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Tampilan Awal 
 
 
Tampilan Awal  

 

 

 

1. Rekomendasi saham  
 Menampilkan layar rekomendasi sinyal 
 saham  
 

2. Menu Tab  
 Menu untuk menampilkan informasi  
 yang terdiri dari : 

Indices ~ Index pasar saham 
Currency ~ Mata uang  
Commodity ~ Komoditas saham  
 

3. Login menu 
 Menuju tampilan Login  
 

4. Share 
 Membagikan informasi  
 

5. Homepage 
 Menuju halaman utama Website  
 

6. Contact 
 Untuk menghubungi Customer 
 Service 
 
 

1 
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Login 
 
 
Tampilan Login 
 

 
 
 

1
3 

1. Masukkan Username  
 

2. Masukkan Password  
 
3. Menentukan Pilihan aplikasi akan 

masuk  LIVE atau DEMO (trial) 
 

4. Pilihan untuk mengingat username 
sehingga untuk login berikutnya 
sudah secara otomatis terisi 

 
5. Forgot Password : jika lupa password 

akan dibantu untuk mereset 
password anda. 

  
Jika belum memiliki account 
username, dapat mendaftar terlebih 
dahulu secara online dengan 
menekan “Free Signup Now” 

2

 

3
1
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Home 
 
 
Tampilan Home 
 

 
 
 
 

1. Menu Utama 
 Menampilkan menu dengan menekan 
 tombol yang terdapat di  sebelah kiri 
 bawah 
 

2. Shortcut Menu  
 Menu-menu yang sering digunakan dan 
 untuk menggeser menu tersebut dengan 
 cara slide  
 

3. Toogle 
 Tombol ini untuk menggant tampilan 
 menu favorit menjadi informasi 
 mengenai IHSG  
 

2 

1 

3
2 
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Menu 
 
 
 
Tampilan Menu 
 

1 2
1 

1. Menu Utama 
 Menampilkan menu – menu utama, dan 
 di setiap menu utama terdapat sub-
 menu  
 

2. Sub Menu  
 Menampilkan sub menu dan dapat 
 dislide ke atas atau bawah untuk 
 melihat seluruh sub menu  
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Stock Quote 
 
  
 
Tampilan Stock Quote 

5
6
2 

6
7
3 

7
8
4 

1 

1. Pencarian Kode Saham 
 Untuk melihat informasi 

saham mana yang akan dilihat 
silahkan klik bagian atas 
sebelah kiri untuk mengganti 
dengan kode saham lain, dan 
tuliskan kode saham yang 
ingin dilihat pada layar 
dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Margin 
 Margin menandakan seberapa besar haircut ratio dan limit saham 
tersebut yang dapat digunakan oleh Anda ketika membeli saham tersebut. 

 
3. Add To Watchlist 

Tanda bintang yang terletak di bagian kanan atas berguna untuk 
menambahkan  saham yang sedang aktif dilihat ke dalam watchlist 
 

4. Watch List 
 Untuk mengatur ,dan melihat  saham-saham tertentu yang ingin dipantau 
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3a 

3b 

3a.  Nama Watchlist 
  Anda dapat memilih saham akan disimpan ke nama watchlist yang mana
    

3b.  Add New Watchlist 
  Anda dapat menambahkan nama watchlist dengan menekan Add New 
  Watchlist, sehingga akan membuka popup baru  seperti pada gambar 3c 
 

3c.  Masukkan Nama Watchlist 
  Anda ketikkan nama watchlist baru yang ingin ditambahkan, jika sudah 
  tekan tombol confirm sehingga nama watchlist yang baru tersimpan. 
 
 
 

4a.  Nama-nama watchlist  
 Anda dapat memilih nama-nama 
 watchlist dengan menekan tanda 
 panah bawah 

4a 

3c 
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5. Tab Menu 
 Untuk melihat seluruh tab menu yang terdapat pada layar stock quote  dapat 
 slide ke arah kanan, dan untuk membuka menu tab tersebut dengan cara diklik 
 pada tab menu tersebut 
 

6. Informasi Harga  
  Tekan pada harga yang diinginkan untuk menampilkan Pop-up yang  berfungsi 
 untuk membeli atau menjual saham

6a.  Tambah / Kurang 1 Tick 
Tanda panah atas untuk menambah 
harga, sedangkan untuk tanda panah 
bawah untuk mengurangi harga. 
Penambahan atau penguranngan 
terjadi sebanyak  1 tick dengan 
besaran sesuai dengan fraksi harga 
 

6b.  Order 
 Tombol Buy (Beli) atau Sell (Jual) 

untuk membuat order baru, 
sedangkan untuk mengubah atau 
membatalkan order saham yang 
telah dibuat sebelumnya dengan 
menekan tombol Amend/Withdraw. 

 
7.  10 order 
 Menampilkan 10 harga bid dan 10 

harga offer 
 
  

6b 

6a 

6a 

  

7 
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Tampilan Stock Quote – Signal 
 

 
 

1 

1.  Rekomendasi 
 Informasi mengenai rekomendasi 
 saham dan trend saham 
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Tampilan Stock Quote - Daily 

1 

2 
3 

1. Periode 
 Anda dapat melihat informasi 
 saham  dengan pilihan periode 
 waktu Daily (harian), Weekly 
 (mingguan), maupun Monthly 
 (bulanan) 
 

2. Informasi  
 Tampilan informasi yang terdapat 
 pada table dengan cara menggeser 
 header, dapat dislide ke arah kiri  
 atau kanan  
 

3. Tampilan periode  
 Tanggal, bulan dan tahun
 ditampilkan disesuaikan dengan 
 pilihan periode yang dipilih. Dan 
 dapat dislide ke arah atas atau 
 bawah  
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Tampilan Stock Quote – Financial 
 

 
 

1 2 

3 

1. Tahun 
 Anda dapat memilih tahun 
 laporan keuangan yang akan 
 ditampilkan 
 

2. Kuartal 
 Anda dapat memilih tampilan 
 laporan keuangan perkuartal, 
 yaitu dari kuartal pertama 
 hingga kuartal keempat  pada 
 tahun tersebut 
 

3. Laporan Keuangan 
 Menampilkan ringkasan 
 laporan keuangan perusahaan 
 dengan kode saham yang dipilih  
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Tampilan Stock Quote – Done History 
 

1 

2 

1. Header Tabel 
 Anda dapat menggeser header 
 table ke arah kanan dengan cara 
 slide, untuk melihat informasi 
 lebih banyak lagi 
 

2. Informasi Done History 
 Menampilkan informasi 
 rekaman transaksi yang telah 
 terjadi pada hari tersebut. Geser 
 ke arah bawah untuk melihat 
 lebih banyak informasi 
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Tampilan Stock Quote – Broker Summary dan Trade Book 
 
 

Broker Summary  
Menampilkan jumlah lot yang telah 
dibeli dan dijual oleh masing- masing 
broker pada hari tersebut 

Trade Book 
Tradebook menunjukkan frekuensi, 
volume dan volume transaksi yang 
terjadi pada suatu harga tertentu di 
hari tersebut 
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Tampilan Stock Quote - Foreign 
 

1. Volume dan Nilai 
 Untuk melihat data transaksi oleh 

 asing yang terjadi berdasarkan 
 volume atau nilai transaksi. 

 
2. Tabel 

 Tabel dapat dilihat lebih banyak 
 lagi informasi dengan cara 
 menggeser header table ke kanan.
  

3. Informasi transaksi  
 Tampilan nformasi transaksi 
 yang dilakukan oleh asing 
 berdasarkan volume atau value 
 yang telah dipilih 

1 

2 

3 
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 Chart 
 

 
Tampilan Chart  

 
 

1. Periode  
 Pilih periode chart secara daily (harian), weekly (mingguan) , monthly (bulanan) 
 

2. Detail posisi chart 
 Untuk melihat posisi tertentu pada chart silahkan tekan chart sehingga akan 
 membentuk garis dan ada keterangan untuk tanggal , harga opening (O), harga 
 tertinggi (H), harga terendah (L), harga penutupan (C)  
 

3. Setting  
 Untuk mengatur indicator chart  
 

4. Chart 
 Untuk memilih indicator yang berupa MACD, Stochastic, MA, EMA atau menon 
 aktifkan indicator tersebut 

1 

3 

2 
4 



 16 

Running Trade 
 
 
Tampilan Running Trade 

1 

2 

1. Tombol Stop 
 Untuk memberhentikan running 
 trade 
 

2. Data transaksi  
 Data transaksi saham realtime 
 yang sedang terjadi  
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Stock Info 
 
 

Tampilan Stock Info – TOP Stock 
 

1 

2 

3 

1. Kategori 
 Anda dapat memilih kategori 
 berdasarkan kategori yang ingin 
 ditampilkan 

  
 

2. Pilihan Informasi 
 Untuk mengganti pilihan informasi 
 yang akan ditampilkan seperti Gainer, 
 Loser, dll 

  
 

3. Header Tabel 
 Informasi yang ditampilkan dapat 
 dilihat lebih banyak lagi dengan slide 
 header table ke kiri atau kanan 
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Tampilan Stock Info – Research 
 

 
 
 

1. Judul Berita 
 Menampilkan headline berita, dan jika ingin membaca berita tersebut dengan 
 lengkap, klik headline berita tersebut maka akan muncul berita lengkapnya. 
 
 

1 
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Tampilan Stock Info Foreign – Foreign Transaction 
 

1 

2 

3 

1. Foreign Transaction 
 Menampilkan informasi transaksi 
 saham yang dilakukan oleh asing 
 dari setiap masing-masing saham 
 

2. Pilihan  
 Anda dapat memilih informasi 
 yang ditampilkan yang terdapat  

 pasar regular, atau semua pasar 

 
 urutan data untuk jenis transaksi 

beli atau jual 

   
 informasi berdasarkan nilai atau 

volume 

  
 

3. Tampilan data 
 Data ditampilkan pada table dan 
 dapat dilihat lebih lengkap 
 dengan slide table ke arah kiri 
 atau kanan 
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Tampilan Stock Info Foreign – Foreign Buy/Sell 
 

 

1 

2 

3 

4 

1. Kode Saham 
 Untuk memasukkan kode  
 saham pada kotak di atas 
 kanan  untuk ditampilkan 
 informasinya 

 
 

2. Foreign Buy/ Sell 
 Menampilkan transaksi dari 
 pihak asing secara 
 keselurahan  berdasarkan 
 stock saham yang telah 
 dipilih. 
 

3. Volume dan Value 
 Volume untuk menampilkan 
 data transaksi asing 
 berdasarkan volume transaksi 
 Value untuk menampilkan 
 data transaksi asing 
 berdasarkan nilai transaksi 
  

4. Tampilan data 
 Informasi data yang 
 ditampilkan diurutkan 
 berdasarkan tanggal dan 
 untuk melihat lebih banyak 
 lagi dapat dislide table nya  
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Tampilan Stock Info Broker – Broker Ranking 

 
 

1 

2 

3 

1. Broker Ranking 
 Menampilkan ranking broker-
 broker di Indonesia 
 

2. Filter 
 Freq Menampilkan ranking 
 broker berdasarnya banyaknya 
 frekuensi transaksi jual beli 
 
 Volume menampilkan ranking 
 broker berdasarkan banyaknya 
 jumlah saham yang 
 ditransaksikan 
 
 Value menampilkan ranking 
 broker berdasarkan besarnya 
 nilai saham yang ditransaksikan 
 

3. Data 
 Menampilkan data ranking 
 broker yang berdasarkan filter 
 yang sudah dipilih. 
 

4. Kode saham 
 Untuk memasukkan kode  
 saham pada kotak di atas kanan  
 untuk ditampilkan informasinya 

 
 

5. Broker Sum 
 Menampilkan ranking broker-
 broker di Indonesia yang di 
 urutkan berdasarkan sort yang 
 telah dipilih 
 

6. Sort 
 Ranking broker yang 
 ditampilkan dapat diurutkan 
 berdasarkan sort yang dipilih 
 yaitu berdasarkan buy, sell, net 
 buy atau net sell 
  

4 

5 

6 
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Tampilan Stock Info - Market Indices 
 

1. Pilihan  Index 
 Anda dapat memilih kolom index 
 yang ingin ditampilkan  
 

 
 

2. Tab Menu 
 Menu tab dapat digeser ke kiri 
 dan kanan 
 Index menunjukkan kondisi 
 index saat itu 
 Daily menampilkan perubahan 
 index dalam jangka waktu daily, 
 weekly dan monthly 
 Chart menampilkan index chart 
 Stock menampilkan harga dan 
 daftar dari saham yang dipili 
 World Index menampilkan 
 status index yang ada di dunia 
 dan juga currency  

1 

2 
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Stock Order 
 
Tampilan Stock Order - Buy  

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Account  
 Account dapat dipilih dan 
 terdapat informasi mengenai 
 saldo pada masing-masing 
 account. 

  
 

2. Port 
 untuk melihat tampilan Portfolio  
 yang sederhana. Untuk portfolio 
 versi lengkapnya dapat menekan 
 tombol stock portfolio atau cash 
 portfolio 

 
 
 
 
 

1 

3. Open Order 
 Untuk melihat Order yang sudah dilakukan 

pada hari tersebut (orderlist) dan untuk 
melihat informasi lebih lengkap mengenai 
order list dapat menekan tombol “Full list” 
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4. Menu order 

 Menu Buy untuk melakukan order Beli 
 Menu Sell untuk melakukan order Jual  
 Menu Amend/Withdraw untuk melakukan perubahan atau pembatalan 
 terhadap order yang  sudah dilakukan baik order beli maupun jual 
 Menu Order list untuk menampilkan semua order yang telah dilakukan pada 
 hari yang sama 
 

5. Harga 
 Informasi Harga saham , dan jika di klik pada kolom harga tersebut maka akan 
 masuk ke kolom harga untuk membuat order 
 

6. Swipe 
 Tabel harga dapat di swipe  untuk  melihat informasi lebih banyak lagi 
 

7. Price dan Vol 
 Price untuk memasukkan harga saham yang akan diorder 
 Vol untuk memasukkan jumlah saham yang akan diorder dalam satuan lot 
 

8. Max Limit dan Max Cash 
 Tombol Max Limit berfungsi untuk memasukkan harga dan jumlah saham yang 
 dapat dibeli secara maksimal berdasarkan total limit yang tersedia   
 Tombol Max Cash berfungsi untuk memasukkan harga dan jumlah saham yang 
 dapat dibeli berdasarkan nilai uang tunai yang tersedia pada account yang 
 dipilih 
  

9. Total  
 Menampilkan jumlah perhitungan order yang akan dimasukkan, yang dihitung 
 berdasarkan dari harga * jumlah lot  
 

10. Tombol Buy 
 Tombol buy untuk mengirimkan order beli, setelah menekan tombol ini maka 
 akan muncul layar order confirmation untuk memastikan kembali order yang 
 akan anda kirimkan 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah menekan tombol konfirmasi maka 
akan muncul keterangan bahwa order 
berhasil terkirim atau tidak 
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Tampilan Stock Order - Sell 

 
 

1. Menu order 

 Menu Buy untuk melakukan order Beli 
 Menu Sell untuk melakukan order Jual  
 Menu Amend/Withdraw untuk melakukan perubahan atau pembatalan 
 terhadap order yang  sudah dilakukan baik order beli maupun jual 
 Menu Order list untuk menampilkan semua order yang telah dilakukan pada 
 hari yang sama 
 

2. Harga 
 Informasi Harga saham , dan jika di klik pada kolom harga tersebut maka akan 
 masuk ke kolom harga untuk membuat order 
 

3. Swipe 
 Tabel harga dapat di swipe  untuk  melihat informasi lebih banyak lagi 
 

4. Price dan Vol 
 Price untuk memasukkan harga saham yang akan diorder 
 Vol untuk memasukkan jumlah saham yang akan diorder dalam satuan lot 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 26 

5. Max Sell 
 Tombol Max Sell berfungsi untuk memasukkan order jual untuk seluruh jumlah 
 saham yang dimiliki pada portfolio account anda 
  

6. Total  
 Menampilkan jumlah perhitungan order yang akan dimasukkan, yang dihitung 
 berdasarkan dari harga * jumlah lot  
 

7. Tombol Sell 
 Tombol Sell untuk mengirimkan order jual, setelah menekan tombol ini maka 
 akan muncul layar order confirmation untuk memastikan kembali order yang 
 akan anda kirimkan 
 

Setelah menekan tombol konfirmasi maka 
akan muncul keterangan bahwa order 
berhasil terkirim atau tidak 
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Tampilan Stock Order – Amend / Withdraw 
 

 
 

3. Open Order 
 Tabel ini menunjukkan informasi order yang terkirim dan sedang berjalan 
 dengan status masih open (belum match), sehingga order masih dapat 
 diubah(amend) atau dibatalkan (withdraw), dengan klik saham yang akan 
 diubah atau dibatalkan sehingga akan muncul layar seperti dibawah ini 
 

1 

2 

3 

1. Menu order 

 Menu Buy untuk melakukan order 
 Beli 
 Menu Sell untuk melakukan order 
 Jual  
 Menu Amend/Withdraw untuk 
 melakukan perubahan atau 
 pembatalan  terhadap order yang 
 sudah dilakukan baik order beli 
 maupun jual 
 Menu Order list untuk 
 menampilkan semua order yang 
 telah dilakukan pada hari yang sama 
 

2. Header table 
 Informasi order untuk melihat lebih 
 banyak lag dapat di slide ke kanan 
 atau kiri pada bagian header table 
 
  

3a 

3b 

3a.  Price and Vol 
 Price untuk memasukkan harga 
 saham yang dikehendaki 
 Vol untuk memasukkan jumlah 
 saham yang yang dikehendaki 
 dalam  satuan lot 
 

 
  

3c 
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3b.  Amend 
 Amend untuk mengubah order yang lama dengan harga dan/atau volume yang 

baru, dengan memasukkan price dan vol pada gambar 3a. Setelah tombol 
amend ditekan maka akan muncul konfirmasi seperti gambar dibawah  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3c.  Withdraw 
 Withdraw untuk membatalkan order yang telah terkirim sehingga antrian 

order tersebut tidak ada lagi pada orderlist. Setelah tombol withdraw ditekan 
maka akan muncul konfirmasi seperti gambar dibawah  

 
 

 
 
 
 
  
 

Setelah menekan tombol konfirmasi maka 
akan muncul keterangan bahwa amend 
berhasil terkirim atau tidak 

Setelah menekan tombol konfirmasi maka 
akan muncul keterangan bahwa withdraw 
berhasil terkirim atau tidak 
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Tampilan Stock Order – Order List 
 

 
 

1 

2 

3 

1. Menu order 

 Menu Buy untuk melakukan order 
 Beli 
 Menu Sell untuk melakukan order 
 Jual  
 Menu Amend/Withdraw untuk 
 melakukan perubahan atau 
 pembatalan  terhadap order yang 
 sudah dilakukan baik order beli 
 maupun jual 
 Menu Order list untuk 
 menampilkan semua order yang 
 telah dilakukan pada hari yang sama 
 

2. Header table 
 Informasi order untuk melihat lebih 
 banyak lag dapat di slide ke kanan 
 atau kiri pada bagian header table 
 

3. Informasi Order 
 Menampilkan informasi semua order 
 yang sudah terkirim baik beli 
 maupun jual di hari tersebut. 
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Tampilan  Keyboard Order 
 

 

 

Untuk memasukkan price dan Vol maka akan muncul 
tampilan keyboard seperti dibawah ini, yang berguna 
untuk memudahkan anda 

1. Enter Price 
 Untuk memasukkan harga  saham  
 

2. Price 
 Klik pada harga untuk 
 menggunakan harga tersebut 
 pada harga order, dan kolom ini 
 dapat dislide ke atas maupun ke 
 bawah untuk mengetahui harga 
 lainnya. 
 Kotak warna hijau merupakan 
 harga offer sedangkan kotak 
 merah merupakan harga bid. 
 

3. Cancel and Confirm 
 Tombol Cancel untuk 
 membatalkan  
 Tombol Confirm untuk 
 memasukkan angka tersebut 

1 

2 

3 
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3 

1 

2 

1. Enter Volume 
 Untuk memasukkan Jumlah Lot 
 saham  
 

2. Volume Order  
 Digunakan untuk memasukkan 
 jumlah lot order dengan cepat, 
 (Contoh : +50 bila ditekan akan 
 menambah sebanyak 50lot pada 
 kolom vol dari jumlah yang sudah ada) 
 

3. Pengurangan Volume  
 Digunakan untuk mengurangi jumlah 
 lot order dengan cepat dari kolom vol 
 yang sudah ada dengan mengalikan 
 fraksi yang dipilih. (Contoh :1/4 dari 
 jumlah kolom vol yang terisi) 
 

4. Limit dan Cash 
 Limit untuk memasukkan jumlah 
 volume secara otomatis berdasarkan 
 batasan RTL (Remaining Trading 
 Limit) yang dimiliki pada harga yang 
 telah ditentukan anda. 
 Cash untuk memasukkan jumlah 
 volume secara otomatis berdasarkan 
 jumlah uang tunai yang anda miliki 
 

1 

4 
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1 

2 

1. Enter Amount 
 Untuk membuat order berdasarkan 
 total nilai harga pembelian yang 
 diinginkan 
 

2. Amount Order  
 Digunakan untuk memasukkan total 
 nilai  harga order saham dengan lebih 
 mudah. Jumlah lot secara otomatis 
 akan muncul berdasarkan hitungan 
 total nilai harga order dibagi dengan 
 harga saham yang anda masukkan 
 (Contoh : 1jt dan harga saham 750, 
 maka secara otomatis vol akan terisi 
 13 lot dari pembulatan hitungan 1jt : 
 (750 *100) =13,3 lot 
 

3. Limit dan Cash 
 Limit untuk memasukkan jumlah 
 volume secara otomatis berdasarkan 
 batasan RTL (Remaining Trading 
 Limit) yang dimiliki pada harga yang 
 telah ditentukan anda. 
 Cash untuk memasukkan jumlah 
 volume secara otomatis berdasarkan 
 jumlah uang tunai yang anda miliki 
 

3 
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Fast Order 

 

Tampilan Fast Order 
 

 
 
 
 
5. Withdraw All 
 Tombol W yang berwarna merah dan hijau yang berada di paling bawah layar 

berguna untuk membatalkan seluruh order yang sudah terkirim. 
 

1 
2 

3 3 

4 

5 5 

1. Vol 
 Untuk memasukkan jumlah lot 
 yang akan diorder 
 

2. Tampilan Informasi 
 Untuk mengubah tampilan 
 informasi volume bid dan offer 
 dengan klik header table menjadi 
 change (%) yaitu perubahan 
 gain/loss dari harga open. Atau  
 Add yang menunjukkan 
 penambahan dan pengurangan 
 volume order 
 

3. Order button 
 Tekan tombol 2 kali untuk 
 melakukan order, namun 
 sebelumnya harus memasukkan 
 jumlah volume terlebih dahulu 
 pada bagian kanan atas (no 1) . 
 Tombol merah untuk buy 
 Tombol hijau untuk sell  
 

4. Harga  
 Informasi harga dapat dislide 
 keatas dan bawah untuk 
 menampilkan lebih banyak pilihan 
 harga. 
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Tampilan Fast Order  
 

1 

2 

3 

1. Jumlah order yang terkirim 
 Angka pada kotak artinya   

 Anda telah melakukan order 
yang sama sebelumnya, anda 
angka yang berada dalam tanda 
kurung  artinya jumlah order 
yang ada yang berada dalam 
tanda kurung. Klik pada kotak 
tersebut untuk melakukan order 
Buy/Sell, Amend, atau Withdraw. 
Contoh : 1 (10) artinya anda 
baru melakukan order buy 
sebanyak satu kali dengan 
jumlah saham 10 lot 

 
2. Amend 

 Amend untuk mengubah 
order yang lama dengan harga 
dan/atau volume yang baru  

 
3. Withdraw 
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Advance Order 

 

Tampilan Advance Order – Buy 
 

 
Anda dapat memilih 3 kondisi harga yaitu : 

Last Price  = Harga transaksi yang terjadi terakhir kali 

Bid Price = Harga pada posisi bid (penawaran beli)  

Offer Price = Harga pada posisi offer (penawaran jual) 

 
 Equal (=) dipilih jika kondisi harga sama dengan  
 More (>) dipilih jika kondisi harga lebih dari 
 Less (<)  dipilih jika kondisi harga kurang dari  
 
 
 
 
 
 
 

2 

1
1 

1. Buy 
 Menu Buy digunakan untuk 
 membuat advance buy order.  
 Order ini akan otomatis terkirim  
 jika kondisi yang ditentukan 
 sudah terpenuhi 
 

2. Set Order Price & Vol 
 Masukkan jumlah lot dan harga 
 yang anda inginkan untuk diorder  
 

3. Set kondisi 
 Anda dapat mengatur kondisi 
 agar order terkirim berdasarkan 
 harga yang terjadi . Kondisi ini 
 bukan harga order yang 
 diinginkan, melainkan posisi 
 dimana order anda akan dikirim  
  
 
  

3 

4 
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4. G.Till 
 Untuk mengatur masa order dipasang, dengan memasukkan batas akhir masa 
 berlaku order 
 
Jika kondisi sudah sesuai dengan yang diinginkan, tekan tombol 
Advanced Buy untuk mengaktifkan pengaturan order buy, dan 
muncul konfirmasi advanced order  
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Tampilan Advanced Order – Sell 
 

 
Anda dapat memilih 3 kondisi harga yaitu : 

Last Price  = Harga transaksi yang terjadi terakhir kali 

Bid Price = Harga pada posisi bid (penawaran beli)  

Offer Price = Harga pada posisi offer (penawaran jual) 

 
 Equal (=) dipilih jika kondisi harga sama dengan  
 More (>) dipilih jika kondisi harga lebih dari 
 Less (<)  dipilih jika kondisi harga kurang dari  

 
4. G.Till 

 Untuk mengatur masa order dipasang, dengan 
 memasukkan batas akhir masa berlaku order 
 
Jika kondisi sudah sesuai dengan yang diinginkan, tekan 
tombol Advanced Sell untuk mengaktifkan pengaturan order 
Sell, dan muncul konfirmasi advanced order  
   
 
 

1. Sell 
 Menu Sell digunakan untuk 
 membuat advance Sell order.  
 Order ini akan otomatis terkirim  
 jika kondisi yang ditentukan 
 sudah terpenuhi 
 

2. Set Order Price & Vol 
 Masukkan jumlah lot dan harga 
 yang anda inginkan untuk diorder  
 

3. Set kondisi 
 Anda dapat mengatur kondisi 
 agar order terkirim berdasarkan 
 harga yang terjadi . Kondisi ini 
 bukan harga order yang 
 diinginkan, melainkan posisi 
 dimana order anda akan dikirim  
  
 
  

2 

1
1 

3 

4 
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Order List 

 
Tampilan Order List  

 

1 

2 

3 

1. Pilih Account 
Untuk memilih account dengan 
cara diklik 
 

2. Filter 
Untuk menyaring data 
orderlist yang ingin 
ditampilkan berdasarkan 
tanggal order, status transaksi, 
jual/beli 
 

3. Informasi Orderlist 
Tampilan orderlist yang 
ditampilkan berdasarkan filter 
yang sudah dipilih. 
Slide ke kanan atau kiri untuk 
melihat informasi lebih banyak 
lagi. 
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Portfolio 
 
 

 
 

1 

1. Menu Tab Cash 
 Menunjukkan informasi mengenai 
 uang cash yang anda miliki dan juga 
 nomor rekening RDI, credit limit, 
 posisi cash T+0 hingga T+3, dan 
 informasi lain sebagainya.  
 

2. Informasi Portfolio  
 Menunjukkan posisi Cash dan 
 informasi lainnya mengenai 
 penarikan uang, nilai saham yang 
 terjual maupun terbeli, dll 
 
  
  
 
  

2
1 

1. Stock 
 Menu Tab stock untuk 
 menunjukkan saham yang 
 dimiliki sesuai dengan account 
 yang dipilih 
 

2. Stock Portfolio 
 Menunjukkan informasi saham 
 apa saja yang dimiliki.   
 Tekan kode saham yang terdapat 
 pada table ini secara otomatis 
 menuju ke tampilan Stock Quote 
 untuk melakukan order jual 
 ataupun beli. 
 
 
  

2 

1 
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Tampilan Portfolio - Historical 

1. Menu Historical 
Untuk menunjukkan list transaksi  
saham yang terjadi baik jual maupun 
beli 
 

2. Filter 
 Berguna untuk menyaring data 

transaksi berdasarkan jenis transaksi 
beli atau jual 

 
3. Pilihan periode 

Untuk memilih periode transaksi yang 
ingin ditampilkan dengan cara 
memilih tanggal dari dan hingga 
tanggal yang diinginkan 
 

 
 

4. Tampilan Transaksi 
 Menampilkan data transaksi sesuai 

dengan pilihan filter dan periode yang 
telah dipilih. 

  
 
 
  

1 

2 

3 

4 
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Fund Withdraw 
 
 
 
Tampilan  Fund Withdraw 

 
 

1 

2 

3 

4 

1. Account 
 Anda dapat memilih account 
 

2. Menu Fund Transfer 
 Untuk memindahkan uang dari 
 RDN anda ke rekening bank anda 
 yang terdaftar  
 

3. Amount 
 Untuk mengisi nilai uang dalam 
 rupiah yang akan anda pindahkan 
 (tarik)  
 

4. Submit Withdwal 
 Untuk melakukan instruksi 
 transfer ke rekening yang 
 terdaftar 
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1. Menu List 
 Untuk melihat daftar list 
 penarikan yang pernah dilakukan 
 

2. Informasi daftar list penarikan  
 Untuk melihat informasi secara 
 lengkap mengenai tanggal, dan 
 nominal penarikan yang pernah 
 dilakukan 
 
 
 
 
 
  

1 

2 



 43 

Setting 
 
 
 
Tampilan Change Password dan Pin 

 
 

1. Change Password dan Change PIN  
Menu Change Password dapat digunakan ketika Anda ingin mengubah kata sandi.  
Menu Change PIN dapat digunakan ketika Anda ingin mengubah PIN  
Untuk mengubah password/Pin Anda harus memasukkan password yang lama terlebih 
dahulu lalu memasukkan password baru dan mengkonfirmasi password baru tersebut. 
 

2. Update  
Setelah melakukan perubahan PIN dan/atau Password, Anda dapat menekan tombol 
“update” agar PIN dan/atau Password baru tersimpan. 
 
 

2 2 

1

 

1
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Watchlist 
 
 
Tampilan Watchlist 

 
 

1

 

3
1

 

2

 

1. Watchlist 
 Untuk memilih daftar list 
 watchlist dengan pilihan seperti 
 dibawah ini  
 

 
 Dan untuk menambahkan daftar 
 watchlist dengan cara klik  
 Add New Watchlist 
 
 

2. List Stock 
 Menampilkan list saham-saham 
 pilihan anda yang telah 
 dikelompokkan pada watchlist  
 Jika di klik akan dialihkan ke 
 tampilan stock quote saham yang 
 di pilih. 
 

3. Edit 
 Untuk mengubah stock pada 
 watchlist yang anda pilih atau 
 mengubah watchlist yang ada 
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Tampilan Watchlist – Edit Stock 

 

 
 
 

1. Add Stock 
 Untuk menambah stock saham pada 

watchlist anda, dengan mencentang 
saham mana yang akan ditambahkan ke 
watchlist 

 
 
 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

1

 

2
1

 

3
1

 

4

 

2. Delete Stock 
Untuk menghapus stock saham pada watchlist  
 

3. Move to other watchlist 
Untuk memindahkan stock saham ke watchlist 
yang lain dengan cara mencentang stock 
saham yang ingin dipindahkan lalu tekan 
tombol move dan pilih watchlist mana stock 
saham akan ditempatkan 
 

4. List Saham 
Stock – stock saham yang dipilih dan 
dimasukkan ke watchlist. 
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Tampilan Watchlist – Edit Watchlist 

 

1

 

2
1

 

3
1

 

4

 

1. Add Watchlist 
 Untuk menambah watchlist, dengan klik 

Add lalu masukkan nama watchlist yang 
anda inginkan. 

 
2. Delete Watchlist 
 Untuk menghapus watchlist dengan klik 

Delete, lalu pilih watchlis mana yang akan 
dihapus. 

 
3. Change Name 

Untuk mengubah nama watchlist, dengan 
klik Change Name. 
 

4. List Watchlist 
 Menampilkan seluruh watchlist anda dan 

juga banyak stock saham pada setiap 
watchlist. 
 

 
 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  


