
25 Aturan Trader Sukses Page 1 

25 Aturan Trader Sukses 
“Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect.” 

~Vince Lombardi 

Semua trader sukses itu sama; tapi setiap trader yang gagal mempunyai masalahnya masing-masing. Apa 
kunci trader sukses? Semua trader sukses akan menjawab…”disiplin”.  Setiap trader sukses punya aturan, dan 
pasar akan memberikan apresiasi berupa profit kepada trader yang dapat mengikuti aturannya sendiri. 

Sepanjang 10 tahun sejarah saya trading, selama saya mengikuti beberapa aturan inti, saya tidak pernah rugi. 
 Saya baru rugi ketika saya tidak mengikuti aturan yang sudah saya tetapkan sendiri sebelumnya. Pasar punya 
cara sendiri menggoda trader, dan trader perlu respect terhadap pasar, tapi tetap punya aturan untuk sukses. 

Coba kamu pelajari 25 aturan di bawah ini dan bacalah setiap hari sebelum kamu trading. Pengkondisian 
pikiran itu penting dan aturan-aturan ini akan membantu kamu trading lebih terfokus dan lebih 
menguntungkan. 

#1.  Pasar Membayar Kamu untuk Berdisiplin 

Disiplin membuat uang masuk lebih banyak ke kantong kamu, dan keluar lebih sedikit.  Ini merupakan satu hal 
yang tidak bisa dibantah semua trader. 

#2.  Praktikkan 100% Disiplin, baru Pasar akan Membayar Kamu 

Disiplin harus dipraktikkan 100%, artinya di setiap trade dan di setiap posisi.  Kamu tidak bisa disiplin di 9 dari 
10 trade, dan mengklaim bahwa kamu sudah disiplin.  Seringkali, satu trade yang jelek itulah yang akan 
merusak performance kamu di periode tersebut. 

#3.  Selalu Kurangi Posisi Jika Hasilnya Sedang Buruk 

Untuk apa mengambil risiko rugi besar jika memang hasil kamu sedang buruk? Semua trader yang sukses 
mengikuti aturan ini. Saya selalu mengurangi posisi saya ketika saya sedang merugi, dan mencoba untuk 
kembali ke pasar dengan posisi untung. Barulah setelah saya berhasil untung kembali dua kali, saya 
mengembalikan posisi saya ke ukuran semula. 

#4.  Jangan Pernah Biarkan Posisi Untung Menjadi Rugi 

Pasar dikuasai oleh ketakutan dan keserakahan. Tapi trader yang sukses tidak boleh serakah.  Kita semua 
pernah mengalaminya, dimana pasar membiarkan posisi kita untung. Tetapi, kita berpikir untungnya masih 
kecil sehingga kita menahan posisi tersebut dan akhirnya menjadi rugi. Jangan pernah lagi membiarkan hal itu 
terjadi. 

#5.  Jangan Sampai Kerugian Terbesar Lebih Besar dari Keuntungan Terbesar 

Semua trader sukses punya catatan trading.  Di dalam catatan tersebut, kamu harus pantau berapa 
keuntungan terbesar yang kamu dapatkan di periode trading kamu.  Kemudian, kamu perlu jaga, jangan 
sampai kerugian terbesarmu sampai lebih besar dari jumlah keuntungan terbesar.  Kenapa?  Karena jika mau 
biarkan, maka hasil bersih (nett) dari kedua trade tersebut adalah negatif (loss).  Tidak bagus… 

#6.  Kembangkan Sebuah Trading System dan Setia Kepadanya 

Setiap trader sukses punya sebuah trading system. Kamu juga harus punya. Dan jauh 
 lebih baik jika sistemnya tertulis. Dalam kelas-kelas saya sebelumnya, saya memberikan 
beberapa “resep” sistem tertulis kepada mahasiswa saya.  Itu adalah awal yang baik bagi 
mereka untuk mengembangkan sistem sendiri. Tapi, jangan mengubah sebuah sistem 
hanya jika sistem itu tidak bekerja sehari. Coba terus. Jika sistem itu bisa bekerja di lebih 
dari setengah trade yang kamu lakukan, sistem itu valid, dan kamu harus setia 
kepadanya. 

#7.  Jadilah Diri Sendiri, Jangan Coba Jadi Orang Lain 
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Be yourself. Setiap orang punya toleransi risiko dan profil psikologis yang berbeda. Saya membagi trade saya 
ke 10 “peluru”, karena saya nyaman dengan ukuran posisi tersebut. Saya tidak akan iri kepada teman saya 
yang suka menaruh semua telur di satu keranjang.  Pengalaman dan profil psikologis saya tidak mengijinkan 
saya untuk itu. Semua orang berbeda, dan mencoba menjadi orang lain hanya membuat kamu seperti ikan 
yang mencoba memanjat pohon. 

#8.  Besok Kamu Harus Bisa Trading Lagi 

Perasaan paling tidak enak dari trader adalah mempunyai ide trading yang rasanya jitu, tapi tidak bisa trading 
karena equity di portofolio sudah habis atau terlalu rendah untuk mengeksekusi ide trading tersebut.  Kamu 
harus bisa kembali trading keesokan hari!  Saya selalu menyarankan money management untuk menjaga agar 
modal tidak habis!  Sebagian mahasiswa menyebutnya asuransi.  Sebagian yang lain menyebutkan penyelamat 
jiwa! 

#9.  Buktikan Dirimu Mampu Dulu 

Banyak sekali trader pemula yang mempunyai modal cukup besar (di atas 200 juta) merasa boleh 
menghabiskan semuanya dalam sehari. (dan rugilah dia) Jika kamu tidak mampu mengelola 20 juta, maka 
kamu tidak berhak untuk menambah ukuran portofolio kamu. Ingat: jika kamu rugi 2 lot, perkecil ukuran 
menjadi 1 lot.  Buktikan kamu bisa untung dulu, baru boleh tambah ukuran portofolio. 

#10.  Segera Keluar dari Posisi Pecundang! 

Kamu tidak akan menjadi pecundang ketika satu posisi kamu ternyata salah. Tapi 
kamu akan menjadi pecundang jika kamu tetap bertahan di posisi pecundang itu! 
 Semua trader pasti akan salah. Belajarlah mencintai cutloss. Saya segera akan cut 
loss posisi yang “terasa’” salah tanpa tendeng aling-aling. Jika sepertiga dari trade 
saya salah, dan saya cut loss cepat, maka ruginya kecil, dan tidak akan mengurangi 
keuntungan dari dua pertiga posisi lagi yang untung! 

#11.  The First Loss is The Best Loss! 

Kerugian yang paling pertama adalah kerugian yang terbaik!  Ini saya buktikan dengan pengalaman.  Jika saya 
merasa sebuah posisi sudah tidak baik, maka saya akan langsung cut loss. Titik.  Jangan menunggu rebound 
atau apapun.  Sell saja di bid. Loss yang langsung diambil adalah loss yang terbaik.  Percayalah, dan belajar 
mencintai cut loss. 

#12.  Jangan Berharap dan Berdoa 

Banyak trader baru yang berada di posisi yang rugi berharap dan berdoa bahwa Tuhan akan mengembalikan 
harga sahamnya ke posisi semula. Saya kenal trader seperti ini dan semua modalnya nyangkut. Jika posisi itu 
sudah tidak punya potensi, cut loss!  Tidak perlu berdoa. 

#13.  Jangan Mencari Berita, Sudah Terlambat! 

Saya heran banyak trader yang suka mantengin CNBC waktu trading. Sangat sedikit dari pembawa acara di 
sana mengetahui tentang dinamika pasar dan trading, dan mereka mengaku tahu segalanya! Apapun yang 
mereka sebutkan sebenarnya sudah jadi sejarah, sudah terlambat! Pasar bisa bergerak karena insider sebelum 
berita sebenarnya keluar. Jadi, perlakukan semua berita dan acara finansial cuma sebagai hiburan saja, tidak 
perlu serius begitu… 

#14.  Jangan Berspekulasi! 

Banyak analis, dukun market, market guru terkenal karena kemampuannya “meramal” arah pasar.  Gurita Paul 
bisa meramal, tapi umurnya tidak panjang.  Begitu juga para guru market ini, terkadang ramalannya benar dan 
dia dielu-elukan, ketika salah, orang lupa dengan dia.  Jangan menjadi peramal, jadilah trader! Trader bereaksi 
terhadap dinamika pasar. Ambil keuntungan cukup, dan cut loss dengan kerugian sekecil mungkin. Pulang 
dengan profit di tangan (bukan ego).  

#15.  Cintai Loss 
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Pak, kamu gila, masa loss (kerugian) dicintai. Adalah merupakan fakta bahwa 
semua trader pasti punya posisi rugi. Lebih cepat kamu keluar dari posisi rugi itu, 
keuntungan kamu tidak termakan banyak. Dengan begitu, kamu sudah jadi trader 
yang jauh lebih baik dari 70% trader lainnya. Jangan pernah jatuh cinta pada 
saham. 

#16.  Tidak Ada Gerakan, Segera Keluar 

Trader mengambil keuntungan dari dinamika pasar. Seringkali kita bisa tahu, jika harga tidak kemana-mana 
dalam kurun waktu tertentu, maka sebenarnya pelaku pasar cukup puas dengan harga yang stabil. Adalah 
tidak menguntungkan untuk menaruh modal di saham yang diam. Biarkan saham itu menunjukkan arahnya 
dulu (ada pemanasan dulu), baru kita beli. Modal yang berada di saham sideways adalah modal yang 
menganggur (tidak bekerja). 

#17.  Jangan Pernah Kena Loss Yang Besar 

Faktanya, hanya loss yang besar yang bisa membuat seorang trader menyerah kalah. Lihat lagi aturan #5, #8, 
#10, #11, dan #15. Jika kamu menaati lima aturan tersebut, maka kamu tidak akan pernah melanggar #17. 
 Selain dari segi finansial, dari segi emosional juga jika sebuah loss yang besar menyapu bersih keuntungan 
kecil-kecil yang telah kamu perjuangkan selama ini, kamu akan patah semangat. Butuh waktu lama untuk 
mengembalikan kepercayaan diri setelah terkena loss yang besar. 

#18.  Mulai Dari Yang Kecil 

Ini masih saya praktikkan. Saya menaruh target yang sangat kecil untuk dicapai, misalnya 5% per bulan. Jika 
saya bisa konsisten mendapatkan 5% per bulan, maka pada akhir tahun, modal saya sudah berkembang 60%! 
 Kalau dihitung bunga majemuk, maka dengan cepat modal itu akan bertambah besar. Ada juga teman 
daytrader yang menaruh target rupiah harian, misalnya Rp1 juta per hari.  Jika konsisten, maka pada akhir 
tahun, modalnya akan bertambah Rp200 juta.  Bukan jumlah yang besar, tapi jika dilakukan konsisten dengan 
cepat Rp1 juta per hari bisa menjadi dua-tiga kali lipat atau lebih. 

#19.  Jangan Mengharapkan Home Run 

Saya mengambil semua posisi dengan harapan keuntungan yang terukur.  Jika ternyata posisi tersebut 
memberikan keuntungan sangat besar, biasanya itu karena faktor hoki atau luck. Windfall atau keuntungan 
besar seperti itu tidak selalu datang, tapi posisi yang punya peluang besar untuk memberi keuntungan terukur 
selalu ada.  Carilah itu! 

#20.  Konsistensi Berbuah Kepercayaan Diri dan Kontrol 

Sangat menyenangkan jika pada pagi hari (sejam sebelum lonceng trading), kamu bisa membuka terminal 
trading kamu dan berniat, jika saya mengikuti aturan disiplin ini, maka saya akan mendapatkan keuntungan 
hari ini. Dengan menggabungkannya dengan aturan #9, #18, dan #19, maka dengan segera kamu akan 
menaikkan keuntungan kamu dari kecil menjadi besar. 

#21.  Maksimalkan Posisi Untung Kamu 

Tidak ada pertanyaan lagi, untuk posisi rugi harus langsung dicutloss semuanya. Tapi untuk posisi untung tidak 
begitu. Kamu harus selalu mencoba meraih harga jual lebih tinggi! Gunakan trailing stop untuk menjaga 
floating profit agar tidak hilang. Jika kamu punya 2000 lot saham X, kamu sebaiknya cuma jual 1000 lot 
di target price, dan menaikkan trailing stop di dekat target price, siapa tahu saham tersebut masih bisa naik 
lebih tinggi lagi.  Dengan begitu kamu sudah “bermain dengan uang market”. 

#22.  Ulangi Trade Kamu yang Berhasil 

Beberapa bulan kamu memperhatikan saya, kamu akan tahu saya melakukan 
beberapa hal berulang-ulang pada saham yang itu-itu saja. Kenapa? Karena 
saya jarang salah di sana. Jadilah seperti seorang pekerja bangunan yang 
membangun dinding bata, dengan menaruh batanya satu per satu dengan cara yang sama, hari demi hari. 
 Lihat lagi aturan #6 dan #20,  sukses dibangun dengan kesuksesan yang kecil-kecil dan rutin. 
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#23.  Jangan Over-Analyze, Jangan Menunda, Jangan Ragu! 

Saya banyak bertemu trader tipe analis yang seolah tahu harga saham akan kemana, tapi ketika ditanya 
ternyata dia tidak punya posisi di saham itu. Ketika ditanya kenapa, jawabnya adalah karena dia menunda 
untuk membeli karena menunggu harga yang lebih bagus (yang tidak pernah datang menjemput). Kamu tidak 
akan bisa untung dari posisi yang tidak kamu ambil (kecuali kamu analis)! Jadi, ketika saya melihat potensi, 
saya ambil posisinya (sering makan offer), tapi posisi tersebut saya manage.  Jika salah arah, ya cut loss. 
 Besaran posisi juga saya kelola berdasarkan profil risikonya yang sudah saya persiapkan sebelumnya. 

#24.  Semua Trader Sama di Mata Pasar 

Kita semua mulai hari trading dengan posisi yang sama, nol. Tindakan kita di hari itulah yang menentukan kita 
pulang membawa uang, atau kehilangan uang. Jika kamu bisa mengikuti 25 aturan ini, maka kamu akan baik-
baik saja, dan kemungkinan besar pulang membawa keuntungan. Jika tidak, kamu akan rugi. 

#25.  Pasar Selalu Benar 

The Market is Always Right. Pada akhirnya, pasarlah yang menentukan mau kemana harga itu dibawa. Pasar 
tidak peduli akan perasaan kamu atau saya, dan market tidak punya favorit bahwa si X akan selalu 
menang. Tidak. Market juga tidak dengan sengaja membuat seseorang rugi. Kebodohan dan ketidakdisiplinan 
dirinya sendirilah yang membuat dia itu rugi. 

Belajarlah untuk menghormati pasar, dan berusaha untuk mentaati ke-25 aturan di atas. Jika kamu bisa 
melakukan 25 aturan ini, maka  kamu akan mendapatkan reward dari pasar. 

Sumber: http://pojoksaham.com/2012/11/04/25-aturan-trader-sukses/#more-2257 
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