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1. Pendahuluan 

Keterbatasan waktu Nasabah dalam mengamati pergerakan harga dan 
kondisi pasar menyebabkan munculnya kebutuhan akan otomatisasi perintah 
jual dan beli oleh mesin. Konsep ini dikenal dengan istilah Smart trading, 
dimana serangkaian algoritma atau aturan yang baku dapat ditetapkan oleh 
nasabah dan Mesin akan melakukan perintah jual maupun beli pada saat 
kondisi pasar dan dengan terpenuhinya portofolio nasabah. 

Dalam konsep Smart trading nasabah memiliki harapan atau target akan 
harga yang hendak dihasilkan. Sebagai contoh yang umum adalah Cut loss 
dan take profit. Contoh yang lain adalah Auto Close dan Smart order. 

Advanced Risk Management System (ARMS)  

Adalah menu dari UTRADE Online Trading dimana nasabah dapat 
melakukan one day trade untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan 
keuntungan. 

ARMS adalah sistem yang dapat membantu nasabah dalam mengirim order 
sesuai kondisi yang diinginkan, sehingga pada saat kondisi tersebut sudah 
terpenuhi maka secara otomatis sistem akan mengirimkan instruksi trading 
sesuai kondisi yang diinginkan ke lantai bursa. 

2. Mengoperasikan ARMS 

Mengaktifkan tombol menu ARMS  

Pengaktifan ARMS dilakukan setelah user melakukan login ke dalam menu 
aplikasi online trading. 

Langkah-langkah pengaktifan menu smart order sebagai berikut:  

• Icon smart order terdapat pada menu diaplikasi online trading, klik icon 
“Active ARMS”  

• Sesudah klik icon Active ARMS, maka akan muncul Terms And 
Conditions yang harus diklik dan disetujui oleh nasabah dengan 
menekan tombol                   dan bila tidak setuju  maka nasabah menekan 
tombol               . 
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Bila nasabah setuju dengan isi persyaratan di atas, maka akan muncul 
icon Smart order :  

 

Icon ARMS ini akan non aktif bila nasabah melakukan log out dari 
aplikasi Online Trading atau log out otomatis karena terlalu lama 
meninggalkan komputer.  

 
Ada 2 icon ARMS sebagai berikut :  
• Smart Buy  
• Smart Sell 

 
Pada ARMS tedapat 3 fitur kondisi : 

• Smart Order & GTC 

• Trigger Condition 

• Release Price 
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1. SMART BUY   

 

Smart Buy digunakan untuk melakukan order pembelian secara otomatis. 

 
 
 
 

 
Dalam Smart Buy terdapat 4 pilihan yang dapat digunakan yaitu : 
 

 

 

GTSMART BUY STOP TAKE 
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a. Smart Buy adalah fitur yang digunakan untuk melakukan order pembelian 

pada harga yang ditentukan user, prediksi untuk harga yang bergerak jauh di 

atas atau jauh di bawah harga market. Periode order yaitu 1 hari busra. 

b. Stop Loss adalah fitur yang digunakan untuk menjaga order yang telah 

match pada hari itu agar bisa dijual dengan kerugian yang sudah kita 

tentukan dan periode order yaitu 1 hari bursa. 

c. Take profit adalah fitur yang digunakan untuk menjaga order yang telah 

match pada hari itu agar bisa dijual dengan keuntungan yang sudah 

ditentukan dan periode order yaitu 1 hari bursa. 

d. GTC (Good Till Cancel) adalah fitur untuk melakukan order dengan pilihan 

Smart Buy terhadap saham dalam kurun waktu hari yang ditentukan (max 30 

hari). 

 

1.1 Smart Buy   

 

Pada Smart Buy terdapat Trigger Condition dan Release Price. Trigger 

Condition dipergunakan untuk mentrigger order ke market dan Release 

Price dipergunakan untuk mengirim order sesuai dengan kondisi yang 

diinginkan. 

 

1.1.1 Trigger Condition Smart Buy  

Trigger Condition yang berlaku adalah sebagai berikut:  

a. Equal or Above – kondisi yang dipergunakan untuk masuk ke market 

pada saat harga (last price) naik sampai harga yang diinput (order 

price) atau sampai melebihi harga yang di input (order price). 

b. Equal or Below – kondisi yang dipergunakan untuk masuk ke market 

pada saat harga (last price) turun sampai harga yang diinput (order 

price) atau dibawah harga yang di input (order price). 
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1.1.2 Release Price Smart Buy  

Pada Smart Buy terdapat 4 level release price / harga yang akan masuk 

terkirim ke market,  sebagai berikut : 

 

 

 

 

a. At Price  

Order price akan terkirim ke market apabila last price sama dengan 

harga yang diinput oleh user pada kolom order price. 

b. Best Offer  

Order price akan terkirim ke market apabila harga sudah menyentuh 

posisi Best Offer. 

c. 1 Step Up  

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih tinggi 1 step diatas 

harga best offer. 

d. 2 Step Up  

Order akan terkirim ke market apabila harga yang lebih tinggi 2 step 

diatas harga Best Offer. 

 

1.2 Stop Loss  

Stop Loss pada Smart Buy digunakan untuk menjaga harga pada batas 

tertentu yang ditetapkan, agar dapat meminimalisir kerugian. 

Dalam fitur Stop Loss ARMS terdapat 1 kondisi dan 4 level Release Price. 

1.2.1 Trigger Condition Stop Loss 

Trigger Condition pada Stop Loss, adalah pilihan untuk menentukan 

berapa besar persentase harga Stop Loss yang dinginkan. 
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1.2.2 Release Price Stop Loss 

Terdapat 4 level pada Release Price dalam Stop Loss : 

 

a. At Price 

Order price akan terkirim ke market apabila last price sama dengan 

harga pada order price. 

b. Best Bid 

Order price akan terkirim ke market apabila harga pada market sudah 

menyentuh posisi harga pada Best Bid Price. 

c. 1 Step Below   

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 1 step 

dibawah harga best Bid. 

d. 2 Step Below 

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 2 step 

dibawah harga best Bid. 

 

1.3 Take Profit 

Take profit pada Smart Buy digunakan untuk menentukan harga jual pada 

batas tertentu yang diinginkan. 

Dalam fitur Take Profit ARMS terdapat 1 kondisi dan 4 level Release 

Price. 

 

1.3.1 Trigger Condition Take Profit 

Trigger Condition pada Take Profit adalah kondisi dimana user dapat 

meng-input besarnya persentase Profit atau harga yang dinginkan. 
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Nilai dari Trigger Condition Take profit merupakan indikasi terhadap 

Order Price 

1.3.2 Release Price Take Profit 

Terdapat 4 level pada Release Price (Take Profit) : 

a. At Price 

Order price akan terkirim ke market apabila last price sama dengan 

harga pada kolom order price. 

b. Best Bid 

Order price akan terkirim ke market apabila harga pada market 

sudah menyentuh posisi harga Best Bid . 

c. 1 Step Below   

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 1 step  

dibawah harga best Bid . 

d. 2 Step Below  

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 2 step  

dibawah harga best Bid.    

� GTC ( Good Till Cancel ) 

GTC pada Smart order Buy berfungsi untuk memproses intruksi 

ARMS (intruksi dapat dikombinasi) dalam kurun waktu yang 

diinginkan oleh user (max 30 hari) 

 

 

 



 
ARMS USER GUIDE 

 

 8 

2. SMART SELL   

 

Dengan meng-klik icon SMART SELL maka akan muncul fitur seperti yang 

dibawah ini : 

 

 

 

 

Smart order Sell terdapat 3 pilihan yang dapat digunakan yaitu : 
 
a. Smart Sell adalah Fitur yang digunakan untuk melakukan order Jual pada 

harga yang ditentukan user, prediksi untuk harga yang bergerak jauh di atas 

atau jauh di bawah. Periode order yaitu 1 hari bursa. 

b. Take profit adalah fitur yang digunakan untuk menentukan batas harga beli 

untuk saham yang telah match pada hari itu, agar bisa membeli kembali 

saham tersebut sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 

c. GTC (Good Till Cancel) fitur yang digunakan untuk melakukan order dengan 

pilihan Smart Buy terhadap saham dalam kurun waktu hari yang ditentukan 

(max 30 hari). 

 

 

GTSMART SELL TAKE 
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2.1 Smart Sell 

Pada Smart Sell terdapat Trigger Condition dan Release Price yang dapat 

dipilih oleh nasabah. Trigger Condition dipergunakan untuk mentrigger 

order ke market dan Release Price dipergunakan untuk mengirim order 

sesuai dengan Kondisi yang diinginkan. 

2.1.1 Trigger Condition Smart Sell Order 

Trigger Condition yang berlaku adalah sebagai berikut:  

a. Equal or Above –  

kondisi yang dipergunakan untuk masuk ke market pada saat 

harga (last price) naik sampai harga yang diinput (order price) 

atau sampai melebihi harga yang di input (order price). 

b. Equal or Below –  

kondisi yang dipergunakan untuk masuk ke market pada saat 

harga (last price) turun sampai harga yang diinput (order price) 

atau dibawah harga yang di input (order price). 

2.2.1 Release Price Smart Sell Order 

Pada Smart Sell Order terdapat 4 level release price / harga yang 

akan masuk terkirim ke market,  sebagai berikut : 

a. Smart Sell At Price 

Order price akan terkirim ke market apabila last price sama 

dengan harga order price.  

b. Smart Sell Best Bid 

Order price akan terkirim ke market apabila harga market sudah 

menyentuh posisi harga yang tertera pada kolom Best Bid Price. 

c. Smart Sell 1 Step Below 

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 1 step 

dibawah harga best Bid. 

d. Smart Sell 2 Step Below 

Order akan terkirim ke market apabila harga lebih rendah 2 step 

dibawah harga Best Bid. 

2.2 Take Profit 

Fitur ini digunakan untuk menentukan harga pada batas yang ditetapkan, 

agar user dapat menentukan sendiri harga beli kembali yang diinginkan. 

Caranya dengan klik icon Take profit, maka akan muncul tanda check.  
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2.2.1 Trigger Condition Take Profit 

Trigger Condition pada Smart Sell Order yaitu kondisi dimana user 

dapat menentukan besarnya persentase atau buy back sesuai 

kondisi yang dinginkan. Nilai dari Trigger Condition Take profit 

merupakan indikasi terhadap Order Price 

2.2.2 Release Price Take Profit 

Terdapat 4 level pada Release Price (take profit) : 

a. Take Profit At Price 

Order price akan terkirim ke market apabila last price sama 

dengan harga order price. 

b. Take Profit Best Bid 

Order price akan terkirim ke market apabila harga pada market 

sudah menyentuh posisi harga Best Bid Price . 

c. Take Profit 1 Step Below 

Order akan terkirim ke market apabila harga yang lebih rendah 

1 step dibawah harga best Bid. 

d. Take Profit 2 Step Below 

Order akan terkirim ke market adalah pada harga yang lebih 

rendah 2 step dibawah harga best. 

 

2.3.   GTC ( Good Till Cencel )  

GTC pada Smart Sell berfungsi untuk memproses intruksi Smart sell 

dalam kurun waktu yang diinginkan oleh user (max 30 hari). 
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3. Automatic Order List 

 

Automatic Order List adalah daftar transaksi ARMS yang telah dilakukan. 

Automatic Order List ini hanya merecord transaksi 1 hari. Untuk dapat melihat list 

transaksi ARMS user dapat meng-klik menu Order pada System UTRADE, 

kemudian arahkan ke baris paling bawah dan klik menu “ARMS Order List”  
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Setelah meng-klik menu ARMS Order List maka akan muncul form seperti dibawah 

ini. 

 

 

NOTE : 

 

� Pada saat tutup market, periksa apakah “Put In Basket” dalam kondisi 

tercentang (√). Sedangkan apabila nasabah ingin melakukan transaksi 

menggunakan ARMS pastikan “Put in Basket” dalam keadaan tidak tercentang 

(√). 

 

� Pada saat klik “Send Smart Order”, instruksi yang telah dibuat sebelumnya 

akan di-record terlebih dahulu di UTRADE server. Setelah semua kondisi 

terpenuhi, maka server UTRADE akan melanjutkan pengiriman order ke IDX. 

 

 

 
 


