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Platform Antarmuka 
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Menu Utama 

 

 
 

Seluruh fungsi dan perintah pengeksekusian pada platform dapat ditemukan dalam Menu 
Utama. 

 

File: membuka chart, mengatur chart secara offline, menyimpan data, profil dan cetak/printing. 

View: mengatur tampilan toolbar, menu perintah, dan jendela lainnya  yang berkaitan dengan 
interface platform. 

Insert: mengatur teknikal indikator, garis dan objek. 

Charts: perintah-perintah yang berhubungan dengan chart seperti indikator, objek dan grid. 

Tools: membuat Order baru, mengelola data historis, global variable dan akses ke MetaQuotes 
Language Editor. 

Window: mengatur tampilan jendela chart. 

Help: panduan penggunaan dan informasi. 

  

 

Toolbar 

 

 
 

Terdapat 4 jenis toolbar pada platform, yaitu : “Standard”, “Charts”, “Line Studies” dan 
“Periodicity,” dan keempat toolbar ini dapat diatur di Menu Utama – View – Toolbar. 
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Membuat chart instrumen baru 

Menu untuk mengatur profil 

Buka/tutup the jendela “Market Watch” 

Buka/tutup “Data Window” 

Buka/tutup jendela “Navigator” 

Buka/tutup jendela “Terminal” 

Buka/tutup jendela “Tester” 

Pesan Order Baru 

Membuka MetaEditor 

Mengaktifkan expert advisor 

Standard Toolbar 
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Tampilan chart dalam bar 

Tampilan chart dalam candlestick 

Tampilan chart dalam garis/line yang menguhubungkan close price 

Perbesar/Perkecil 

Auto scroll: jika diaktifkan, chart akan secara otomatis mengikuti harga 
terbaru pada bagian kanan 

Chart Shift: menggeser bar terakhir dari sisi kanan ke area tanda ‘chart 
shift’ berada 

Mengaplikasikan indikator ke dalam chart 

Menu untuk mengelola template 

Charts Toolbar  

Memilih periode waktu chart 
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Line Studies Toolbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic Toolbar 

 

Mengubah periode waktu pada chart 

Kursor 

Crosshair 

Garis Vertikal 

Garis Horisontal 

Memasang garis Trendline 

Memasang Equidistant Channel 

Menggambar garis Fibonacci Retracement 

Memasukkan Teks (ketika chart digulir, teks tidak mengikuti perpindahan chart) 

Label Teks (ketika chart digulir, teks mengikuti perpindahan chart) 

Panah 
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Symbol: menampilkan pasangan mata uang  
Bid: Harga Jual 
Ask: harga Beli 
Tick Chart: membuka chart dalam tampilan tik dari instrumen yang 
telah dipilih 

Market Watch 

Jendela Market Watch menampilkan instrumen dan harga bid/ask dari server. Jendela Market 
Watch dapat ditampilkan dengan tombol   pada Standard Toolbar. 
 
Klik kanan pada jendela ini memungkinkan Anda untuk memesan market order dan pending 
order dan membuka chart. 
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Data Window 

Data Window menampilkan informasi harga (Open, High, Low, Close), time frame 
dan indicator.  

Accounts: daftar akun 
Indicators: daftar indikator teknikal yang tersedia 
Expert Advisors: daftar expert advisor yang tersedia 
Custom Indicators: daftar indikator kustom yang tersedia 
Scripts: daftar skrip yang tersedia 

Navigator 

Jendela ini memungkinkan Anda mengakses dengan cepat berbagai fitur pada terminal. 
Jendela ini dapat ditampilkan/ditutup dengan menekan tombol Ctrl+N, atau pada menu 
View — “Navigator“, atau dengan menekan tombol         pada  Standard toolbar. 
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Order: nomor unik order. 
Time: waktu saat membuka posisi. 
Type: jenis transaksi berupa: Buy, Sell, Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, dan Buy Limit. 
Size: jumlah ukuran lot yang ditransaksikan.  Jumlah ukuran minimal adalah 0.01 (1,000 units). 
Symbol: menampilkan nama pasangan mata uang yang ditransaksikan. 
Price: harga saat posisi dibuka. 
S/L: harga saat order Stop Loss dipasang. 
T/P: harga saat order Take Profit dipasang. 
Price: harga market saat ini. 
Commission: komisi yang dikenakan. 
Swap: biaya poin Swap (jika ada) 
Profit: laba atau  kerugian posisi Anda terhadap harga market saat ini. 

Order: nomor unik order. 
Time: waktu saat membuka posisi. 
Type: jenis transaksi berupa: Buy, Sell, Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, dan Buy Limit. 
Size: jumlah ukuran lot yang ditransaksikan.  Jumlah ukuran minimal adalah 0.01 (1,000 units). 
Symbol: menampilkan nama pasangan mata uang yang ditransaksikan. 
Price: harga saat posisi dibuka. 
S/L: harga saat order Stop Loss dipasang. 
T/P: harga saat order Take Profit dipasang. 
Time: waktu saat posisi ditutup/close. 
Price: harga saat posisi ditutup. 
Swap: biaya poin Swap (jika ada). 
Profit: : laba atau kerugian posisi. 

Terminal: Trade 

Terminal: Account History 

Terminal Trade menampilkan informasi mengenai status posisi open dan pending order dan 
memungkinkan trader untuk mengatur transaksinya. 
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Terminal Alerts memungkinkan user untuk mengatur dan melihat alert 
(peringatan).   
Dengan klik kanan pada terminal ini, Anda dapat membuat alert. 
 
Symbol: nama pasangan mata uang yang telah ditentukan. 
Condition: kondisi dimana peringatan/alert akan terjadi. 
Counter: jumlah iterasi peringatan yang terjadi sebelum masa berlaku habis. 
Limit: jumlah batas maksimum timbulnya peringatan. 
Timeout: periode waktu antara iterasi peringatan. 
Event: aksi yang dilakukan ketika peringatan tejadi. 

Terminal: Alerts 

Terminal: Mailbox 

Terminal Mailbox memungkinkan user untuk mengakses email. 
 
Time: waktu pesan tiba. 
From: nama pengirim. 
Headline: judul pesan. 

Terminal: Expert 

Terminal Experts menampilkan seluruh informasi mengenai expert advisor yang dipakai, 
termasuk saat membuka/menutup posisi, mengubah order, dll. 
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Terminal: Journal 
 
Terminal Journal menampilkan informasi mengenai operasi dan event yang terjadi 
selama platform aktif, dan direpresentasikan dalam bentuk teks. 

 

12 Page 



Memesan Market Order Secara Manual  

 
Market order adalah instruksi untuk mengeksekusi order buy atau sell pada harga saat ini. Hal ini 
dapat dilakukan melalui jendela Order. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Setelah Anda melalukan Sell/Buy,  tulisan konfirmasi bahwa order sudah tereksekusi akan 
muncul. 
 

 
Symbol: pasangan mata uang yang ingin dipesan 
Volume: besar transaksi (jumlah lot).  
                           0.01 = 1000 trade (Micro Lot) 
                              0.1= 10,000 trade (Mini Lot) 
                             1.0 = 100,000 trade (Standard Lot) 
                              10 =  1,000,000 trade 
Stop Loss: atur harga Stop Loss (opsional) 
Take Profit: atur harga Take Profit (opsional) 
Comment: komentar. Panjang komentar tidak melebihi 25 karakter. 
Sell : jual dengan harga market saat ini.  
Buy : beli denganharga market saat ini. 
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2 cara untuk membuka jendela Order.   
 
1. Double klik pasangan mata uang pada jendela Market Watch.   

 
Jendela Order akan muncul dengan pasangan mata uang yang sama saat Anda klik.   
Tentukan besaran order yang ingin ditransaksikan pada bagian Volume. 
Klik Sell by Market atau Buy by Market untuk eksekusi instan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jendela konfirmasi akan muncul. Klik OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cara kedua membuka jendela Order yaitu dengan klik kanan pada chart, pilih Trading lalu 
New Order. 
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Order Anda yang telah tereksekusi akan muncul dalam jendela Terminal -Trade. 

 

 

 

 

Informasi penting lainnya yang dapat ditemukan di Terminal Trade adalah  Stop Loss , Take Profit 
level, live p&l, Balance dan Margin Level. 

 

Pada Tab Journal, waktu saat order tereksekusi dapat dilihat. 
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Menutup Posisi Secara Manual 
 

Menutup/close posisi open secara manual  ataupun memodifikasi order, dapat dilakukan pada 
tab Trade pada jendela Terminal (bagian kiri bawah platform).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik posisi open atau order hingga tersorot lalui klik kanan.   

Menu akan muncul dengan opsi untuk close atau modify order.   

Klik Close Order dan jendela order akan muncul (lihat bawah) yang memungkinkan Anda untuk 
menutup posisi. Klik tombol Close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jendela konfirmasi akan muncul. 

Klik OK 
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Symbol: pasangan mata uang dimana posisi akan dibuka. 
Volume: besar transaksi (jumlah lot) 
Stop Loss: harga Stop Loss (opsional) 
Take profit: harga Take Profit (opsional) 
Comment: komentar. Panjang komentar tidak melebihi 25 karakter. 
Type: jenis pending order: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, atau Sell Stop 
At price: harga dimana Anda ingin order tereksekusi. 
Expiry: masa berlaku order. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan order tidak terlaksana,   
             maka akan hilang secara otomatis. 
Place: kirim/pesan order. 
 
Buy Limit: Buy Limit digunakan saat ingin memesan order Beli  dengan harga rate “ASK” yang lebih  
                   rendah daripada harga market saat ini. 
Buy Stop: Buy Limit digunakan saat ingin memesan order Beli  dengan harga rate “ASK” yang lebih  
                   tinggi daripada harga market saat ini. 
Sell Limit: Sell Limit digunakan saat ingin memesan order Sell dengan harga rate “BID” yang lebih  
                   tinggi daripada harga market saat ini. 
Sell Stop: Sell Limit digunakan saat ingin memesan order Sell dengan harga rate “BID” yang lebih  
                  rendah daripada harga market saat ini. 
 

Memesan Pending Order 
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Klik kanan pada chart 

Pilih Trading lalu klik New Order  

Jendela Order akan muncul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubah Type menjadi Pending Order 

Kotak parameter yang berkaitan dengan Pending Order akan muncul 

Pilih Tipe order – Limit atau Stop 

Masukkan Price (harga) 

Tentukan expiration date dan time (masa berlaku) 

Klik Place 

 

Konfirmasi akan muncul.  Klik OK. 

Lihat order yang telah dipesan di bagian Terminal Trade. 
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Stop Loss Order 
Order untuk menutup posisi open pada harga yang kurang menguntungkan dibandingkan harga 
market saat ini saat memesan order. Stop loss order digunakan untuk meminimalisasi kerugian. 

Stop Loss Order akan dieksekusi ketika harga mencapai level yang telah ditentukan dan akan 
menutup posisi secara otomatis.  MT4 mengecek posisi long dengan harga BID dan mengecek 
posisi short dengan harga ASK untuk mengeksekusi order ini. 

 

Take Profit Order   
Order untuk menutup posisi open pada harga yang lebih menguntungkan dibandingkan harga 
market saat ini saat memesan order. Take Profit order digunakan untuk mendapatkan laba. 

Take Profit Order akan dieksekusi ketika harga mencapai level yang telah ditentukan dan akan 
menutup posisi secara otomatis. MT4 mengecek posisi long dengan harga BID dan mengecek 
posisi short dengan harga ASK untuk mengeksekusi order ini. 

 

Untuk mengaktivasi order Stop Loss dan Take Profit, klik kanan pada posisi open (dalam jendela 
Terminal Trade), kemudian pilih ‘Modify or Delete Order’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda dapat mengkopi field dengan menekan tombol merah atau biru, kemudian klik ‘Modify 
#XXXXX’ 

Untuk menghapus order Stop Loss atau Take Profit atur harga menjadi sama dengan nol dan klik 
Modify #XXXX atau sorot field dan tekan Delete 
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Trailing Stop Orders 
Trailing Stop Order dapat dibuat dengan mengatur jarak terhadap market saat ini dan bergerak 
mengikuti fluktuasi market ke arah yang menguntungkan. 

 

Untuk memesan Trailing Stop Order, klik kanan pada posisi open (pada jendela Terminal Trade), 
kemudian pilih Trailing Stop dan tentukan jumlah poin (1 pip sama nilainya dengan 10 Poin). 

Order akan teraktivasi ketika posisi saat ini berada dalam kondisi profit dan dalam jarak yang 
telah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  Order TIDAK akan terpasang sampai market bergerak ke arah yang menguntungkan dan 
kemudian akan ditampilkan dalam box S/L. Trailing Stop Orders hanya akan aktif ketika pengguna 
berada dalam kondisi login dalam LION MT4 dan bekerja dalam client terminal, bukan dalam 
server (seperti order Stop Loss dan Take Profit). 
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Konfigurasi LION MT4 
 

Karena LION MT4 menerapkan eksekusi No Dealing Desk, terdapat beberapa fungsi pada jendela 
Order yang sedikit berbeda dibandingkan setup lainnya. 

 

Maximum Deviation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada opsi Maximum Deviation saat order merupakan market order. 

 

Order Stop dan Limit 
 

Tidak mungkin halnya untuk memesan order Stop Loss dan Take profit sebelum mengeksekusi 
market order.  Perhatikan gambar di bawah bahwa field Stop Loss dan Take Profit tidak dapat 
diatur. 
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Fractional Pricing 
 

LION MT4 menampilkan harga fraksional.  Hal ini disebabkan karena banyaknya pasangan mata 
uang yang memiliki digit desimal ekstra pada harga/rate-nya.  Sebagai contoh EUR/USD akan 

ditampilkan dalam 5 angka desimal, contoh 1.27543 (dimana angka ‘3’ adalah fractional pip 

dikenal dengan sebutan ‘point’). 

 

Nilai 10 poin sama dengan 1 pip 

Nilai 50 poin sama dengan 5 pip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika Anda memodifikasi order dengan Level, maka seperti contoh di atas, 200 poin adalah sama 
halnya dengan 20 pip. 

 

Partial Fills 
Tidak mungkin halnya untuk menutup posisi sebagian dalam MT4. Setiap posisi open akan 
tertutup secara penuh atau tidak sama sekali. Untuk menghindari hal ini, Anda dapat membuka 
banyak posisi dibandingkan satu posisi dengan jumlah penuh.  Hal ini memungkinkan Anda untuk 
memasang order Stop dan Limit pada order tertentu. 

Margin Calls 
MT4 kami memiliki kebijakan Margin call dengan menutup seluruh posisi secara bersamaan jika 
Margin Level mencapai 100% 
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Virtual Private Servers (VPS) 
 

Virtual Private Server (VPS) memungkinkan Anda untuk mengelola LION MT4 24 jam sehari 
meskipun PC Anda dimatikan. VPS mirip dengan sistem komputer terpisah dalam sistem 
komputer milik Anda. VPS memungkinkan transaksi Anda dieksekusi meskipun PC Anda mati 
atau rusak. 

 

Zona Waktu 
 

Zona waktu LION MT4 adalah GMT +2 (perhatikan pergantian yang terjadi ketika jam berubah). 
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Auto Trading 
 

Pengguna LION MT4 dapat mengembangkan dan menggunakan sistem trading mekanikal (MTS, 
Expert Advisors).  Lingkungan pengembangan memungkinkan pembuatan, debugging dan uji 
coba EA.  EA tidak hanya memberikan sinyal trading tetapi juga mengatur aktivitas trading online. 

 

MetaQuotes Language 4 (MQL4), MetaEditor dan peralatan strategy testing tersedia dalam 
terminal.  Peralatan ini memungkinkan User untuk membuat: 

 

Expert Advisors: sistem trading mekanikal yang memungkinkan otomasi analisa dan aktifitas 
trading. 

Custom Indicators: teknikal indikator yang digunakan untuk menganalisa perubahan harga. 

Scripts: perogram yang dieksekusi hanya, sesuai permintaan. 

 

MetaQuotes Language 4 (MQL4) 
 

MQL4 adalah bahasa pemrograman untuk memmbuat strategi trading dalam client terminal. 
Indikator-indikator, skrip dan DLLs dapat pula dibuat dalam MQL4. Bahasa menyerupai C. 

 

MetaEditor 
 

MetaEditor adalah sebuah komponen dari client terminal.  Digunakan untuk membuat, mengedit 
dan kompilasi sumber kode-kode yang tertulis dalam MQL4. 

 

Expert Advisors Wizard tersedia pada editor untuk membantu pembuatan program MQL4 baru.  
Template tersedia ketika membuat program MQL4.  Supplementary information dapat 
ditemukan dalam MQL4 Dictionary dimana memiliki deskripsi lengkap mengenai bahasa dan 
contoh-contoh. Ketika program telah ditulis, maka akan dikompilasi dalam MetaEditor dan dapat 
diuji coba pada terminal. 
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Expert Advisors - Creation 

Untuk membuat EA, harus menggunakan MetaQuotes Language 4(MQL 4) dan MetaEditor.  

Name: Nama Expert 
Developer: Nama Pengembang 
Link: link ke situs pengembang 
Inputs: daftar input expert. 
 
Kemudia jendela new expert dengan defined input akan dibuka pada editor. Pada saat ini, 
penulisan kode expert dapat dimulai.  
 
Setelah pembuatan expert selesai, espert harus dikompilasi (compiled). Untuk melakukannya,  
eksekusi perintah “File – Compile” dalam expert editor, atau tekan F5 atau tombol        pada 
toolbar. File dengan format *.EX4 akan dibuat dan disimpan dalam folder /EXPERTS dengan 
otomatis. Expert yang telah terkompilasi dapat dilihat di jendela ‘Navigator – Expert Advisors’. 
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Expert Advisors - Setup 

Sebelum menggunakan expert, atur terlebih dahulu. Parameter kerja umum untuk setiap 
expert tertera pada jendela pengaturan client terminal. Jendela ini dapat dibuka dengan   
perintah menu “Tool – Options” atau menekan Ctrl+O. 

Enable Expert Advisors: mengaktifkan atau non-aktifkan penggunaan setiap EA. 
Disable experts when the account has been changed:  Tool keamanan yang menon-aktifkan EA 
ketika akun mengalami perubahan. 
Disable experts when the profile has been changed: mematikan fungsi EA ketika profile 
mengalami perubahan. 
Allow live trading: opsi ini bertujuan untuk membatasi fungsi trading EA. 
Ask manual confirmation: konfirmasi trade secara manual 
Allow DLL imports: EA menggunakan DLLS untuk memperbesar fungsinya. Gunakan libraries tanpa 
adanya batasan. 
Confirm DLL function calls: memungkinkan untuk mengontrol eksekusi dari setiap fungsi panggilan 
manual. 
Allow external experts imports: opsi untuk mengekspor fungsi dari EA atau MQL4 libraries selama 
EA berfungsi. 
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Expert Advisors - Launch 

Setelah parameter umum diatur, EA dapat dijalankan. Untuk melakukannya, cukup dengan 
mengaplikasikan EA pada chart. Perintah “Attach to a chart” pada menu jendela “Navigator – Expert 
Advisors” atau double klik dengan mouse kiri pada EA yang diinginkan pada jendela yang sama 
memungkinkannya untuk memasukkan EA ke dalam chart yang aktif. Jendela pengaturan khusus EA 
akan muncul. 

Positions: arah posisi opening 
     Long & Short: kedua arah 
     Only Long: hanya untuk buy 
     Only Short: hanya untuk sell 
Enable alerts: aktif/non-aktifkan peringatan/alert 
Disable alert once hit: menon-aktifkan alert setelah alert pertama terlaksana 
Allow live trading: aktif/non-aktifkan trading 
Ask manual confirmation: meminta konfirmasi manual pada saat membuka posisi ketika trading 
Allow DLL imports: aktif/non-aktifkan impor functions dari DLL files 
Confirm DLL function calls: meminta konfirmasi pada setiap function call dari DLL files 
Allow import of external experts: aktif/non-aktifkan calling of functions dari EA eksternal 

Variable eksternal dari EA dapat diubah pada tab “Inputs”, ini adalah vaiable dari  extern  
class. 
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