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Semua Klien dan calon Klien harus mempelajari pengungkapan risiko ini dengan seksama sebelum 
menyelesaikan pendaftaran di Website atau di terminal trading dan sebelum mulai melakukan 
transaksi. Tujuan dari Pengungkapan Risiko ini (yang selanjutnya disebut Pengungkapan) adalah 
untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko terkait transaksi di pasar finansial secara umum 
dan khususnya dengan instrumen keuangan derivatif kepada Klien dan untuk memperinga tkan 
Klien mengenai kemungkinan kerugian finansial dan risiko. Serangkaian risiko yang disebutkan 
dalam Pengungkapan ini belum seluruhnya karena berbagai kemungkinan situasi yang timbul 
selama transaksi. Pengungkapan ini untuk tujuan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan penjelasan umum mengenai risiko terkait dengan instrumen keuangan derivatif.  

1. Klien mengakui bahwa transaksi dengan instrumen keuangan derivatif adalah investas i 
spekulatif dan sangat berisiko dan hanya cocok untuk investor yang: -memahami dan siap 
menanggung risiko ekonomi, hukum, dan risiko lainnya dengan memperhitungkan posisi 
keuangan, sumber daya keuangan dan kewajiban, dapat menanggung risiko kehilangan apa yang 
mereka investasikan, -memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami trading dengan 
instrumen keuangan derivatif. Perusahaan tidak memberikan rekomendasi atau saran kepada Klien 
mengenai instrumen keuangan derivatif dan investasi apa pun. Klien membuat keputusannya 
sendiri terkait strategi trading dan tindakan spesifik berdasarkan pemahamannya mengenai pasar 
atau berdasarkan konsultasi dengan penasihat keuangan independen yang tidak berafiliasi dengan 
Perusahaan. Produk yang disediakan di platform adalah instrumen keuangan derivatif, harganya 
diturunkan dari harga pasar/aset dasar yang ditautkan (Mata uang, indeks saham, saham, logam, 
futures, dll.). Oleh karena itu, klien harus memahami risiko terkait dengan trading di pasar/aset 
dasar yang tepat. Beberapa risiko tersebut antara lain: -Volatilitas - pergerakan harga pasar/aset 
dasar bisa tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Fakta ini berdampak langsung pada hasil 
keuangan Klien. Memahami volatilitas pasar memungkinkan Klien untuk menganalisis potensi 
profit dan menyusun strategi trading. - Fluktuasi pasar - perubahan harga aset dasar dari satu 
tingkat ke tingkat lain secara tiba-tiba. Berbagai faktor dapat menyebabkan perubahan mendadak 
ini (misalnya peristiwa ekonomi atau pengumuman pasar). Faktor-faktor ini dapat terjadi baik 
ketika pasar terbuka atau ketika pasar tutup. Ketika faktor-faktor ini terjadi ketika pasar tutup, 
harga aset dasar yang dipengaruhi oleh faktor tersebut di pasar yang terbuka mungkin sangat 
berbeda dari harga aset dasar pada saat pasar tutup. Menutup posisi yang terbuka pada harga yang 
menguntungkan dapat menjadi hal yang sulit dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan baik profit 
maupun kerugian yang besar. -Likuiditas: nilai instrumen keuangan derivatif dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan rasio permintaan dan 
penawaran; pemerintah, pertanian, program trading, dan komersil, serta strategi; politik nasional 
dan internasional serta peristiwa ekonomi; dan suasana psikologis yang berlaku di pasar. Kondisi 
pasar dapat berubah secara signifikan dalam periode waktu yang sangat singkat, sehingga menjadi 
hal yang mustahil bagi Klien untuk mendapatkan profit di beberapa pasar.  

2. Klien menanggung risiko kerugian finansial terkait kegagalan, gangguan, terputusnya atau 
serangan jahat pihak ketiga sehubungan dengan informasi, komunikasi, listrik, elektronik, dan 
sistem lain yang digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, Klien menanggung risiko 
kerugian berikut yang disebabkan oleh: - daya listrik dan/atau peralatan dari pihak Klien atau 
penyedia layanan komunikasi Klien (khususnya komunikasi suara); - kerusakan fisik (atau 
kehancuran) saluran komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dari  provider atau supplier 



Klien (penyedia layanan komunikasi) dan server Klien; - kegagalan (kualitas sangat rendah) dari 
transfer melalui saluran yang digunakan oleh Klien atau saluran yang digunakan oleh provider 
atau supplier layanan komunikasi (khususnya komunikasi suara) yang digunakan oleh Klien; -
menggunakan saluran komunikasi, peralatan dan perangkat lunak yang tidak menjamin 
penerimaan atau penerimaan pesan yang tepat waktu (khususnya pesan teks) dari Perusahaan oleh 
Klien; - kegagalan (kualitas sangat rendah) komunikasi melalui saluran yang digunakan oleh 
Perusahaan, khususnya kerusakan fisik (penghancuran) saluran komunikasi oleh pihak ketiga. 

3. Klien menyadari bahwa kegiatan tradingnya dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan 
jaringan, termasuk kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, server, jalur komunikasi dan 
internet. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya order Klien sesuai dengan 
yang diinginkan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kegagalan tersebut.  

4. Klien memahami bahwa internet dapat mengalami peristiwa yang mempengaruhi aksesnya ke 
website Perusahaan dan terminal trading, termasuk namun tidak terbatas pada gangguan atau 
kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, penghentian layanan internet, pemadaman listrik, 
atau serangan hacker. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang 
diakibatkan oleh peristiwa yang di luar kendali atau kerusakan, pengeluaran, kewajiban lainnya 
(termasuk tetapi tidak terbatas pada profit yang hilang) yang mungkin timbul dari 
ketidakmampuan Klien untuk mengakses website Perusahaan atau keterlambatan atau kegagalan 
untuk mengirimkan order.  

5. Ketika melakukan trading melalui terminal trading, Klien menanggung risiko kerugian finans ia l 
yang mungkin timbul sebagai akibat dari: - kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, 
kegagalan perangkat, dan kualitas layanan telekomunikasi yang buruk dari pihak Klien; - tidak 
berfungsinya peralatan Klien.  

6. Klien mengakui bahwa dalam kondisi pasar abnormal, waktu pemrosesan untuk order klien 
dapat selesai lebih lama.  

7. Klien mengakui bahwa hanya satu permintaan atau order yang mungkin ada dalam antrian 
permintaan/order di server. Upaya apa pun untuk mengirim permintaan atau order baru akan 
ditolak.  

8. Klien mengakui bahwa satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya tentang harga aset 
adalah Server Perusahaan. Harga aset di terminal trading Klien tidak dapat digunakan sebagai 
sumber informasi harga yang andal karena jika koneksi antara terminal trading Klien dan Server 
Perusahaan tidak stabil, beberapa kuotasi aset mungkin tidak sampai ke terminal trading Klien.  

9. Klien mengakui bahwa menutup jendela browser web tidak akan membatalkan order atau 
permintaan yang telah diterima kepada Perusahaan untuk diproses.  

10. Klien menanggung risiko dari transaksi yang tidak direncanakan jika ia mengirim kembali 
order sebelum menerima informasi tentang hasil pemrosesan order sebelumnya.  

11. Klien menanggung risiko kerugian finansial yang disebabkan karena gagal atau terlambat 
menerima pesan dari Perusahaan.  

12. Klien mengakui bahwa informasi yang dikirim melalui email yang tidak terenkripsi tidak 
terlindung dari akses yang tidak sah.  

13. Klien bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari 
Perusahaan dan menanggung risiko kerugian finansial yang disebabkan oleh akses pihak ketiga 
yang tidak sah ke akun trading. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas akses informas i, 



termasuk email, komunikasi elektronik, data pribadi, dan data akses yang terjadi pada saat 
transmisi antara Perusahaan atau pihak lain melalui Internet atau jaringan komunikasi lain, telepon 
atau alat elektronik lainnya yang dilakukan oleh pihak ketiga.  

14. Klien menanggung risiko kerugian (kerusakan) finansial yang disebabkan oleh peristiwa force 
majeure, yang didefinisikan sebagai tindakan, peristiwa atau fenomena apa pun termasuk tetapi 
tidak terbatas pada: - pemogokan, kerusuhan massal atau kerusuhan sipil, serangan teroris, perang, 
bencana alam, kecelakaan, kebakaran, banjir, badai, angin topan, pemadaman, komunikas i, 
kegagalan perangkat lunak atau peralatan elektronik yang menurut pendapat wajar Perusahaan 
mengakibatkan destabilisasi pasar atau pasar satu atau beberapa instrumen; -suspensi, likuidas i 
atau penutupan pasar atau tidak adanya peristiwa apapun yang menjadi dasar penetapan harga oleh 
Perusahaan, atau pengenaan pembatasan atau ketentuan transaksi khusus atau non-standar, serta 
melakukan transaksi di pasar mana pun atau sehubungan dengan peristiwa tersebut.  

15. Klien menanggung risiko finansial dan risiko lain dalam kasus-kasus di mana transaksi (dan 
tindakan terkait) di pasar finansial dilarang atau dibatasi oleh undang-undang negara tempat 
tinggal permanen Klien.  

16. Perusahaan tidak menjamin bahwa aktivitas Klien terkait trading menggunakan instrumen 
keuangan derivatif tidak akan dikenakan pajak di masa depan. Klien bertanggung jawab untuk 
membayar pajak dan/atau biaya lainnya yang mungkin timbul terkait transaksinya. Perusahaan 
tidak akan memberlakukan hukum, pajak, atau rekomendasi lain kepada Klien terkait transaksi 
apa pun. Jika Klien ragu apakah ia dapat memenuhi kewajiban pajak atau tidak, Klien harus 
berkonsultasi dengan pakar independen.  

17. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pihak ketiga terkait uang 
yang dikirim oleh Klien untuk mengisi kembali Akun Klien saat ini atau ditarik oleh Klien dari 
Website.  

18. Dari waktu ke waktu, atas kebijakannya sendiri Perusahaan dapat memberikan informas i, 
rekomendasi, berita, komentar atau informasi lain tentang pasar kepada Klien untuk tujuan 
informasi. Jika hal ini terjadi:   

-perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas informasi;  

-perusahaan tidak menjamin keakuratan, kebenaran, dan kelengkapan informasi;   

-informasi ini disediakan hanya untuk memungkinkan Klien membuat keputusan investasi sendiri 
dan bukan saran investasi;   

-jika suatu dokumen memuat batasan terkait orang atau kategori orang yang dimaksudkan atau 
dikhawatirkan, Klien setuju untuk tidak memberikan informasi ini kepada orang atau kategori 
orang tersebut;   

-perusahaan tidak menjamin bahwa Klien akan menerima informasi sebelum informasi tersebut 
usang. Klien memutuskan penggunaan informasi ini dalam pengambilan keputusannya sendiri. 
Informasi yang diposting oleh Perusahaan dapat diubah atau dihapus kapan saja tanpa 
pemberitahuan sebelumnya kepada Klien.  

19. Perusahaan tidak akan memberi tahu Klien terkait profitabilitas suatu transaksi atau 
memberikan saran investasi dalam bentuk apa pun selain memberikan informasi mengena i 
keadaan pasar finansial saat ini. Sinyal Trading yang disediakan oleh Perusahaan untuk Klien 
berdasarkan Perjanjian bukan merupakan suatu penawaran dan rekomendasi eksplisit bahwa Klien 
terlibat dalam transaksi trading dan/atau melakukan transaksi, bukan merupakan informasi yang 



objektif dan terpercaya yang menjadi tanggung jawab Perusahaan kepada Klien dan pihak ketiga, 
dan bukan merupakan konsultasi profesional. Klien dengan risikonya sendiri akan bertransaksi 
dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan penilaiannya. Dengan mengirimkan order kepada 
Perusahaan untuk melakukan transaksi, Klien menyatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas 
penilaian dan penelitiannya sendiri mengenai risiko dari transaksi tersebut. Klien mengonfirmas i 
bahwa ia memiliki pengetahuan pasar yang cukup, telah menerima (jika perlu) saran profesiona l, 
dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk membuat penilaiannya sendiri mengena i 
kelebihan dan risiko dari transaksi apa pun. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, 
Perusahaan merekomendasikan agar Klien mempertimbangkan dengan seksama risiko yang 
timbul saat melakukan transaksi dapat diterima atau tidak dengan cara mempertimbangkan tujuan 
dan kemampuan keuangan Klien. Pengungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mencegah Klien 
melakukan transaksi (trading dengan instrumen keuangan derivatif) tetapi dimaksudkan untuk 
membantu Klien menilai risiko terkait dengan transaksi tersebut dan secara bertanggung jawab 
memilih strategi dalam konteks memenuhi Perjanjian dengan Perusahaan. 


