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Trading Rules untuk Pro iTrading Platform Mini Akun 

Forex, LLG, Silver, Indeks Futures Asia, Amerika, Eropa & Crude Oil Futures 
Indeks Rollover Asia, Amerika, Eropa & Crude Oil Rollover 

 
KETENTUAN UMUM 

1. Overnight Trading 

Adalah cara bertransaksi dengan membiarkan posisi tetap terbuka pada rekening Nasabah ketika Pasar 

Spot/Cash/Futures/OTC di tutup. 

2. Day Trading 

Adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan pada hari yang sama, sehingga tidak ada posisi terbuka baru 

pada rekening Nasabah ketika Pasar Spot/Cash/Futures/OTC ditutup. Hal ini dikenal sebagai Intraday 

Trading. 

3. Likuidasi 

Adalah tindakan yang dilakukan untuk menutup atau menghapus posisi terbuka dengan cara melakukan 

transaksi sejumlah posisi yang sama pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki semula, 

sebelum kontrak jatuh tempo. 

4. Posisi Terbuka (Open Position) 

Adalah posisi beli (long) atau posisi jual (short) yang belum dilikuidasi. 

5. Harga Penyelesaian (Settlement Price) 

Adalah harga yang ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta sebagai harga resmi pada akhir hari 

perdagangan sesuai dengan spesifikasi kontrak masing-masing. 

6. Spread 
Adalah selisih dalam poin antara harga sedia beli (bid) dan harga sedia jual (offer) 

7. Poin (Point) 
Adalah satuan terkecil antara suatu harga dengan harga sebelumnya yang dapat dinyatakan dalam satuan 

angka penuh atau satuan angka sekian desimal dibelakang koma tergantung pada kebiasaan masing-

masing kontrak. Dalam perdagangan kontrak antar valuta (forex) ini biasa disebut sebagai satu “PIP”. 

8. Keadaan Hectic Market 
Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak diharapkan. Pada situsasi ini spread akan 

didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh provider yang 

digunakan oleh Pedagang Penyelenggara. 

Yang dimaksud dengan kondisi hectic apabila dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan 
tidak disebabkan karena wrong quote,  sebagai berikut : 

a)  bid atau offer hanya ada satu sisi; 

b)  spread antara bid dan offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara;       
atau 

c)  terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, adanya berita politik, ekonomi, terorisme,    
bencana  alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial. 
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Catatan:  Ketika pasar tidak dapat diperkirakan kondisinya atau dalam keadaan hectic (pasar dalam kondisi 

tidak normal), maka spread untuk semua harga yang diberikan berdasarkan kondisi pergerakan dari harga 

yang diberikan oleh  data provider. 

9. Referensi Harga 
Adalah harga yang di tawarkan oleh PT. Prolindo Buana Semesta kepada nasabah perserta PT. 

Topgrowth Futures berdasarkan data financial dari Reuters, FXCM, Bloomberg, QHouse dan LMAX. Ketika 

Provider data ini memberikan laporan harganya ke software program perdagangan PT. Prolindo Buana 

Semesta, program perdagangan itu secara otomatis menghasilkan rata rata yang secara otomatis di 

tambah point tertentu menurut masing masing produk untuk menjadi harga sedia jual dan beli. 

10. Market Order 
Adalah amanat dari nasabah  untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) yang ada 

pada saat itu.  

11. Larangan Reject Order 
Adalah selama harga quotasi yang tertera pada screen nasabah sesuai dengan yang di berikan oleh 

Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan bukan wrong price ( wrong quote ) maka 

harga tersebut akan diterima. 

12. Limit Order 
Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) pada saat 

mencapai suatu harga tertentu. Biasanya digunakan untuk membuka posisi atau melikuidasi. 

13. Stop Order 
Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) kalau 

sudah mencapai suatu harga tertentu atau lebih buruk. Biasanya digunakan untuk menutup posisi agar 

tidak menderita rugi lebih besar lagi. 

14. Locking 
Adalah pembukaan posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya tanpa bermaksud untuk 

melikuidasi posisi. 

Normal Condition Mulai Dari Maximum Spread 

Forex 1.5 pips 10 pips 

Cross Rate 2.3 pips 10 pips 

Indeks Saham Asia (Nikkei, 

Hang Seng, Kospi) 
5 pips 20 pips 

Indeks Saham Amerika 
 Dow Jones  

S&P 500  
Nasdaq 

 
5 indeks poin 

0.50 indeks poin 
1 indeks poin 

 
20 indeks poin 
2 indeks poin 
2 indeks poin 

Indeks Saham Eropa (FTSE 
dan  DAX) 

2 indeks poin 5 indeks poin 

Loco London Gold 
Silver 

Crude Oil 

 $ 0.35 
$ 0.03 
$ 0.05 

$ 2.00 
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Produk USD/JPY USD/CHF EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD Silver 

Besaran Kontrak USD 100,000 USD 100,000 EUR 100,000 GBP 100,000 AUD 100,000 NZD 100,000 USD 100,000 

5000 Troy 
Ounces 

Produk GBP/JPY EUR/JPY AUD/JPY CHF/JPY EUR/GBP EUR/CHF LLG 

Besaran Kontrak GBP 100,000 EUR 100,000 AUD 100,000 CHF 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000 
100 Troy 
Ounces 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1- = Rp. 12.000,- USD 1- = Rp. 14.000,- Floating USD 

Setoran Awal Rp. 5.000.000,- 

Margin dibutuhkan per 0.1 
lot (Day & Overnight trade) 

Rp. 1.200.000,- / Rp. 1.400.000,- / USD 100,- (FX & LLG) 
Rp. 2.400.000,-  / Rp. 2.800.000,- / USD 200.- (Silver) 

Margin dibutuhkan untuk 
posisi  locking per 0.1 lot 
per pasang 

Rp. 180.000,- / Rp. 210.000,- / USD 15,- (FX & LLG) 
Rp. 420.000,- / Rp. 490.000,- / USD 35.- (Silver) 

Biaya komisi per 0.1 Lot 
Satu sisi (One Way) 

Rp. 30.000,- / Rp. 35.000,- / USD 2.5,- 

Minimum tick 0.1 pip (FX) / USD 0.01 (1 cent) (LLG) / USD 0.001 (0.1 cent) (Silver) 

Spread minimum Bid / 
Ask (Situasi pasar 
normal) 

Produk Spread 

EUR/USD, USD/CHF,  
NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, 

GBP/USD, AUD/USD 
1.5 pips 

EUR/JPY, AUD/JPY, CHF/JPY, 
EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF 

2.3 pips 

LLG USD 0.35 

Silver USD 0.03 

Waktu perdagangan FX 
(WIB) (Selama Pasar tutup 
Transaksi akan berhenti 
sekitar 5 menit untuk 
aktivitas day end) 

Musim Panas Senin 05:00am – Sabtu 04:00am 
Pasar Tutup Jam 04:00am  

(Selasa – Sabtu) 

Musim Dingin Senin 05:30am – Sabtu 05:00am 
Pasar Tutup Jam 05:00am   

(Selasa – Sabtu) 

Waktu Perdagangan  
LLG & Silver (WIB) 
(Senin - Jumat) 

Musim Panas 
Pasar Buka Jam  06:00am (Senin) 

Pasar Buka Jam  05:00am (Selasa - Jumat) 
Pasar Tutup Jam 04:00am  

(Selasa - Sabtu) 

Musim Dingin Pasar Buka Jam 06:00am (Senin - Jumat) 
Pasar Tutup Jam 05:00am  

(Selasa - Sabtu) 
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Indeks Futures Asia Indeks Hang Seng                         Indeks Nikkei Indeks Kospi 

Besaran Kontrak HKD 50 x Indeks Futures Rate 
¥ 500 x Indeks Futures 

Rate 
KRW 500,000 x Indeks 

Futures Rate 

Nilai Kurs Tukar Tetap HKD 1 = Rp. 1.000,- ¥  1 = Rp. 100,- KRW 1 = Rp. 10,- 

Setoran Awal Rp. 5,000,000 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 500,000 / USD 50,- (Day Trade) 
Rp. 1,500,000 /  USD 150,- (Overnight Trade)  

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking per 0.1 Lot per pasang 

Rp. 100,000 / USD 10,-    

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi Pasar Normal) 

5 indeks points / 10 indeks points (Hang Seng sesi 3) 

Minimum tick 1 indeks point 5 Indeks points 0.05 indeks point 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- 

Biaya Komisi Per 0.1 lot  
Satu sisi (One way) 

Rp 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin -  Jumat) 

I. 08:15am – 11:00am 
II. 12:00pm – 03:30pm 

III. 04:15pm – 02:00am(Next Day) 

I. 06:30am – 01:25pm 
II. 01:55pm – 04:00am 

07:00am – 01:35pm 

Bulan kontrak Setiap bulan Maret, Juni, September & Desember 

Hari pertama perdagangan 

Setiap tanggal 26 dibulan kontrak 
sebelumnya. Jika tanggal 26 bukan 
hari kerja atau lebih dekat dengan 
hari perdagangan terakhir maka 
hari perdagangan pertama akan 
lebih awal atau lebih lambat dari 
tanggal 26 bulan tersebut 

Kamis minggu pertama dibulan 
kontrak sebelumnya 

Senin minggu kedua dibulan 
kontrak sebelumnya 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Hari kerja sebelum hari kerja 
terakhir bulan kontrak 

sebelumnya 
(Ditutup pada 03:00pm) 

Kamis minggu ke-2 bulan 
kontrak sebelumnya 

(Ditutup pada 01:25pm) 

Kamis minggu ke-2 bulan 
kontrak sebelumnya 

(Ditutup pada 01:20pm) 

Semua kontrak Indeks Futures Asia akan diilikuidasi pada atau sebelum pasar tutup dihari 
perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari perdagangan 
terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada penutupan harga 
ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID. 

Perlindungan kisaran 
perdagangan untuk Indeks 
Futures Asia (Open Gap) 

Semua posisi yang menginap (overnight position) untuk Indeks Futures Asia akan dilikuidasi secara 
otomatis ketika harga pembukaan (Pembukaan harga BID & Pembukaan harga ASK) bergerak 300 
points dari harga penutupan sebelumnya (Penutupan harga BID & Penutupan harga ASK) dengan 
metode last-in-first out (LIFO). Hanya posisi locking yang tidak terpengaruh. 

Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Hang Seng sesi 3 

Harga Kuotasi untuk Indeks Hang Seng selama sesi 3 akan dihentikan sementara ketika harga pasar 
bergerak naik atau turun +/- 5% dari harga penyelesaian sesi 2 
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Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Nikkei 

 Awal Batas Harga Atas / Bawah: +/- 10% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan 
sebelumnya di Bursa. 

 Akhir Batas Harga Atas / Bawah: +/- 15% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan  
sebelumnya di Bursa. 

  Periode masa tenang selama 5 menit ketika batas tercapai. 

 Tidak ada batasan harga untuk sisa hari perdagangan setelah akhir periode masa tenang telah 
berlalu. 

Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Kospi 

Pemberhentian perdagangan akan diberlakukan apabila terjadi penurunan harga Indeks Kospi lebih 
dari 8%, 15%, dan 20% dari harga penutupan hari sebelumnya, jika kondisi tersebut berlangsung 
selama 1 menit, perdagangan Indeks Kospi akan diberhentikan. Ketika Indeks Kospi mengalami 
penurunan lebih dari 8% dari harga penutupan sebelumnya, tahap pertama penghentian akan dimulai. 
Setelah itu, apabila Indeks Kospi mengalami penurunan kembali lebih dari 15% dari harga penutupan 
sebelumnya dan terjadi 1% penurunan tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 1, 
maka penghentian tahap 2 akan diberlakukan. Apabila tahap 1 dan 2 telah terjadi, perdagangan 
Indeks Kospi akan diberhentikan selama 20 menit. Penerapan dari setiap tahap adalah terbatas sekali 
dalam satu hari dan untuk melindungi waktu dalam menentukan harga penutupan pasar, penghentian 
tersebut tidak diberlakukan selama 40 menit sebelum penutupan pasar. Setelah tahap 2 diberlakukan, 
apabila Indeks Kospi masih mengalami penurunan lebih dari 20% dari harga penutupan sebelumnya 
dan terjadi 1% penurunan tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 2, semua 
perdagangan Indeks Kospi akan dihentikan. Seperti pada tahap 2 adalah mungkin akan diberlakukan 
bahkan setelah 40 menit sebelum penutupan pasar. 

Indeks Futures Amerika Indeks Dow Jones Indeks S&P 500 Indeks Nasdaq 

Besaran kontrak USD 5 x Indeks Futures Rate USD 50 x Indeks Futures Rate USD 20 x Indeks Futures Rate 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000- 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot Rp. 5,000,- / USD 0.5,- Rp. 50,000,- / USD 5,- Rp. 20,000,- / USD 2,- 

Minimum tick 1 indeks point 0.25 indeks point 0.25 indeks point 

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi pasar normal) 

5 indeks points 0.50 indeks points 1 indeks points 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 1.000.000,- / USD 100,- Rp. 3.000.000,- / USD 300,- 

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking per 0.1 lot pair 

Rp. 100.000,- / USD 10,- 

Biaya komisi per 0.1 lot satu sisi 
(One Way) 

Rp 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin – Jumat) 

06:00am – 05:00am (Musim Dingin) 
05:00am – 04:00am (Musim Panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember 

Hari pertama perdagangan Kamis minggu kedua dibulan kontrak sebelumnya 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Kamis minggu ke-3 pada bulan kontrak 
Semua kontrak Indeks Futures Amerika akan dilikuidasi pada atau sebelum pasar tutup dihari 
perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari perdagangan 
terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada penutupan harga 
ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID.  



                                                                                                      Page 6 of 23                                        Efektif dari Tanggal 01 September 2022 

 

 

Batas pergerakan harga untuk 
Indeks Futures Amerika 

7% (Level 1), 13% (Level 2), and 20% (Level 3) batas harga yang efektif adalah dari 8:30pm – 
2:25am (WIB) Senin sampai Sabtu. Dari 2.25am – 3:00am hanya 20% batas harga akan 
diberlakukan. 7% batas atas dan bawah yang efektif adalah dari 5:00am - 8:30pm (WIB) Senin 
sampai Jumat; dan 3:00am - 4:00am (WIB) Selasa sampai Sabtu. Antara 3:00am - 4:00am (WIB) 
batasan harga 7% tersebut tidak diberlakukan untuk batas  akhir harian 20%. Penetapan harga 
adalah harga rata-rata berdasarkan volume, VWAP, dihitung selama 30 detik perdagangan dari 
2:59:30 – 3:00:00am. 
Untuk melihat halaman Indeks Ekuitas Penetapan Harga 
https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html 
**Semua waktu perdagangan berdasarkan waktu musim panas. 

Produk Futures Indeks FTSE  Indeks DAX  Crude Oil 

Besaran kontrak USD 15 x Indeks Futures Rate USD 30 x Indeks Futures Rate 1000 Barrels 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000 
USD 1 = Rp. 12.000,- /  

Rp. 14.000,- / Floating USD 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot Rp. 15,000- / USD 1.5,- Rp. 30,000- / USD 3,- N/A 

Minimum tick 0.50 indeks point 1 indeks point USD 0.01 

Spread minimum Bid / Ask 
(situasi pasar normal) 

2 indeks points  2 indeks points  USD 0.05 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 3.000.000,- / USD 300-  
Rp. 2.400.000,- /  

Rp. 2.800.000,- / USD 200,- 
(Day Trade & Overnight Trade) 

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking 0.1 lot per pasang 

Rp. 100.000,- / USD 10- Rp. 150.000,- / USD 15- 
Rp. 180.000,- / Rp. 210.000,-

USD 15,- 

Biaya komisi per 0.1 lot  
Satu  sisi (One Way) 

Rp. 25.000,- / USD 2.5- 
Rp. 30.000,- / Rp. 35.000,- / 

USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin - Jumat) 

08:00am – 04:00am  
(Musim Dingin)  

07:00am – 03:00am  
(Musim Panas) 

07:15am – 04:00am  
(Musim Dingin) 

07:15am – 03:00am  
(Musim Panas)   

06:00am–05:00am 
(Musim Dingin)  

05:00am–04:00am 
(Musim panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember Setiap bulan 

Hari pertama perdagangan 
Jumat minggu kedua dibulan 

kontrak sebelumnya 
Selasa minggu ketiga dibulan 

kontrak sebelumnya 
Satu minggu sebelum waktu 

perdagangan terakhir 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Jumat minggu ke-3 pada bulan 
kontrak 

(ditutup pada 04:15pm 
musim panas / 05:15pm 
musim dingin) 

Jumat minggu ke-3 pada bulan 
kontrak 

(ditutup pada 06:00pm 
musim panas / 07:00pm 
musim dingin) 

Hari kerja ke-5 sebelum hari 
kerja ke-25 dari bulan kontrak 
sebelumnya 

Semua kontrak CL Futures & Indeks Futures Eropa dan akan diilikuidasi pada atau sebelum pasar 
tutup dihari perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari 
perdagangan terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada 
penutupan harga ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID. 

https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html
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Harga fluktuasi harian 
maksimum untuk Crude Oil 

$10.00 per barrel ($10,000 per kontrak) untuk semua bulan. Jika kontrak apapun yang 
diperdagangkan, bid atau offered pada batas selama lima menit, perdagangan akan dihentikan 
selama 5 menit. ketika perdagangan dilanjutkan, batas tersebut diperluas jadi $10.00 per barrel 
dikedua arah. Jika berhenti lagi yang dipicu, pasar akan diperluas dengan $10,00 per barrel di kedua 
arah setelah setiap lima menit berturut-turut perdagangan berhenti. Tidak akan ada batas fluktuasi 
harga maksimum selama satu sesi perdagangan 

Informasi Tambahan 
untuk Crude Oil 

1. Kecuali posisi locking, semua posisi terbuka Crude Oil akan dilikuidasi secara otomatis dengan 
harga (BID/ASK) ketika kuotasi harga mencapai $0.01 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih 
besar selama situasi volatil. Penutupan posisi nasabah dapat menyebabkan efektif margin 
menjadi negatif. Nasabah harus bertanggung jawab atas jumlah defisit dari efektif margin. 

2. Semua posisi limit dan stop order akan dibatalkan ketika kuotasi harga Crude Oil mencapai 
$0.01 (Bid Price) 

3. Tidak diperbolehkan untuk mengambil posisi baru dan membuka posisi locking ketika kuotasi 
harga Crude Oil dibawah $10.00 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih lebar selama situasi 
pasar yang volatil. 

4. Sistem perdagangan online TGF tidak akan meneruskan kuotasi harga dengan nilai negatif 
kepada nasabah. 

5. Sistem perdagangan online TGF akan menghentikan kuotasi harga Crude Oil ketika harga pasar 
menjadi nilai negatif. Harga akan dilanjutkan setelah peninjauan lebih lanjut yang akan 
dikomunikasikan secara terpisah. 

Bonus on effective margin 
(BOE) (terima setiap jumat) 

Efektif margin terendah dalam seminggu X bunga tahunan (Rp = 2%) X 7 hari  
365 hari 

** Untuk Floating USD Account tidak mendapat BOE 
 **BOE hanya didapat apabila ada transaksi market order atau posisi yang terbuka dalam 1 minggu  

Order Perdagangan 
Semua order diterima dan dilaksanakan dengan pengertian bahwa nasabah mampu menyelesaikan 
transaksi dengan memegang dan / atau menyerahkan deposit margin. 

Kelebihan transaksi 
(Overtrading) 

Ketika order perdagangan melebihi batas limit dari open posisi yang diperbolehkan melebihi effective 
margin, maka order perdagangan tersebut akan dilikuidasi dengan spread (bid & ask) tetapi  tidak 
dikenakan biaya komisi. 

Market Order  Minimum 0.1 lot & Maksimum 5.0 lot (untuk posisi baru atau likuidasi) untuk sekali transaksi 

Eksekusi Order  

 Semua order harus ditempatkan melalui sistem TGF atau melalui telepon ke dealing. Semua order 
yang diterima sesuai dengan kebijakan yang ada di TGF. Order market akan dieksekusi di harga saat 
nasabah mengajukan dan mengkonfirmasi order tersebut. Selama masa volatilitas, beberapa order 
mungkin bisa ditolak oleh dealing dikarenakan perubahan harga yang sangat cepat. 

Perubahan pada market order 
Setelah order dikonfirmasi oleh sistem perdagangan TGF, tidak diperbolehkan ada perubahan detail 
apapun pada market order termasuk nomor akun, posisi (beli atau jual, baru atau likuidasi), produk 
trading, harga eksekusi, jumlah lot, bulan kontrak (trading month). 
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Pasang Limit order, 
Stop loss order & O.C.O. 
order  

Minimal 0.1 lot & Maksimal 5.0 lots (baru atau likuidasi) yang diterima untuk setiap limit order & stop 
loss order. Orders dapat dipasang ketika harga pasar sekurang-kurangnya (10 pips untuk forex / 30 
pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 
15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga yang diinginkan dan hanya 
setelah mendapat konfirmasi dari sistem transaksi online TGF harga dapat diterima, contoh untuk order 
beli, harga yang diinginkan harus (10 pips untuk forex / 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 
dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude 

Oil & Silver) dari harga ask di layar monitor; dan untuk order jual, harga yang diinginkan harus (10 pips 
untuk forex / 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & 

Nasdaq / 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga bid di layar monitor. 
Akan tetapi sistem transaksi online TGF dapat setiap waktu dengan kebijakannya sendiri dapat 
menerima atau menolak order tersebut.  
**Semua produk Indeks kecuali Forex, LLG, Silver & Crude Oil tidak diperbolehkan untuk 
memasang stop new order untuk posisi baru kecuali likuidasi atau posisi locking. 

Perubahan limit order  
Limit order dapat dirubah sebelum menjadi order ketika market pasar setidaknya (10 pips untuk Forex 
/ 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq 
/ 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga yang diinginkan. 

Pembatalan limit order  

1. Limit order dapat dibatalkan ketika harga limit belum di eksekusi dan hanya jika sistem perdagangan 
online TGF mengkonfirmasi pembatalan tersebut. 

2. Good Till Market Close (G.T.M.C):  
 a. FX, LLG, Silver, Crude Oil, Indeks Amerika & Indeks Eropa: Order akan berlaku pada hari tersebut 

dan penutupan pasar harian (good till daily). 
b. Indeks Futures Asia (HSI, Nikkei & Kospi): Order akan berlaku selama sesi perdagangan saja. Oleh 

karena itu, semua order G.T.M.C. akan dibatalkan setelah penutupan setiap sesi perdagangan. 
3. Good Till Friday (G.T.F): Order akan berlaku selama seminggu dan penutupan sampai Jumat (good 

till Friday). (Hanya untuk FX) 
4. Limit Settle Order akan otomatis dibatalkan jika harga open posisi telah dilikuidasi atau salah. 

Eksekusi limit order  

1. Harga yang diinginkan telah diquote oleh basis sistem online TGF pada BID / ASK. 
2. Untuk order beli akan di eksekusi ketika harga ask pada layar menyentuh harga yang diinginkan; 

dan order jual akan dieksekusi ketika harga bid pada layar menyentuh harga yang diinginkan. 
3. Order limit akan diaktifkan oleh harga yang ditunjukkan oleh nasabah. Namun selama sesi volatil 

yang ekstrems, eksekusi tersebut mungkin tidak dapat dilakukan dan slippage bisa terjadi pada 
harga eksekusi oleh sistem perdagangan online TGF ini. 

Market on close 
(MOC) order 

MOC order tidak dapat ditempatkan/dipesan dalam sistem perdagangan online TGF 

Margin call level 

Ketika efektif margin dibawah 70% dari margin yang diperlukan, nasabah akan menerima 
pemberitahuan margin call melalui e-mail atau melalui telepon. Akun dapat dianggap kekurangan 
margin setiap kali efektif margin kurang dari 100% dari margin yang diperlukan selama penutupan 
pasar. TGF akan menutup posisi nasabah dengan memakai harga penutupan (BID/ASK) dengan 
metode last-in-first out (LIFO) pada saat penutupan produk terakhir yang dimiliki oleh nasabah sampai 
efektif margin mencukupi diatas ambang batas 100%. Ini dilakukan atas dasar upaya terbaik dan TGF 
berhak untuk menutup salah satu atau semua posisi nasabah. **Selama situasi pasar yang 
bergejolak, nasabah mungkin tidak akan menerima pemberitahuan margin call dari departemen 
dealing dikarenakan pasar yang cepat atau kuotasi harga (BID/ASK) menjadi lebar. Semua posisi 
nasabah secara otomatis akan ditutup oleh sistem ketika efektif margin akun turun sampai atau 
dibawah 10% margin yang diperlukan dari margin call level. 

 

 
Cut loss level 
 

Jika efektif margin di akun pada setiap saat turun atau dibawah 10% dari margin yang diperlukan, TGF 
akan menutup semua posisi nasabah dengan menggunakan harga cut loss (BID/ASK). Tergantung 
pada volatilitas pasar, penutupan posisi nasabah mungkin akan terpengaruh dibawah ambang batas 
10% dan efektif margin pada akun bisa menjadi minus. Nasabah harus bertanggung jawab terhadap 
jumlah efektif margin yang mengalami defisit. 
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Lain - lain (Miscellaneous) 
 

1. TGF akan memberikan password pribadi kepada nasabah dan identifikasi user (bernama "Kode 
Akses"). Kode akses akan memungkinkan nasabah untuk mengakses akun dan memasukan order 
kedalam akun melalui sistem online trading TGF ini. Nasabah harus menjaga kerahasiaan kode 
akses setiap saat. Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan 
yang meliputi kode akses, namun tak terbatas pada semua order yang masuk ke sistem 
perdagangan online TGF yang menggunakan kode akses dan perubahan dalam informasi akun 
nasabah yang masuk menggunakan kode akses. 

2 Nasabah harus bertanggung jawab untuk selalu tetap meng-update status bapak / ibu terhadap akun 
transaksi (trading account) dan laporan hariannya (daily statements). 

3. Semua instruksi yang terkait dengan akun nasabah dan prosedur perdagangan atau model 
transaksi selain petunjuk dalam perjanjian nasabah (Client Agreement) harus diserahkan kepada 
perusahaan secara tertulis saja. Tidak ada instruksi lisan yang diterima atau diakui. 

  

Keluhan (Complaints) 
 

Jika ada perbedaan / perselisihan, dealer hanya akan menerima keluhan tidak lebih dari 30 menit 
setelah perbedaan / perselisihan tersebut diungkapkan. 

  
 
 
 

Indeks Rollover Asia Indeks Hang Seng  Indeks Nikkei Indeks Kospi 

 Besaran kontrak HKD 50 x Indeks Futures Rate ¥ 500 x Indeks Futures Rate KRW 500,000 x Indeks Futures Rate 

 Nilai Kurs Tukar Tetap HKD 1 = Rp. 1.000,-  ¥ 1 = Rp. 100,-  KRW 1 = Rp. 10,-  

   Setoran Awal Rp. 5,000,000 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot         
(Day & Overnight trade) 

Rp. 500,000,- / USD 50,- (Day Trade) 
Rp. 1,500,000,- /  USD 150,- (Overnight Trade)  

Margin dibutuhkan untuk  
posisi locking per 0.1 Lot per 
pasang 

Rp. 100,000 / USD 10,-    

  Spread minimum Bid / Ask 
  (Situasi Pasar Normal) 

5 indeks points / 10 indeks points (Hang Seng sesi 3) 

Minimum tick 1 indeks point 5 Indeks points 0.05 indeks point 

  Nilai Per Pip Per 0.1 lot USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- 

Biaya komisi per 0.1 lot 
Satu sisi (One Way) 

Rp 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
Senin -  Jumat 

I. 08:15am – 11:00am 
II. 12:00pm – 03:30pm 

III. 04:15pm – 02:00am(Next Day) 

I. 06:30am – 01:25pm 
II. 01:55pm – 04:00am  

07:00am – 01:35pm 

Bulan kontrak Setiap Bulan Maret, Juni, September & Desember 

Bulan penyesuaian untuk  
hari perdagangan gulir 
(rollover) 

2 hari kerja terakhir sebelum bulan 
kontrak lama berakhir. Jika hari 
tersebut tidak ada hari 
perdagangan, maka hari 
sebelumnya akan menjadi hari 
untuk bulan penyesuaian 
perdagangan. 

1 hari kerja sebelum hari Kamis pada minggu ke-2 bulan kontrak. Jika 
hari tersebut tidak ada hari perdagangan, maka hari sebelumnya akan 
menjadi hari untuk bulan penyesuaian perdagangan. 

Referensi patokan harga 
gulir (rollover) 

Referensi patokan harga menggunakan bulan kontrak lama sampai 1 hari kerja sebelum bulan kontrak lama 
berakhir. Selanjutnya, referensi patokan harga menggunakan bulan kontrak baru pada hari bulan kontrak lama 
berakhir. 
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Rumus perhitungan 
penyesuaian profit & loss 
gulir (rollover) 

Posisi Beli: 
(Harga penutupan bulan kontrak lama – Harga penutupan bulan kontrak baru) x Besaran kontrak x Lots  
Posisi Jual: 
(Harga penutupan bulan kontrak baru – Harga penutupan bulan kontrak lama) x Besaran kontrak x Lots 

Biaya gulir (Rollover fee) 
Rp. 25,000- / USD 2,5- per single 
way lot yang akan dikenakan pada 
hari rollover. 

Rp. 40,000- / USD 4- per single way lot yang akan dikenakan pada hari 
rollover. 

Perlindungan kisaran 
perdagangan untuk Indeks 
Gulir Asia (Open Gap) 

Semua posisi yang menginap (overnight position) untuk Indeks Rollover Asia akan dilikuidasi secara otomatis 
ketika harga pembukaan (Pembukaan harga BID & Pembukaan harga ASK) bergerak 300 points dari harga 
penutupan sebelumnya (Penutupan harga BID & Penutupan harga ASK) dengan metode last-in-first out (LIFO). 
Hanya posisi locking yang tidak terpengaruh. 

Batas Pergerakan Harga 
untuk Indeks Hang Seng 
sesi 3 

Harga Kuotasi untuk Indeks Hang Seng selama sesi 3 akan dihentikan sementara ketika harga pasar bergerak 
naik atau turun +/- 5% dari harga penyelesaian sesi 2 

Pergerakan Harga untuk 
Indeks Nikkei  

 Awal Batas Harga Atas / Bawah: +/- 10% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan sebelumnya 
 di Bursa. 

 Akhir Batas Harga Atas / Bawah: +/- 15% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan sebelumnya  
di Bursa. 

 Periode masa tenang selama 5 menit ketika batas tercapai. 

 Tidak ada batasan harga untuk sisa hari perdagangan setelah akhir periode masa tenang telah berlalu. 

Batas Pergerakan Harga 
untuk Indeks Kospi 

Pemberhentian perdagangan akan diberlakukan apabila terjadi penurunan harga Indeks Kospi lebih dari 8%, 
15%, dan 20% dari harga penutupan hari sebelumnya, jika kondisi tersebut berlangsung selama 1 menit, 
perdagangan Indeks Kospi akan diberhentikan. Ketika Indeks Kospi mengalami penurunan lebih dari 8% dari 
harga penutupan sebelumnya, tahap pertama penghentian akan dimulai. Setelah itu, apabila Indeks Kospi 
mengalami penurunan kembali lebih dari 15% dari harga penutupan sebelumnya dan terjadi 1% penurunan 
tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 1, maka penghentian tahap 2 akan diberlakukan. 
Apabila tahap 1 dan 2 telah terjadi, perdagangan Indeks Kospi akan diberhentikan selama 20 menit. Penerapan 
dari setiap tahap adalah terbatas sekali dalam satu hari dan untuk melindungi waktu dalam menentukan harga 
penutupan pasar, penghentian tersebut tidak diberlakukan selama 40 menit sebelum penutupan pasar. Setelah 
tahap 2 diberlakukan, apabila Indeks Kospi masih mengalami penurunan lebih dari 20% dari harga penutupan 
sebelumnya dan terjadi 1% penurunan tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 2, semua 
perdagangan Indeks Kospi akan dihentikan. Seperti pada tahap 2 adalah mungkin akan diberlakukan bahkan 
setelah 40 menit sebelum penutupan pasar. 

 

Indeks Rollover Amerika Indeks Dow Jones Indeks S&P 500 Indeks Nasdaq 

Besaran kontrak USD 5 x Indeks Futures Rate USD 50 x Indeks Futures Rate USD 20 x Indeks Futures Rate 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000 USD 1 = Rp. 10,000- 

Value Per Indeks Point Rp. 5,000,- / USD 0.5,- Rp. 50,000- / USD 5,- Rp. 20,000- / USD 2,- 

Minimum tick 1 indeks point 0.25 indeks point 0.25 indeks point 

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi pasar normal) 

5 indeks points 0.50 indeks points 1 indeks points 

Margin dibutuhkan per lot 
(Day & overnight trade) 

Rp. 1.000.000,- / USD 100,- Rp. 3.000.000,- / USD 300,- 
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Margin dibutuhkan untuk 
posisi locking per pasang 

Rp. 100.000- / USD 10,- 

Biaya komisi per lot Satu 
sisi (One Way) 

Rp. 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan 
(WIB) (Senin – Jumat) 

06:00am – 05:00am (Musim Dingin) 
05:00am – 04:00am (Musim Panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember 

Bulan penyesuaian untuk hari  
perdagangan gulir (rollover) 

2 hari kerja sebelum Jumat minggu ke-3 bulan kontrak lama. Jika pada hari tersebut tidak ada hari 
perdagangan maka hari sebelumnya akan menjadi hari untuk bulan penyesuaian perdagangan. 

Referensi patokan harga 
gulir (rollover) 

Referensi patokan harga menggunakan bulan kontrak lama sampai 2 hari kerja sebelum Jumat minggu ke-3 
bulan kontrak lama berakhir. Selanjutnya, referensi patokan harga menggunakan  bulan kontrak baru pada 
hari bulan kontrak lama berakhir. 

Rumus perhitungan 
penyesuaian profit & loss 
gulir (rollover) 

Posisi Beli: 
(Harga penutupan bulan kontrak lama – Harga penutupan bulan kontrak baru) x Besaran kontrak x Lots  
Posisi Jual: 
(Harga penutupan bulan kontrak baru – Harga penutupan bulan kontrak lama) x Besaran kontrak x Lots 

Biaya gulir (rollover fee) Rp. 40,000- / USD 4- per single way lot yang akan dikenakan pada hari rollover 

 

Batas pergerakan harga untuk 
Indeks Gulir Amerika (rollover) 

7% (Level 1), 13% (Level 2), and 20% (Level 3) batas harga yang efektif adalah dari 8:30pm – 2:25am (WIB) 
Senin sampai Sabtu. Dari 2.25am – 3:00am hanya 20% batas harga akan diberlakukan. 7% batas atas dan 
bawah yang efektif adalah dari 5:00am - 8:30pm (WIB) Senin sampai Jumat; dan 3:00am - 4:00am (WIB) 
Selasa sampai Sabtu. Antara 3:00am - 4:00am (WIB) batasan harga 7% tersebut tidak diberlakukan untuk 
batas  akhir harian 20%. Penetapan harga adalah harga rata-rata berdasarkan volume, VWAP, dihitung 
selama 30 detik perdagangan dari 2:59:30am – 3:00:00am. 
Untuk melihat halaman Indeks Ekuitas Penetapan Harga 
https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html 
**Semua waktu perdagangan berdasarkan waktu musim panas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produk Rollover  Indeks FTSE  Indeks DAX  Crude Oil 

Besaran kontrak USD 15 x Indeks Futures Rate USD 30 x Indeks Futures Rate 1,000 Barrels 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000- 
 Rp. 12,000,- /  Rp. 14,000,- / 

Floating USD 

Value Per Indeks Point Rp. 15,000- / USD 1.5,- Rp. 30,000- / USD 3,- N/A 

Minimum tick 0.50 indeks point 1 indeks point USD 0.01 

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi pasar normal) 

2 indeks points  2 indeks points  USD 0.05 

Margin dibutuhkan per lot 
(Day & Overnight Trade) 

Rp. 3.000.000,- / USD 300-  
Rp. 2.400.000,- / 

Rp. 2.800.000,- / USD 200,- 
(Day Trade & Overnight Trade) 

Margin dibutuhkan untuk 
posisi locking 0.1 lot per 
pasang 

Rp. 100.000,- / USD 10- Rp. 150.000,- / USD 15- 
Rp. 180.000,- / Rp. 210.000,- / 

USD 15,- 

Biaya komisi per 0.1 lot  
Satu sisi (One Way) 

Rp. 25.000,- / USD 2.5,- 
Rp. 30.000,- /  

 Rp. 35.000,- / USD 2.5,- 

https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html
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Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin - Jumat) 

08:00am – 04:00am  
(Musim Dingin)  

07:00am – 03:00am  
(Musim panas) 

07:15am – 04:00am  
(Musim Dingin)  

07:15am – 03:00am 
 (Musim panas 

06:00am–05:00am 
(Musim Dingin)  

05:00am–04:00am 
(Musim panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember Setiap Bulan 

 

Bulan penyesuaian untuk hari 
perdagangan gulir (rollover) 

2 hari kerja sebelum Jumat minggu ke-3 bulan kontrak lama. Jika pada 
hari tersebut tidak ada hari perdagangan maka hari sebelumnya akan 
menjadi hari untuk bulan penyesuaian perdagangan. 

5 hari kerja sebelum tanggal 25 
dari bulan kontrak lama. Jika 
pada hari tersebut tidak ada hari 
perdagangan, maka hari 
sebelumnya akan menjadi hari 
untuk bulan penyesuaian 
perdagangan. 

Referensi patokan harga 
gulir (rollover) 

Referensi patokan harga menggunakan bulan kontrak lama sampai 2 
hari kerja sebelum Jumat minggu ke-3 bulan kontrak lama berakhir. 
Selanjutnya, referensi patokan harga menggunakan  bulan kontrak 
baru pada hari bulan kontrak lama berakhir. 

Referensi patokan harga 
menggunakan bulan kontrak lama 
sampai 5 hari kerja sebelum 
tanggal 25 dari bulan kontrak 
lama berakhir. Selanjutnya 
referensi patokan harga 
menggunakan bulan kontrak baru 
pada hari bulan kontrak lama 
berakhir. 

Rumus perhitungan 
penyesuaian profit & loss 
gulir (rollover) 

Posisi Beli: 
(Harga penutupan bulan kontrak lama – Harga penutupan bulan kontrak baru) x Besaran kontrak x Lots  
Posisi Jual: 
(Harga penutupan bulan kontrak baru – Harga penutupan bulan kontrak lama) x Besaran kontrak x Lots 

Biaya gulir (Rollover fee) 
Rp. 40,000- / USD 4- per single way lot yang akan dikenakan pada hari 
rollover. 

Rp. 30,000- / Rp. 35,000 /  
USD 2.5- per single way lot yang 
akan dikenakan pada hari rollover. 

Fluktuasi harga harian 
maksimum untuk Crude 
Oil 

$10.00 per barrel ($10,000 per kontrak) untuk semua bulan. Jika kontrak apapun yang diperdagangkan, bid 
atau offered pada batas selama lima menit, perdagangan akan dihentikan selama 5 menit. ketika perdagangan 
dilanjutkan, batas tersebut diperluas jadi $10.00 per barrel dikedua arah. Jika berhenti lagi yang dipicu, pasar 
akan diperluas dengan $10,00 per barrel di kedua arah setelah setiap lima menit berturut-turut perdagangan 
berhenti. Tidak akan ada batas fluktuasi harga maksimum selama satu sesi perdagangan. 

Informasi Tambahan 
untuk Crude Oil 

1. Kecuali posisi locking, semua posisi terbuka Crude Oil akan dilikuidasi secara otomatis dengan harga 
(BID/ASK) ketika kuotasi harga mencapai $0.01 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih besar selama 
situasi volatil. Penutupan posisi nasabah dapat menyebabkan efektif margin menjadi negatif. Nasabah 
harus bertanggung jawab atas jumlah defisit dari efektif margin. 

2. Semua posisi limit dan stop order akan dibatalkan ketika kuotasi harga Crude Oil mencapai $0.01 (Bid 
Price) 

3. Tidak diperbolehkan untuk mengambil posisi baru dan membuka posisi locking ketika kuotasi harga 
Crude Oil dibawah $10.00 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih lebar selama situasi pasar yang 
volatil. 

4. Sistem perdagangan online TGF tidak akan meneruskan kuotasi harga dengan nilai negatif kepada 
nasabah. 

5. Sistem perdagangan online TGF akan menghentikan kuotasi harga Crude Oil ketika harga pasar menjadi 
nilai negatif. Harga akan dilanjutkan setelah peninjauan lebih lanjut yang akan dikomunikasikan secara 
terpisah.          
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Bonus on effective margin 
(BOE) (terima setiap jumat) 

Efektif margin terendah dalam seminggu X bunga tahunan (Rp = 2%) X 7 hari  
365 hari 

** Untuk Floating USD Account tidak mendapat BOE 
** BOE hanya didapat apabila ada transaksi market order atau posisi yang terbuka dalam1 minggu 

 

Order perdagangan 
Semua order diterima dan dilaksanakan dengan pengertian bahwa nasabah mampu menyelesaikan transaksi 
dengan memegang dan / atau menyerahkan deposit margin. 

Kelebihan tansaksi 
(Overtrading) 

Ketika order perdagangan melebihi batas limit dari open posisi yang diperbolehkan melebihi  effective margin, 
maka order perdagangan tersebut akan dilikuidasi dengan spread (bid & ask) tetapi tidak dikenakan biaya 
komisi. 

Market order Minimum 0.1 lot & Maksimum 5.0 lot (Baru atau likuidasi) yang diperbolehkan untuk sekali transaksi 

 

Eksekusi Order  

Semua order harus ditempatkan melalui sistem TGF atau melalui telepon ke dealing. Semua order yang 
diterima sesuai dengan kebijakan yang ada di TGF. Order market akan dieksekusi di harga saat nasabah 
mengajukan dan mengkonfirmasi order tersebut. Selama masa volatilitas, beberapa order mungkin bisa 
ditolak oleh dealing dikarenakan perubahan harga yang sangat cepat. 

Perubahan pada market order 
Setelah order dikonfirmasi oleh sistem perdagangan TGF atau melalui telepon, tidak diperbolehkan ada 
perubahan detail apapun pada market order termasuk nomor akun, posisi (beli atau jual, baru atau likuidasi), 
produk trading, harga eksekusi, jumlah lot, bulan kontrak (trading month). 

 

Pasang Limit order, 
Stop loss order & O.C.O. 
order  

Minimal 0.1 lot & Maksimal 5.0 lots (baru atau likuidasi) yang diterima untuk setiap limit order & stop loss order. 
Orders dapat dipasang ketika harga market sekurang-kurangnya (10 pips untuk Forex / 30 pips untuk HSI, 
Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 points untuk FTSE & 
DAX / 0.30 for CL & Silver) dari harga yang diinginkan dan hanya setelah mendapat konfirmasi dari dealing 
office harga dapat diterima, contoh untuk order beli, harga yang diinginkan harus (10 pips untuk Forex / 30 
pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 
points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk CL & Silver) dari harga ask di layar monitor; dan untuk order jual, 
harga yang diinginkan harus (10 pips untuk Forex / 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars 
untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk CL & Silver) dari 
harga bid di layar monitor. Akan tetapi dealer dapat setiap waktu dengan kebijakannya sendiri dapat menerima 
atau menolak order tersebut. 
**Semua produk Indeks kecuali Forex, LLG, Silver & Crude Oil tidak diperbolehkan untuk memasang 
stop new order untuk posisi baru kecuali likuidasi atau posisi locking. 
 

 
Perubahan limit order 
 

Limit order dapat dirubah sebelum menjadi order ketika market pasar setidaknya (10 pips untuk Forex / 30 
pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 points 
untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk CL & Silver) dari harga yang diinginkan. 
 

 
 

Pembatalan limit order  

1. Limit order dapat dibatalkan ketika harga limit belum di eksekusi dan hanya jika sistem perdagangan online 
TGF mengkonfirmasi pembatalan tersebut. 

2. Good Till Market Close (G.T.M.C): 
a.  FX, LLG, Silver, CL, Indeks Rollover Amerika & Eropa:  Order akan berlaku pada hari tersebut dan 

penutupan pasar harian (good till daily). 
b.  Indeks Asia (HSI, Nikkei & Kospi): Order akan berlaku selama sesi perdagangan saja. Oleh karena itu, 

semua order G.T.M.C. akan dibatalkan setelah penutupan setiap sesi perdagangan. 
3. Good Till Friday (G.T.F): Order akan berlaku selama seminggu dan penutupan sampai Jumat (good till 

Friday). (Hanya untuk FX) 
4. Limit Settle Order akan otomatis dibatalkan jika harga open posisi telah dilikuidasi atau salah. 

 

Eksekusi limit order  

1. Harga yang diinginkan telah diquote oleh basis sistem online TGF pada BID / ASK. 
2. Untuk order beli akan di eksekusi ketika harga ask pada layar menyentuh harga yang diinginkan; dan order 

jual akan dieksekusi ketika harga bid pada layar menyentuh harga yang diinginkan. 
3. Order limit akan diaktifkan oleh harga yang ditunjukkan oleh nasabah. Namun selama sesi volatil yang 

ekstrems, eksekusi tersebut mungkin tidak dapat dilakukan dan slippage bisa terjadi pada harga eksekusi 
oleh sistem perdagangan online TGF ini. 
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Market on close 
(MOC) order 

MOC order tidak dapat ditempatkan/dipesan dalam sistem perdagangan online TGF 

Margin call level 

Ketika efektif margin dibawah 70% dari margin yang diperlukan, nasabah akan menerima pemberitahuan 
margin call melalui e-mail atau melalui telepon. Akun dapat dianggap kekurangan margin setiap kali efektif 
margin kurang dari 100% dari margin yang diperlukan selama penutupan pasar. TGF akan menutup posisi 
nasabah dengan memakai harga penutupan (BID/ASK) dengan metode last-in-first out (LIFO) pada saat 

penutupan produk terakhir yang dimiliki oleh nasabah sampai efektif margin mencukupi diatas ambang batas 
100%. Ini dilakukan atas dasar upaya terbaik dan TGF berhak untuk menutup salah satu atau semua posisi 
nasabah. **Selama situasi pasar yang bergejolak, nasabah mungkin tidak akan menerima 
pemberitahuan margin call dari departemen dealing dikarenakan pasar yang cepat atau kuotasi harga 
(BID/ASK) menjadi lebar. Semua posisi nasabah secara otomatis akan ditutup oleh sistem ketika efektif 
margin akun turun sampai atau dibawah 10% margin yang diperlukan dari margin call level. 

 

Cut loss level 

Jika efektif margin di akun pada setiap saat turun sampai atau dibawah 10% dari margin yang diperlukan, TGF 
akan menutup semua posisi nasabah dengan menggunakan harga cut loss (BID/ASK). Tergantung pada 
volatilitas pasar, penutupan posisi nasabah mungkin akan terpengaruh dibawah ambang batas 10% dan efektif 
margin pada akun bisa menjadi minus. Nasabah harus bertanggung jawab terhadap jumlah efektif margin yang 
mengalami defisit. 

 

Lain - lain (Miscellaneous) 

1. TGF akan memberikan password pribadi kepada nasabah dan identifikasi user (bernama "Kode Akses"). 
Kode akses akan memungkinkan nasabah untuk mengakses akun dan memasukan order kedalam akun 
melalui sistem perdagangan online TGF ini. Nasabah harus menjaga kerahasiaan kode akses setiap saat. 
Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan yang meliputi kode akses, 
namun tak terbatas pada semua order yang masuk ke sistem perdagangan online  TGF yang 
menggunakan kode akses dan perubahan dalam informasi akun nasabah yang masuk menggunakan kode 
akses. 

2 Nasabah harus bertanggung jawab untuk selalu tetap meng-update status bapak / ibu terhadap akun 
transaksi (trading account) dan laporan hariannya (daily statements). 

3. Semua instruksi yang terkait dengan akun nasabah dan prosedur perdagangan atau model transaksi selain 
petunjuk dalam perjanjian nasabah (Client Agreement) harus diserahkan kepada perusahaan secara 
tertulis saja. Tidak ada instruksi lisan yang diterima atau diakui. 

Keluhan (Complaints) 
Jika ada perbedaan / perselisihan, dealer hanya akan menerima keluhan tidak lebih dari 30 menit setelah 
perbedaan / perselisihan tersebut diungkapkan. 
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Trading Rules untuk MT4 Trading Platform Mini Akun 
Forex (FX), Gold (LLG), Silver, Index Futures Asia, Amerika, Eropa  & Crude Oil Futures 
 

KETENTUAN UMUM 

1.    Overnight Trading 

  Adalah cara bertransaksi dengan membiarkan posisi tetap terbuka pada rekening Nasabah ketika Pasar  

Spot/Cash/Futures/OTC di tutup. 

2.    Day Trading 

  Adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan pada hari yang sama, sehingga tidak ada posisi terbuka 

baru pada rekening Nasabah ketika Pasar Spot/Cash/Futures/OTC ditutup. Hal ini dikenal sebagai 

Intraday Trading. 

3.    Likuidasi 

Adalah tindakan yang dilakukan untuk menutup atau menghapus posisi terbuka dengan cara melakukan 

transaksi sejumlah posisi yang sama pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki semula, 

sebelum kontrak jatuh tempo. 

4.    Posisi Terbuka (Open Position) 

Adalah posisi beli (long) atau posisi jual (short) yang belum dilikuidasi. 

5.    Harga Penyelesaian (Settlement Price) 

Adalah harga yang ditentukan oleh Bursa Berjangka Jakarta sebagai harga resmi pada akhir hari 

perdagangan sesuai dengan spesifikasi kontrak masing-masing. 

6.    Spread 
Adalah selisih dalam poin antara harga sedia beli (bid) dan harga sedia jual (offer) 

7.    Poin (Point) 
Adalah satuan terkecil antara suatu harga dengan harga sebelumnya yang dapat dinyatakan dalam 

satuan angka penuh atau satuan angka sekian desimal dibelakang koma tergantung pada kebiasaan 

masing-masing kontrak. Dalam perdagangan kontrak antar valuta (forex) ini biasa disebut sebagai satu 

“PIP”. 

8.    Keadaan Hectic Market 
Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak diharapkan. Pada situsasi ini spread akan 

didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh provider yang 

digunakan oleh Pedagang Penyelenggara. 

Yang dimaksud dengan kondisi hectic apabila dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini, dan 
tidak disebabkan karena wrong quote,  sebagai berikut : 

a)  bid atau offer hanya ada satu sisi; 

b) spread antara bid dan offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara;       
atau 

c) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 (tiga puluh) poin, adanya berita politik, ekonomi, terorisme,    
bencana  alam dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial. 
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Catatan:  Ketika pasar tidak dapat diperkirakan kondisinya atau dalam keadaan hectic (pasar dalam 

kondisi tidak normal), maka spread untuk semua harga yang diberikan berdasarkan kondisi pergerakan 

dari harga yang diberikan oleh  data provider. 

9.    Referensi Harga 
Adalah harga yang di tawarkan oleh PT. Prolindo Buana Semesta kepada nasabah perserta PT. 

Topgrowth Futures berdasarkan data financial dari Reuters, FXCM, Bloomberg, QHouse dan LMAX. 

Ketika Provider data ini memberikan laporan harganya ke software program perdagangan PT. Prolindo 

Buana Semesta, program perdagangan itu secara otomatis menghasilkan rata rata yang secara otomatis 

di tambah point tertentu menurut masing masing produk untuk menjadi harga sedia jual dan beli. 

10.  Market Order 
Adalah amanat dari nasabah  untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) yang 

ada pada saat itu.  

11.  Larangan Reject Order 
Adalah selama harga quotasi yang tertera pada screen nasabah sesuai dengan yang di berikan oleh 

Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan bukan wrong price ( wrong quote ) maka 

harga tersebut akan diterima. 

12.  Limit Order 
Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) pada 

saat mencapai suatu harga tertentu. Biasanya digunakan untuk membuka posisi atau melikuidasi. 

13.  Stop Order 
Adalah amanat dari nasabah untuk mengambil harga sedia beli (bid) atau harga sedia jual (offer) kalau 

sudah mencapai suatu harga tertentu atau lebih buruk. Biasanya digunakan untuk menutup posisi agar 

tidak menderita rugi lebih besar lagi. 

14.  Locking 
Adalah pembukaan posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya tanpa bermaksud untuk 

melikuidasi posisi. 

Normal Condition Mulai Dari Maximum Spread 

Forex 1.5 pips 10 pips 

Cross Rate 2.3 pips 10 pips 

Indeks Saham Asia (Nikkei, 

Hang Seng, Kospi) 
5 pips 20 pips 

Indeks Saham Amerika 
 Dow Jones  

S&P 500  
Nasdaq 

 
5 indeks poin 

0.50 indeks poin 
1 indeks poin 

 
20 indeks poin 
2 indeks poin 
2 indeks poin 

Indeks Saham Eropa (FTSE 
dan  DAX) 

2 indeks poin 5 indeks poin 

Loco London Gold 
Silver 

Crude Oil 

 $ 0.35 
$ 0.03 
$ 0.05 

$ 2.00 
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Produk USD/JPY USD/CHF EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD Silver 

Besaran Kontrak USD 100,000 USD 100,000 EUR 100,000 GBP 100,000 AUD 100,000 NZD 100,000 USD 100,000 

5000 Troy 
Ounces Produk GBP/JPY EUR/JPY AUD/JPY CHF/JPY EUR/GBP EUR/CHF LLG 

Besaran Kontrak GBP 100,000 EUR 100,000 AUD 100,000 CHF 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000 
100 Troy 
Ounces 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1- = Rp. 12.000,- USD 1- = Rp. 14.000,- Floating USD 

Setoran Awal Rp. 5.000.000,- 

Margin dibutuhkan per 0.1 
lot (Day & Overnight trade) 

Rp. 1.200.000,- / Rp. 1.400.000,- / USD 100,- (FX & LLG) 
Rp. 2.400.000,-  / Rp. 2.800.000,- / USD 200.- (Silver) 

Margin dibutuhkan untuk 
posisi  locking per 0.1 lot 
per pasang 

Rp. 180.000,- / Rp. 210.000,- / USD 15,- (FX & LLG) 
Rp. 420.000,- / Rp. 490.000,- / USD 35.- (Silver) 

Biaya komisi per 0.1 Lot 
Satu sisi (One Way) 

Rp. 30.000,- / Rp. 35.000,- / USD 2.5,- 

Minimum tick 0.1 pip (FX) / USD 0.01 (1 cent) (LLG) / USD 0.001 (0.1 cent) (Silver) 

Spread minimum Bid / 
Ask (Situasi pasar 
normal) 

Produk Spread 

EUR/USD, USD/CHF,  
NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, 

GBP/USD, AUD/USD 
1.5 pips 

EUR/JPY, AUD/JPY, CHF/JPY, 
EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF 

2.3 pips 

LLG USD 0.35 

Silver USD 0.03 

Waktu perdagangan FX 
(WIB) (Selama Pasar tutup 
Transaksi akan berhenti 
sekitar 5 menit untuk 
aktivitas day end) 

Musim Panas 
Senin 05:00am – Sabtu 04:00am 

 

Pasar Tutup Jam 04:00am  
(Selasa – Sabtu) 

Musim Dingin Senin 05:30am – Sabtu 05:00am 
Pasar Tutup Jam 05:00am   

(Selasa – Sabtu) 

Waktu Perdagangan LLG 
& Silver (WIB) 
(Senin - Jumat) 

Musim Panas 
Pasar Buka Jam  06:00am (Senin) 

Pasar Buka Jam  05:00am (Selasa - Jumat) 
Pasar Tutup Jam 04:00am  

(Selasa - Sabtu) 

Musim Dingin Pasar Buka Jam 06:00am (Senin - Jumat) 
Pasar Tutup Jam 05:00am  

(Selasa - Sabtu) 
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Indeks Futures Asia Indeks Hang Seng                         Indeks Nikkei Indeks Kospi 

Besaran Kontrak HKD 50 x Indeks Futures Rate 
¥ 500 x Indeks 
Futures Rate 

KRW 500.000 x Indeks 
Futures Rate  

Nilai Kurs Tukar Tetap HKD 1 = Rp. 1.000,-  ¥ 1 = Rp. 100,-  KRW 1 = Rp. 10,-  

Setoran Awal Rp. 5,000,000 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 500,000 / USD 50,- (Day Trade) 

Rp. 1,500,000 /  USD 150,- (Overnight Trade)  

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking per 0.1 Lot per pasang 

Rp. 100,000 / USD 10,-    

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi Pasar Normal) 

5 indeks points / 10 indeks points (Hang Seng sesi 3) 

Minimum tick 1 indeks point 5 Indeks points 0.05 indeks point 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- USD 0.50 = Rp 5.000,- 

Biaya Komisi Per 0.1 lot  
Satu sisi (One way) 

Rp 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin -  Jumat) 

I. 08:15am – 11:00am 
II. 12:00pm – 03:30pm 

III. 04:15pm – 02:00am(Next Day) 

I. 06:30am – 01:25pm 
II. 01:55pm – 04:00am 

07:00am – 01:35pm 

Bulan kontrak Setiap bulan Maret, Juni, September & Desember 

Hari pertama perdagangan 

Setiap tanggal 26 dibulan kontrak 
sebelumnya. Jika tanggal 26 
bukan hari kerja atau lebih dekat 
dengan hari perdagangan 
terakhir maka hari perdagangan 
pertama akan lebih awal atau 
lebih lambat dari tanggal 26 bulan 
tersebut 

Kamis minggu pertama 
dibulan kontrak sebelumnya 

Senin minggu kedua dibulan 
kontrak sebelumnya 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Hari kerja sebelum hari kerja 
terakhir bulan kontrak 

sebelumnya 
(Ditutup pada 03:00pm) 

Kamis minggu ke-2 bulan 
kontrak sebelumnya 

(Ditutup pada 01:25pm) 

Kamis minggu ke-2 bulan 
kontrak sebelumnya 

(Ditutup pada 01:20pm) 

Semua kontrak Indeks Futures Asia akan diilikuidasi pada atau sebelum pasar tutup dihari 
perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari perdagangan 
terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada penutupan harga 
ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID. 

Perlindungan kisaran 
perdagangan untuk Indeks 
Futures Asia (Open Gap) 

Semua posisi yang menginap (overnight position) untuk Indeks Futures Asia akan dilikuidasi secara 
otomatis ketika harga pembukaan (Pembukaan harga BID & Pembukaan harga ASK) bergerak 300 
points dari harga penutupan sebelumnya (Penutupan harga BID & Penutupan harga ASK) dengan 
metode last-in-first out (LIFO). Hanya posisi locking yang tidak terpengaruh. 

Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Hang Seng sesi 3 

Harga Kuotasi untuk Indeks Hang Seng selama sesi 3 akan dihentikan sementara ketika harga pasar 
bergerak nak atau turun +/- 5% dari harga penyelesaian sesi 2 
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Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Nikkei 

 Awal Batas Harga Atas / Bawah: +/- 10% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan 
sebelumnya di Bursa. 

 Akhir Batas Harga Atas / Bawah: +/- 15% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan 
sebelumnya di Bursa. 

  Periode masa tenang selama 5 menit ketika batas tercapai. 

 Tidak ada batasan harga untuk sisa hari perdagangan setelah akhir periode masa tenang telah 
berlalu. 

Batas Pergerakan Harga untuk 
Indeks Kospi 

Pemberhentian perdagangan akan diberlakukan apabila terjadi penurunan harga Indeks Kospi lebih 
dari 8%, 15%, dan 20% dari harga penutupan hari sebelumnya, jika kondisi tersebut berlangsung 
selama 1 menit, perdagangan Indeks Kospi akan diberhentikan. Ketika Indeks Kospi mengalami 
penurunan lebih dari 8% dari harga penutupan sebelumnya, tahap pertama penghentian akan dimulai. 
Setelah itu, apabila Indeks Kospi mengalami penurunan kembali lebih dari 15% dari harga penutupan 
sebelumnya dan terjadi 1% penurunan tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 1, 
maka penghentian tahap 2 akan diberlakukan. Apabila tahap 1 dan 2 telah terjadi, perdagangan 
Indeks Kospi akan diberhentikan selama 20 menit. Penerapan dari setiap tahap adalah terbatas sekali 
dalam satu hari dan untuk melindungi waktu dalam menentukan harga penutupan pasar, penghentian 
tersebut tidak diberlakukan selama 40 menit sebelum penutupan pasar. Setelah tahap 2 diberlakukan, 
apabila Indeks Kospi masih mengalami penurunan lebih dari 20% dari harga penutupan sebelumnya 
dan terjadi 1% penurunan tambahan dibandingkan dengan harga Indeks pada tahap 2, semua 
perdagangan Indeks Kospi akan dihentikan. Seperti pada tahap 2 adalah mungkin akan diberlakukan 
bahkan setelah 40 menit sebelum penutupan pasar. 

Indeks Futures Amerika Indeks Dow Jones Indeks S&P 500 Indeks Nasdaq 

Besaran kontrak USD 5 x Indeks Futures Rate USD 50 x Indeks Futures Rate USD 20 x Indeks Futures Rate 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000- 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot Rp. 5,000,- / USD 0.5,- Rp. 50,000,- / USD 5,- Rp. 20,000,- / USD 2,- 

Minimum tick 1 indeks point 0.25 indeks point 0.25 indeks point 

Spread minimum Bid / Ask 
(Situasi pasar normal) 

5 indeks points 0.50 indeks points 1 indeks points 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 1.000.000,- / USD 100,- Rp. 3.000.000,- / USD 300,- 

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking per 0.1 lot pair 

Rp. 100.000,- / USD 10,- 

Biaya komisi per 0.1 lot satu sisi 
(One Way) 

Rp 25.000,- / USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin – Jumat) 

06:00am – 05:00am (Musim Dingin) 
05:00am – 04:00am (Musim Panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember 

Hari pertama perdagangan Kamis minggu kedua dibulan kontrak sebelumnya 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Kamis minggu ke-3 pada bulan kontrak 
Semua kontrak Indeks Futures Amerika akan dilikuidasi pada atau sebelum pasar tutup dihari 
perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari perdagangan 
terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada penutupan harga 
ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID.  
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Batas pergerakan harga untuk 
Indeks Futures Amerika 

7% (Level 1), 13% (Level 2), and 20% (Level 3) batas harga yang efektif adalah dari 8:30pm – 
2:25am (WIB) Senin sampai Sabtu. Dari 2.25am – 3:00am hanya 20% batas harga akan 
diberlakukan. 7% batas atas dan bawah yang efektif adalah dari 5:00am - 8:30pm (WIB) Senin 
sampai Jumat; dan 3:00am - 4:00am (WIB) Selasa sampai Sabtu. Antara 3:00am - 4:00am (WIB) 
batasan harga 7% tersebut tidak diberlakukan untuk batas  akhir harian 20%. Penetapan harga 
adalah harga rata-rata berdasarkan volume, VWAP, dihitung selama 30 detik perdagangan dari 
2:59:30 – 3:00:00am. 
 
Untuk melihat halaman Indeks Ekuitas Penetapan Harga 
https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html 
**Semua waktu perdagangan berdasarkan waktu musim panas. 

Produk Futures Indeks FTSE  Indeks DAX  Crude Oil 

Besaran kontrak USD 15 x Indeks Futures Rate USD 30 x Indeks Futures Rate 1000 Barrels 

Nilai Kurs Tukar Tetap USD 1 = Rp. 10,000- USD 1 = Rp. 10,000 
USD 1 = Rp. 12.000,- /  

Rp. 14.000,- 

Nilai Per Pip Per 0.1 lot Rp. 15,000- / USD 1.5,- Rp. 30,000- / USD 3,- N/A 

Minimum tick 0.50 indeks point 0.50 indeks point USD 0.01 

Spread minimum Bid / Ask 
(situasi pasar normal) 

2 indeks points  2 indeks points  USD 0.05 

Margin dibutuhkan per 0.1 lot 
(Day & Overnight trade) 

Rp. 3.000.000,- / USD 300-  
Rp. 2.400.000,- /  

Rp. 2.800.000,- / USD 200,- 
(Day Trade & Overnight Trade) 

Margin dibutuhkan untuk posisi 
locking per 0.1 per pasang 

Rp. 100.000,- / USD 10- Rp. 150.000,- / USD 15- 
Rp. 180.000,- / Rp. 210.000,-

USD 15,- 

Biaya komisi per 0.1 lot  
Satu  sisi (One Way) 

Rp. 25.000,- / USD 2.5- 
Rp. 30.000,- / Rp. 35.000,- / 

USD 2.5,- 

Waktu perdagangan (WIB) 
(Senin - Jumat) 

08:00am – 04:00am  
(Musim Dingin)  

07:00am – 03:00am  
(Musim Panas) 

07:15am – 04:00am  
(Musim Dingin) 

07:15am – 03:00am  
(Musim Panas)   

06:00am–05:00am 
(Musim Dingin)  

05:00am–04:00am 
(Musim panas) 

Bulan kontrak Maret, Juni, September & Desember Setiap bulan 

Hari pertama perdagangan 
Jumat minggu kedua dibulan 

kontrak sebelumnya 
Selasa minggu ketiga dibulan 

kontrak sebelumnya 
Satu minggu sebelum waktu 

perdagangan terakhir 

Waktu penutupan hari 
perdagangan terakhir untuk 
bulan kontrak sebelumnya 
(WIB) (hanya untuk posisi 
likuidasi) 

Jumat minggu ke-3 pada bulan 
kontrak 

(ditutup pada 04:15pm musim 
panas / 05:15pm musim 
dingin) 

Jumat minggu ke-3 pada bulan 
kontrak 

(ditutup pada 06:00pm musim 
panas / 07:00pm musim 
dingin) 

Hari kerja ke-5 sebelum hari 
kerja ke-25 dari bulan kontrak 
sebelumnya 

Semua kontrak CL Futures & Indeks Futures Eropa dan akan diilikuidasi pada atau sebelum pasar 
tutup dihari perdagangan terakhir. Semua posisi terbuka akan dilikuidasi oleh order MOC pada hari 
perdagangan terakhir setelah pasar tutup. Order beli akan di likuidasi MOC berdasarkan pada 
penutupan harga ASK. Order jual akan dilikuidasi oleh MOC berdasarkan pada penutupan harga BID. 

Harga fluktuasi harian 
maksimum untuk Crude Oil 

$10.00 per barrel ($10,000 per kontrak) untuk semua bulan. Jika kontrak apapun yang 
diperdagangkan, bid atau offered pada batas selama lima menit, perdagangan akan dihentikan 
selama 5 menit. ketika perdagangan dilanjutkan, batas tersebut diperluas jadi $10.00 per barrel 
dikedua arah. Jika berhenti lagi yang dipicu, pasar akan diperluas dengan $10,00 per barrel di kedua 
arah setelah setiap lima menit berturut-turut perdagangan berhenti. Tidak akan ada batas fluktuasi 
harga maksimum selama satu sesi perdagangan 

https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html
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Informasi Tambahan 
untuk Crude Oil 

1. Kecuali posisi locking, semua posisi terbuka Crude Oil akan dilikuidasi secara otomatis dengan 
harga (BID/ASK) ketika kuotasi harga mencapai $0.01 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih 
besar selama situasi volatil. Penutupan posisi nasabah dapat menyebabkan efektif margin 
menjadi negatif. Nasabah harus bertanggung jawab atas jumlah defisit dari efektif margin. 

2. Semua posisi limit dan stop order akan dibatalkan ketika kuotasi harga Crude Oil mencapai 
$0.01 (Bid Price) 

3. Tidak diperbolehkan untuk mengambil posisi baru dan membuka posisi locking ketika kuotasi 
harga Crude Oil dibawah $10.00 (Bid Price). Spread (BID/ASK) akan lebih lebar selama situasi 
pasar yang volatil. 

4. Sistem perdagangan online TGF tidak akan meneruskan kuotasi harga dengan nilai negatif 
kepada nasabah. 

5. Sistem perdagangan online TGF akan menghentikan kuotasi harga Crude Oil ketika harga 
pasar menjadi nilai negatif. Harga akan dilanjutkan setelah peninjauan lebih lanjut yang akan 
dikomunikasikan secara terpisah. 

Order Perdagangan 
Semua order diterima dan dilaksanakan dengan pengertian bahwa nasabah mampu menyelesaikan 
transaksi dengan memegang dan / atau menyerahkan deposit margin. 

Kelebihan transaksi 
(Overtrading) 

Ketika order perdagangan melebihi batas limit dari open posisi yang diperbolehkan melebihi effective 
margin, maka order perdagangan tersebut akan dilikuidasi dengan spread (bid & ask) tetapi tidak 
dikenakan biaya komisi. 

Market order  Minimum 0.1 lot & Maksimum 5.0 lot (untuk posisi baru atau likuidasi) untuk sekali transaksi 

Eksekusi Order  

 Semua order harus ditempatkan melalui sistem TGF atau melalui telepon ke dealing. Semua order 
yang diterima sesuai dengan kebijakan yang ada di TGF. Order market akan dieksekusi di harga saat 
nasabah mengajukan dan mengkonfirmasi order tersebut. Selama masa volatilitas, beberapa order 
mungkin bisa ditolak oleh dealing dikarenakan perubahan harga yang sangat cepat. 

Perubahan pada market order 
Setelah order dikonfirmasi oleh sistem perdagangan TGF, tidak diperbolehkan ada perubahan detail 
apapun pada market order termasuk nomor akun, posisi (beli atau jual, baru atau likuidasi), produk 
trading, harga eksekusi, jumlah lot, bulan kontrak (trading month). 

Pasang Limit order, 
Stop loss order & O.C.O. 
order  

Minimal 0.1 lot & Maksimal 5.0 lots (baru atau likuidasi) yang diterima untuk setiap limit order & stop 
loss order. Orders dapat dipasang ketika harga pasar sekurang-kurangnya (10 pips untuk forex / 30 
pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 
15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga yang diinginkan dan hanya 
setelah mendapat konfirmasi dari sistem transaksi online TGF harga dapat diterima, contoh untuk order 
beli, harga yang diinginkan harus (10 pips untuk forex / 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 
dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude 

Oil & Silver) dari harga ask di layar monitor; dan untuk order jual, harga yang diinginkan harus (10 pips 
untuk forex / 30 pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & 

Nasdaq / 15 points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga bid di layar monitor. 
Akan tetapi sistem transaksi online TGF dapat setiap waktu dengan kebijakannya sendiri dapat 
menerima atau menolak order tersebut.  
**Semua produk Indeks kecuali Forex, LLG, Silver & Crude Oil tidak diperbolehkan untuk 
memasang stop new order untuk posisi baru kecuali likuidasi atau posisi locking. 

Perubahan limit order  
Limit order dapat dirubah sebelum menjadi order ketika market pasar setidaknya (10 pips untuk Forex / 30 
pips untuk HSI, Nikkei, Kospi & Dow Jones / 2 dollars untuk LLG / 7.5 points untuk S&P & Nasdaq / 15 
points untuk FTSE & DAX / 0.30 untuk Crude Oil & Silver) dari harga yang diinginkan. 
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Pembatalan limit order  

1. Limit order dapat dibatalkan ketika harga limit belum di eksekusi dan hanya jika sistem perdagangan 
online TGF mengkonfirmasi pembatalan tersebut. 

2. Good Till Market Close (G.T.M.C):  
 a. FX, LLG, Silver, Crude Oil, Indeks Amerika & Indeks Eropa: Order akan berlaku pada hari tersebut 

dan penutupan pasar harian (good till daily). 
b. Indeks Futures Asia (HSI, Nikkei & Kospi): Order akan berlaku selama sesi perdagangan saja. Oleh 

karena itu, semua order G.T.M.C. akan dibatalkan setelah penutupan setiap sesi perdagangan. 
3. Good Till Friday (G.T.F): Order akan berlaku selama seminggu dan penutupan sampai Jumat (good 

till Friday). (Hanya untuk FX) 
4. Limit Settle Order akan otomatis dibatalkan jika harga open posisi telah dilikuidasi atau salah. 

Eksekusi limit order  

1. Harga yang diinginkan telah diquote oleh basis sistem online TGF pada BID / ASK. 
2. Untuk order beli akan di eksekusi ketika harga ask pada layar menyentuh harga yang diinginkan; 

dan order jual akan dieksekusi ketika harga bid pada layar menyentuh harga yang diinginkan. 
3. Order limit akan diaktifkan oleh harga yang ditunjukkan oleh nasabah. Namun selama sesi volatil 

yang ekstrems, eksekusi tersebut mungkin tidak dapat dilakukan dan slippage bisa terjadi pada 
harga eksekusi oleh sistem perdagangan online TGF ini. 

Market on close 
(MOC) order 

MOC order tidak dapat ditempatkan/dipesan dalam sistem perdagangan online TGF 

Margin call level 

Ketika efektif margin dibawah 70% dari margin yang diperlukan, nasabah akan menerima 
pemberitahuan margin call melalui e-mail atau melalui telepon. Akun dapat dianggap kekurangan 
margin setiap kali efektif margin kurang dari 100% dari margin yang diperlukan selama penutupan 
pasar. TGF akan menutup posisi nasabah dengan memakai harga penutupan (BID/ASK) dengan 
metode last-in-first out (LIFO) pada saat penutupan produk terakhir yang dimiliki oleh nasabah sampai 
efektif margin mencukupi diatas ambang batas 100%. Ini dilakukan atas dasar upaya terbaik dan TGF 
berhak untuk menutup salah satu atau semua posisi nasabah. **Selama situasi pasar yang 
bergejolak, nasabah mungkin tidak akan menerima pemberitahuan margin call dari departemen 
dealing dikarenakan pasar yang cepat atau kuotasi harga (BID/ASK) menjadi lebar. Semua posisi 
nasabah secara otomatis akan ditutup oleh sistem ketika efektif margin akun turun sampai atau 
dibawah 10% margin yang diperlukan dari margin call level. 

 

 
Cut loss level 
 

Jika efektif margin di akun pada setiap saat turun atau dibawah 10% dari margin yang diperlukan, TGF 
akan menutup semua posisi nasabah dengan menggunakan harga cut loss (BID/ASK). Tergantung 
pada volatilitas pasar, penutupan posisi nasabah mungkin akan terpengaruh dibawah ambang batas 
10% dan efektif margin pada akun bisa menjadi minus. Nasabah harus bertanggung jawab terhadap 
jumlah efektif margin yang mengalami defisit. 

  

 

 

 

 
 

Lain - lain (Miscellaneous) 
 

1. TGF akan memberikan password pribadi kepada nasabah dan identifikasi user (bernama "Kode 
Akses"). Kode akses akan memungkinkan nasabah untuk mengakses akun dan memasukan order 
kedalam akun melalui sistem online trading TGF ini. Nasabah harus menjaga kerahasiaan kode 
akses setiap saat. Nasabah menerima tanggung jawab penuh atas penggunaan dan perlindungan 
yang meliputi kode akses, namun tak terbatas pada semua order yang masuk ke sistem 
perdagangan online TGF yang menggunakan kode akses dan perubahan dalam informasi akun 
nasabah yang masuk menggunakan kode akses. 

2 Nasabah harus bertanggung jawab untuk selalu tetap meng-update status bapak / ibu terhadap akun 
transaksi (trading account) dan laporan hariannya (daily statements). 

3. Semua instruksi yang terkait dengan akun nasabah dan prosedur perdagangan atau model 
transaksi selain petunjuk dalam perjanjian nasabah (Client Agreement) harus diserahkan kepada 
perusahaan secara tertulis saja. Tidak ada instruksi lisan yang diterima atau diakui. 

  

Keluhan (Complaints) 
 

Jika ada perbedaan / perselisihan, dealer hanya akan menerima keluhan tidak lebih dari 30 menit 
setelah perbedaan / perselisihan tersebut diungkapkan. 

  

 Kewenangan melakukan likuidasi dilakukan oleh Pialang-Peserta SPA berdasarkan kondisi nasabah 
peserta yang hanya diketahui langsung oleh Pialang-Peserta SPA. Dalam hal, Pialang-Peserta SPA 
tidak dapat melakukan likuidasi tersebut, maka Pialang-Peserta SPA dapat membuat amanat tertulis 
kepada pihak pnyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk melakukan proses likuidasi. 
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 Pialang-Peserta SPA dilarang untuk melakukan pemecahan (split) order untuk setiap 1 (satu) kali klik 
transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Peserta-SPA. 
 

 Fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut : 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Metode Eksekusi Transaksi yang terdapat di sistem perdagangan Alternatif memakai metode Instant 
Execution dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 
o Waktu Eksekusi paling lama 4 (empat) detik sejak order diterima sampai dengan order 

direspon oleh sistem perdagangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. 
o Dapat terjadi penawaran kembali harga (requote) 
o Harga ditentukan Penyelenggara Sistem Alternatif 

 

 Apabila terjadi wrong quote (wrong Price) pada sistem, maka order yang terjadi pada harga wrong 
quote dinyatakan tidak berlaku (batal), dan akan di batalkan secara otomatis, tanpa ada 
pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

 Penawaran kembali harga (requote) untuk metode eksekusi transaksi Instant Execution, yang dapat 
terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan 
Alternatif tidak sama dengan yang diminta oleh Nasabah dengan ketentuan: 

 
o Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat memberikan penawaran kembali 

harga (requote) dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan 
dalam Peraturan Perdagangan (Trading Rules) 
 

o Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan pilihan kepada Nasabah 
untuk melakukan pengaturan (setting) pada sistem perdagangan Nasabah, dengan pilihan: 

 
 Nasabah setuju dengan pengaturan (setting) yang telah dilakukan oleh Penyelenggara 

Sistem Perdagangan Alternatif sebelumnya 
 

 Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuotasi 
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif 

 

 Penunjukan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) / Indonesia Commodity dan Derivative 
Exchange (ICDX) sebagai tempat pelaporan transaksi dan Indonesia Clearing House (ICH) sebagai 
tempat pendaftaran transaksi kecuali untuk produk Index Futures Asia & Amerika yang menunjuk ke 
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tempat pelaporan transaksi dan Kliring Berjangka Indonesia 
(KBI) sebagai tempat pendaftaran transaksi. 

 

     Semua aturan perdagangan yang disebutkan diatas diterapkan pada kondisi pasar normal saja. Oleh karena itu, ada subjek yang dapat berubah dari waktu ke waktu 
dan aturan perdagangan yang baru bisa ditambahkan kapan saja. 

 
 

 

Interest 

Rate / 

Swap 

Forex, Cross Rate, Silver dan  Loco London Gold (XAUUSD) 

Interest rate akan mempengaruhi equity account nasabah yang mempunyai 

posisi open (overnight). Masing-masing mempunyai tingkat interest rate (suku 

bunga) yang berbeda. Interest rate tersebut tergantung kepada Pedagang 

Penyelenggara. 

 Perhitungan bunga 1 hari valuta walaupun dari hari Jum’at ke Senin 
 Perhitungan bunga 3 hari valuta walaupun dari hari Rabu ke Kamis 


