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Hasil pertanian Indonesia memiliki potensi nilai ekspor 
tinggi. Namun, rantai perdagangannya yang panjang, 
serta pasar yang belum terorganisir dan transparan 
membuat nilai komoditas ini belum mencapai potensi 
maksimalnya. Mari menilik bagaimana bursa-bursa di 
dunia berhasil membentuk pasar komoditas pertanian 
yang aktif, transparan, dan bernilai tinggi dalam THE 
SOURCE Issue 10.

Salah satu keuntungan bertransaksi GOFX 
adalah fleksibilitasnya. Pasar yang buka 
hampir 24 jam, serta kemudahan aksesnya 

dari perangkat genggam, membuat traders lebih 
leluasa dalam melakukan transaksi jual-beli kontrak-
kontrak GOFX. Hal ini tentunya bisa terjadi karena 
MetaTrader5 menjadi platform trading GOFX. 

GOFX dan MT5
MT5 sendiri sudah menjadi platform trading populer 
untuk berbagai aset finansial dan banyak digunakan 
oleh traders profesional. Kelengkapan fitur pada MT5 
juga mendukung perdagangan GOFX.

Depth of Market Dalam MT5
Kelengkapan informasi yang ditampilkan MT5 
tidak luput dari informasi Depth of Market (DOM). 
Melalui DOM, traders dapat melihat informasi 
likuiditas pasar, dimana DOM terbentuk dari harga 
yang dimunculkan oleh penawaran (harga jual) dan 
pembelian (harga beli) yang diinginkan oleh trader. 

Perlu diketahui, likuiditas dalam bursa komoditi 
berkaitan dengan ramai atau tidaknya pasar suatu 
komoditi. Semakin banyak trader yang terlibat, maka 
semakin mudah bagi trader untuk bertransaksi dalam 
waktu singkat. 

Jadi, suatu aset dapat dikatakan likuid saat memiliki 
banyak pembeli dan penjual di dalam pasarnya. 
Dengan kata lain, pembeli bisa membeli aset dalam 
jumlah besar tanpa menyebabkan pergerakan 
harga yang signifikan. Sebaliknya, jika aset tidak 
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Trading GOFX di Mana 
Saja, Kapan Saja dengan 

MetaTrader5
likuid, maka pembelian dalam jumlah besar tentu 
akan berdampak secara signifikan pada harga 
aset tersebut. Melalui DOM, trader bisa mengukur 
jumlah aset yang dapat dibeli tanpa membuat harga 
terapresiasi (naik). 

Trader dapat melihat informasi DOM pada aset 
tertentu secara real time, sehingga memungkinkan 
trader untuk menentukan kemungkinan arah harga 
aset dan membeli atau menjual aset pada saat yang 
tepat untuk memperoleh keuntungan dari volatilitas 
harga jangka pendek. Inilah mengapa, informasi 
DOM cocok bagi trader yang menggunakan 
pendekatan scalping--trading dalam waktu singkat 
dengan durasi menit hingga jam. 

Untuk melihat DOM pada MT5 melalui mobile 
device, Anda hanya perlu klik pada salah satu produk 
yang tampil di halaman utama, lalu pilih “Depth of 
Market”. Setelah itu, Anda dapat memantau besaran 
ask dan bid. Jika salah satunya (ask atau bid) 
mendominasi, maka harga akan mengikuti order 
yang paling banyak. 

Tutorial Demo Account GOFX di MT5
Rasanya kurang lengkap kalau hanya mengenal MT5 
dari tulisan. Tapi, belum siap juga untuk membuka 
akun GOFX? Nah, Anda bisa mencoba transaksi 
di MT5 dengan menggunakan akun demo GOFX 
di www.gofx.co.id. Selengkapnya, simak langkah-
langkah berikut.

DEMO
ACCOUNT

Kunjungi Website
www.gofx.co.id

Isi data diri Anda
dengan benar dan

klik Daftar Akun Demo

Cari server ‘ICDX’ pada MT5Log in dengan username
dan password akun demo

BUY SELL

Anda sudah siap
mencoba simulasi

transaksi

Cek e-mail Anda dan
dapatkan username dan

password akun demo

Download MT5 di perangkat
genggam atau PC Anda
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Membership Membership

Mempersiapkan Perdagangan 
Multilateral GOFX

Sebagai sistem perdagangan baru dalam perdagangan 
berjangka komoditi (PBK) di Indonesia, perdagangan 
multilateral banyak membutuhkan dukungan dan 

partisipasi dari para pelaku industri, terutama dari para 
pialang berjangka. Salah satu pialang berjangka yang 
sedang bersiap menjalankan perdagangan multilateral 
melalui GOFX adalah  PT Global Intra Berjangka.

Boleh diceritakan secara singkat tentang PT Global 
Intra Berjangka?

PT Global Intra Berjangka berdiri pada tahun 2004 atau 
sudah 16 tahun berada di industri PBK ini. Banyak hal yang 
telah kami lakukan dan ada masih banyak hal lain yang 
siap kami lakukan sebagai kontribusi dalam memajukan 
industri ini.

Sebagai pialang berjangka, kami menetapkan kepuasan 
nasabah sebagai tujuan akhir dari nilai dasar perusahaan. 
Dengan ditetapkan nilai tersebut, semua komponen 
perusahaan wajib mempunyai pandangan dan tujuan yang 
sama, yakni bahwa nasabah adalah aset perusahaan yang 
wajib dikelola dengan baik dan professional agar dapat 
menciptakan loyalitas nasabah.

Hal ini tentu tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan investasi 
sarana dan prasarana, seperti teknologi informasi yang 
cepat, sistem (aplikasi) pengelolaan transaksi nasabah yang 
akurat, dan sumber daya manusia yang profesional. 

Satu dekade menjadi anggota ICDX dan ICH, 
bagaimana kesan Global Intra Berjangka selama 
menjalani PBK bersama ICDX dan ICH?

Banyak hal telah dilalui bersama. Kami bukan hanya 
sekedar menjadi anggota ICDX dan ICH, akan tetapi kami 
juga ditempatkan pada posisi sebagai mitra usaha yang 
terbaik. 

Perkembangan teknologi yang kian pesat tentu 
mendorong semua industri untuk beradaptasi. 
Bagaimana Global Intra Berjangka beradaptasi, 
terutama di era digital seperti sekarang ini?

Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, bahwa dalam 
mencapai tujuan, perusahaan harus cepat beradaptasi 
teknologi yang terbaru. Kami telah melakukan digitalisasi 
pelayanan nasabah yang meliputi sistem penerimaan 
nasabah, sistem transaksi nasabah, sistem pelaporan 
transaksi nasabah, sistem penarikan dana nasabah, sistem 
pengaduan nasabah, dan sistem advisor kepada nasabah.

Perdagangan multilateral GOFX merupakan salah 
satu inovasi bursa untuk bisa menghadirkan 
instrumen finansial yang bisa dijangkau oleh semua 
kalangan. Global Intra Berjangka kabarnya sedang 
mempersiapkan diri untuk memperdagangkan GOFX. 
Bagaimana persiapannya sejauh ini?

Ya, betul. Kami sedang membangun sebuah sistem yang 
terintegrasi dengan bursa terkait dengan GOFX. Kami 
yakin, sistem yang terintegrasi dengan bursa ini akan 
mempermudah kami dan nasabah dalam mengakses 
produk GOFX.

Apa yang mendorong Global Intra Berjangka untuk 
akhirnya memperdagangkan GOFX? 

Kami melihat GOFX sebagai peluang usaha yang cukup 
menarik, yang bisa juga disebut diversifikasi produk. 
Semakin banyak varian produk yang kami tawarkan 
kepada nasabah, maka kami akan memperluas segmen 
calon nasabah kami.

Terakhir, bagaimana harapan Global Intra Berjangka 
untuk perdagangan multilateral dalam perkembangan 
industri PBK ke depan?

Segmen nasabah untuk kontrak multilateral berbasis 
kepada pelaku bisnis komoditi fisik. Sehingga, kami yakin 
bahwa Indonesia yang kaya akan produk-produk komoditi, 
baik dari hasil tambang, perkebunan, dan perikanan, akan 
memberikan harapan besar atas kemajuan perikanan 
multilateral di masa yang akan datang.



7ICDX BULLETIN - OCTOBER 20206 ICDX BULLETIN - OCTOBER 2020

Bursi Komoditi

Sejak merebaknya COVID-19 di Wuhan, Cina 
pada akhir 2019, seluruh dunia jadi turut 
berguncang. Virus yang kian meluas ini telah 

memakan banyak korban dalam waktu yang relatif 
singkat, sehingga memunculkan kegamangan pada 
semua pihak menghadapi COVID-19. 

Di masa pandemi ini, hampir semua perusahaan 
dan kegiatan sektor ekonomi mengalami pelemahan 
yang signifikan. Transisi menuju kebiasaan baru 
akibat pengaruh COVID-19 membuat perusahaan 
perlu melakukan perubahan sistem pekerjaan dari 
kegiatan operasional berjalan 100%, sedikit demi 
sedikit menjadi 25%. Pada saat pandemi ini kita 
menyadari bahwa perusahaan Pialang Berjangka 
Komoditi dapat bertahan dalam situasi sulit. Dalam 
hal ini, PT Midtou Aryacom Futures sangat adaptif 

Membership Membership

Midtou: Bagaimana 
Pialang Berjangka 
Menghadapi Pandemi

dengan segera merubah budaya koordinasi dan model 
kerja menjadi sistem kerja yang sudah direncanakan selama 
pandemi ini. Kami juga sekaligus mengevaluasi kegiatan 
dan melihat situasi pasar yang cepat berubah. 

Selain meningkatkan layanan secara digital selama masa 
pandemi COVID-19 ini, PT Midtou Aryacom Futures 
juga memberlakukan sistem kerja baru. Sebelum masa 
pandemi COVID-19, ada sekitar total 500 orang pekerja 
di perusahaan ini yang melakukan kegiatan operasional di 
kantor setiap hari. Selama pandemi COVID-19, kegiatan 
operasional berkurang menjadi 25 persen. 

PT Midtou Aryacom Futures fokus melakukan dan 
menjalankan kegiatan operasional melalui digital marketing. 
Kegiatan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran melalui 
melalui jejaring media sosial, pengadaan webinar, dan 
lainnya. Operasional yang fokus pada kegiatan digital ini 
merupakan adaptasi kami dalam menyesuaikan dengan 
anjuran protokol kesehatan yang dicanangkan oleh 
pemerintah terkait COVID-19.

Pengembangan dan peningkatkan informasi tentang PT 
Midtou Aryacom Futures kepada masyarakat dilakukan 
melalui digital marketing, terutama melalui media sosial 
dalam bentuk video, gambar dan tulisan. Misalnya, kami 
memberikan e-book dan webinar via ZOOM sebagai edukasi 
kepada nasabah dan calon-calon nasabah. Webinar kami 
ditujukan untuk nasabah-nasabah yang sudah bergabung 
sebagai edukasi secara teknikal dan fundamental.  Dalam 
situasi pandemi, transaksi perdagangan berjangka justru 
dapat menjadi bisnis alternatif. Bahkan, perdagangan 
berjangka bisa membantu mereka yang bisnisnya tidak 
berjalan akibat pandemi.

Midtou selalu menganggap nasabah sebagai partner bisnis, 
sehingga kami ingin nasabah memahami dan mampudalam 
menjalankan bisnis di perdagangan berjangka. Kami 
mempunyai visi yaitu selalu menjaga akuntabilitas 

perusahaan sehingga dapat kepercayaan yang tinggi dari 
nasabah. 

Dalam hal membangun sumber daya manusia, PT Midtou 
Aryacom Futures ingin memberikan pengetahuan dan 
menciptakan SDM yang handal dan sesuai dengan peraturan 
perdagangan berjangka komoditi sebagaimana ditetapkan 
BAPPEBTI. 

Midtou mengharapkan industri pialang berjangka 
mempunyai SDM yang dapat memberikan edukasi yang 
baik dan benar kepada nasabah tentang perdagangan 
berjangka komoditi. Proses pembinaan SDM yang baik 
dapat meningkatan kualitas karakter, etika dan moral serta 
kepribadian SDM. Langkah selanjutnya adalah peningkatan 
kemampuan SDM terhadap sistem informasi dan teknologi. 

Dalam menghadapi persaingan pasar perdagangan 
berjangka komoditi sekarang ini, Midtou lebih 
menitikberatkan kepada fasilitas sarana dan prasarana, 
termasuk serta platform trading, jaringan internet, transaksi 
yang lebih cepat. Namun pada dasarnya, Midtou tidak 
pernah menganggap adanya persaingan antara sesama 
Pialang Berjangka Komoditi. Kami fokus pada bagaimana 
cara kita memberikan pelayanan yang baik dan maksimal 
kepada nasabah, seperti memberikan edukasi selengkap-
lengkapnya kepada nasabah agar nasabah dapat 
berstransaksi sendiri tanpa perantara pihak lain. 

Kami berharap perdagangan berjangka komoditi dapat 
menjadi industri yang besar dan dipercaya oleh masyarakat, 
dan dapat menjadi pilihan terbaik untuk memulai bisnis baru, 
terutama di masa pandemi ini. Kami juga berharap agar 
pihak otoritas (BAPPEBTI) dapat terus mendukung pialang-
pialang berjangka, melalui peraturan yang memberikan 
fleksibilitas agar masyarakat lebih menyukai dan memahami 
industri ini.
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Rubrik UtamaBursa Komoditi

Sektor pertanian merupakan sumber 
pendapatan dan bisnis terbesar di 
dunia. Mengutip dari data riset FAO, 
sekitar 3.4 miliar orang (sekitar 45% 
dari total populasi dunia) tinggal di 
daerah pedesaan dan sekitar 2 miliar 
orang (26.7% dari populasi dunia) 
memiliki mata pencaharian dari 
sektor pertanian. Bahkan, komoditas 
pertama di dunia muncul dari sektor 
pertanian, dimana manusia mulai 
menetap dan bercocok tanam sejak 
10.000 SM.

Komoditas pertanian digolongkan 
ke dalam soft commodity yang secara umum dapat 
dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. Cereal Grains (sereal biji-bijian)
Komoditi pertanian dalam kategori ini umumnya yang 
digunakan sebagai sumber makanan, antara lain: gandum, 
oat, barley dan beras. 

2. Oilseeds (minyak sayur)
Komoditas pertanian dalam kategori ini diproduksi karena 
kandungan minyak yang tinggi di bijinya dan sisa produksi 
setelah minyak diekstraksi juga dapat dijadikan sumber 
pangan, antara lain: jagung, kedelai, sawit, kanola dan 
bunga matahari.

3. Meat (daging)
Termasuk hewan ternak hidup maupun potongan daging 
yang dihasilkan dari proses penyembelihan. 

4. Dairy (produk susu)
Komoditas pertanian ini antara lain: susu, mentega, whey 
dan keju.

Pentingnya Komoditas Pertanian

5. Soft Commodities Lainnya
Komoditas pertanian ini mengacu pada komoditas yang 
dibudidayakan untuk diolah menjadi berbagai produk, 
antara lain: kakao, kopi, gula, teh, kapas, karet alam, kayu 
dan serat tekstil.

Melihat begitu banyaknya produk pangan sehari-hari yang 
dihasilkan dari sektor pertanian, maka risiko perubahan 
harga yang terjadi pada komoditas pertanian akan 
mempengaruhi langsung pendapatan di berbagai sektor 
usaha dari hulu sampai hilir.

Revolusi Sistem Perdagangan 
Komoditas Pertanian 

Di negara maju, bursa komoditas dianggap sebagai 
bagian integral dari lingkungan pasar yang fungsinya 
dapat membantu pelaku pasar untuk mendapatkan harga 
referensi secara transparan. Melalui transparansi harga ini, 
pelaku pasar mendapatkan kepastian harga yang wajar 
dan terbuka, pelaku pasar bisa mendapat kepastian harga 
yang wajar dan terbuka, berbeda dengan transaksi bilateral 
yang dilakukan melalui kontrak forward.

Jayakan 
Komoditas 
Pertanian 
Bersama 

Bursa

Sebelum membahas lebih dalam mengenai komoditas 
pertanian, ada baiknya kita pahami dulu apa yang 
dimaksud dengan komoditas. Secara sederhana, 

komoditas dapat didefinisikan sebagai produk berwujud 
yang memiliki permintaan (demand), dan biasanya 
diperdagangkan dalam jumlah besar dan pasokannya 
(supply) dapat berasal dari produsen mana saja.

Komoditas memiliki dua sifat utama. Pertama, barang 
diproduksi dan dijual oleh banyak produsen yang berbeda. 
Kedua, barang memiliki kualitas seragam di setiap rantai 
pemasarannya, sehingga pasar atau konsumen tidak bisa 
membedakan barang yang diproduksi oleh satu produsen 
dengan yang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas 
mengalami perluasan definisi. Saat ini, komoditas bukan 
hanya produk berwujud seperti hasil pertanian atau 
pertambangan saja, tetapi juga merambah pada produk-
produk keuangan seperti valuta asing, saham dan indeks.
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Nah, dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa komoditas 
pertanian yang ditransaksikan melalui bursa komoditi 
justru akan mendapat banyak manfaat dibandingkan jika 
transaksinya hanya dilakukan melalui kontrak forward 
secara bilateral. Terlebih lagi, semua transaksi di bursa juga 
dijamin penyelesaiannya oleh lembaga kliring. 

Oleh karena itu, buat para pelaku pasar komoditas 
pertanian yang membutuhkan transparansi harga dan 
fasilitas lindung nilai, jangan ragu untuk mulai bertransaksi 
di bursa komoditi. Mari kita bersama membangun kejayaan 
komoditas pertanian Indonesia, agar dapat dipercaya oleh 
pelaku pasar dunia sebagai referensi harga (benchmark) 
bagi komoditas pertanian dunia. (Girta Yoga)

Transparansi dan 
Hedging Jadi 
Kuncinya

Bursa komoditas 
memainkan peranan 
penting dalam 
memodernisasi 
pemasaran komoditas 
pertanian terutama 
dalam pembentukan 
harga referensi pasar 
yang wajar, adil dan 
transparan. Bursa 
komoditas juga 
berkontribusi dalam 
meningkatkan likuiditas 

Rubrik Utama Rubrik Utama

Perdagangan berjangka komoditas pertama yaitu beras, 
tercatat terjadi di Jepang pada abad ke-17, tepatnya pada 
tahun 1730, meskipun ada beberapa bukti bahwa beras 
mungkin telah diperdagangkan sejak 6.000 tahun yang lalu 
di Cina. 

Kemudian disusul oleh bursa Chicago Board of Trade (CBOT) 
yang didirikan tahun 1848, yang juga memperdagangkan 
komoditas pertanian seperti jagung, kedelai dan gandum. 
Kesuksesan yang berhasil diraih oleh CBOT dalam 
menyediakan platform perdagangan ke pelaku pasar, 
menjadi pelopor yang memicu munculnya bursa komoditas 
di berbagai negara. 

Di periode tahun 1800-an sampai dengan awal tahun 
1900-an, bursa-bursa komoditas yang muncul masih 
terkonsentrasi di benua Amerika, dan 90% dari bursa-
bursa ini memperdagangkan komoditas pertanian sebagai 
produk utamanya. 

Pengakuan pelaku pasar global terhadap bursa komoditas 
tersebut telah menjadikan harga yang terbentuk dari 
transaksi-transaksinya sebagai harga acuan atau referensi 
harga kontrak di pasar fisik. Misalnya referensi harga jagung 
dan kedelai berasal dari CBOT. Harga gandum dari Kansas 
City Board of Trade (KCBT). Harga kapas, gula, kakao, kopi 
arabika dari New York Board of Trade (NYBOT). Harga 
kopi Robusta dari Intercontinental Exchange (ICE). Harga 
kanola dari Winnipeg Commodity Exchange (WCE). Harga 
karet alam dari Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). 
Harga minyak sawit mentah dari Bursa Malaysia Derivatives 
Berhad (BMD), dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri, komoditas pertanian yang sudah 
dibursakan antara lain minyak sawit, kakao dan kopi. 
Sedikitnya komoditas pertanian yang dibursakan 
menunjukkan bagaimana pelaku usaha sektor pertanian di 
Indonesia masih belum memberdayakan sepenuhnya fungsi 
dan tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh melalui 
perdagangan di bursa komoditas. Padahal, Indonesia 
merupakan salah satu negara yang memiliki banyak 
komoditas pertanian unggulan terbesar di dunia.

pasar dan meminimalisir risiko, khususnya dalam transaksi 
bilateral (di luar bursa), serta menyediakan sarana 
lindung nilai baik bagi produsen maupun konsumen dari 
komoditas pertanian terkait. 

Bursa komoditas, juga memungkinkan pelaku pasar untuk 
mengakses informasi yang lebih luas seperti ketersediaan 
komoditas, situasi harga dalam negeri terhadap harga di 
luar negeri. Produsen komoditas pertanian lokal juga akan 
terbantu dari sisi pemenuhan standarisasi, yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu sebelum menjual produknya di 
bursa.

PRODUCER
HEDGING
The result of changes
in Corn price

The result of changes
in the price of Corn Futures

-S20 + S20 = 0
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Rubrik Utama

Badan Pengawas 
Perdagangan 
Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI) berada di 
bawah Kementerian 
Perdagangan.

Apakah aman 
bertransaksi di ICDX?
Seluruh lembaga di 
dalam ICDX Group 
diawasi oleh BAPPEBTI. 
Semua pialang anggota 
ICDX telah memperoleh 
izin dari BAPPEBTI, 
sehingga beroperasi 
secara legal di Indonesia

Integrasi ICDX, 
ICH, dan ILB 
memberikan 
kemudahan 
dan keamanan 
transaksi 
komoditas. 
ICDX menjadi 
pusat terjadinya 
perdagangan, 
sementara ICH 
akan membantu 
penyelesaian 
transaksi 
dan ILB akan 
mengkoordinasi 
serah terima fisik 
bagi transaksi 
dengan 
penyelesaian 
fisik. 

Margin milik nasabah 
tersimpan dalam segregated 
account (rekening terpisah) di 
bank-bank yang telah bekerja 
sama dengan ICH.

Sebagai bursa teregulasi, 
ICDX Group diawasi langsung 
oleh BAPPEBTI dalam 
beroperasi. Otomatis, semua 
transaksi yang terjadi di bursa 
ICDX maupun transaksi yang 
dijamin oleh lembaga kliring 
ICH pasti terorganisir dan 
diawasi oleh regulator.

Bursa Komoditi Bursa Komoditi

Integrasi Bursa, 
Kliring, dan Logistik
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Trading 101 Trading 101

Analisis Tren

Salah satu metode untuk mendapatkan keuntungan dalam 
bertransaksi pada komoditas berjangka adalah dengan 
metode “buy low sell high atau buy high sell higher”. Untuk 

mendapatkan keuntungan, seorang trader perlu melakukan 
analisis yang komprehensif untuk menentukan dimana ia perlu 
melakukan pembelian suatu aset komoditas untuk mendapatkan 
komposisi risk:reward yang terbaik.

Salah satu metode yang umum dilakukan untuk mendapatkan 
komposisi risk:reward terbaik adalah analisis tren untuk melihat 
arah gerak harga dan mengikutinya. Ada tiga jenis tren yang 
perlu dipahami, yakni: 

1. Tren naik (bullish trend)

Jika secara sepintas sebuah tren akan 
cukup mudah ditentukan apakah itu naik, 
turun, atau datar. Namun demikian dalam 
sejumlah kasus, menentukan sebuah tren 
akan sedikit sulit, oleh karena itu terdapat 
beberapa metode untuk menentukan 
sebuah tren, yakni:

1. Dengan garis tren (trend line)
Sebuah tren dapat dikatakan naik jika 
gerak harganya membentuk formasi 
Higher High (HH) serta formasi Lower 
High (LH) dan untuk sebuah tren bisa 
dikatakan turun apabila harganya 
membentuk formasi Higher Low (HL) serta 
Lower Low (LL). Dengan formasi yang 
terbentuk dalam sebuah tren maka untuk 
menggambar sebuah garis tren maka 
yang perlu dilakukan adalah membentuk 
garis yang menghubungkan antara 2 titik 
Lower High (LH) atau 2 titik Higher Low 
(HL).

2. Dengan indikator
Terkadang, menentukan sebuah tren 
dengan menggambar garis tren akan 
sedikit sulit jika formasi LH atau HL yang 
tidak beraturan. indikator tren akan 
mempermudah trader dalam melihat 
suatu tren penggunaan. 

Salah satu indikator tren yang paling 
dasar, mudah dipelajari, dan tersedia di 
hampir seluruh platform perdagangan 
adalah indikator rerata bergerak atau 
Moving Average. Indikator tersebut akan 
membentuk garis rata-rata yang nilainya 
didasarkan pada nilai historis yang 
terbentuk di suatu pasar. 

Berdasarkan contoh pada tabel di atas 
maka, pada tanggal 7 atau pada hari 
ke 5 dari data time series maka dengan 
menggunakan moving average 5 hari 
maka angka yang muncul adalah 

Menggunakan indikator moving average 
dengan cara manual seperti di atas 
mungkin akan sangat menyulitkan, 
namun tidak perlu khawatir karena 
pada sejumlah platform perdagangan 
menyediakan fasilitas indikator moving 
average ini, sehingga yang dibutuhkan 
hanya menentukan berapa banyak hari 
(atau data) yang ingin digunakan, misalnya 
pada contoh di atas menggunakan basis 
5 hari. Maka dalam penggambarannya 
dalam grafik akan terlihat seperti grafik di 
samping.

Dengan terbentuknya suatu garis tren, maka akan mudah untuk mengawasi sebuah 
gerak harga apabila terjadi perubahan arah tren, yakni dengan melihat tanda yang 
paling awal adalah harga menembus garis tren. Dengan fungsi tersebut maka 
bisa dikatakan bahwa fluktuasi harga yang terjadi hanya akan bersifat konsolidasi 
selama harga tidak menembus garis tren yang terbentuk.

2. Trend turun (bearish trend)

3. Trend datar (ranging) 

Tanggal Harga (Last) Moving Average 5 Hari

5/1/2019 6,900.00 -

5/2/2019 6,900.00 -

5/3/2019 6,900.00 -

5/6/2019 6,590.00 -

5/7/2019 6,590.00 6822.50

5/8/2019 6,590.00 6776.00

5/9/2019 6,585.00 6714.00

5/10/2019 6,585.00 6651.00

6822.50. Perhitungan angka tersebut didasarkan rata-rata dari harga (last) yang 
terjadi dimulai dari tanggal 1 Mei 2019 hingga tanggal 7 Mei. Sementara untuk 
tanggal 8 Mei rata-rata bergerak 5 harinya akan mengeluarkan angka 6776.00 
dengan dasar perhitungan adalah rata-rata harga sejak tanggal 2 Mei hingga 
tanggal 8 Mei.
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Penggunaan moving average 5 hari, harga dengan garis 
moving average akan terlihat berhimpitan sehingga akan 
sulit digunakan untuk menentukan arah tren karena gerak 
garis moving average dan gerak harga relatif sama. 
Sehingga untuk meminimalkan hal tersebut maka pilihan 
terbaik adalah dengan menaikan moving average menjadi 
seperti 20 hari, 50 hari, 100 hari, atau bahkan hingga 
menjadi 200 hari.

Apa sih untungnya trading forex? Pasar terbesar di 
dunia? Keren? Peluang untung besar?

Salah satu keuntungan trading forex yang sayang jika Anda 
lewatkan adalah leverage, dimana Anda dapat meraih 
peluang profit maksimal meski modal Anda terbatas. 
Namun, sistem leverage ini juga memiliki risiko tinggi, 
sehingga traders perlu berhati-hati dalam menggunakannya 
dan betul-betul mempelajari sistemnya. 

Mengenal Leverage

Leverage atau daya ungkit dapat diartikan sebagai 
penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi 
untung atau imbal hasil (return) dari investasi. Melalui 
leverage, traders dapat bertransaksi forex dengan modal 
yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya digunakan untuk 
memperoleh imbal hasil lebih tinggi tersebut. 

Tanpa leverage, modal yang diperlukan traders haruslah 
sama besarnya dengan nilai kontrak yang berlaku pada saat 
bertransaksi. 

Nilai kontrak spot forex GOFX sendiri sebesar $1000 per 
lot. Tidak semua traders memiliki modal sebesar ini dan 
terpaksa melewatkan peluang profit lebih tinggi. Padahal, 

Dengan rentang harga yang sama penggunaan moving 
average yang lebih besar akan berdampak pada garis 
moving average yang akan lebih halus dan relatif menjauhi 
grafik harga. Dengan grafik yang sama, penggunaan 
moving average dengan parameter yang lebih besar, akan 
dapat membantu dalam menentukan tren dan perubahan 
tren. (Nikolas Prasetia)

An
al

is
is

Tr
en

Leverage
traders dapat menggunakan modal hanya 2% dari nilai 
kontrak yang ditransaksikan untuk memperoleh nilai kontrak 
100 persen. 

Tapi kalau loss, tentu kerugiannya akan sama besarnya. 
Inilah mengapa, traders harus betul-betul mempelajari 
sistem leverage, serta melihat kecocokannya dengan rencana 
trading dan manajemen risiko traders. 

Penerapan Leverage dalam Trading Forex

Leverage dalam trading forex biasanya memiliki proporsi 
berikut:

1:25 (satu banding dua puluh lima)
1:50 (satu banding lima puluh)
1:100 (satu banding seratus)
1:200 (satu banding dua ratus)
1:400 (satu banding empat ratus)
1:1000, dan seterusnya.

Sederhananya, misalnya Anda trading dengan leverage 
1:400. Maka, dengan margin atau modal $500 saja, 
Anda dapat melakukan transaksi kontrak spot forex senilai 
$20.000. (Btari Nadine)

Jenis-Jenis Leverage dalam 
Trading Forex

Leverage: Raih Potensi 
Maksimal dengan Modal 
Minimal
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