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SISTEM TRADING FOREX with SQF 
 
 
Strategi Quantum Forex berbicara tentang formula 6 strategi trading 
forex. Semua menjelaskan tentang pengambilan order dengan 
perancangan matang dalam waktu cepat sebelum memasuki pasar. 
 
SQF merupakan rancangan manual dengan kombinasi beberapa 
analisa yang membuat anda percaya diri dengan penempatan order 
yang anda ambil. 
 
Ide dari strategi ini merupakan reduksi dari beberapa software 
autopilot yang sekarang beredar dipasaran dengan harga selangit. 
Ditambah dengan pengalaman trading selama bertahun-tahun oleh 
para trader senior yang telah trading forex dalam kurung waktu 24 
tahun.( Bukan saya :> Male/29 tahun/2007) 
 
Penjelasan secara sederhana  strategi Quantum Forex kita mulai!. 

 

 

Perhatikan Gambar diatas.  
Saya perlihatkan warna biru  atas merupakan wilayah buy dan warna 
biru bawah sebagai wilayah Sell. Dari pergerakan moving ( Set kuning 
pada level 5 dan Merah pada 21) anda akan melihat bahwa trend saat 
ini adalah bergerak naik. 
Tapi beberapa indikator seperti  stochastic kelihatan saat ini telah 
overbought pada time frame H4. lihat gambar bawah : 
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Untuk gambar di atas stochastic level (10,3,3) 
 
 

 
 
 
Set moving average pada level 21 dan moving kedua 5. Anda bisa 
lihat dibawah ini cara membaca  Moving Average 
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Coba anda perhatikan tulisan merah (trap Buy Masuk disini). Disitulah 
garis biru anda simpan dengan order buy. Dengan target 20 pips 
untuk strategi short. Anda bisa ikuti pergerakan untuk 
memaksimumkan take profit anda. Anda bisa mengeset take profit 
sampai 80 pips dengan menggunakan strategi trend menengah. Tapi 
ingat ini hanya jika Trend kuat terjadi. OK 
 
Terus bagaimana cara membuat garis biru tersebut? 
Inilah inti dari tulisan ini. Garis biru tersebut dibentuk dari Rumus R1 
(tahanan atas pertama) dan S1(tahanan bawah 1). 
 
Silahkan gunakan  software pivot calculator untuk menghitung posisi 
R1 *resistansi pertama dan support pertama (S1). 
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Anda bisa lihat dibawah ini. Jika anda sudah menginstall MT4 di 
computer anda dan telah melihat running harga GBPUSD silahkan 
tekan F2. Maka akan muncul semua harga high low hari-hari 
sebelumnya. 
 
Tugas anda cukup melihat  harga high-low, & Close kemarin kemudian 
masukkan ke software pivot calculator. 
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Contoh. Harga high kemarin 19100 kemudian low = 19000 kemudian 
pada ditutup (close)harga 19040 maka harga pivot yang anda 
dapatkan dari software adalah pivot = 19046, R1 = 19093 dan S1 = 
18993.  
 
 

 
 
 
Pertanyaannya adalah apakah kita pasang kedua-duanya? Boleh. 
Tetapi  rekomendasi saya anda cukup ikut kemarin trend hari kemarin. 
Ya tentu dengan bantuan menggunakan analisa seperti Moving 
average. 
 
Jika misal  kecendrungan trend bergerak ke atas  ya, ikut naik  artinya 
simpan order limit posisi  BUY. Tetapi jika trend pada kondisi jenuh.  
Anda harus pertimbangkan untuk strategi trend berbalik. 
 
Ok. Kita coba lihat posisinya. Jika mengikuti trend dari moving 
average berarti sekarang kita harus Sell lihat gambar  dibawah : 
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Formula ini berlaku untuk market Eropa dan Amerika(recommended) 
tetapi bisa juga anda gunakan untuk market asia. (Tak apa tergantug 
moment:>) 
Lihat gambar di atas. Trend lagi turun. OK, anda bisa pastikan posisi 
anda pas setelah masuk market . Untuk Sell dengan target minimum 
20 pips (strategi pantul/pendek). 
 

Setting Formula SQF secara umum (1) 
 

Posisi Batas/Target 
Pivot hari ini  Gunakan Pivot calculator 
Posisi Buy  R1 
Target Profit Buy  R2, R3 
Posisi Sell  S1 
Target Profit Sell  S2, S3 

Trailing stop  Min. 20 Geser ke S2/R2 dst. 
Stop Loss  40 poin/pips 

 
              

Strategi  ini digunakan untuk trap atau posisi order pending. Jika order 
pending tidak tersentuh jangan memaksakan diri untuk masuk market. 
Tunggu hari esok. Konsisten untuk masuk market sesuai rencana. 
 
Cara order Trap atau order pending pada MT4 atau  dapat anda  lihat 
pada situs Ebook starter Quantum forex  .Contoh Trap order Sell 
19050 Take profit 19030 stop loss 19090. Cara pasang Trailing stop 
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Trailing stop digunakan untuk melindungi nilai keuntungan anda yang 
sudah ditangan, tetapi anda masih ingin menambahnya dengan 
membiarkan profit run berjalan.  
 
Sedangkan untuk setiap order yang anda akan masukkan sebaiknya 
menggunakan order pending, agar anda bisa memasukkan order 
secara otomatis tanpa harus berjaga terus di depan computer anda. 
Bahkan dengan pending order anda bisa mematikan computer. 
Selanjutnya silahkan pasang settingan SQF seperti tabel (1) di atas. 

 

Akbar Kasim , S.Pd © http://Gudangusaha.com                      8



STRATEGI QUANTUM FOREX  

 
 

6 Strategi Quantum Forex 
 
Baik sekarang coba memformat  strategi yang akan kita gunakan satu 
persatu dalam layar Trading anda 
 

1. Strategi Short 20 pips (harga pantul) 
 
Isi chart anda dengan moving average (21, 5). Stochastic (10,3,3) 
Ingat  moving average digunakan untuk melihat  trend harga 
sekaligus pembalikan trend. Untuk melihat Trend perhari (D1) 
dijadikan dasar. Untuk aksi masuk market lihat H1. Teknik ini lebih 
bagus untuk jam 12 Wib. siang (Saat pasar eropa mau buka).  
 
Dan juga baik saat pasar amerika open (Jam 09.00 malam Wita) 
juga pada saat terjadi swing effect/grapik gigi gergaji atau trend 
flat/lurus. Anda bisa masuk 1 hingga 2 kali. Tapi konsisten 20 pips 
sekali masuk. 
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Berikut contoh penempatan order dengan strategi short (pendek) :  
Harga penutupan kemarin : 
High  : 19100 
Low   : 19000 
Close : 19040 
 
Maka harga order yang anda siapkan : 
Lihat trend perminggu dengan melihat D1 (Moving average) 
=>Kebawah 
Lihat  kejenuhan trend dengan melihat D1 (Stochastic) =>posisi  
tengah 
Hitung (R1&S1) hari ini dengan kalkulator pivot, hasilnya adalah  
R1 =19093 
S1 =18993 
Order Anda adalah  
Pending SELL 18993 @stop loss 19033(-40) @Take profit 
18973  (+20) 
*Setelah take profit masuk dan garis  S1 kembali  (harga balik) 
tersentuh anda bisa order lagi. 
 
2. Strategi trend Menengah 
 
Sebenarnya strategi sama dengan di atas, hanya saja kita melihat 
trend harus lebih jelas karena take profit agak besar. Ikuti 
pergerakan moving average dan pastikan Stochastic pada D1 tidak 
over/jenuh. Strategi ini digunakan untuk sekali masuk setelah titik 
R1 dan S1 tersentuh. 
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Berikut contoh penempatan order dengan strategi trend menengah:  
Harga penutupan kemarin : 
High  : 19100 
Low   : 19000 
Close : 19040 
 
Maka harga order yang anda siapkan : 
Lihat trend perminggu dengan melihat D1 (Moving 
average)=>Turun 
Lihat  kejenuhan trend dengan melihat D1 (Stochastic)=>Ditengah 
Hitung pivot  dengan kalkulator pivot, hasilnya adalah  
R1 =19093 
S1 =18993 
Order Anda adalah  
Pending SELL 18993 @stop loss 19033 (-40)@Take profit 
18873(+40  poin min.)@ Trailing 20 Pips Ikuti Profit (Geser 
ke S2 dan seterusnya S3)  
 
*Trailing stop bisa anda gunakan hanya pada Mt4. Jadi silahkan cari 
pialang yang membolehkan anda trading misal start $100 dengan 
menggunakan MT4 jika ingin menggunakan trailing stop secara 
efektif dengan uang beneran. 
 
3. Strategi Trend Balik. 
Trend balik biasanya terlihat setelah terjadi Over/jenuh pada 
indicator stochastic pada time frame D1. Strategi ini memberi 
indikasi harga jenuh dan trend akan balik arah.Silahkan perhatikan 
chart berikut.  
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Diambil dari analisa Moving Average pada H1, Kemudian biasanya 
trend akan berubah setelah konfirmasi tidak tertembusnya garis 
tahanan bawah atau atas dengan stochastic pada D1. format layar 
anda pada H1. Titik jenuh merupakan titik konfirmasi. Setelah ada 
indikasi harga jenuh. Gunakan formula SQF untuk menghitug posisi 
anda.  
 
Sekali lagi jangan terlalu lama di depan computer cukup pasang  
harga pending. Lihat berkut ini :  

 
 
Berikut contoh penempatan order dengan strategi Trend Balik :  
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Harga penutupan kemarin : 
High  : 19100 
Low   : 19000 
Close : 19040 
 
Maka harga order yang anda siapkan : 
Lihat trend perminggu dengan melihat D1 (Moving 
average)=>Kebawah 
Lihat  kejenuhan trend dengan melihat Time frame  D1 
(Stochastic)=>Jenuh/Puncak bawah 
Hitung pivot  dengan kalkulator pivot, hasilnya adalah  
R1 =19093 
S1 =18993 
Order Anda adalah  
Pending buy 19093 @stop loss 18953 (-40) @Take profit 
19133(+40 min.)@ Trailing stop 20 Pips Ikuti Profit (Geser 
ke R2, R3 ) 
 
4. Strategi News Besar 
 
Stretegi ini digunakan untuk mengakali news besar seperti data 
TIC, Jobless claim, dan NFP. Untuk keterangan lebih jelas tentang 
jadwal rilis berita silahkan kembali ke Starter Quantum Forex. 
Perhatikan tabel berikut berapa potensi penghasilan dari startegi 
ini. 
 

*From National Bureau of Economic Research (NBER) dari tahun 1992-2004 
(TABEL 2) 

 

News Pips 
Non Farm Payrolls 193 

FOMC Rate Decisions 140 
TIC data 132 
Trade Balance 129 
Current Account 127 
Durable Goods 126 

Retail Sales 125 
Inflation / CPI 123 

GDP 110 
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Strateginya seperti ini. Trap 20 pips sesuai trend H1 dari posisi 
running sekitar 15 menit  sebelum data dirilis. Stop loss 20 pips 
then trap posisi sebaliknya pada 20 pips dari posisi stop loss posisi 
pertama.  
 
Take profit untuk semua rilisan berita bisa anda sesuaikan. 
Gunakan trailing stop untuk memproteksi keuntungan anda. Saya 
biasanya menggunakan range target 70-100. Stop loss maksimal 
40 pips. 
 
Untuk menggunakan strategi ini anda tidak menbutuhkan analisa. 
Cukup pending order anda dan biarkan semua keadaan 
menjawabnya.  
 
Walaupun demikian anda tetap  harus melihat kondisi jenuh pada 
time frame D1. Indikasi yang diperlihatkan pada analisator seperti 
stochastic  bisa mematangkan langkah anda untuk memasang 1 
posisi saja. Ini merupakan alternative bagus. 
 
Jika anda memasang perangkap BUY-SELL secara bersamaan maka 
pada saat satu pending order telah masuk, silahkan segera hapus 
posisi order pending yang lain. 
 

Perhatikan tabel berikut (Tabel 3) Set News 
 

Posisi Batas/Target 
Pending order Buy  20 pips dari sekarang 
Pending order Sell  20 pips dari harga sekarang 
Target Profit Buy Minimal 60 pips 
Target Profit Sell Minimal 60 pips 
Trailing stop Minimal 40 pips/geser 
Stop Loss 40 pips 

 
 
Harap diperhatikan bahwa penempatan strategi dilakukan sebelum 
berita dirilis minimal 15 menit dan maksimal 30 menit sebelumnya. 
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• Catatan Data NFP. 
 
 

Berikut contoh penempatan order dengan strategi tembak news :  
Harga saat ini 30 menit sebelum news dirilis (Lihat news): 
Harga sekarang: 19085 
 
Maka harga order yang anda siapkan : 
Lihat trend perminggu dengan melihat D1 (Moving 
average)=>Kebawah 
Lihat  kejenuhan trend dengan melihat Time frame  D1 
(Stochastic)=>Jenuh/Puncak bawah 
 
Order ke-1 Anda adalah  
Pending buy 19105 @stop loss 18965 (-40) @Take profit 
19165(+60 min.)@ Trailing stop 40 Pips Ikuti Profit (Geser 
ke R2, R3 ) 
 
*Pending order ke -1 ini dibuat dengan mengikuti perhitungan 
analisis MA dan Stochastic. Anda bisa memasukkan pending order 
dua-duanya, buy dan sell.Anda bisa pasang order 2 seperti berikut:  
 
Order ke-2 anda => 
Pending SELL 19065 @stop loss 19105(-40)@Take profit 
19000 (+60) @Trailing stop 40 pips (geser jika sudah masuk 
market) 
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*Harap segera hapus salah satunya jika 1 order anda  sudah masuk 
!.. Sebagai alternatif bagus anda bisa gunakan order ke -1 saja  
mengikuti analisa teknikal. :> 

 
 

5. Strategi Harga Koreksi.  
 
Strategi ini khusus GBPUSD. Pada dasarnya sama untuk semua mayor 
currency. Begini caranya. Untuk hari-hari trading biasa GBPUSD dalam 
satu hari biasanya mencapai  rata-rata 100 pips. Strategi ini tidak 
pada saat ada news besar di rilis.  
 
Saat anda memasuki market di sore hari apakah range harga tertinggi 
dan terendah sudah mencapai 100 pips. Jika belum silahkan ikuti 
trend dan  pending order pada harga dimana range harga mencapai 
110 pips melawan trend hari tersebut. Take profit 20 pips. Jangan 
dipaksa masuk  jika tidak memungkinkan.* Terkadang saya bisa 
membaca ini kondisi ini jika harga bergerak lamban. Silahkan anda 
telusuri sendiri graphik harga  yang sudah terjadi, harga hari-hari 
sebelum hari ini.  
 

 
 

Berikut contoh penempatan order dengan strategi koreksi :  
Cuma perlu dingat, strategi ini rata-rata bisa digunakan setelah jam 
23.00 wita ke atas. Jadi sedikit perlu begadang.:> 
Harga saat ini  : 19720 
Range harga : sudah 80 Poin 
Trend saat ini Lihat H1 pakai Moving Average (Bukan D1)=> Turun! 
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High  hari ini  : 19790 
Low   hari ini  : 19710 
 
 
Order Anda adalah  
Pending buy 19680 @stop loss 18640 (-40 poin) @Take 
profit 19700(+20 poin) 

 
 

6. Strategi Flat Trend (Masa Peralihan Trend) 
 

Silahkan  perhatikan gambar berikut ini. Terjadinya Flat Trend atau 
trend mendatar biasanya membentuk efek gigi gergaji. Atau harga 
bolak balik dati atas ke bawah atau sebaliknya.  
 
Indikasi ini dibentuk oleh harga yang akan mengalami perubahan 
trend atau melanjutkan trend yang sedang terjadi. Anda bisa dari time 
frame D1: 
 

 
 

Pola pada time frame D1 akan terlihat membentuk pola tersendiri dan 
biasanya harga pada kondisi seperti ini bergerak lamban dengan range 
harga yang dibentuk tidak banyak atau kurang dari range yang biasa 
dicapai  
 
Selanjutnya untuk bisa melakukan aksi Buy atau Sell, saya biasanya 
menggunakan Bolinger Band sebagai acuan kondisi OVERBOUGHT atau 
OVERSOLD. 
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Anda bisa lihat pada gambar berikut, aksi SELL dilakukan saat kondisi 
OVERBOUGHT atau chart candle keluar dari range Bolinger Band. 
Begitu juga untuk aksi BUY dilakukan saat  chart candle keluar dari 
Bolinger bawah atau posisi OVERSOLD. Aksi dilakukan pada 
pengamatan time frame H1. 
 
 

 
 
Baik. Sampai disini dulu ulasan saya. Harap anda baca berulang-ulang 
terutama 6 strategi ampuh QuantumForex (SQF)  dan langsung 
dipraktekkan menggunakan demo account sebelum anda masuk ke 
real account.  Keberhasilan anda dalam trading adalah disiplin yang 
tinggi menerapkan teknik dan perancangan yang matang. Jangan  
pernah masuk market secara impulsive atau tanpa alasan dari analisa 
yang ada.  
 
Contoh Perancangan Trading: 
 
Ilustrasi gambar di bawah ini menunjukkan perancanaan sebelum 
masuk market dan ini benar terjadi. Gambar di bawah saya ambil 
sebelum harga market terjadi. 
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Perhatikan formula QuantumForex anda pada garis biru. Itu pending 
posisi anda. Gambar ini saya ambil (pagi hari) pas 10 jam sebelum 
harga sesungguhnya terjadi. Kita coba analisa. Pada moving H1 di atas 
ada kesan bahwa akan terjadi perpotongan. Coba kita lihat analisa 
stochaticnya berikut ini: 
 

 
 
Stochastic  menunjukkan bahwa harga pada posisi ini merupakan 
resistansi besar (H4). Apa pilihan anda. Buy or sell? Anda benar. Dari 
analisa, dua chart telah memberi sinyal Sell… tetapi tunggu setelah 
garis biru kedua tersentuh. 
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Kemudian apa yang terjadi ? Lihat Grafik berikut berselang 10 jam 
kemudian.  
 
Benar sekali. Pending order anda masuk sekitar jam 05.00 sore 
 

 
 
Sekitar 40 pips sudah pasti ditangan. Terus bagaimana? Anda masih  
bisa gunakan strategi koreksi tapi jangan tamak, 40 pips udah gede…. 
:> Happy nice trading… 
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Top secret sukses trading : 
 

1. Selalu Ikuti kecendrungan trend. 
2. Rancang finansial anda. Market maksimal 10% modal anda. 

Lebih baik lagi jika dibawah seperti 5% 
3. Rancang improvisasi untuk masuk market. Serahkan pada 

Strategi Quantum Forex.:> 
4. Minimumkan open posisi anda. Sekali sehari cukup 
5. Pasang selalu stop loss. 
6. Jaga kondisi emosional anda. Jika sedang labil jangan trading 
7. Jaga kondisi fisik. Terutama otak anda kalau letih istirahat. 
8. Disiplin dengan aturan di atas. :> 

 
 

Salam SQF. Sukses  
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