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BAB III 

 PT INDOSUKSES FUTURES DAN SISTEM PERDAGANGAN DUA 

ARAH PADA FOREX TRADING 

A. Gambaran Umum Forex Trading  

1. Pengertian Forex Trading  dan Perdagangan Berjangka (Future Trading) 

a. Pengertian Forex Trading 

Foreign Exchange kepanjangan dari forex (valuta asing) 

mencakup dua pengertian, yaitu mata uang asing dan proses penukaran 

dari satu mata uang ke mata uang lain.1 

Valuta asing adalah mata uang luar negeri. Mata uang ini dapat 

diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan kurs yang dapat berubah-

ubah. Harga dan nilai valuta asing yang satu dengan yang lain umumnya 

diperbandingkan dengan nilai uang negara  yang bersangkutan. Kurs 

inilah yang merupakan hasil perbandingan nilai valuta asing dengan mata 

uang negeri yang bersangkutan. Kurs mata uang asing disebut foreign 

exchange rate, sedangkan jual beli dilakukan di tempat yang dinamakan 

bursa atau pasar valuta asing.2 

1 Julius R. Latumaerissa, Esensi-esensi Perbankan Internasional, (Jakarta : Bumi Aksara, 
1996), 58. 

2 Ibnu Syamsi, Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
1994), 236. 
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Forex adalah perdagangan yang paling liquid di banding 

perdagangan lainnya. Di pasar forex inilah kebanyakan trader pemula 

memulai aktivitas trading mereka.3 Forex trading merupakan 

perdagangan mata uang dari negara yang berbeda satu sama lain. Pasar 

forex adalah pasar tunai non-stop dimana terdapat mata uang negara-

negara yang perdagangkan itu, biasanya melalui broker. Mata uang asing 

yang terus-menurus dan secara simultan dibeli dan dijual di pasar lokal 

dan global kemudian mengalami kenaikan atau penurunan nilai 

didasarkan pada pergerakan mata uang. Devisi kondisi pasar dapat 

berubah sewaktu-waktu dalam menanggapi peristiwa real-time. 

b. Perdagangan Berjangka (Future Trading) 

Perdagangan berjangka merupakan perdagangan standart dan 

waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu, karena bentuknya 

yang standart itu, maka yang diperdagangkan hanya harganya saja. 

Spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang dijamin oleh suatu 

lembaga khusus, yaitu lembaga kliring berjangka. 

2. Sejarah Singkat Forex Trading 

Sejarah forex telah dimulai beberapa saat setelah uang dikenal 

sebagai alat pertukaran dan pembayaran transaksi yang sah, menggantikan 

sistem barter dalam dunia perdagangan. Perdagangan yang meluas pada saat 

3 Kusumarsono Hendarto, Belajar Trading, (Malang: Andi, 2005), 39. 
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itu, yang tidak hanya terjadi didalam satu negara (lokal) namun juga secara 

global, menimbulkan masalah karena masing-masing mata uang tidak 

mempunyai nilai yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan perbedaan 

dan kebutuhan akan nilai tukar tersebut, menimbulkan terciptanya penetapan 

aturan permintaan dan penawaran terhadap beberapa mata uang. Sehingga 

terjadilah bursa pertukaran mata uang asing dengan standar yang telah 

ditetapkan.4 

Secara garis besar, evolusi pasar forex hingga pesat seperti sekarang 

ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu : 

a. Periode Standart Emas, 1875 – 1914 

Dibentuknya sistem keuangan berstandar emas pada 1875 

menandai salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang. 

Sebelum standar emas diberlakukan, negara-negara di dunia 

menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional.5 

Masalah utama dalam penggunaan emas dan perak ini adalah 

nilainya yang dipengaruhi oleh external supply and demand. Ide dasar di 

balik standar emas adalah pemerintah masing-masing menjamin 

pertukaran mata uang ke jumlah tertentu emas dan sebaliknya. Dengan 

kata lain, mata uang akan didukung oleh emas (backed by gold). Sudah 

4 http:// www.robemahamu.com, Sejarah Forex dan Perkembangannya, diakses pada tanggal 
29 Maret 2013. 

5 Rahmad Isnaini, Forex Mahir Dolar Mengalir, (Klaten : Bola Bintang Publishing, 2011), 
11. 
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barang tentu, akibatnya pemerintah membutuhkan cadangan emas cukup 

untuk memenuhi permintaan pertukaran mata uang.6 

b. Periode Masa Perang Dunia I, 1919 – 1939 

Perang yang berkecambuk, menyebabkan sistem standar emas 

dihapuskan. Hal yang muncul sehubungan dengan ketegangaan politik 

terhadap Jerman yang membuat kekuatan terutama Eropa berfokus untuk 

menyelesaikan proyek besar. Proyek yang dikerjakan tersebut membuat 

beban financial Eropa timbul tidak terkendali sehingga cadangan emas 

yang ada pada saat itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pertukaran 

emas dan uang. Setelah itu evolusi perkembangan forex terbagi kedalam 

dua tahapan signifikan, yaitu dimana terjadinya frase nilai tukar tetap 

dan frase nilai tukar mengambang.7 

c. Periode Bretton Woods, 1946 – 1971 

Pada tanggal 22 Juni 1944 diadakan sebuah konferensi moneter 

berskala Internasional, yang kemudian dikenal dengan istilah “The 

Bretton Woods Conference”, yang mana dihadiri oleh 44 Negara.8 

Dalam konferensi tesebut, diciptakan suatu sistem pertukaran 

mata uang tetap yang disebut dengan “Fixed Exhange Rate System”, 

yang mempunyai beberapa persamaan dengan standar emas. Sejak saat 

6 Ibid., 12. 
7 http:// www.robemahamu.com, Sejarah Forex dan Perkembangannya, diakses pada tanggal 

29 Maret 2013. 
8 Bagas Dharmawan, Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2012), 11. 
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itu Negara-negara di dunia serta Amerika mulai tumbuh dengan pesat dan 

dua tahun setelah konferensi tersebut, didirikan lembaga moneter 

Internasional dan bank dunia yang kita kenal saat ini dengan IMF 

(International Monetary Fund) dan Word Bank, untuk mengawasi sistem 

tersebut.9 

d. Periode Nilai Tukar Mengambang, 1971 - Sekarang 

Pada tanggal 15 Agustus 1971, presiden Nixon mengumumkan 

perubahan sistem nilai tukar untuk USD dengan membiarkan nilai 

tukarnya mengambang (Floating Echange Rate System), hal ini 

ditegaskan kembali dalam suatu konferensi di Washington pada tanggal 

17-18 Desember 1971 (Smithsonian Conference), dari sinilah lahirlah 

nilai kurs yang mengambang dan berlaku sampai dengan sekarang.10 

Tetapi, secara garis besar, evolusi pasar forex terbagi menjadi 2 

tahap yaitu tahap periode nilai tukar tetap dan periode nilai tukar 

mengambang. Periode standar emas, periode masa perang dunia I dan 

periode Bretton Woods adalah termasuk tahap periode nilai tukar tetap. 

Pada tahapan ini, transaksi forex tidak menggairahkan karena perubahan 

nilai tukar hanya dapat terjadi pada jangkauan yang relatif sempit. Oleh 

karena itu nilai tukar telah ditetapkan oleh pemerintah negara 

(berdasarkan kesepakatan) dengan sejumlah nilai emas tertentu. 

9 Rahmad Isnaini, Forex Mahir Dolar Mengalir, 13. 
10 Ibid., 14. 
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Setelah masa Bretton Woods-lah, setelah kegagalan dari periode 

nilai tukar tetap dalam mempertahankan kestabilan ekonomi, transaksi 

forex mulai bergairah. Ini terjadi karena penilaian terhadap nilai tukar 

antar-negara diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pasar yang 

akan menentukan apakah nilai tukar tersebut terlalu mahal (over-valued) 

atau terlalu murah (under-value).11 

B. Legalitas Forex Trading di Indonesia 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang atas 

perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan 

berjangka komoditi, perdagangan berjangka (future trading) adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan 

dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif 

syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.12 

Di Indonesia, badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan 

investasi forex trading dipegang oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring 

Berjangka Indonesia).13 

  

11 http:// www.seputarforex.com, Sejarah Trading Forex, diakses pada tanggal 29 maret 
2013. 

12 Pdf., UU No. 10 tahun 2011, Tentang atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 
tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

13 Bagas Dharmawan, Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading, 39. 
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1. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 

Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 

dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 115 tahun 1999 yang kemudian telah diperbarui beberapa kali. 

Pembentukan Bappebti didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 

1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti merupakan salah 

satu unit eselon I yang berada di bawah naungan Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan.14 

Bappebti yang sekarang dikenal sebenarnya merupakan pengalihan 

fungsi dari lembaga yang dibentuk sebelumnya, yakni Badan Pelaksana 

Bursa Komoditi atau BAPEBTI. Bapebti sendiri dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan 

berada di bawah naungan Departemen Perdagangan kala itu. 

Bappebti bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan 

perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang dikeluarjan oleh menteri 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappebti berfungsi 

14 http:// www.belajarforex.com, Legalitas Forex Trading Pialang di Indonesia, diakses pada 
tanggal 29 Maret 2013. 
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melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, 

pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka.15 

2. BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) 

PT Bursa Berjangka Jakarta, yang biasa disingkat "BBJ", atau dalam 

bahasa Inggris disebut Jakarta Futures Exchange secara resmi didirikan pada 

tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta (tepatnya di Gedung AEKI), 

memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan 

perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000. 

Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para 

anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang 

ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan 

penawaran dalam sistem perdagangan elektronis.16 

Pialang yang telah mengantongi izin resmi akan menyalurkan dana 

yang diinvestasikannya ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah yang 

disebut rekening terpisah (segregared account). Rekening terpisah ini 

dimaksudkan untuk menampung dana nasabah sehingga tidak dimanfaatkan 

atau disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pialang itu sendiri. 

Dan, rekening tersebut akan diaudit secara teratut oleh BBJ, BAPPEBTI dan 

15 Lucius M. Sitanggang, Yulika Indrawati, Forex Virtual Trading Real Income Psycho On 
Trading, (Yogyakarta: Andi 2007), 22. 

16 http:// www.Wikipedia.org, Bursa Berjangka Jakarta, diakses pada tanggal 20 Mei 2013. 

                                                 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_berjangka
http://www.wikipedia.org/


57 
 

KBI. Sebagai perbandingan, pialang illegal akan menampung dana 

nasabahnya senditi atau akan dikenal dengan istilah pembandaran 

(bucket).17 

3. KBI (Kliring Berjangka Indonesia) 

Berjangka Komoditi, pasal 25 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa  

penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi dengan Lembaga Kliring 

Berjangka berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh ijin usaha 

sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi. 

Di dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditas , PT KBI 

(Persero) memiliki peran strategis  sebagai Lembaga Kliring Berjangka,  

dengan  ijin usaha yang diperolehnya  sebagai Lembaga Kliring Berjangka di 

Indonesia sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi  No.128/BAPPEBTI/IX/2001 pada tanggal 04 

September 2001.18 

Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian 

transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-

transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. 

17 Lucius M. Sitanggang, Yulika Indrawati, Forex Virtual Trading Real Income Psycho On 
Trading, 21. 

18 http:// www.ptkbi.com, Layanan Kliring Berjangka, diakses pada tanggal 20 Mei 2013. 
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Selain itu, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi 

lainnya atas transaksi berjangka dan/atau derivative selama bursa atau 

institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.19 

                 Gambar 1: Legalitas Di Indonesia 

 

19 Lucius M. Sitanggang, Yulika Indrawati, Forex Virtual Trading Real Income Psycho On 
Trading, 23. 
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Pialang yang legal atau resmi berarti pialang tersebut terdaftar di ketiga 

badan otoritas perdagangan berjangka (BBJ, Bappebti dan KBI), di luar itu atau 

ketidaklengkapan izin berarti bahwa pialang tersebut tidak legal dan keamanan 

dana nasabah tidak dijamin oleh pemerintah. 

Untuk pialang luar negeri, misalnya di Amerika maka pialang yang resmi 

harus terdaftar pada Commission Merchant (FCM), National Futures Association 

(NFA) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Kalau izin resmi, maka dana yang disetorkan nasabah untuk berinvestasi 

akan disalurkan ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah yang biasa disebut 

“segregated account”. Rekening terpisah ini berguna untuk menampung semua 

dana nasabah yang berinvestasi sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

manapun termasuk pialang yang bersangkutan.20  

C. PT Indosukse Futures 

1. Profil PT> Indosukses Futures 

PT Indosukses Futures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pengelolaan keuangan (Financial Investment), berdiri 

berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Indosukses Futures" izin Bursa 

Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka 

20 http:// www.belajarforex.com, Legalitas Forex Trading Pialang di Indonesia, diakses pada 
tanggal 29 maret 2013. 
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Komoditi (BAPPEBTI), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. 

PT Indosukses Futures melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No: 

69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 dan telah mendapatkan Surat Persetujuan 

Anggota Bursa (SPAB) No: SPAB-032/BBJ/10/00. Selain itu, PT Indosukses 

Futures juga telah memperoleh izin dari PT Kliring Berjangka Indonesia 

(PERSERO) dan sudah disetujui sebagai Peserta Sistem Perdagangan 

Alternatif (SPA).21 

PT Indosukses Futures telah memiliki 1 kantor pusat di Jakarta 

Selatan, dan 3 kantor cabang, yaitu di Bandung, Surabaya dan Malng.  

2. Visi Misi PT Indosukses Futures 

Pada era globalisasi ini, diantara persaingan bisnis yang kompetitif, 

PT Indosukses Futures melihat adanya suatu peluang yang sangat potensial 

untuk berkembang, yaitu belum diberdayakannya secara maksimal investasi 

dibidang komoditi berjangka dan pasar uang oleh para investor yang 

memiliki dana cukup besar dalam melakukan investasi finansial. 

Melihat hal ini perusahaan berusaha secara aktif berpartisipasi dalam 

mengambil peluang dalam pengembangan potensi tersebut dengan 

21 Buku Profil Perusahaan PT. Indosukses Futures. 
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memberikan jasa informasi keuangan tentang pasar Internasional melalui 

transaksi index dan valuta asing.22 

Visi 

“Kepercayaan dan Reputasi” 

Misi 

“Meningkatkan jumlah investor Indonesia dalam melakukan 

investasi secara transparan dan menguntungkan”23 

Konsep berdirinya perusahaan dengan misi meningkatkan jumlah 

investor Indonesia yang dapat melakukan investasi finansial secara 

transparan dan menguntungkan dengan perlindungan yang jelas atas 

transaksi yang dilakukannya. Disamping itu perusahaan terus memberikan 

sosialisasi dan edukasi investasi baik di Pasar Komoditi Berjangka maupun 

Pasar Uang. 

3. Produk atau Jasa PT Indosukses Futures 

a. Forex Trading 

Forex trading merupakan suatu bentuk perdagangan mata uang 

asing yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia termasuk Tokyo, 

London dan New York. Dengan dukungan telekomunikasi yang canggih, 

22 http:// www.indosuksesfutures.com, Visi Misi Perusahaan, diakses pada tanggal 20 Mei 
2013.  

23 Brosur PT Indosukses Futures. 
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setiap orang dapat mengikuti perkembangan nilai tukar mata uang asing 

dan menjadi partisan pada pasar-pasar uang utama tersebut selama 24 

jam sehari. 24 

Mata uang yang kerap yang diperdagangkan adalah mata uang 

Negara-negara maju seperti USD, JPY, CHF, GBP, AUD dan EUR. 

Semua mata uang ini diperdagangkan secara berpasangan (USD vs JPY, 

GBP vs USD, EUR vs JPY).25 

b. Stock Index 

Stock index adalah indikator pasar yang menunjukkan tingkat 

harga saham biasa (common stock) yang diperdagangkan di suatu bursa 

efek, seperti IHSG (Index Harga Saham Gabungan) yang terdiri dari 

saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Stock index dapat dijadikan sebagai indikator keadaan ekonomi 

dari suatu negara, karena menggambarkan keadaan sektor riil dari suatu 

negara. Stock index terbentuk dari kumpulan saham-saham yang terdaftar 

atau listing di suatu bursa, dimana saham adalah salah satu cara untuk 

mendapatkan tambahan modal bagi pihak perusahaan. Untuk pihak 

pembeli saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat 

menghasilkan keuntungan. Setiap hari saham-saham tersebut mengalami 

24 http:// www.indosuksesfutures.com, Produk: Forex Trading, diakses pada tanggal 20 Mei 
2013. 

25 Amran Suradi, Wawancara, Surabaya, 06 Juni 2013.  
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perubahan harga, yang berdampak pada fluktuasi harga saham gabungan 

atau nilai stock index-nya. 

Stock index futures adalah salah satu instrumen finansial yang 

berpatokan pada stock index. Pasar futures merupakan bayangan dari 

pasar cash atau spot. Perbedaan stock index dengan stock index futures 

adalah komoditi atau jenis instrumen yang diperdagangkan. Stock index 

yang diperdagangkan adalah komponen-komponen yang membentuk 

indeks, yakni saham-sahamnya, sedangkan stock index futures yang 

diperdagangkan adalah nilai indeksnya, bukan saham-sahamnya. 

Index futures merupakan perdagangan nilai harga saham (blue 

chip) gabungan di suatu Negara. Karakteristik stock index futures antara 

lain memiliki satuan lot, ukuran kontrak, bulan perdagangan, jangka 

waktu penyelesaian posisi, dan sebagainya. 

Produk stock index futures yang diperdagangkan di PT Indosukses 

Futures adalah : 

1) Indek Saham Jepang {Nikkei Stock Average Future (NSAF)} 

Merupakan cerminan index pasar saham N225 yang 

merupakan harga rata-rata dari 225 saham utama (Sony, Toshiba, 

Toyota, dll) yang tercatat pada bursa utama Tokyo Stock Exchange. 

Kontrak berjalan dan 2 hari sebelum batas tanggal akhir atau 

berdasarkan pengumuman dari dealing room dapat melakukan 
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transaksi kontrak bulan berikutnya. Kontrak bulan berjalan : Maret, 

Juni, September, Desember. 

2) Indek Saham Hongkong {Hangseng Index Future (HSIF)} 

Merupakan gabungan harga saham dari 33 saham blue chips 

(HSBC, Cathay Pacific, dll) di Hongkong stock market. Kontrak 

berjalan dan 2 hari sebelum batas tanggal akhir atau berdasarkan 

pengumuman dari dealing room dapat melakukan transaksi kontrak 

bulan berikutnya. Kontrak bulan berjalan : Januari, Februari, Maret, 

April, Mei,  Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 

Desember. 

3) Indek Saham {Korea Stock Price Index 200 Future (KSPI)} 

Merupakan cerminan dari 200 saham unggulan (Samsung, 

Hyundai, dll) pada cash market Kospi 200 yang tercatat pada Korea 

Stock Exchange. 

Kontrak berjalan dan 2 hari sebelum batas tanggal akhir atau 

berdasarkan pengumuman dari dealing room dapat melakukan 

transaksi kontrak bulan berikutnya. Kontrak bulan berjalan : Maret, 

Juni, September, Desember.26 

 

 

26 http:// www.indosuksesfutures.com, Produk: Stock Index, diakses pada tanggal 20 Mei 
2013. 
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c. Loco Trading 

Kontrak gulir emas (KGE) adalah suatu kontrak standar jual atau 

beli produk tanpa settlement atau pengiriman yang berjalan terus 

menerus. Tujuan investasi pada kontrak gulir emas adalah untuk meraih 

keuntungan dari selisih harga harian dan pendapatan bunga. Karena 

kontrak ini bisa terus bergulir maka kontrak ini cocok untuk investasi 

jangka panjang maupun jangka pendek. Maka dari itu kontrak gulir emas 

tak dapat dikategorikan sebagai kontrak berjangka. 

 Kontrak gulir emas pada dasarnya melibatkan penterjemahan 

harga spot emas dalam Loco London Term (US$ per troy ounce) terhadap 

harga spot emas dalam term rupiah (Rp/gram). Dengan membagi harga 

Loco London/troy once dengan 31. 1 sama dengan Gold Price per gram.27 

4. Struktur Organisasi dan Penggurus PT Indosukses Futures Surabaya 

Direksi 

Direktur Utama : Robert Lukman 

Direktur  : Petrick Santosa Widjaya 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama : Sufjan Erlando Sutanto 

Komisaris  : Heryawan Arianto 

  

27  Buku Besar PT. Indosukses Futures. 
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Susunan Pemegang Saham Perusahaan : 

1. Rene Handojo 

2. Kishore Kumar Bhagwandas. 

D. Aplikasi Perdagangan Dua Arah pada Forex Trading  di PT Indosukses Futures 

1. Pengertian Perdagangan Dua Arah 

Volatile pasar (harga naik turun) menawarkan peluang keuntungan. 

Karena dalam forex trading harga naik turun, pasangan mata uang melemah 

dan menguat kita bias mendapatkan peluang profit. Para pelaku pasar forex 

memungkinkan mengambil dua posisi (buy/sell) dalam perdagangan mata 

uangnya. Dengan mengambil posisi buy maka trader berharap mata uang 

pertama akan menguat terhadap mata uang kedua, sehingga akan 

menghasilkan profit. Sebaliknya dengan posisi sell maka trader berharap 

mata uang pertama akan melemah terhadap mata uang kedua sehingga 

berpotensi meraup keuntungan.28  

Perdagangan dua arah adalah suatu transaksi perdagangan yang bisa 

dimulai dengan membeli  (open buy) terlebih dahulu dan kemudian 

menutupnya (liquid) dengan menjual (sell), atau sebaliknya membukanya 

dengan menjual (open sell) dan kemudian menutupnya (liquid) dengan 

membeli (buy). 

 

28 Bagas Dharmawan, Membongkar Rahasia Sukses Forex Trading, 25-26. 
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2. Aplikasi Perdagangan Dua Arah pada Forex Trading di PT Indosukses 

Futures Suarabaya 

Salah satu bentuk transaksi forex trading yang ada pada PT 

Indosukses Futures Surabaya adalah foreign margin trading, dimana dengan 

margin (jaminan atau sejumlah dana) yang relatif kecil, nasabah dapat 

melakukan transaksi dengan kontrak tertentu yang besarnya berlipat ganda 

dari nilai dana yang diinvestasikan. 

Keuntungan yang ditawarkan:  

a. Penyertaan modal relatif kecil 

b. Pengelolaan waktu yang fleksibel 

c. Resiko dapat diminimalisasi 

d. Tidak menggunakan biaya administrasi 

e. Peluang untuk mendapatkan keuntungan mudah 

f. Tingkat likuidasi sangat tinggi 

    Tabel 1: Mata Uang yang Diperjual-belikan 

Mata Uang Besar Kontrak 
EUR/USD (Euro terhadap US$) EUR 100.000 
GBP/USD (Pounsterling terhadap US$) GBP 100.000 
AUD/USD (Australian Dollar terhadap US$) AUD 100.000 
USD/JPY (US$ terhadap Yen Jepang) USD 100.000 
USD/CHF (US$ terhadap Swiss Franc) USD 100.000 
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Waktu transaksi adalah 24 jam setiap hari mulai pemukaan New 

Zealand Market hari Senin jam 05.30 WIB sampai dengan penutupan New 

York Market jam 04.30 WIB WIB hari Sabtu. 

Margin yang dibutuhkan, jumlah dana yang disyaratkan (Necessary 

Margin) PT Indosukses Futures Surabaya untuk transaksi 1 lot adalah USD 

1,000 sedangkan jumlah minimum deposit awal (Initial Margin Deposit) 

adalah sebesar USD 10,000. Untuk setiap transaksi dikenakan fee atau 

komisi sebesar USD 50 per lot settlement.29 

     Tabel 2: Kondisi dan Persyaratan Forex Trading  

Forex Trading 
Mata Uang EUR 

GBP 
AUD 
JPY 
CHF 

Nilai Kontrak 100.000 
Margin Trading Day Trade USD 1.000 per lot 

Overnight USD 1.000 per lot 
Waktu Trading Summer Senin             (05:30 – 03:30 WIB) 

Selasa-Jum’at (03:30 – 03:30 WIB) 
 
Winter 

Senin             (05:30 – 03:30 WIB) 
Selasa-Kamis (04:30 – 04:30 WIB) 
Jum’at           (04:30 – 03:30 WIB) 

Spreads 3 Points 
Available rates Rp. 10.000, Rp. 12.000, Floating rate 
Komisi USD 50 per lot 

 

29 http:// www.indosuksesfutures.com, Produk: Forex Trading, diakses pada tanggal 20 Mei 
2013. 
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Forex trading bukanlah sebuah quick rich schame yang dapat 

membuat kita kaya mendadak. Diperlukan kerja keras untuk mempelajari 

analisa pasar sehingga kita dapat mengetahui arah pergerakan harga dengan 

akurat. Adapun manajemen resikinya sebagai berikut:30 

1. Cut loss 

Cut loss merupakan tindakan dimana kita melakukan likuidasi posisi 

keadaan rugi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Umumnya 

kisaran 30-50 poin. 

Contoh: 

Open buy GBP terhadap USD 1.9150, 1 lot. Ternyata harga bergerak 

turun. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada saat harga GBP 

terhadap USD mencapai 1.9110, kita langsung likuidasi posisi tersebut 

(close sell) dengan kerugian 40 poin (1.9150-1.9110). 

2. Average 

Avarage merupakan suatu tindakan mengulangi posisi yang sama pada 

saat kita dalam posisi floating loss, dimana posisi pertama dibiarkan 

terbuka. 

Contoh: 

Open buy GBP terhadap USD 1.8620, 1 lot pada saat harga turun, kita 

open posisi buy lagi di 1.8580, ternyata harga masih turun, lalu kita open 

30 Buku Besar PT Indosukses Futures. 
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buy lagi di 1.8540, ketika harga naik ke 1.8590 kita likuidasi ketiga posisi 

tersebut dengan keuntungan netto 15 poin. 

3. Switching 

Switching merupakan tindakan dimana kita melakukan likuidasi terhadap 

posisi pertama, kemudian masuk kembali dengan posisi yang berlawanan 

dari posisi pertama tadi. 

Contoh: 

Open buy GBP terhadap USD di 1.9150, setelah harga bergerak ke 1.9110 

kita likuidasi posisi tersebut (close sell) dengan kerugian 40 poin, 

kemudian kita open sell pada harga 1.9080, ternyata sesuai prediksi harga 

turun, kita likuidssi di 1.8980 dengan posisi untung 100 poin. 

Perhitungan Profit & Loss: 

EUR/USD 

GBP/USD      

AUD/USD 

 

 

USD/JPY 

USD/CHF 

 

  

(Sell - Buy) x nilai Kontrak x Lot 

(Sell - Buy) x nilai Kontrak x Lot 
Harga Likuidasi 
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Ilustrasi Trading 

Contoh 1: 

Setelah melakukan analisa pasar, Mr. X melakukan pembelian (Open 

Buy) GBP terhadap USD pada level 2.0050 sebanyak 5 lot. Beberapa saat 

kemudian mata uang tersebut menguat atau naik dan Mr. X mengambil 

tindakan likuidasi (Close Sell) pada harga 2.0120. Dengan demikian, Mr. 

X mendapatkan selisih harga sebesar 70 poin, perhitungan sebagai 

berikut: 

Beli 5 lot GBP/USD 2.0050 

Dijual di harga 2.0120, maka 

 (Sell - Buy) x nilai Kontrak x Lot 

= (2.0120 – 2.0050) x 100.000 x 5 lot 

   = $ 3.500 

Komisi  = $ 50 x 5 = $ 250 

Netto Profit = $ 3.250 

 

Contoh 2: 

Mr. X,  Jual  (New Sell) GBP terhadap USD pada harga 1.9150 sebanyak 

1 lot, kemudian harga bergerak turun maka ditutup dengan Beli (Close 

Buy) pada harga 1.9110, Dengan demikian, Mr. X mengalami kerugian  

sebesar 40 poin, perhitungan sebagai berikut: 

(Sell - Buy) x nilai Kontrak x Lot 
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Jual 1 lot GBP/USD 1.9150 

Close buy di harga 1.9110, maka 

     

= (1.9150– 1.9110) x 100.000 x 1 lot 

    = $ 400 

Komisi   = $ 50 x 1 = $ 50 

Netto Loss  = $ 350 

Dilihat dari contoh ilustrasi di atas kita bisa melihat bahwa trader 

dikenakan komisi sebesar $ 50 per lot oleh PT Indosukses Futures 

meskipun trader tersebut mendapat keuntungan maupun kerugian. 

 

(Sell - Buy) x nilai Kontrak x Lot 


