sebagai risk capital? Artinya kalau pun benar-benar hilang Kita sudah siap. 
Bersikaplah konsisten terhadap keputusan yang Kita ambil. 

 

 

Ragu-Ragu/ Takut 

Kedua masalah psikologis ini berakibat sama: entry pada saat yang terlambat atau bahkan 
kehilangan kesempatan profit. Benar Kita harus berhati-hati dalam trading Kita. Namun 
berhati-hati bukan berarti takut. Keduanya berakibat sama. Ketika Anda mengambil 
posisi Beli atau Jual pada saat yang terlambat maka akibatnya harga dapat berbalik dari 
trend yang telah Kita prediksikan dan tentu saja rugi terjadi.  
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Untuk menjadi seorang yang berani namun tetap berhati-hati memang bukan perkara 
yang sederhana. Yang Anda butuhkan untuk dapat menjadi seperti itu adalah menguasai 
apa yang sedang Anda tradingkan. 
 
Berikut ada sebuah cerita sederhana yang dapat memberikan analogi serupa: Di sebuah 
desa terjadi kekeringan yang mengakibatkan semua tanaman di ladang mengalami 
kematian. Sebuah sungai utama di desa tersebut tidak lagi mengalirkan cukup air bagi 
ladang penduduk. Akibatnya kemiskinan melanda seluruh penduduk desa tersebut. 
Penasihat desa setempat mengatakan penyebab terjadinya kekeringan adalah tertutupnya 
aliran air di hulu sungai oleh sebatang pohon besar yang tumbang dan menghalangi aliran 
air tersebut. Masalahnya bagian hulu sungai tertutup oleh hutan lebat dan tidak pernah di 
lalui oleh penduduk desa tersebut. 
 
Nah, kini mereka memiliki dua pilihan yaitu tetap berada dalam kemiskinan mereka atau 
pergi masuk ke hulu sungai untuk membuka kembali aliran air yang terhalang oleh pohon 
besar yang tumbang. Kalau mereka mau masuk ke hulu tentulah mereka harus 
mengalahkan ketakutan mereka dan mulai mempelajari bagaimana kondisi hutan 
tersebut. Mungkin itu artinya bertemu dengan binatang buas yang belum pernah mereka 
alami. Atau dapat juga tersesat dan tidak dapat kembali pulang. Akan sangat 
menguntungkan apabila ada seseorang yang pernah masuk ke hutan tersebut dan 
mengenali jalan yang belum pernah mereka lalui disana untuk menuntun mereka keluar 
masuk hutan dan membereskan pohon yang menyumbat aliran sungai ke desa mereka. 
 
Atau jika tidak mau, mereka akan tetap miskin karena tidak mampu mengatasi ketakutan 
mereka. 
 
Moral cerita ini adalah jangan tinggal di desa. Eh maksud Saya jangan tinggal dalam 
ketakutan. Adalah lebih baik untuk pergi masuk ke hutan dan membereskan masalah 
yang ada meskipun harus berhadapan dengan binatang buas di hutan. Forex adalah 
seperti hutan belantara bagi kebanyakan orang. Namun bukan berarti Kita harus takut 
menghadapinya. Terutama ketika Anda bertemu dengan pergerakan harga yang acap kali 
begitu liar tak terkendali. Jangan takut! Hadapi dengan kemampuan analisa Anda dan 
ingatlah bukankah Kita telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik penyelamatan 
terhadap dana yang Kita miliki untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang 
mungkin terjadi? Dan kabar baiknya ada kami sebagai pelatih Anda bukan? 
 
Kita dapat tetap melihat dan menjadi ragu untuk masuk membeli/ menjual GBPUSD atau 
sebaliknya mendulang profit dari sana. Bahkan jikalau Kita pernah mengalami loss ketika 
bertrading (Saya pun pernah) bukan berarti Kita menjadi takut. 
 
Satu-satunya cara untuk lepas dari ketakutan Kita adalah mengenali bagaimana 
karakteristik pasar dan mampu memprediksi pergerakan market dengan benar. Semakin 
sering prediksi Anda valid maka akan semakin besar keberanian untuk melakukan aksi 
Buy dan Sell. Saya masih ingat hari-hari pertama Saya bertrading. Saat itu Saya 
mengalami stress luar biasa dikarenakan bukan saja posisi Saya berlawanan dengan arah 
pergerakan harga tapi juga karena dana yang Saya tradingkan bukan uang Saya sendiri! 
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Tetapi demi menjadi seorang trader yang berhasil, Saya berjuang untuk tetap 
mempertahankan pendapat analisa Saya sampai beberapa jam kemudian ternyata analisa 
Saya benar. 
 
Beberapa situasi membutuhkan keberanian untuk membuka dan menutup posisi. 
Misalnya pada saat news terjadi dan harga bergerak dengan cepat. Disaat seperti itu Kita 
dituntut untuk benar-benar sigap dan masuk atau keluar tanpa ragu-ragu (kadang saat 
seperti ini bisa benar-benar stressful bagi Kita). Berikut tips-tips sederhana untuk 
mengalahkan ketakutan Anda: 

• Ketakutan terjadi jika Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap 
harga. Pertajam kemampuan analisa Anda. 

• Berpikirlah sederhana. Terkadang kesederhanaan itu justru berguna. Jangan over 
analysis. 

• Jangan sesali apa yang telah terjadi. Bahkan jikalau karena keputusan yang Anda 
ambil terjadi kerugian. Pelajari dimana kekurangannya sehingga terjadi loss lalu 
benahi dan mulai lagi. 

• Jangan terlalu sering melihat chart jika Anda tidak mampu mengendalikan diri 
Anda. Ketakutan akan semakin besar apabila posisi Kita negatif dan terus 
menerus melihatnya. 

• Ingat selalu untuk memasang Stop Loss. 

 
Oh ya sebelum bahasan ini diakhiri, rasanya perlu juga disampaikan untuk Anda 
mengatasi ketakutan Anda dalam menggunakan sebuah platform forex. Maksudnya, 
bertindaklah hati-hati dan tidak grogi ketika Kita bertrading. Banyak kejadian dialami 
pemula ketika dia bermain forex salah satunya adalah salah klik ketika bertrading. Nah 
jangan sampai ini juga terjadi pada Anda. Kasus yang sering muncul adalah kesalahan 
mengklik tombol Buy atau Sell. Ada yang tadinya hendak membuka Buy malah terpencet 
tombol Sell dan juga sebaliknya. Akibatnya ya loss dan berantakan. Ini mungkin saja 
terjadi dikarenakan begitu groginya si trader menghadapi pergerakan pasar. Saya pun 
secara pribadi pernah mengalaminya di tahun-tahun pertama trading Saya. Dua kali 
bahkan he…he…he. Nah supaya jangan mengikuti jejak Saya, peringatan ini Saya 
sampaikan. Jika itu sudah terlanjur terjadi ketika Anda bertrading, segera tutup posisi 
yang salah klik tersebut meskipun resikonya adalah Kita mengalami loss karena spread 
dan biaya transaksi. Hitung-hitung loss tersebut adalah bayaran atas kecerobohan Kita. 
Ok! 
 
 

Feeling Strategy 
 
Percaya atau tidak ada beberapa orang yang percaya bahwa dengan membuka account 
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mereka pada tanggal tertentu mereka akan mendapatkan profit sepanjang trading mereka! 
Bahkan dalam bertrading masih ada yang beranggapan hari ini adalah hari baik dalam 
trading dan hari itu bukan hari baik. Saya bukan seorang yang tidak percaya akan nilai-
nilai rohani, namun dalam bertrading, Anda tidak bisa memutuskan bertrading atau tidak 
bertrading hanya karena hari ini adalah Jumat ke 13. Jika tidak ada alasan logis yang 
menyebabkan Kita bertindak dalam trading, nah Saya golongkan sebagai yang namanya 
feeling. Entah apa pun judulnya, hari baik, bermimpi grafik forex Anda naik, membuka 
posisi hanya karena grafik sepertinya mau naik atau hal-hal lainnya yang tidak memiliki 
alasan logis didalamnya. 
 
Pasar forex sudah penuh dengan berbagai sentimen pasar, rumor dan persoalan psikologis 
dari para pelakunya. Nah, saran Saya jangan tambahkan dengan satu persoalan lain yang 
dinamakan feeling. Ini akan membuat segala sesuatunya terlihat lebih ruwet dan moody. 
Ini hanya akan membuat trading Kita menjadi tidak lagi teratur dan tidak memiliki sistem 
yang jelas. Semuanya berdasarkan feeling. 
 
Saya tidak menentang sama sekali apa yang dinamakan naluri atau intuisi seorang trader. 
Kadangkala seorang trader kawakan mampu membuka sebuah posisi Buy atau Sell hanya 
beberapa detik setelah dia melihat pergerakan mata uang. Dan seringkali posisinya sesuai 
dengan arah market. Tapi semua itu lahir dari pengalaman dan jam terbangnya yang telah 
panjang didalam dunia forex. Kebiasaan melihat pergerakan grafik selama bertahun-
tahun membuat seorang trader profesional dapat saja menentukan kemana harga akan 
bergerak dengan cepat bahkan sebelum dia melihat berita atau indikator teknikal lainnya. 
Ini disebabkan pada alam bawah sadarnya telah terbentuk pola trading yang dilakukannya 
selama ini. Dan itu muncul ketika si trader melihat grafik forexnya. Nah itu dinamakan 
intuisi. Intuisi lahir dari pengalaman dan jam terbang yang panjang selama bertahun-
tahun. Kalau sudah sampai di titik seperti ini sah-sah saja menurut Saya. Saya mengenal 
seorang trader yang mampu bertrading dan profit secara konsisten setiap bulannya 
bahkan tanpa menggunakan satu indikator sama sekali! 
 
Namun mereka yang tidak memiliki jam terbang cukup belum dapat menggunakan 
intuisinya dengan baik dalam bertrading. Akibatnya ya itu. Hanya feeling-feeling so good 
yang tentunya berakhir pada berantakkannya pola trading si pemula forex dan 
mengacaukan sistem yang telah dibangunnya selama ini. Alhasil, kerugian pun terjadi. 
 
Jika Anda adalah seorang pemula dalam trading Anda, saran yang bisa diberikan adalah 
jauhkan perasaan Anda dalam bertrading. Bahkan ketika profit atau loss terjadi, 
berusahalah untuk menjauhkan semua perasaan yang ada. Memang tidak mudah namun 
rasanya itu akan sangat membantu Kita untuk berpikir jernih dan tepat sasaran. 
 
Saran lainnya yang juga rasanya baik adalah jangan bertrading ketika suasana hati Kita 
sedang kacau. Biasanya pada kondisi seperti ini kesabaran dan ketenangan Kita sedang 
tidak maksimal sehingga banyak kesalahan terjadi. Kalau di rumah sedang ada persoalan 
rumah tangga dan itu membuat Anda pusing tujuh keliling, tinggalkan platform forex 
Anda dan tunggulah hingga suasana hati Anda tenang kembali. Jangan lampiaskan 
kekesalan Anda pada pasar forex.Bisa jadi kalau loss malah bertambahlah stress Kita. 
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Ok, rasanya itu saja deretan persoalan psikologi forex yang perlu Anda pelajari. Memang 
ada saja faktor-faktor psikologis lainnya yang mungkin saja belum tercantum disini. 
Biarlah pengalaman mengajari Anda kelak. See you at the next lessons. 

 

 

3. CREATE A TRADING SYSTEM 

 

Ok, sebuah sistem. Kali ini Kita akan membicarakan bagaimana caranya untuk bertrading 
berulang kali dan berjalan dalam profit yang konsisten dari hari ke hari. Dalam trading, 
mereka yang mengalami profit sudah pasti akan kembali untuk membuka trading lainnya 
guna memperoleh profit yang lebih besar lagi. Ada orang-orang yang Saya temui yang 
mengatakan bahwa kalau sudah profit sekian persen dalam forex maka dia akan segera 
mengakhiri tradingnya dan merasa puas cukup dengan profit itu saja. Saya pribadi tidak 
sepenuhnya percaya dengan perkataan seperti itu. Pasalnya jika Kita mengalami profit 
pastilah Kita akan kembali untuk mengulangi profit yang sama bukan? Wong loss saja 
banyak yang kembali untuk mencoba trading lagi (karena penasaran) apalagi profit? 

Persoalannya jika dalam trading pertama kita profit, belum tentu kita mampu 
melakukannya untuk yang kedua kalinya. Bukankah tujuan kita bermain forex adalah 
profit, dan tetap menjaga konsistensi profit kita? Nah untuk itu Anda membutuhkan 
sebuah sistem trading yang mampu setidaknya membantu trading Anda memperoleh 
profit secara konsisten. Itu sebabnya adalah perlu untuk membuat sebuah trading system. 
 
Sebuah trading system adalah sekumpulan metode trading baik teknikal maupun 
fundamental yang mampu menuntun kita melakukan trading dalam berbagai kondisi 
market dan tentu saja menghasilkan profit. 
 
Kalau Anda melakukan searching di Google dengan keyword “forex trading system” 
maka Anda akan menemukan banyak sekali hasil pencarian. Banyak diantaranya 
menawarkan sebuah trading system yang sempurna dan mampu memberikan Anda profit 
ratusan points perbulannya! Dalam dunia forex sistem seperti ini dinamakan “Holy 
Grail.” Sebuah istilah yang mengacu pada metode trading yang bila dilaksanakan sesuai 
aturannya akan memberikan kita profit dalam setiap keadaan. 
 
Bukankah itu terlihat menarik? Sebuah trading system yang mampu memberikan profit 
ratusan points per bulan dan akan menjadi tambang emas Anda selamanya! Beberapa 
menawarkan harga ribuan Dollar untuk trading system model begini. Apa layak untuk 
dibeli? Bukankah kalau sudah saya beli maka Saya dapat bertrading dengan sistem 
tersebut dan impas setelah beberapa bulan trading? 
 
Hehehehe, satu hal yang Saya pelajari ketika berselancar di internet dan membaca begitu 
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banyak pengetahuan adalah bagaimana membedakan sebuah bahasa marketing dengan 
bahasa informasi. Kebanyakan bahasa marketing terlihat too good to be true. Dan iklan 
trading system seperti itu rasanya too good to be true. Bukankah kalau memang sebuah 
trading system menghasilkan, bahkan tanpa harus menjualnya sekalipun si pencipta 
mampu menghasilkan ribuan Dollar tiap bulannya? Mengapa harus repot melayani 
pembeli jikalau hanya dengan mengikuti sistem ciptaannya dia sudah mampu menjadi 
kaya? 
 
Anggaplah sistem tersebut benar, hal tersulit perihal sebuah trading system adalah bukan 
bagaimana membuatnya tetapi bagaimana dengan disiplin kita mengikutinya. Ini bukan 
perkara yang mudah apa lagi jika ternyata trading system yang Anda beli mengharuskan 
Anda bertrading antara pukul 00.00 – 03.00 setiap hari misalnya. Apa Anda sanggup? 
Bangun tengah malah setiap hari dan mencari peluang demi trading system yang telah 
Anda beli seharga beberapa ribu Dollar. Itu baru masalah waktu, belum masalah tetek 
bengek lainnya seperti innitial margin (modal awal), model trading (swing, day atau 
scalp) dan lain sebagainya. 
 
Kabar baiknya adalah kita pun bisa membuat trading system kita sendiri! Dan karena 
trading system tersebut kita buat sendiri pastilah sesuai dengan pola dan karakteristik 
trading kita. Lebih baik bukan? 
 
Artikel ini akan membantu Anda untuk itu. Membuat trading system terus terang 
memang gampang-gampang mudah eh maksudnya gampang-gampang susah. Terutama 
masalah back test dan forward testnya. Maksudnya back test itu adalah mengtes trading 
kita apakah profit terhadap pergerakan harga yang selama ini terjadi. Sedangkan forward 
test adalah mengetesnya dalam demo account Anda.  
 
Ok kalau begitu mari kita jabarkan satu per satu bagaimana caranya membuat sebuah 
trading system. 

 

 

Step 0. Menentukan Tujuan Trading Anda (Trading Objectives) 
 
Keluar rumah harus ada tujuan. Investasi pun harus punya tujuan. Tapi jangan katakan 
tujuan Anda dalam bermain forex adalah profit yang sebesar-besarnya. Tujuan harus 
realistis dan mempunyai ukuran yang jelas. Realistis artinya sesuai dengan kemampuan 
yang kita miliki saat ini. Jelas artinya harus tertuang dalam angka atau persentase dan 
dalam waktu yang tertentu juga. Akan lebih baik lagi bila berupa target pribadi misalnya 
mampu membelikan sebuah motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 bulan. 
Nah itu baru namanya tujuan yang jelas. 
 
Menentukan tujuan dalam bertrading forex membantu kita untuk menentukan cara-cara 
bertrading dan modal yang kita tanamkan. Nah lalu bagaimana caranya kita menentukan 
tujuan kita? 
 
Yang pertama perlu Anda ketahui adalah tidak perlu terlalu muluk-muluk dalam 
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menentukan target Anda. Katakanlah hanya sebesar 10% setiap bulannya misalnya. Itu 
sudah cukup baik. Apabila Anda secara konsisten mencapai 10% tiap bulan selama 
setahun maka Anda mampu memperoleh sebanyak 120% yang 12 kali lebih besar dari 
bunga deposito tahunan kita! Bila Anda tidak mau menggunakan persentase tetapi sebuah 
angka eksak, itu sah-sah saja. Berapa? Misalnya 12 juta selama 8 bulan seperti contoh 
motor bebek diatas. Bagi saja 12 juta dengan 8 bulan sehingga profit bulanan Anda 
adalah menjadi 1.5 Juta setiap bulannya. Bagi lagi dengan 20 hari karena pasar forex 
buka 5 hari dalam seminggu dan sebulan ada 4 minggu jadi profit harian yang harus 
Anda capai adalah 75 ribu Rupiah. Itu artinya dengan pembukaan posisi GBPUSD 
sebanyak 1 lot, Anda harus mendapatkan profit sebanyak hanya sebesar 9 points setiap 
harinya. Angka ini diperoleh dari harga 1 points pergerakan adalah 1$ dan kurs Rupiah 
pada saat tulisan ini dibuat adalah Rp 8.600 per Dollarnya. Tidak terlalu sulit bukan? Nah 
dengan konsistensi sebanyak 9 points setiap hari, Anda mampu membelikan sebuah 
motor bebek bagi istri tercinta setelah bertrading selama 8 bulan. Bukankah itu cukup 
menyenangkan? 
 
Namun ingat akan pelajaran risk to reward ratio dalam money management class kita 
beberapa waktu sebelumnya. Setiap pembukaan posisi berarti juga adalah adanya 
kemungkinan rasio rugi yang dapat terjadi. Nah itu pun harus dipertimbangkan dalam 
trading kita. Toh dalam kenyataan setiap kali trading tidak selalu kita memperoleh profit 
bukan? Dalam 20 hari setiap bulannya bisa saja kita mengalami 5 hari atau bahkan 10 
hari dimana Stop Loss kita tersentuh sehingga bukan saja profit tidak tercapai tetapi juga 
modal kita berkurang. 
 
Kok jadi terasa rumit ya?  
 
Hahaha, jangan khawatir, bukan tujuan Saya untuk mempersulit Anda. Membuat tujuan 
trading (trading objectives) memang bisa sangat rumit jika Anda menghendaki profil 
target yang sangat detail namun juga bisa semenyenangkan membangun impian Anda 
apabila dikerjakan dengan tepat dan sederhana saja. 
 
Nah kita kembali ke risk to reward ratio. Dalam menentukan trading objectives, Anda 
juga harus menentukan resiko yang bersedia Anda tanggung per trade nya. Dalam setiap 
transaksi, berapa besar loss yang Anda mau tanggung? Nah katakanlah tadi target profit 
Anda adalah 9 points setiap hari. Apabila Anda menghendaki rasio resiko adalah sama 
maka itu artinya Anda harus memasang Stop Loss Anda sebesar 9 points juga. Dan kabar 
buruknya karena target Anda harus mendapatkan motor bebek seharga 12 Juta Rupiah 
dalam jangka waktu 8 bulan maka Anda tidak boleh loss sekalipun dalam tiap transaksi 
Anda sekali pun Anda memasang Stop Loss atau target tidak akan tercapai. 
 
Hggh… tidak mungkin kita tidak pernah loss bukan? Nah untuk memberikan space ekstra 
demi terbelinya motor bebek dan adanya kemungkinan loss dalam beberapa trade maka 
ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 
 
Pertama adalah menaikan risk to reward ratio Anda dengan perbandingan reward harus 
lebih besar dari pada risk nya. Naikkan jadi 2 kali lipat sehingga target profit Anda (TP) 
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menjadi 18 points dan Stop Loss (SL) nilainya tetap yaitu 9 points. Dengan demikian 
Sekalipun Anda loss sebanyak 10 kali dalam setiap bulannya dari 20 kali trade maka 
motor bebek tetap dapat diperoleh. Berikut perhitungan detail per harinya. 
 

Tabel Tujuan Trading, Risk to reward ratio = 1:2 & profit to loss percentage per trade per 
month = 1:1 

 Profit (points) Loss (points) Total (points) 
Month 1 360 180 180 
Month 2 360 180 180 
Month 3 360 180 180 
Month 4 360 180 180 
Month 5 360 180 180 
Month 6 360 180 180 
Month 7 360 180 180 
Month 8 360 180 180 

GRAND TOTAL 1440 
Angka 1440 points tersebut jika di Rupiahkan besarnya adalah Rp 12.384.000,- dengan 
kurs 1$ = Rp 8600,-  

Nah setidaknya target tersebut masih lebih ok untuk tercapai. Jika Anda merasa SL 
sebesar 9 points terlalu kecil bagi Anda, silakan memperbesar SL Anda namun untuk 
mengimbanginya, perbesar juga TP Anda sehingga lebih imbang. Rasio 30 points SL dan 
60 points TP rasanya juga baik dan terus terang saya pun merasa lebih cocok dengan 
SL:TP = 30:60 points. Dengan per risk to reward ratio 1:2 dan SL:TP 30:60 serta 
persentase profit : loss dalam sebulan tetap 50:50 maka hasil trading Anda pada bulan ke 
8 adalah sebagai berikut: 

 Profit (points) Loss (points) Total (points) 
Month 1 600 300 300 
Month 2 600 300 300 
Month 3 600 300 300 
Month 4 600 300 300 
Month 5 600 300 300 
Month 6 600 300 300 
Month 7 600 300 300 
Month 8 600 300 300 

GRAND TOTAL 2400 
 
Nah dalam Rupiah 2400 points besarnya adalah Rp20.640.000,- Lumayan besar bukan? 
Setidaknya bukan lagi motor bebek yang bisa Anda beli tapi sebuah Honda Tiger 
keluaran terbaru untuk sang istri tercinta. Ok juga kok rasanya. Suami naik bebek istri 
naik tiger. 
 
Kalau begitu bukankah lebih baik rasio itu kita perbesar terus karena dengan demikian 
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jarak SL semakin besar sehingga setidaknya analisa akan semakin mudah dan tentu saja 
profit juga semakin besar? Tunggu dulu kawan. Ingat kita sudah pernah membahas 
perkara maximum drawdown dalam kelas Money Management? Nah andaikata 10 kali 
loss berturut-turut sebesar 300 points tersebut terjadi dalam trading Anda dan barulah 
pada trading ke 11 profit Anda tercapai apakah modal kita mencukupi? Nah disinilah titik 
temu diantara keduanya. Semakin besar modal Anda tentu saja titik SL dan TP juga dapat 
di perbesar. Namun untuk rasio SL:TP = 30 : 60 dan persentase profit:loss tiap bulan 
tetap sama 50% : 50 % rasanya modal $1000 sudah mencukupi. 
 
 

Step 1. Menentukan Tipe Trading Anda 
 
Bahasan kali ini adalah untuk menentukan bagaimana tipe Anda bertrading. Apakah 
seorang scalper atau seorang day trader atau seorang swing trader? Ini akan berkaitan erat 
dengan grafik forex yang Anda gunakan terutama perihal time frame. 
 
Katakanlah Anda telah menentukan tujuan trading Anda yaitu sebesar 180 points 
sebulannya (kembali pada target motor bebek diatas, yang Honda Tiger silakan cari 
sendiri bagaimana caranya) maka Anda harus menentukan bagaimana pola trading Anda 
kelak. Perihal apa itu swing, day trader, dan scalper sudah kita bahas pada beberapa kelas 
sebelumnya disekolah forex kita tercinta ini. 
 
Jika Anda seorang Swing yang belum tentu satu hari membuka posisi maka tentu saja 
target yang dibuat tidak bisa di break per hari. Adalah lebih bijak untuk mem-breaknya 
per minggu atau bahkan per bulan. Dengan perbulan maka target profit bersih Anda 
menjadi 180 points. Untuk day trader apa lagi scalper rasanya dapat Anda mem-break-
nya menjadi perhari seperti tabel sebelumnya diatas. 
 
Nah apa yang diingin dibahas dalam tipe trading dan hubungannya dengan trading system 
Anda adalah perkara grafik yang akan Anda gunakan dalam analisa teknikal kelak.  
 
Biasanya seorang trader menggunakan 2 buah time frame dalam grafik forexnya. Grafik 
pertama adalah untuk menentukan trend yang sedang terjadi (trend confirmator) dan 
biasanya grafik ini menggunakan time frame yang lumayan besar. Sedangkan grafik 
kedua adalah grafik untuk melakukan entry (entry confirmator) pada market sehingga 
digunakan time frame yang lebih kecil. Tentu saja definisi besar kecil dalam time frame 
disini berbeda-beda bergantung dengan tipe trading Anda. 
 
Jika Anda seorang Swing Trader maka Anda tidak dapat menggunakan grafik time frame 
per 15 menit atau 30 menit. Untuk menganalisa trend biasanya seorang swing trader 
menggunaka time frame 1D alias harian. Ini artinya satu candlestick mewakili 
pergerakan harga selama 1 hari. Kita sudah membahas apa itu time frame pada saat kita 
mempelajari candlestick jauh sebelumnya. 
 
Untuk melakukan entry pada market biasanya seorang Swinger menggunakan time frame 
1 jam dalam grafik forexnya. Pergerakan dibawah 1 jam digolongkan bagi “whipsaw” 
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bagi mereka. Whipsaw sendiri merupakan istilah di para trader forex yang kurang lebih 
merupakan pergerakan mata uang yang hanya menipu atau bukan menunjukkan trend 
sebenarnya. 
 

 

 
Perhatikan gambar diatas. Bagian yang diberi lingkaran berwarna merah merupakan area 
yang dikatakan whipsaw (bergerigi seperti mata gergaji). Jika satu layar komputer kita 
hanya melihat area whipsaw tersebut maka seringkali hal ini mengecoh kita untuk 
melihat trend secara global. Mungkin saja whipsaw pada grafik menunjukkan arah turun 
sementara major graph menunjukkan arah naik. Nah bisa jadi ini menipu kita. 

Perlu diketahui berapa pun time frame yang Anda gunakan, whip saw selalu ada. 
Besarnya saja yang bisa berbeda-beda dari tiap-tiap time frame. Namun demikian 
semakin kecil time frame yang Anda gunakan, semakin banyak whipsaw yang muncul 
dalam grafik forex Anda. So, watch out! 
 
Bagi seorang scalper bisa jadi whipsaw pada day trader adalah major trend bagi mereka. 
Profit sebesar 30 points sangat berarti bagi mereka sedangkan bagi seorang swing trader 
30 points hanyalah sebuah whipsaw dan tidak berarti. 
 
Lalu bagaimana dengan day trader? Nah day trader biasanya menggunakan time frame 4h 
untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi mereka terbiasa menggunakan 
grafik 15M atau 30M (M = minutes). Dengan demikian mereka akan mengambil profit 
tidak sebanyak seorang swinger namun karena menggunakan time frame yang lebih kecil 
maka kesempatan untuk membuka posisi jauh lebih banyak dan profit pun jadi lebih 
sering. 
 
Selanjutnya, terakhir seorang scalper. Pada umumnya seorang scalper menggunakan time 
frame 4h atau 1h untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi atau penentu 
entry, mereka biasa menggunakan time frame 10 atau 5 menit. 
 
Nah, sesuaikan dengan pola trading Anda. Yang jelas besaran diatas bukanlah sesuatu 
yang mutlak untuk Anda ikuti. Jika Anda merasa menjadi seorang day trader juga bisa 
menggunakan time frame 1D untuk menentukan trend yang sedang terjadi ya sah-sah 
saja. Asal tentunya jangan menggunakan time frame 1W alias satu minggu. 
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Ok, mari kita sarikan dalam bentuk tabel: 

Trading Type Trend Confirmator Entry Confirmator 

Swing Trader 1D 1h 

Day Trader 4H 15M or 30M 

Scalp Trader 4H or 1H 10M or 5 M 

Untuk mempermudah bahasan kita didepannya baiklah kita mengandaikan kita adalah 
seorang day trader yang mengincar motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 
bulan kedepan seperti telah dijelaskan diatas. Nah untuk itu kita akan menggunakan 
grafik 4h dan 15M untuk trading kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kita harus 
menentukan indikator teknikal dan fundamental kita guna membuat mesin uang kita 
sendiri! 

 

Step 2. Menentukan Tools Indikator Teknikal dan Fundamental 
 
Ok, bicara kembali pada trading system, tentunya Anda harus mengetahui bagaimana 
melakukan analisa dan memperoleh profit dari sana. Setidaknya Anda memerlukan 
indikator teknikal dan fundamental untuk memprediksi 2 hal berikut: 

1. Mengetahui trend yang sedang terjadi dengan cepat dan akurat  
2. Saat yang tepat untuk melakukan entry 

Untuk dapat mengetahui 2 hal diatas, tentu saja analisa teknikal dan fundamental 
berperan disini. Yang pertama kali perlu Anda tentukan adalah indikator teknikal Anda. 
Sementara untuk fundamental pilihannya tidak banyak dan cukup ditambahkan 
belakangan pada sistem trading kita. 
 
Ok mari kita mulai. Dapat dikatakan ini adalah engine dari trading system Anda kelak. 
Pertama untuk dapat mengetahui trend yang terjadi, kita harus menggunakan time frame 
yang lebih besar dan indikator tertentu untuk dapat mengukurnya. Mengapa tidak 
menggunakan time frame yang lebih kecil? Time frame yang lebih kecil akan lebih 
efektif apabila kita menggunakannya sebagai penentu untuk entry. Bahkan bila kita 
menggunakan time frame yang lebih kecil, kita dapat terjebak oleh whipsaw dari 
pergerakan harga dikemudian hari.  
 
Seperti kesepakatan semula bahwa diandaikan kita ini adalah seorang day trader maka 
kalau begitu time frame untuk menentukan trend yang terjadi adalah grafik 4H. 
 
Untuk dapat menentukan trend yang terjadi pada sebuah grafik kita akan menggunakan 2 
buah indikator. Satu untuk indikator trend follower dan satu lagi adalah indikator untuk 
menentukan titik Overbought dan Oversold. Anda tidak mau mengalami bahwa trend 
yang sedang terjadi ternyata sebentar lagi akan segera berakhir bukan? Nah untuk itulah 
kita perlu menambahkan Oscillator. 
 
Untuk trend indicator, kita akan menggunakan Exponential Moving Average sebagai 
indikator trend follower. Dan untuk menentukan area-area OB dan OS kita akan 



 146 

menggunakan Stochastic Oscillator. Untuk periode yang digunakan, Exponential MA 
akan kita gunakan dengan periode 5 dan 10. Sementara itu Stochastic akan menggunakan 
periode (10,5,5).  
 
Keduanya akan kita plot pada grafik 4H. Hasilnya pada Netdania akan menjadi seperti 
ini: 
 

 

 

Begini cara menggunakannya. Sebuah trend dapat digolongkan naik hanya bila XMA 
5 berada diatas XMA 10 dan Stochastic tidak berada pada area OB (overbought) dan juga 
menunjukkan arah naik.  

Sebaliknya donw trend hanya berlaku bila XMA 5 berada dibawah XMA 10 dan 
Stochastic tidak berada pada area OS (oversold) dan juga menunjukkan arah turun. 
 
Rasanya hal tersebut tidak terlalu sulit bukan? Nah sekarang kita akan menentukan 
indikator untuk melakukan entry pembukaan posisi. Isi indikatornya kurang lebih sama 
yang berbeda hanyalah aturannya saja. Kalau timeframe dan seperangkat indikator diatas 
untuk menetukan trend kali ini adalah untuk menentukan kapan waktunya kita membuka 
sebuah posisi. 
 
Time Frame yang digunakan adalah 15 menit atau dapat juga 30 menit. Indikatornya juga 
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sama namun kali ini kita akan menambahkan satu lagi indikator Oscillator tambahan. 
Kita akan menambahkan sebuah indikator bernama William’s %R dengan periode 14 
disini. William’s %R berguna untuk konfirmator lain bersama dengan Stochastic 
Oscillator. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan batasan 20-80 dalam 
penggunaan William’s %R tetapi batasan 50-50. Jadi jika William’s %R menunjukkan 
arah naik dan tidak berada dibawah batasan -50 maka itu menunjukkan harga sedang 
bergerak naik menurut Williams.  
 
Dengan demikian gambar yang akan terjadi adalah sebagai berikut: 
 

 
 
Lalu bagaimana aturan untuk entry pada 30M time frame ini? Sederhana. Pertama yang 
perlu Anda ketahui adalah sebuah posisi Buy atau Sell tidak akan dilakukan tanpa 
mengikuti arah dari trend confirmator pada grafik 4H sebelumnya. Maksudnya begini: 
bila grafik 4H menunjukkan kondisi saat ini adalah uptrend maka pembukaan posisi 
hanya akan mencari posisi Buy dan posisi Open Sell tidak akan pernah diambil. 
Sebaliknya bila grafik 4H menunjukkan arah downtrend maka kita hanya akan mencari 
posisi Open Sell saja dan tidak akan pernah membuka posisi Open Buy seberapa pun 
bagusnya grafik 1H terlihat naik. 

 

Open Buy akan kita lakukan hanya bila grafik 4H menunjukkan trend naik dan pada 
grafik 15M, XMA serta Stochastic menunjukkan arah naik dan William’s %R tidak 
berada di area -50 hingga -100. O ya sekedar informasi, rentang pergerakan Wiliam’s %R 
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adalah di 0 hingga -100. Sedikit berbeda dengan RSI atau Stochastic yang berada pada 
rentang gerak 0-100. 

 

Open Sell hanya akan kita lakukan bila 4H menunjukkan trend turun dan XMA serta 
Stochastic kita menunjukkan arah turun dan tentunya William’s %R berada pada area -50 
hingga -100. 
 
Ok sekarang masalah berita fundamental. Ada beberapa pilihan ketika Anda menghadapi 
berita fundamental.  

1. Membuka posisi sebelum berita fundamental terjadi 
2. Membuka posisi ketika berita fundamental terjadi 
3. Membuka posisi setelah berita fundamental terjadi untuk mengambil harga 

koreksi 
4. Tidak membuka posisi sama sekali ketika mendekati berita fundamental atau 

beberapa saat setelah berita fundamental terjadi. 

Untuk saat ini baiklah kita mengambil pilihan no 4 saja. Artinya sebisa mungkin kita 
akan menghindari berita fundamental dan tidak membuka posisi beberapa saat sebelum 
dan setelah berita fundamental terjadi. Ini untuk memudahkan kita dikarenakan ketika 
berita fundamental muncul biasanya harga digerakkan oleh emosi pasar sementara dan 
cenderung tidak dapat diprediksi secara teknikal. 
 
Hoplaa, cukup melelahkan untuk menyusunnya. Langkah berikutnya tidak sesulit 
langkah kedua ini. Ada beberapa sentuhan akhir yang akan kita ambil setelah ini. 

 

Step 3. Menentukan Besaran Limit dan Stop Loss 
 
Ok, ini tidak sulit. Hanya ada beberapa trik sederhana yang akan kita gunakan disini. 
Yang pertama adalah masalah Limit. Dikarenakan kita mengincar sebanyak 180 points 
sebulannya maka setidaknya target profit per trade haruslah sebesar 9 points (asumsi satu 
hari satu kali trading). Namun rasanya 9 points tidak terlalu terasa dan belum lagi kita 
harus mempertimbangkan kondisi sepinya market, hari libur, atau risk to reward ratio.  
 
Namun Saya memiliki ide yang lebih baik untuk menentukan kapan kita harus melakukan 
profit taking. Profit taking pada Open Buy hanya akan kita lakukan bila XMA pada 1H 
menunjukkan trend turun atau William’s %R pada 1H berada di area -100 hingga -50.  
 
Untuk Stop Loss rasanya 30 points cukuplah. Kita tidak bisa menggunakan Stop Loss 
yang terlalu kecil dikarenakan bagaimana pun harga membutuhkan rentang yang cukup 
untuk melakukan pergerakan. Tidak boleh terlalu kecil sehingga menghalangi rentang 
gerak harga namun juga tidak boleh terlalu besar sehngga membuat rugi kita terasa 
lumayan “menyakitkan.” 
 
Jika Anda tidak menyenangi skema profit taking yang variabel demikian, Anda dapat 
menggantinya dengan 60 points sehingga dengan demikian risk to reward ratio Anda 
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menjadi 1:2. Oh ya, Anda dapat saja menggeser Stop Loss Anda ketika profit sudah 
diperoleh. Misalnya andaikata dengan menggunakan sistem diatas kita sudah 
memperoleh profit sebesar 30 points karena open Buy GBPUSD di 1.9850. Kini harga 
telah di 1.9880. Anda dapat menggeser Stop Loss Anda di titik 1.9850 dari awalnya di 
1.9820 guna menjaga kemungkinan harga berbalik arah. Dengan demikian jikalau SL 
Anda tersentuh sekalipun tidak ada loss yang terjadi. 

 

Step 4. Lakukan Back test. 
 
Ok mari kita lihat sistem yang telah kita buat ini pada beberapa grafik candlestick yang 
ada. Anda juga dapat melakukan back test lainnya untuk memastikan bahwa sistem yang 
baru saja kita buat bersama ini berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi harga. Back 
test (dan juga forward test) memerlukan waktu dan tidak mudah. Dibutuhkan kesetiaan 
dalam melakukannya. Kami harapkan ini menjadi PR yang Anda lakukan untuk menguji 
sistem trading yang baru saja kita lahirkan bersama.  
 
Adalah baik untuk melakukan back test dan forward test pada sistem trading Anda dalam 
jangka waktu yang cukup. Anda dipersilakan mencoba forward test pada platform Gain 
Capital selama 2 bulan untuk mengetahui bahwa sistem yang Anda bangun cukup akurat 
dan konsisten. 
 
Berikut adalah beberapa gambar contoh entry dan exit dengan trading system baru kita. 
Untuk memudahkan loading dan pengambilan gambar, time frame 4H tidak dimasukkan 
disini. It looks good. Believe me, I don’t do some nonsense here.  
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Dan berikut untuk sebuah aksi open Buy: 
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Step 5. Lakukan dan Taati Trading System Anda 
 
Ok kita sudah membuat sebuah trading system. Tidak jelek untuk seorang pemula forex. 
Dan Anda mungkin sudah mencobanya beberapa kali dalam demo account Anda. Cukup 
menjanjikan sepertinya bukan? 
 
Langkah terakhir ketika Anda mengetahui bahwa trading system yang telah Anda buat 
menguntungkan adalah menjalankannya dengan disiplin. Memang rasanya terdengar 
bodoh jika kita tidak menjalankan dengan baik sebuah sistem yang mampu memberikan 
kita profit secara konsisten setiap bulannya. Namun kenyataannya adalah demikian. Ada 
lebih banyak kesulitan untuk menjalankan sebuah trading system dengan disiplin 
dibandingkan membuatnya. Itu benar adanya. 
 
Penyebab utamanya adalah persoalan psikologi. Kadang seorang pemula tidak cukup 
sabar untuk menentukan secara obyektif bahwa harga benar-benar sedang dalam trend 
turun atau sebaliknya. Kesabaran dapat mencegah Anda melakukan kesalahan-kesalahan 
yang tidak perlu.  
 
O ya sebelum kita melanjutkan ke kelas berikutnya, Anda selalu dapat membuat trading 
system bagi diri Anda sendiri kapan pun Anda mau. Apa yang dicontohkan diatas 
bukanlah sebuah jaminan profit atau juga formula eksak. Diluar sana ada begitu banyak 
trader yang menciptakan berbagai formula rahasia bagi trading mereka. Anda pun dapat 
membuatnya sendiri! Atau Anda dapat mengubah contoh diatas untuk dikemudian hari 
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membuat sebuah trading system yang lebih baik dibandingkan artikel kita kali ini. Kalau 
lebih baik boleh-boleh saja Anda mengirimkannya kepada kami. Siapa tahu dapat 
menggantikan artikel ini. 

Saya ucapkan selamat. Kita bertemu kembali di kelas berikutnya dari Hunting Fox. 

 

 

 

5. TRADING PLAN 

 

Bagi Anda yang serius terhadap forex, trading akan menjadi tahun-tahun yang panjang 
yang harus Anda lalui. Untuk dapat survive dan memperoleh profit secara konsisten, 
Anda tidak hanya dituntut memiliki sebuah trading system yang baik dan teruji tetapi 
juga sebuah rencana trading (trading plan) yang terperinci. Sebagian besar trading plan 
sudah Anda peroleh sebenarnya pada artikel-artikel sebelumnya. Kita hanya meresume 
kan beberapa point penting disini. 

Yang pertama untuk diketahui mengapa kita memerlukan trading plan adalah, bertrading 
sama layaknya dengan melakukan bisnis. Hampir sebagian besar bisnis melibatkan faktor 
non-teknis sebagai penentu sukses tidaknya bisnis tersebut. Well, trading pun juga 
demikian. Memahami puluhan indikator teknikal dan mengenal setiap berita fundamental 
yang masuk bukan menjadi jaminan Anda sukses dalam bertrading. Meski pelaku bisnis 
disini adalah 1 orang yaitu diri Anda sendiri, ada banyak faktor non-teknis yang juga 
perlu Anda kuasai dengan baik untuk membuat bisnis forex Anda sukses. Itu sebabnya 
Anda membutuhkan sebuah trading plan. 
 
Sebuah trading plan yang baik harus mampu menjabarkan target trading Anda, 
manajemen keuangan dan resiko, trading system, dan juga berbagai detail kecil seperti 
waktu trading, catatan harian, dan analisa kegagalan. Hmm, tidak pernah terpikirkan 
bukan untuk mendokumentasikan semua itu? Kabar baiknya Anda telah belajar beberapa 
diantaranya pada kelas-kelas forex kita. Sisanya hanyalah sebuah tambahan yang rasanya 
tidak terlalu sulit. 
 
Ayo mendekat, saya akan memberikan gambaran sebuah trading plan sebagai contoh 
dikemudian hari! Sebuah trading plan haruslah mengandung beberapa faktor ini: 

Target Trading 

Kita sudah mempelajarinya beberapa waktu lalu. Coba lihat bagaimana menentukan 
target/ tujuan trading Anda pada saat kita membuat sebuah trading system. 
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Manajemen Resiko dan keuangan 

Ini juga sudah kita pelajari. Yaitu bagaimana meletakkan Stop Loss, menentukan risk to 
reward ratio atau juga dana yang dibutuhkan dalam membuka real account. Mungkin 
yang perlu ditambahkan disini adalah mengatur kapan Anda melakukan withdrawal 
setelah profit diperoleh. 

Withdrawal adalah saat termanis dalam trading. Dengan melakukan withdrawal Anda 
juga membantu psikologi trading Anda untuk tetap sehat. Pasalnya beberapa trader tidak 
mampu menahan mental serakahnya ketika dana di accountnya telah berkembang ratusan 
persen dan mulai menjadi over size alias terlalu banyak memasukkan posisi. Akibatnya 
loss lagi. Nah disarankan bila dana Anda telah berkembang cukup besar (katakanlah 
berkembang menjadi 200%) ada baiknya menarik profit Anda dan hanya menyisakan 
modal semula untuk kembali memulai dari nol. Tariklah, bukankah itu manis? 

 

Trading System 

Ah, ini sudah dibahas panjang lebar. Sebuah trading system adalah jantung dari trading 
plan Anda. Buatlah sebuah trading system yang benar-benar cocok dengan karakter diri 
Anda sendiri.  

 

Jam Trading 

Jam trading membantu Anda untuk mengetahui kapankah waktu yang tepat untuk 
memantau posisi dikarenakan pada saat tersebut banyak kesempatan yang bisa diambil. 
Ada beberapa pilihan disini seperti apakah Anda hendak bertrading pada saat salah satu 
market buka, kedua market mata uang yang Anda tradingkan dibuka atau pada saat 
market benar-benar tutup keduanya. Apakah Anda hendak bertrading pada jam-jam berita 
sering dikeluarkan atau tidak, dsb. Jam trading akan menuntun Anda menentukan waktu 
terbaik bagi diri Anda sendiri 

 

Peraturan-Peraturan bagi Diri Sendiri 

Kadang dalam perjalanan trading kita, kita akan menemukan prinsip-prinsip baru dalam 
trading. Nah kita perlu mencatatnya dan menjalankannya dengan disiplin. Beberapa 
contoh prinsip-prinsip tersebut dapat berbunyi seperti ini: 

• Saya tidak akan bertrading bila salah satu market sedang libur. 

• Saya tidak akan bertrading pada hari Senin karena pasar baru saja dibuka. 

• Dalam keadaan apa pun saya akan tetap mematuhi sistem trading saya. 
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• Saya hanya akan melihat platform forex saya satu kali sehari. 

• Dst…dst 

Hanya ingat bahwa setiap orang memiliki aturannya sendiri. Jadi, temukan aturan Anda 
sendiri dan yakinlah pada diri Anda. 

 

Sebuah Jurnal Trading 

Adalah penting untuk mencatat semua kegiatan trading Anda termasuk semua tekanan 
psikologis yang terjadi ketika Anda bertrading. Ini akan membantu Anda untuk mereview 
apa yang telah terjadi pada dana yang Anda investasikan dikemudian hari. Saran saya, 
buatlah sebuah blog untuk itu. Saat ini banyak penyedia blog gratis kok di internet. 
Daftarkan dan rajin-rajinlah melakukan posting. Siapa tahu blog Anda ramai dikunjungi 
trader lain dan dapat memberikan penghasilan tambahan hehehe. 

 

Kekurangan Anda 

Ayolah, akui bahwa Anda dan Saya memiliki kekurangan. Kejujuran adalah awal 
perubahan bukan? Beberapa kekurangan dapat seperti ini bunyinya: 

• Saya sering tidak patuh pada trading system yang saya buat. 

• Saya seringkali bertrading oversize alias kebanyakan membuka posisi. 

• Saya sering takut untuk melakukan entry padahal trading system saya sudah 
mengindikasikan untuk masuk. 

Catat semua kekurangan Anda dan perbaiki! 

Nah buatlah trading plan Anda sendiri. Lalu patuhi trading plan Anda sebagai sebuah 
rambu-rambu yang harus dipatuhi. 

 

 

 

 

 

=================== selamat trading & semoga sukses ==================== 


