
RENCANA KERJA   

Online Trading Komoditi Emas Derivatif 

di PT. MONEX INVESTINDO FUTURES. 

 

Strategi trading yang digunakan setiap TRADER PROFESIONAL sangatlah berbeda beda. 

Untuk Tahap awal Saya menggunakan rumus dalam bertransaksi dengan Modal Ideal 100 

juta. Cara bertransaksinya mulai dengan Volume terkecil 0,1 lot. Kemudian naik 0,2 lot – 0,4 

lot – 0,8 lot dan 2 lot. Hal ini dilakukan untuk menghindari habisnya dana dan diharapkan 

bisa meraih keuntungan dengan Aman, Stabil dan Konsisten. 

 

Bagi hasil yang ditentukan adalah 1 / 3 untuk pengelola dan 2 / 3 untuk penyandang dana. 

Sebagai pemisalan di akhir bulan xxx keuntungan yang diperoleh sebesar 6.000.000 maka 

pembagian keuntungannya adalah : pengelola 1/3 x 6.000.000 = 2.000.000 dan penyandang 

dana 2/3 x 6.000.000 = 4.000.000.   

 

Pembagian keuntungan dilakukan pada akhir bulan dan dibayarkan pada awal bulan atau 

tanggal 1 bulan berikutnya jika jatuh hari sabtu atau minggu maka dibayarkan hari seninnya. 

Sebagai bukti dan transparansi besarnya nilai keuntungan adalah diberikannya print out 

Account history pada bulan tersebut.  

 

Pada periode pertama Account 6 6 0 2 0 2 0 1 jumlah modal dari penyandang dana kami 

batasi maksimal  300.000.000 (  tigaratus juta  ). Penyandang dana bisa terdiri 1 orang atau 

lebih. Contoh : Pada bulan januari penyandang dana A menyerahkan 10 juta. B menyerahkan 

30 juta. C menyerahkan 60 juta. Perolehan Keuntungan pada akhir bulan sebesar 12 juta. 

Maka pembagian keuntungannya : 

Pengelola mendapatkan : 1/3 x 12.000.000 = 4.000.000 

Penyandang dana mendapatkan : 2/3 x 12.000.000 = 8.000.000 

Penyandang dana A mendapatkan : 10/100 x 8.000.000 = 800.000 

Penyandang dana B mendapatkan : 30/100 x 8.000.000 = 2.400.000 

Penyandang dana C mendapatkan : 60/100 x 8.000.000 = 4.800.000 

 

TARGET  yang saya tuliskan bahwa PROFIT = 10 x DEPOSITO dapat diartikan bahwa 

dalam usaha Online Trading Komoditi Emas Derivatif  tentunya ada target yang akan kita 

raih berupa angka / nilai keuntungan. Angka yang kita tentukan setidaknya sebesar 10 x 

Deposito jadi jika pada bulan xxx tingkat suku bunga deposito secara umum yang berlaku 

adalah 6 % Per tahun. Maka Target disini  6 % x 10 = 60 % Per tahun atau 5 % per bulan.  

 

Seandainya dana yang tersedia  80.000.000 target profit minimal sebesar 5 % x 80.000.000 = 

4.000.000 sangat layak / masuk akal.  

Angka 4.000.000 ( 5 % ) menurut saya adalah nilai yang kecil / sedikit dan pernyataan ini 

sangat relatif.  

 

Sebagian orang mengatakan sedikit barangkali beberapa alasannya antara lain : 

- Ah... di perdagangan berjangka sangatlah mudah didapat cukup 8 hari kerja. 



- Ah... usahaku lebih dari 5 % dalam satu bulan. 

- Ah... kalau hanya segitu saya pun bisa.. 

- Dan lain sebagainya. 

 

Sebagian orang yang lain mengatakan banyak barangkali beberapa alasannya antara lain : 

- Oh... di perdagangan berjangka bisa rugi banyak. Itu untung 5 % lumayan. 

- Oh... depositoku sangat kecil. 

- Oh... usahaku tidak sampai segitu. 

- Oh... lebih baik sedikit tapi nyata daripada banyak tapi hanya dalam angan saja. 

- Oh... sudah banyak itu, soalnya hanya sampingan saya. 

- Dan lain sebagainya. 

 

Artinya yang menilai dan yang menghitung adalah diri kita sendiri. keputusan ada pada diri 

kita sendiri / ANDA / para pembaca. 

Salah satu tolok ukur keberhasilan Trading dengan strategi ini adalah adanya bukti-bukti 

yang bisa dilihat dan dipelajari sehingga masuk akal karena memang saya akui banyak pelaku 

bisnis dibidang ini yang gagal sehingga menjadikan bertambahnya penilaian negatif. 

Bila Anda merasa yakin hal ini adalah baik dan menguntungkan, segeralah bergabung dan 

setorkan dananya untuk Account ini 6 6 0 2 0 2 0 1. Jangan bimbang dan ragu. 
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