
Waktu Kontrak Kerjasama

Team Traders Family akan membuat kontrak kerjasama dengan trader 
bila sudah memasuki stage 1 dan kontrak kerjasama akan diperbarui 
setiap 3 bulan.

Setiap 3 bulan Traders Family akan melakukan evaluasi trading dan akan 
menghasilkan salah satu keputusan, diantaranya:

1. Trader melanjutkan ke stage selanjutnya

2. Trader tetap pada stage yang sama

3. Trader melanjutkan trading sampai waktu pembagian dividen yang 
sudah ditetapkan.

4. Diberhentikannya kontrak kerjasama dan langsung pembagian 
dividen walaupun belum waktunya.

Pembagian Dividen

Pembagian dividen atau pembagian hasil keuntungan ditetapkan 
berdasarkan stage yang sedang dijalankan oleh setiap trader.

• Stage I : Sharing profit 70 (Investor) : 30 (Trader) pembagian 
dividen 3 bulan atau 6 bulan

• Stage II : Sharing profit 60 (Investor) : 40 (Trader) pembagian 
dividen 6 bulan atau 1 tahun

• Stage III : Sharing profit 50 (Investor) : 50 (Trader) pembagian 
dividen 1 tahun

Ketentuan pembagian dividen:

1. Pembagian dividen atau sharing profit tidak akan diberikan bila 
peserta melanggar salah ground trading rules.

2. Bila peserta tidak diperpanjang kontraknya setelah evaluasi trading 
setiap 3 bulan, maka dividen akan langsung dibagian berdasarkan 
total keuntungan yang sudah didapat.
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Stage Pro Trader

Pre-Stage 

Pre-stage adalah tahapan yang wajib dilalui setiap trader selama 3 bulan 
sebelum melangkah ke tahap mengelola dana dari Traders Family. Tahap 
pre-stage dapat dilalui dengan 2 cara:

1. Melakukan Pembukaan Account Sendiri

Trader diwajibkan melakukan pembukaan account di broker MRG 
Trader Network dengan ketentuan:

A. Melakukan pembukaan account baru dengan balance awal 
$3,000 sampai $5,000.

B. Mengikuti dan tidak melanggar ground rules Pro Trader yang 
sudah ditetapkan selama pre-stage.

C. Khusus account pre-stage, memiliki maximum drawdown 30% 
selama 3 bulan.

D. Selama tahap pre-stage peserta akan dianggap mengundurkan 
diri bila melakukan withdrawal account.

E. Account dapat di-withdraw keuntungannya setelah masa pre-
stage selesai atau peserta terkena diskualifikasi oleh team 
Traders Family.

F. Bila terkena diskualifikasi, team Traders Family akan 
memberikan informasi pada hari berikutnya.

G. Equity terakhir pada masa pre-stage akan dikalikan 10 untuk 
modal awal di stage 1 bila trader dinyatakan memenuhi syarat.

H. Setelah masuk stage 1, pembagian dividen bisa 3 bulan atau 6 
bulan tergantung performa trading.

Stage I

Mulai tahap ini, Anda akan mengelola dana investor dari Traders Family. 
Anda akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali dengan ketentuan:

1. Modal awal : Jumlah equity terakhir pada tahap Pre-Stage 
dikalikan 10x

2. Target minimum profit per bulan: 5%

3. Sistem bagi hasil : 70% (investor): 30% (trader)

4. Waktu kontrak: 3 bulan*



5. Pembagian dividen: 2 buah pilihan opsi, 3 atau 6 bulan

6. Tidak melanggar ground rules yang sudah ditetapkan

Stage II

Pada stage 2, Anda akan kembali mengelola dana investor dari Traders 
Family. Anda akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali dengan ketentuan:

1. Modal awal : Jumlah equity terakhir pada Stage 1, dikalikan 2x

2. Target minimum profit per bulan: 5%

3. Sistem bagi hasil: 60% (investor) : 40% (trader)

4. Waktu kontrak: 3 bulan*

5. Pembagian dividen : 2 buah pilihan opsi, 6 atau 12 bulan

6. Tidak melanggar ground rules yang sudah ditetapkan

Stage III

Tahapan terakhir dalam program pro trader. Anda akan mengelola dana 
IDR 5 Miliar dan akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali dengan ketentuan:

1. Modal Awal : $500,000

2. Target minimum profit per bulan : 5%

3. Sistem bagi hasil : 50% (investor) : 50% (trader)

4. Pembagian dividen : per 1 tahun

5. Tidak melanggar ground rules yang sudah ditetapkan

Sanksi dan Diskualifikasi

Pemberian sanksi dibagi menjadi 2 kategori, pemberhentian kontrak dan 
diskualifikasi.

Pemberhentian kontrak

Pemberhentian kontrak akan dilakukan bila:

1. Peserta yang sudah memasuki stage I – III dinyatakan tidak 
memenuhi standar dalam menjalankan program Pro Trader karena 
tidak tercapainya target expected return 5% /bulan.

2. Peserta yang sudah memasuki stage I – III yang tidak lulus evaluasi 



trading per-3 bulan. Evaluasi dinilai berdasarkan konsistensi 
penggunaan stategi trading, disiplin, psikologi trading dll.

Diskualifikasi

Diskualifikasi akan dilakukan bila :

1. Peserta yang masih di tahap pre-stage melanggar Ground 
Trading Rules.

2. Kami akan memberikan informasi diskualifikasi hari berikutnya 
setelah peserta terkena diskualifikasi.

3. Peserta yang sudah berada di stage I – III kemudian melanggar 
salah 1 dari ground trading rules dan berakibat pada tidak diberikan 
pembagian dividen/sharing profit.

Ground Trading Rules

Ground Trading Rules adalah aturan pokok yang waijb ditaati oleh 
setiap peserta mulai dari tahap pre-stage sampai stage Ill. Peserta 
yang melanggar ground trading rules maka akan kami diskualifikasi dan 
dibatalkannya perjanjian bagi hasil keuntungan.

Berikut adalah ground trading rules yang harus ditaati :

1. Margin Used = 2% sampai 5% menggunakan acuan 
leverage 1 : 100 ***

2. Maksimal margin Used = 10% menggunakan acuan 
leverage 1 : 100 ***

3. Menggunakan Stop Loss pada setiap transaksi

4. Dilarang merubah Stop Loss

5. Menggunakan Take Profit pada setiap transaksi dan boleh dirubah

6. Trader diperbolehkan exit market kapan saja walaupun harga belum 
menyentuh Take Profit atau Stop Loss

7. Maximum trade per hari : 5 ***

8. Minimum profit per bulan : 5%

9. Monthly loss : 10% ***

10. Max drawdown : 20% ***

11. Recovery drawdown : 10%

12. Maksimum loss trade 10x berturut-turut



GBPUSD NZDUSD

Studi Kasus

Margin Used

Margin used adalah jumlah lot yang digunakan oleh peserta pada 1 
transaksi dan dihitung berdasarkan margin requirement acuan leverage 
1 : 100.

Cara menghitung margin requirement :

Rumus : (Contract Size x Leverage) X lot

100.000 (contract size) x 1:100 (leverage) x 1 (lot) = 1.000

Rumus menghitung lot berdasarkan margin used :

Rumus : Balance x margin used rule = margin requirement

$10.000 (balance) x 2% (margin used rule) = $200 atau 0.2 lot

13. Dilarang menggunakan strategi Martingle

14. Dilarang menggunakan strategi Grid Trading

15. Dilarang menggunakan strategi Trading Balance

16. Dilarang menggunakan strategi News Trapping

17. Dilarang menggunakan strategi Arbitrage Trading

18. Dila rang menggunakan strategi Hedging/Locking

19. Dilarang menggunakan strategi Partial Close

20. Dilarang menggunakan Expert Advisor/robot trading

21. Average posisi maximum 1 kali di 1 pair

22. Pair yang boleh di-trading-kan :

AUDJPY

EURUSD

USDCAD

CADJPY

CHFJPY

USDJPY

AUDUSD

GBPJPY

USDCHF

EURJPY

XAUUSD

Keterangan :

*** Penjelasan ada di bagian studi kasus



Maximum Margin Used

Maximum margin used adalah maksimal total margin yang digunakan 
pada posisi transaksi yang masih open.

Contoh : Balance awal bulan $10.000 dan leverage 1:100

Trader memiliki posisi yang masih open :

• Buy XAUUSD 0.2 lot (margin used 2%)

• Buy GBPUSD 0.2 lot (margin used 2%)

• Sell USDJPY 0.3 lot (margin used 3%)

Artinya, total margin used yang sedang digunakan trader adalah 7% dan 
trader masih punya batas maximum 3% lagi untuk open transaksi.

Max Open Trade

Max Open Trade adalah batasan posisi yang open dan close dalam 1 hari 
sebanyak 5 posisi.

Contoh yang benar

Tanggal 1 jam 07.00 melakukan 5 open trade

Tanggal 1 jam 16.00 ada 1 posisi yang terkena Take Profit

Tanggal 1 jam 21.00 ada 1 posisi yang terkena Stop Loss

Pada awal tanggal 2 masih memiliki 3 posisi open

Tanggal 2 jam 04.00 melakukan 1 open trade

Tanggal 2 jam 09.00 melakukan 1 open trade

Tanggal 2 jam 12.00 ada 1 posisi yang terkena Take Profit

Setelah ada 1 posisi yang terkena Take Profit, tidak bisa membuka posisi 
lagi karena masih ada 4 floating posisi dan 1 close posisi.

Contoh yang salah

Tanggal 1 jam 07.00 melakukan 5 open trade

Tanggal 1 jam 16.00 ada 1 posisi yang terkena Take Profit

Tanggal 1 jam 21.00 ada 1 posisi yang terkena Stop Loss

Pada awal tanggal 2 masih memiliki 3 posisi open

Tanggal 2 jam 04.00 melakukan 1 open trade

Tanggal 2 jam 09.00 melakukan 1 open trade



Tanggal 2 jam 12.00 ada 1 posisi yang terkena Take Profit

Tanggal 2 jam 16.00 melakukan 1 open trade

Total posisi adalah 6, karena 5 floating posisi dan 1 close posisi

Monthly Loss Rules

Cara menghitung monthly loss dihitung dengan rumus:

Balance Tertinggi x 10%

*Balance tertinggi dihitung per close market daily (GMT+2).

Contoh :

Balance $10.000 bila dihitung menggunakan rumus menjadi:

$10.000 x 10% = $1.000

Apabila dari balance $10.000 ada kenaikan (profit) $500 dan menjadi 
$10.500 maka monthly loss 10% dihitung dari $10.500 meskipun belum 
ganti bulan.

Apabila dari balance $10.500 ada penurunan (loss) $700 dan menjadi 
$9.800 maka monthly loss 10% dihitung dari $10.500 meskipun belum 
ganti bulan.

Apabila dari balance $9.800 ada kenaikan (profit) $400 dan menjadi 
$10.200 maka monthly loss 10% dihitung dari $10.500 meskipun belum 
ganti bulan.

Ketentuan monthly loss :

1. Peserta diberikan toleransi maximum loss 10% per-bulannya dari 
balance tertinggi pada saat close market daily.

2. Peserta diwajibkan menghitung sendiri total risiko berdasarkan 
Stop Loss yang dipasang pada setiap trade sebelum melakukan 
transaksi.

3. Bila ada transaksi yang melebihi batas drawdown atau monthly loss 
maka team Traders Family berhak melakukan tindakan sepihak yaitu 
close posisi dan disable account.



Drawdown & Recovery Drawdown Rules

Drawdown

Aturan drawdown baru diterapkan setelah trader mencapai stage I 
hingga stage III dan berlaku akumulatif.

Drawdown dihitung dengan rumus :

Perbandingan Balance tertinggi x 30%

*Balance tertinggi dihitung per close market daily (GMT+2).

Cara mencari batasan toleransi :

Balance $10.000 pada close market daily, dihitung menggunakan rumus 
menjadi:

$10.000 x 30% = 3.000

Contoh :

Apabila dari balance $10.000 ada kenaikan (profit) $500 dan menjadi 
$10.500 maka maximum drawdown 30% dihitung dari $10.500 meskipun 
belum ganti bulan.

Apabila dari balance $10.500 ada penurunan $700 dan menjadi $9.800 
maka maximum drawdown 30% dihitung dari $10.500 meskipun belum 
ganti bulan.

Apabila dari balance $9.800 ada kenaikan $400 dan menjadi $10.200 
maka maximum drawdown 30% dihitung dari $10.500 meskipun belum 
ganti bulan.

Pada Stage II - III, bila trader sudah mencapai drawdown 20%, maka 
team Traders Family akan melakukan intervensi transaksi dengan cara 
close posisi dan trader diharuskan stop trading selama 1 bulan.

Recovery Drawdown

Recovery drawdown diberikan sebesar 10% setelah trader mencapai 
batas maximum drawdown 20% dan recovery drawdown berlaku 
akumulatif.

Trader pada bulan kedua sudah mencapai maximum drawdown 20%, 
maka dibulan ketiga trader rehat selama 1 bulan dan mulai trading lagi 
pada bulan keempat.

Contoh :

1. Apabila bulan keempat Loss 5%, maka sisa maximum recovery 
drawdown di bulan kelima sisa 5% dari highest balance.
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2. Apabila bulan keempat profit 5%, maka di bulan kelima maksimum 
risikonya mengikuti maximum monthly loss 10%.

3. Apabila di bulan kelima mencapai monthly loss maka di bulan 
keenam toleransi risiko trader tersisa 5%.


