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1. Halaman Beranda Kabinet Trader 

Tangkapan layar di bawah menunjukkan beranda Kabinet Trader Anda di situs web NordFX. 

Mari kita lihat semua arah navigasi utama dari halaman beranda. Dan kemudian kita akan membahas 

setiap bagian secara terpisah dengan lebih detil. 

 
1. Akses ke panel navigasi untuk bagian Kabinet Trader Anda. 

 
2. Unduh dengan cepat terminal perdagangan MT4 untuk PC (windows), atau perangkat pintar 

lainnya di sistem iOS atau Android 

 
3. Informasi mengenai akun/beberapa akun pribadi Anda di perusahaan, saldo dengan 

kemampuan untuk mengisi ulang akun giro Anda dengan cepat, atau mentransfer uang ke akun 

perdagangan. 

4. Menghubungi Dukungan 

5. Pemberitahuan mengenai operasi utama yang Anda lakukan di Kabinet Anda muncul di bagian 

ini. 



6. Pengaturan Kabinet Trader 

7. Kemampuan untuk menyetorkan atau menarik dana dengan cepat dari akun atau akun 

perdagangan Anda. 

 
8. Berkomunikasi dengan Dukungan melalui pesan pada umumnya, sama dengan poin 4 di atas. 

9. Kemampuan mengunggah dokumen dengan cepat untuk memverifikasi akun. 

10. Informasi mengenai akun perdagangan atau trading Anda: mata uang akun, leverage, link untuk 

setoran atau penarikan cepat dari akun perdagangan Anda, serta kemampuan untuk membuka 

satu atau lebih akun perdagangan dengan cepat. 

2. Pengaturan Akun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Pengaturan Umum 

 

Anda dapat melakuan di bagian Pengaturan: 

1. Memilih tempat deposit dana: ke saldo akun, atau langsung ke akun perdagangan. 

2. Memilih bahasa antarmuka 

 
3. Memilih opsi untuk memungkinkan pemberitahuan pembayaran dikirimkan kepada Anda 

melalui email, atau tidak. 

4. Menentukan alamat IP yang akan memiliki akses ke akun Anda. 

5. Ringkasan akun perdagangan Anda. 

2.2 Perlindungan Akun dengan Kode SMS 

 



Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengamankan dana Anda. Jika diaktifkan, operasi penarikan apa 

pun harus dikonfirmasi oleh kode khusus yang akan dikirimkan melalui SMS. Opsi ini dinonaktifkan 

secara bawaan. 

Untuk mengaktifkan opsi ini, isi formulir dengan nomor telepon Anda. Juga, jika perlu, periksa opsi 

tambahan sebagai berikut: 

1. Aktifkan cek tambahan melalui SMS saat menarik dana. 

2. Tentukan nomor telepon alih-alih pesan SenderID. 

Lakukan captcha dengan mencentang kotak bahwa Anda bukanlah robot dan klik tombol “Lanjutkan” 

atau “Continue”. 

Anda akan dialihkan ke halaman di mana Anda perlu mengonfirmasi nomor telepon Anda dengan kode 

yang akan dikirimkan kepada Anda dalam pesan SMS. 

 

2.3 Mengunggah dokumen untuk verifikasi akun 

Verifikasi dengan broker adalah proses wajib mengidentifikasi klien. Hal ini terdiri dalam mengunggah 
dokumen identifikasi, serta kartu bank. Broker perlu memastikan bahwa klien adalah siapa yang mereka 
klaim untuk mencegah fakta penipuan dan pencurian dana dari akun tersebut. 

Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, trader harus mengidentifikasi diri mereka dengan 
mengunggah salinan dokumen identifikasi yang telah dipindai. 

Gambar diizinkan dalam format berikut: JPEG, GIF, PNG, PDF. Format lain akan ditolak, yang mengarah 
ke penolakan oleh dinas keamanan. 

Penarikan dana tanpa verifikasi akun tidak dimungkinkan. 

Dokumen apa saja yang dibutuhkan: 

 Kartu identitas (dalam hal ini dapat menggunakan paspor, ID (KTP), atau SIM). 
 Bukti alamat tempat tinggal (perusahaan menerima tidak hanya foto paspor dengan alamat 

pendaftaran, tetapi juga tagihan utilitas, yang merincikan nama negara, kota, kode pos, jalan, 
rumah dan/atau apartemen). 

Semua data yang disediakan harus akurat. 

Cara Mengunggah Dokumen: 

1. Pilih jenis dokumen dari keduanya (bukti identitas atau tempat tinggal). Karena kedua dokumen 
diperlukan, perlu mengunduh satu per satu. 

2. Tuliskan nama secara tepat dalam huruf Latin. 
3. Unggah file dalam format yang diperlukan menggunakan formulir di bawah ini. 



 

Setelah semua dokumen diperiksa, akun Anda akan diverifikasi. 

3. Operasi Keuangan 

 

Transaksi keuangan berikut tersedia untuk Anda: 

 Deposit atau Setoran - pengisian saldo skun 

 Withdrawal atau Penarikan - penarikan dana 

 Internal Transfer - transfer dana internal dari salah satu akun Anda ke yang lain (jika Anda 

memiliki lebih dari satu akun) 

 Deposit to Terminal atau Setoran ke Terminal - setoran ke dalam akun perdagangan Anda dari 

saldo akun Anda 

 Withdrawal from Terminal atau Penarikan dari Terminal - penarikan dana dari akun 

perdagangan ke saldo akun 

 Lost Transfer Notification atau Pemberitahuan Transfer yang Hilang – pemberitahuan mengenai 

transfer yang hilang 

 Deposits History atau Riwayat Setoran - melihat riwayat setoran akun 

 Withdrawals History atau Riwayat Penarikan - melihat riwayat penarikan dana 

Saat Anda pergi ke transaksi keuangan, misalnya, setoran dana atau Funds Deposit, Anda akan dialihkan 

ke formulir berikut: 

 

Formulir ini sama untuk enam operasi pertama dari daftar di atas, satu-satunya perbedaan adalah 

apakah Anda ingin menyetorkan atau menarik dana. 



Dalam jenis bidang transaksi (Type of Transaction), Anda dapat memilih jenis transaksi. 

Dalam transfer dana dari (Transfer Funds From), Anda menentukan dari mana dana untuk menstransfer 

berasal: tergantung pada jenis transaksi, hal ini dapat berupa seperti akun, rekening perdagangan, atau 

kartu bank dan sistem pembayaran lainnya. 

Dalam transfer dana ke (Transfer Funds To), Anda menentukan ke mana harus mentransfer dana. 

Seperti di atas, hal ini dapat ke akun kabinet, rekening perdagangan, atau kartu bank dan sistem 

pembayaran lainnya. 

Mari kita lihat contoh jenis transaksi: setoran (deposit). 

Isi formulir, menunjukkan pada langkah pertama bahwa Anda ingin melakukan setoran dari kartu bank 

ke akun kabinet. 

 

Setelah mengisi data pada langkah pertama, Anda akan dialihkan ke langkah kedua, di mana Anda perlu 

menentukan berapa banyak untuk menambah saldo Anda dan klik tombol Tambah Dana (Add Funds). 

Anda akan dialihkan ke langkah ketiga. 

 

Pada langkah ketiga, Anda harus mengisi detil kartu Anda. Formulirnya mungkin akan berbeda jika pada 

langkah pertama Anda memilih metode penyetoran dana yang berbeda ke akun Anda. 



 

Semua transaksi keuangan lainnya dilakukan dengan cara yang sama, satu-satunya perbedaan adalah 

dari mana dan ke mana Anda akan memindahkan dana. 

Bagian Riwayat Setoran (Deposits History) dan Riwayat Penarikan (Withdrawal History) memungkinkan 

Anda melacak sejarah setoran atau penarikan dana untuk periode apa pun. 

 

4. Akun 

 

Anda akan menemukan daftar akun Anda di halaman akun pribadi Anda (Your Personal Accounts). 

Mungkin ada beberapa dari mereka, misalnya, dalam mata uang yang berbeda. 



 

Di halaman ini, Anda dapat menyetorkan dana ke akun mana pun, serta melakukan transfer dana cepat 

dari akun kabinet ke akun perdagangan. 

Anda akan menemukan daftar semua akun perdagangan Anda di halaman Akun Perdagangan Anda. 

Mungkin terdapat beberapa di antaranya, misalnya, dalam mata uang yang berbeda, dengan leverage 

yang berbeda dan ketentuan perdagangan lainnya, Anda dapat memperdagangkan pasangan mata uang 

di salah satunya, dan instrumen cryptocurrency di yang lain. 

 

Anda dapat mendanai akun perdagangan apa pun di halaman ini, menarik dana dari akun, membuka 

akun perdagangan baru, dan melihat informasi tentang akun perdagangan. 

Anda dapat membuka akun perdagangan tambahan di halaman Buka akun perdagangan tambahan 

(Open additional trading account). Proses pembukaan akun sangat sederhana: 

Jenis akun (account type): pilih jenis akun perdagangan dari daftar yang tersedia. 

Leverage: tentukan leverage yang Anda butuhkan dari daftar. 

Hasilkan kata sandi secara otomatis (Generate passwords automatically): jika kotak centang dicentang, 

kata sandi akun akan dibuat secara otomatis untuk Anda, atau jika kotak tidak dicentang, Anda akan 

diminta untuk membuat kata sandi Anda sendiri. Anda memerlukan kata sandi ini saat menambahkan 

akun perdagangan ke terminal perdagangan MT4. 

 

Setelah mengisi semua kolom dan mengklik Berikutnya (Next), halaman dengan detail akun 

perdagangan akan dibuka untuk Anda. Semua detail akun perdagangan juga akan dikirimkan kepada 

Anda melalui email. 



 

Jika Anda telah membuka beberapa akun perdagangan dengan perusahaan kami, maka Anda dapat 

menggabungkannya di halaman Gabungkan Akun (Merge Accounts) untuk pekerjaan yang lebih nyaman. 

Anda dapat melakukan transfer internal antar akun yang digabungkan tanpa pemeriksaan oleh 

departemen Keuangan. Saat memverifikasikan akun gabungan, akun lain akan diverifikasikan secara 

otomatis. 

Kartu bank Visa dan Mastercard juga segera diverifikasikan saat semua akun digabungkan. 

Anda hanya dapat menggabungkan akun milik klien yang sama! 

Untuk menggabungkan akun, Anda perlu menentukan login (nomor akun perdagangan) dari akun yang 

ingin Anda gabungkan ke akun saat ini dan klik tombol Gabungkan (Merge). 

 

 

Akun akan ditambahkan ke daftar verifikasi tertunda dari Dukungan. Anda dapat menghapus akun ini 

dari daftar, misalnya, jika Anda tidak sengaja salah mengeja nomor akun Anda. 

 

 

 

 



5. Rekening Tabungan NordFX 

 

Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari deposit stablecoin Anda dengan menginvestasikan dana 

Anda di rekening tabungan NordFX. Dana Anda akan memberikan Anda keuntungan harian. 

Untuk memulai, Anda perlu membuka rekening tabungan USDT (Anda dapat melakukannya di Akun - 

Buka akun perdagangan tambahan) dan melakukan setoran dana atau top up setidaknya sebesar 500 

USDT. 

Untuk melakukan setoran, Anda perlu mengklik tombol Investasikan Dana(Invest Funds) dan mengisi 

formulir data yang menunjukkan berapa banyak yang ingin Anda depositkan dan klik Lanjutkan 

(Continue). 

 

Setoran Anda akan dikreditkan dan informasi tentang kami akan berada di beranda bagian Rekening 

Tabungan. Anda juga bisa mendapatkan pernyataan untuk setiap periode bunga yang masih harus 

dibayarkan, atau pembayaran yang diterima di halaman ini, di bagian Laporan Rekening (Statement). 

6. Produk Investasi 

 

https://account.nordfx.com/account/open_new_account.php


Anda dapat menerima penghasilan pasif menggunakan berbagai alat untuk ini, di bagian Produk 

Investasi. 

Semua produk investasi yang dikeluarkan untuk Anda akan tersedia untuk Anda di bagian Produk Saya 

(My Products). Baca lebih lanjut tentang penjelasan masing-masing produk di bawah ini. 

1. Berinvestasi 

Anda harus pergi ke bagian Dana Investasi (Investment Fund) untuk mulai berinvestasi. 

Anda akan ditawarkan daftar produk investasi dengan penjelasan rinci tentang kondisi investasi dan 

pengembalian yang diharapkan. 

Setelah memilih produk yang Anda minati, klik tombol Detil (Detail). 

 

Informasi produk yang lebih detil akan ditampilkan, dengan grafik pergerakan harga dan kondisi lainnya. 

Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi pada produk ini, akan ada tombol Investasikan (Invest) di 

bagian bawah. 

Anda akan melihat formulir di mana Anda perlu menunjukkan seberapa banyak Anda ingin berinvestasi, 

dan untuk berapa lama, setujui persyaratan Perjanjian Investasi (Investment Agreement) dan klik tombol 

Beli (Purchase). 

 

2. Akun PAMM 

Jika Anda baru mengenal perdagangan independen, Anda dapat mempercayakan dana Anda, atau 

sebagian dari dana Anda untuk perdagangan, kepada para trader yang lebih berpengalaman. Anda 

dapat melihat daftar trader aktif yang menawarkan untuk berinvestasi dalam strategi trading mereka di 

https://account.nordfx.com/account/invest_products/?action=my_products
https://account.nordfx.com/account/invest_products/?action=my_products


halaman tersebut. Statistik perdagangan mereka, tingkat profitabilitas mereka, serta berapa banyak 

investasi yang mereka miliki untuk perdagangan disajikan untuk setiap trader. 

 

Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi, Anda harus mendaftar. Untuk melakukan ini, klik tombol 

Mulai Berinvestasi Sekarang (Start Investing Right Now). 

 

dan ikuti prosedur pendaftaran: baca syarat dan ketentuan utama dan klik Daftar (Register). 

 

Setelah pendaftaran, Anda akan diminta untuk mendanai akun PAMM Anda untuk investasi: 

 Pilih jenis transaksi: Deposit ke Terminal 

 Transfer Dana Dari: pilih akun Anda 

 Transfer Dana Ke: pilih saldo PAMM 

 

Pada langkah kedua, masukkan jumlah yang perlu Anda investasikan dan klik Lanjutkan (Continue). 

https://account.nordfx.com/account/dw/?action=deposit


Setelah melakukan deposit, Anda harus kembali ke halaman investasi PAMM untuk memilih trader yang 

menurut Anda layak dan klik Investasikan (Invest). 

 

Harap dicatat bahwa daftar para trader besar dan tidak terbatas pada satu halaman. Anda juga dapat 

merujuk ke daftar pertanyaan / jawaban yang sering diajukan di halaman 

https://account.nordfx.com/account/pamm/?act=faq 

Setelah memilih trader PAMM, Anda akan diminta untuk membaca ketentuan investasi, menentukan 

jumlah yang akan diinvestasikan, dan memilih program investasi (trader yang berbeda mungkin memiliki 

beberapa di antaranya). 

 

Jika Anda seorang trader yang percaya diri, Anda memiliki sistem trading sendiri, dan Anda dapat 

meningkatkan deposit dengan percaya diri, Anda dapat menjadi trader PAMM dan menerima investasi 

dari trader lain untuk trading. 

Anda dapat mendaftar sebagai seorang trader PAMM di halaman investasi PAMM. 

https://account.nordfx.com/account/pamm/
https://account.nordfx.com/account/pamm/?act=faq


 

Anda harus mengisi formulir, yang menunjukkan nama akun perdagangan, jumlah leverage, dan jenis 

akun. 

 

Setelah pendaftaran berhasil, akun perdagangan PAMM akan dibuka untuk Anda. Anda perlu 

menyetorkan uang untuk melakunan dan memulai trading, mendapatkan statistik profitabilitas yang 

akan dipandu oleh investor masa depan. 

3. Copy Trading 

 

Sistem menyalin perdagangan juga berguna untuk para pemula yang belum menguasai perdagangan 

mandiri. Seperti investasi PAMM, Anda diberikan daftar trader aktif yang melakukan trading di platform 

NordFX. Anda dapat berlangganan sinyal trading dari para trader tersebut. Dengan demikian, semua 

operasi perdagangan yang dilakukan oleh trader ini akan digandakan di akun perdagangan Anda. 

Statistik perdagangan mereka, tingkat profitabilitas mereka, serta berapa banyak trader lain yang saat 

ini menyalin sinyal mereka disajikan untuk setiap trader. 

Setelah memilih trader dan meninjau statistik perdagangan atau trading mereka, klik tombol Copy 

Traders untuk mulai menyalin sinyal trading mereka. 



 

Harap dicatat bahwa daftar para trader besar dan tidak terbatas pada satu halaman. Anda juga dapat 

merujuk ke daftar pertanyaan / jawaban yang sering diajukan di halaman 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=faq 

Halaman berlangganan menyediakan informasi berikut: 

 nama Sinyal. 

 deskripsi, yang menunjukkan instrumen perdagangan mana yang sedang diperdagangkan. 

 persentase dari penghasilan trader. 

 jumlah minimum pada saldo untuk mulai menyalin perdagangan. 

Anda juga perlu mengisi formulir yang menunjukkan: 

 pilih jenis penyalinan dari daftar 

 ukuran pengganda (multiplier) 

 ukuran lot minimum 

 ukuran lot maksimum 

 jumlah maksimum kerugian yang bersedia Anda terima 

 memilih leverage 

 menunjukkan jumlah yang akan diinvestasikan 

Harap dicatat bahwa setiap bidang memiliki penjelasan, Anda dapat memperoleh informasi terperinci 

dengan mengklik ikon tanda tanya. 

 

Semua sinyal langganan Anda dapat ditemukan pada Halaman Langganan Saya (My Subscriptions). 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=faq
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_subscriptions
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_subscriptions


Anda juga bisa menjadi penyedia sinyal perdagangan sendiri, untuk ini Anda perlu mendaftarkan sinyal 

perdagangan Anda di halaman Sinyal Saya (My Signals). Klik Buat Sinyal Baru (Create New Signal) dan isi 

formulir dengan: 

 nama sinyal Anda 

 keterangan 

 biaya kinerja Anda 

 saldo minimum untuk melakukan trading pada sinyal Anda 

 memilih leverage 

 Anda dapat membuat kata sandi sendiri, atau kata sandi akan dibuat secara otomatis, setujui 

persyaratannya dan klik Buat (Create). 

Harap dicatat bahwa setiap bidang memiliki penjelasan, Anda dapat memperoleh informasi terperinci 

dengan mengklik ikon tanda tanya. 

 

Setelah berhasil mendaftarkan sinyal perdagangan, Anda perlu menyetorkan sejumlah uang untuk 

melakukan dan memulai trading, mendapatkan statistik profitabilitas yang akan dipandu oleh para 

investor masa depan. 

Anda dapat membuat beberapa sinyal perdagangan. Anda dapat mengelolanya (edit, atau tutup 

sepenuhnya) di halaman Sinyal Saya (My Signals). 

4. Rekening Tabungan: informasi mengenai rekening tabungan dapat ditemukan di 

bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals
https://account.nordfx.com/account/subscriptions/?act=my_signals


7. Program Afiliasi 

 

Program afiliasi NordFX menawarkan Anda untuk mendapatkan uang dengan mengundang para trader 

yang aktif ke situs web menggunakan tautan khusus. 

Halaman program memiliki deskripsi terperinci tentang program, serta kalkulator yang akan 

menunjukkan kepada Anda berapa banyak yang dapat Anda peroleh dengan mengundang sejumlah 

klien trader yang aktif. 

 

Untuk berpartisipasi dalam program ini, Anda harus melalui prosedur Pendaftaran. 

 membaca perjanjian kemitraan dan syarat-syaratnya. 

 menentukan alamat situs web tempat Anda akan melakukan lalu lintas afiliasi. 

 menunjukkan metode promosi mana yang akan Anda gunakan dan mengirimkan formulir untuk 

moderasi. 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=register


 

Permohonan Anda untuk berpartisipasi dalam program afiliasi akan ditinjau oleh Dukungan dalam 

waktu 24 jam. 

Setelah mengirimkan aplikasi di halaman program afiliasi, materi promosi dengan tautan afiliasi pribadi 

Anda akan tersedia untuk Anda. Materi tersedia dalam bentuk tautan biasa, spanduk, kode halaman 

arahan, dan bingkai video. Untuk setiap jenis konten, Anda dapat memilih bahasa tampilan, ukuran 

materi promosi, dan opsi lain agar berhasil menyematkan materi dalam desain situs web Anda. 

 

Jangan menggunakan materi iklan tanpa menerima persetujuan aplikasi Anda dari Dukungan: lalu lintas 

ini tidak akan dikreditkan kepada Anda. 

Anda akan memiliki akses ke ringkasan lalu lintas yang diterima melalui tautan Anda di beranda akun 

afiliasi Anda. 

 

Di bagian Laporan, Anda akan dapat melihat berbagai laporan di akun terdaftar klien Anda. 

Di bagian Informasi, Anda dapat melihat besaran komisi Anda untuk setiap instrumen trading. 

Anda juga selalu dapat merujuk ke daftar pertanyaan/jawaban yang sering diajukan di 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question 

https://account.nordfx.com/account/partners/?action=have_a_question


8. Referensi 

Pada halaman bagian Referensi, Anda akan dapat mengakses materi pelatihan. 

Bagian Untuk Pemula berisikan semua informasi yang berguna bagi mereka yang baru mengenal pasar 

Forex, serta informasi tentang cara memulai perdagangan atau trading dengan benar. 

Bagian Lanjutan juga berisi banyak tutorial. Tetapi akses ke materi ini terbuka bagi mereka yang telah 

menyetorkan minimal $50. 

 

9. Dokumentasi Meta Trader 4 

 

Anda dapat mengunduh terminal perdagangan MT4 untuk PC (windows), atau perangkat pintar lainnya 

di sistem iOS atau Android di halaman bagian ini. 

Anda juga dapat mengunduh dokumentasi utama untuk terminal perdagangan MT4 dalam format PDF. 

10. Dukungan 

Anda dapat mengajukan permintaan ke Dukungan melalui sistem tiket: Tambah Tiket Baru pada 

halaman ini. 

 mengisi formulir dengan: 

 memilih dari daftar departemen mana yang akan menyampaikan pesan Anda 

 menentukan subjek pesan 

 menjelaskan masalah Anda secara rinci dan klik Buka Tiket atau Open Ticket. 

 



Daftar semua tiket Anda akan ditampilkan di layar utama halaman tiket. Anda akan dapat melacak 

status tiket Anda dan berkomunikasi dengan layanan dukungan teknis di sana.

 

 


