Panduan Singkat Transaksi Simulasi Kresna Direct
Login Aplikasi Simulasi Kresna Direct
Silahkan user melakukan login pada aplikasi simulasi
Kresna Direct terlebih dahulu dengan cara masukan
USERID dan Password pada kolom yang tersedia dan klik
“OK”.

Login Trading Simulasi
Sebelum melakukan transaksi simulasi, user harus melakukan login
trading melalui menu TRANSACTION > LOGIN TRADING. Kemudian
masukan pin trading default yang telah diberikan pada saat
melakukan registrasi dan klik “OK”.

Change Pin Trading Simulasi
Dalam menjaga kerahasiaan rekening simulasi yang user miliki, PIN
Trading default yang diberikan pada saat pertama kali harus segera
dilakukan pergantian melalui menu TRANSACTION > CHANGE PIN
TRADING. PIN Trading dapat diubah dengan kriteria maximal 6 karakter
numeric.

Logout Trading
Ketika user sudah tidak ingin melakukan transaksi simulasi, diharapkan melakukan
logout trading yang dapat dilakukan dengan cara mengakses menu TRANSACTION >
LOGOUT TRADING.

BUY
Menu Buy dapat diakses melalui menu TRANSACTION > BUY atau dengan menekan tombol F2. Selain dengan
cara tersebut, menu buy dapat diakses dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara double klik pada
penawaran harga bid / offer di menu order quote.

Dalam melakukan order BUY, silahkan masukan kode saham pada kolom SECURITIES, harga pada kolom PRICE,
dan jumlah lot pada kolom LOT. Kemudian klik pada ADD untuk memasukan order ke Bursa Simulasi.
Pada menu BUY, user dapat melakukan Order Temporary dengan cara meng-klik pada kotak ADD TEMP. Order
temporary merupakan draft order yang dilakukan oleh user, sehingga order yang telah dilakukan tidak akan
terkirim ke Bursa Simulasi, melainkan hanya disimpan di dalam server simulasi. Namun Order temporary
tesebut akan terkirim ke Bursa Simulasi pada sesi berikutnya (Sesi 1 bila order temporary diinput pada jam
market Pre Opening atau Sesi 2 bila order temporary diinput pada Sesi 1 atau jam break market pada siang
hari) atau dapat dilakukan dengan cara melakukan klik kanan Order Temporary pada menu Order List dan pilih
SEND.
Keterangan:
Check List pada PRICE : menampilkan harga Best Bid terkini pada kolom harga di menu BUY
Check list pada INFO : menampilkan kotak order quote (antrian bid / offer) pada sebelah kanan bawah menu
BUY.

Check list pada CONFIRM : menampilkan konfirmasi transaksi simulasi terhadap order yang telah diinput
sebelum masuk ke antrian perdagangan di Bursa Simulasi
Check list pada AUTO CLOSE : shortcut untuk menutup tampilan menu BUY secara otomatis setelah
melakukan order
Check list pada AUTO CLEAR : shortcut untuk membersihkan field kolom menu BUY setelah user melakukan
transaksi simulasi
Klik SINGLE : Order yang masuk ke Bursa merupakan single order (1 order)
Klik REPEAT : Order yang masuk ke Bursa merupakan multiple order dengan jumlah frekuensi yang ditentukan
oleh user pada kolom yang telah tersedia
Klik SPLIT : Order yang masuk ke Bursa merupakan pecahan dari jumlah lot yang telah dimasukan pada kolom
Lot (jumlah pecahan lot disesuaikan dengan jumlah frekuensi yang dimasukan user).
Klik RANDOM : Jumlah lot yang masuk ke Bursa dapat bervariasi sesuai dengan jumlat lot dan jumlah frekuensi
transaksi yang ingin ditransaksikan oleh user.

SELL
Menu Sell dapat diakses melalui menu TRANSACTION > SELL atau dengan menekan tombol F4. Selain dengan
cara tersebut, menu sell dapat diakses dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara double klik pada
penawaran harga bid / offer di menu order quote.

Dalam melakukan order SELL, silahkan masukan kode saham pada kolom SECURITIES, harga di kolom PRICE,
dan jumlah lot pada kolom LOT. Kemudian klik pada ADD untuk memasukan order ke Bursa Simulasi.

Pada menu Sell, user dapat melakukan Order Temporary dengan cara meng-klik pada kotak ADD TEMP. Order
temporary merupakan draft order yang dilakukan oleh user, sehingga order yang telah dilakukan tidak akan
terkirim ke Bursa Simulasi, melainkan hanya disimpan di dalam server simulasi trading. Namun Order
temporary tesebut akan terkirim ke Bursa Simulasi pada sesi berikutnya (Sesi 1 bila order temporary diinput
pada jam market Pre Opening atau Sesi 2 bila order temporary diinput pada Sesi 1 atau jam break market pada
siang hari) atau dapat dilakukan dengan cara melakukan klik kanan Order Temporary pada menu Order List
dan pilih SEND.
Keterangan:
Check List pada PRICE : menampilkan harga Best Offer terkini pada kolom harga di menu SELL
Check list pada INFO : menampilkan kotak order quote (antrian bid / offer) pada sebelah kanan bawah menu
SELL
Check list pada CONFIRM : menampilkan konfirmasi transaksi simulasi terhadap order yang telah diinput
sebelum masuk ke antrian perdagangan di Bursa Simulasi
Check list pada AUTO CLOSE : shortcut untuk menutup tampilan menu SELL secara otomatis setelah
melakukan order
Check list pada AUTO CLEAR : shortcut untuk membersihkan field kolom menu SELL setelah user melakukan
transaksi simulasi
Klik SINGLE : Order yang masuk ke Bursa merupakan single order (1 order)
Klik REPEAT : Order yang masuk ke Bursa merupakan multiple order dengan jumlah frekuensi yang ditentukan
oleh user pada kolom yang telah tersedia
Klik SPLIT : Order yang masuk ke Bursa merupakan pecahan dari jumlah lot yang telah dimasukan pada kolom
Lot (jumlah pecahan lot disesuaikan dengan jumlah frekuensi yang dimasukan user).
Klik RANDOM : Jumlah lot yang masuk ke Bursa dapat bervariasi sesuai dengan jumlat lot dan jumlah frekuensi
transaksi yang ingin ditransaksikan oleh user.

ORDER LIST
Menu Order list menampilkan transaksi simulasi yang telah dilakukan user, beserta detail status transaksi
simulasi di Bursa Simulasi.

Note:
Order ID
Client Code
B/S

: Nomor order transaksi simulasi
: Kode nasabah
: Tipe transaksi simulasi

Securities
Price
Lot
Bal. Lot
Done Lot
Status
Value
Order time
Board

: Kode saham
: Harga saham yang dimasukan oleh user
: Jumlah lot yang dimasukan oleh user
: Jumlah lot yang belum terealisasi di Bursa Simulasi
: Total jumlah lot yang telah terealisasi di Bursa Simulasi
: Keterangan status transaksi simulasi
: Nilai transaksi simulasi yang dilakukan oleh user
: Waktu penginputan transaksi simulasi yang dilakukan oleh user
: Papan Perdagangan

Keterangan status order:
T

: Temporary order merupakan transaksi simulasi user yang bersifat sementara, sehingga belum
dikirimkan ke Bursa Simulasi (dapat dikarenakan jam trading Bursa Simulasi belum dimulai atau
menggunakan menu “ADD TEMPORARY” pada form buy/sell)
R
: Reject order merupakan transaksi simulasi user yang ditolak oleh Bursa Simulasi
DONE : Transaksi simulasi user yang telah terealisasi di Bursa Simulasi
APR
: Temporary approved merupakan transaksi simulasi user yang belum dikirimkan ke Bursa Simulasi
karena adanya hambatan dalam proses internal (over limit). Status order APR dapat diapproved
menjadi Open sesuai dengan persetujuan dari manajemen
U
: Unapproved order merupakan transaksi simulasi yang ditolak dari internal
A
: Amend order merupakan instruksi perubahan transaksi simulasi dalam bentuk perubahan harga atau
jumlah lot yang telah berhasil dilakukan
ARNO : Amend request merupakan instruksi perubahan transaksi simulasi dalam bentuk perubahan harga
atau jumlah lot yang masih dalam proses pengiriman ke Bursa Simulasi
AC
: Amend cancel merupakan instruksi perubahan transaksi simulasi dalam bentuk harga atau jumlah lot
yang tidak dapat disetujui oleh Bursa Simulasi
W
: Withdraw order merupakan instruksi pembatalan transaksi simulasi
WR
: Withdraw request merupakan instruksi pembatalan transaksi simulasi yang masih dalam proses
pengiriman ke Bursa Simulasi
O
: Open order merupakan transaksi simulasi yang masih belum terealisasi di Bursa Simulasi
OR
: Order request merupakan transaksi simulasi yang masih dalam proses pengiriman ke Bursa Simulasi

AMEND / WITHDRAW

Transaksi simulasi dengan status O (OPEN) dapat dibatalkan atau diubah jumlah lot dan harganya selama
transaksi tersebut belum terealisasi di Bursa Simulasi. Untuk membatalkan transaksi simulasi, user dapat
memilih withdraw pada menu yang tersedia, sedangkan untuk melakukan perubahan transaksi simulasi dalam
bentuk jumlah lot maupun harga, user dapat memilih amend.
Prosedur AMEND : Klik KANAN pada transaksi simulasi yang mau diubah jumlah lot / harganya pada menu
ORDER LIST dan pilih AMEND. Silahkan masukan jumlah lot atau harga yang baru, kemudian klik OK.
Prosedur WITHDRAW : Klik KANAN pada transaksi simulasi yang mau dibatalkan dan pilih WITHDRAW atau
WITHDRAW (direct).
Withdraw
: instruksi pembatalan transaksi simulasi dengan konfirmasi sebelum instruksi
tersebut dikirim ke Bursa Simulasi
Withdraw (direct)
: instruksi pembatalan transaksi simulasi tanpa adanya konfirmasi sebelum instruksi
tersebut dikirim ke Bursa Simulasi

CUSTOMER INFORMATION
Kresna Direct menyediakan detail informasi mengenai rekening simulasi user, seperti posisi cash dan saham.
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Note:
Client code
View

: Nomor nasabah user yang berada pada rekening simulasi Kresna Securities
: Menu untuk memperlihatkan data pribadi user

Synchronize
: Sinkronisasi data portfolio ke server simulasi
Print
: Menu untuk melakukan print out data portfolio simulasi
Hide Detail/Unhide Detail : Menu untuk menghilangkan dan menampilkan kolom 2, 3, 4, 5, dan 6
Hide addr/Unhide addr
: Menu untuk menghilangkan dan menampilkan kolom 1
Bagian 1:
Berisi data pribadi user
Bagian 2 (tidak berlaku untuk rekening simulasi):
Credit limit
: Batas maksimal transaksi yang dapat dipergunakan oleh user untuk rekening margin
Initial ratio (%)
: Batas hutang yang harus dimaintain oleh user
Force Sell Ratio (%)
: Batas hutang account user yang akan dilakukan force sell
Bagian 3:
Buy Open
: Nilai transaksi simulasi beli yang belum terealisasi di Bursa Simulasi
Buy Trade
: Nilai transaksi simulasi beli yang sudah terealisasi di Bursa Simulasi
Buy + Cap open
: Nilai transaksi simulasi beli berdasarkan capping yang belum terealisasi di Bursa
Simulasi
Buy + Cap trade
: Nilai transaksi simulasi beli berdasarkan capping yang sudah terealisasi di Bursa
Simulasi
Sell Open
: Nilai transaksi simulasi jual yang belum terealisasi di Bursa Simulasi
Sell trade
: Nilai transaksi simulasi jual yang sudah terealisasi di Bursa Simulasi
Bagian 4:
Bo cash
: Jumlah cash yang tersedia di rekening simulasi user sebelum adanya penambahan
nominal yang diakibatkan setoran dana atau pengurangan nominal yang diakibatkan
penarikan dana yang dilakukan pada hari tersebut. Bo cash juga merupakan status
cash sebelum dilakukannya transaksi simulasi yang telah terealisasi pada hari tersebut.
Debet
: Nilai nominal penarikan dana yang dilakukan oleh user (tidak berlaku untuk rekening
simulasi)
Credit
: Nilai nominal setoran dana yang dilakukan oleh user (tidak berlaku untuk rekening
simulasi)
Total Cash
: Posisi cash yang tersedia di rekening simulasi setelah adanya penambahan nominal
yang diakibatkan setoran dana atau pengurangan nominal yang diakibatkan penarikan
dana yang dilakukan pada hari tersebut.
Current Cash
: Jumlah cash yang tersedia di portfolio simulasi apabila transaksi simulasi beli yang
dilakukannya telah terealisasi di Bursa Simulasi
Cash in Hand
: Jumlah cash yang tersedia di portfolio simulasi setelah transaksi simulasi beli dan jual
yang dilakukannya sudah terealisasi di Bursa Simulasi
Bagian 5 (tidak berlaku untuk rekening simulasi):
Stock in
: Total nilai perpindahan saham yang dilakukan user dari sekuritas lain ke portfolio
user di Kresna Securities
Stock in + Cap
: Total nilai perpindahan saham yang dilakukan user dari sekuritas lain ke portfolio
user di Kresna Securities berdasarkan capping
Stock out
: Total nilai perpindahan saham yang dilakukan user dari portfolio user di Kresna
Securities ke sekuritas lain

Bagian 6:
Market Value (cap)
Market Value
Trading limit
Force Sell
Margin call
Ratio (%)
Ratio Mkt (%)

Bagian 7:
Securities code
Avg price
Lot
Vol Buy Open
Vol Buy Done
Vol Sell Open
Vol Sell Done
Last price
Value
Value in Cap
GainLoss

: Nilai saham yang dimiliki user berdasarkan capping
: Nilai saham yang dimiliki user berdasarkan harga di Bursa Simulasi
: Batas nominal yang dapat digunakan oleh user untuk transaksi simulasi beli
: Nilai nominal jatuh tempo yang akan diforce sell (tidak berlaku untuk rekening
simulasi)
: Nilai nominal yang harus segera dilunasi untuk menutupi jatuh tempo margin (tidak
berlaku untuk rekening simulasi)
: Nilai posisi ratio portfolio user berdasarkan capping (tidak berlaku untuk rekening
simulasi)
: Nilai posisi ratio portfolio user berdasarkan nilai market di Bursa Simulasi (tidak
berlaku untuk rekening simulasi)

: Kode saham
: Harga rata-rata saham yang dimiliki oleh user
: Jumlat lot saham yang dimiliki user dan dapat digunakan untuk transaksi simulasi
: Jumlah lembar saham order beli user
: Jumlah lembar saham order beli user yang sudah terealisasi di Bursa Simulasi
: Jumlah lembar saham order jual user
: Jumlah lembar saham order jual user yang sudah terealisasi di Bursa Simulasi
: Harga saham terkini di Bursa Simulasi
: Nilai nominal saham yang dimiliki oleh user di Bursa Simulasi
: Nilai nominal saham berdasarkan capping yang dimiliki oleh user
: Proyeksi keuntungan / kerugian saham yang dimiliki oleh user berdasarkan harga
terkini di Bursa Simulasi

