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1. Gunakan Browser Mozila, Opera 
atau Chrome, kemudian masukan 
alamat Simulasi Saham Online 
knpm.net 
 
Kemudian masukan username dan 
password yg dibuat ketika registrasi 
atau didapatkan dari panitia. 
 

Jika yang belum memiliki username, harap 
Register terlebih dahulu.  

Dan yang lupa password atau username 
klik Forgot Password 

 

Jika anda berhasil login akan muncul tampilan Trading Simulation seperti pada gambar di bawah. 

 



 
 

 
 

 
 

Aplikasi Client memiliki 5 menu utama, yaitu: 

- Account:  
Untuk melihat profile client dan Log out (keluar) dari 
aplikasi trading. 
 

- Trading Simulation:  
Menu ini digunakan user untuk melakukan transaksi beli 
maupun jual. 
 

- Market Info:  
Menu ini menampilkan segala informasi pasar yang 
dibutuhkan oleh user. 
 

- Info:  
Menu ini digunakan untuk melihat peringkat (ranking) 
dari pengguna dan perintah beli/jual yang dilakukan 
pengguna lain secara nyata (real time). 
 

- Chat Room (berada di kanan bawah): 
Menu digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama 
user secara real time 
 

 
 

Menu Order Form adalah tempat untuk memasukkan 
perintah beli/jual. Hal yang harus dilakukan oleh pengguna 
adalah: 

1. Pengguna memasukkan KODE saham yang terdiri dari 
4 huruf kapital. Selain itu, Pengguna juga dapat 
memasukkan nama perusahaan. 

2. Untuk perintah beli klik “Buy” atau klik “Sell” untuk 
perintah jual. 

3. Masukkan Harga (sesuai dengan fraksi harga) 
4. Masukkan Volume (jumlah saham dalam lot) 
5. Kemudian Klik “Submit” 

 
 

Perintah Beli/Jual (order) yang Anda lakukan akan masuk ke dalam menu Order List. Untuk itu, Anda 
harus melihat status dari order Anda. Jika status order “Posted” maka order Anda masih dalam antrian 
(belum tereksekusi). Status “Done” akan muncul jika order sudah tereksekusi (terlaksana). 



 

Transaksi yang sudah terlaksana atau “Done” akan masuk dalam menu Trade List. 

 

Uang anda akan berkurang (withdraw) jika transaksi beli memiliki status Done dan akan bertambah 
(deposit) jika transaksi jual memiliki status Done.  

 

Saham yang anda mikiki akan tampil dalam menu Portofolio. 

 



 
 

Menu Market info terdiri dari 7 sub-menu, yaitu: 

1. Stock Summary:  
Menu ini menampilkan seluruh informasi dari saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
berdasarkan 9 Sektor, yaitu Agri (Pertanian), Mining (Pertambangan), Basic-Ind (Industri Dasar), 
Misc-Ind (Aneka Industri), Consumer (Konsumsi), Property (Properti), Infrastruc (Infrastruktur), 
Finance (Keuangan) dan Trade (Perdagangan). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



2. Stock Detail:  
Menu ini menampilkan informasi Bid/Offer Saham sebanyak 4 tampilan. 

 

 

3. Running Order:  
Menu ini menampilkan keseluruhan perintah Beli dan Jual dari semua status order, baik posted, 
Amend, Cancel, maupun Done. 

 

 



 

4. Running Trades: 
Menu ini menampilkan keseluruhan perintah Beli/Jual yang terjadi (Done)

 
 

5. Stock Ranking: 
Menu ini menampilkan informasi saham berdasarkan peringkatnya, diurutkan berdasarkan volume, 
value, frekuensi, top gainer, top losser 

 
 
 
 
 



6. Market Indices: 
Market Indices : Menu ini menampilkan infromasi indeks-indeks yang terdapat di Bursa Efek 
Indonesia. 

 
 

7. Stock Charts: 
Menu ini menampilkan grafik IntraDay saham 

 

 

CARA BERTRANSAKSI : 
1. Transaksi saham di bursa menggunakan sistem lelang yang di fasilitasi oleh sistem automated 

trading system sehingga bertemunya order pembeli dan order penjual (matched/done) terjadi 
secara otomatis. 

2. Status ORDER ada 4, yaitu POSTED, DONE, CANCELED dan PART DONE 
3. Matched/done – nya transaksi berdasarkan dua prioritas yang secara berurutan, yaitu prioritas 

harga dan waktu antrian. 
4. Perubahan harga saham di bursa di atur dalam empat fraksi, yaitu : 

1. Untuk harga saham dengan rentang Rp 50 sampai dengan Rp 500, ditetapkan 



fraksi/point sebesar Rp 1,-. 
2. Untuk harga saham dengan rentang Rp 500 sampai dengan Rp 5000, ditetapkan 

fraksi/point sebesar Rp 5,-. 
3. Untuk harga saham Rp 5.000 atau lebih, ditetapkan fraksi/point sebesar Rp 25,-. 

5. Fee/biaya Transaksi untuk beli sebesar 0,3% dan jual 0,4%(termasuk VAT/pajak 0,1%). Biaya 
transaksi hanya dikenakan kepada transaksi yang matched/done, bukan yang masih masuk 
antrian (posted) atau CANCELED. 

6. Sedangkan yang dimaksud dengan BID adalah permintaan dan OFFER penawaran. Harga di 
informasi BID dan OFFER adalah harga per lembar saham, untuk jumlah saham satuanya dalam 
LOT ( 1 Lot = 100 Lembar ). 

1. Pertama-tama tentu saja anda harus melakukan transaksi beli. Jadi anda buka Order Form di menu 
OLT. Masukan kode saham yang akan dibeli. Masukan Harga yang di inginkan (Harus sesuai fraksi 
harga), volume yang di inginkan (1 Lot = 100 Lembar). Kemudian klik “Buy” dan klik “Submit”. 

 

2. Buka menu Order List untuk melihat status order anda. Jika anda ketika membeli memasukan 
harga offer (kanan) maka status order akan “done”, tetapi  jika anda ketika membeli memasukan 
harga bid (kiri) maka status order akan “posted”. Yang artinya kalau “done” berarti anda berhasil 
membeli saham sejumlah lot yang ada inginkan. Jika status order “posted” berarti anda belum 
memiliki saham yang akan anda beli karena order anda hanya masuk dalam antrian bid. Order 
“posted” tersebut akan berubah “done” dengan sendirinya jika harga saham tersebut turun dan 
matched dengan harga beli kita. 

 

3. Untuk Menjual adalah kebalikan dari beli, yaitu masuk ke Order  Form pada menu OLT, masukan 
kode saham yang akan dijual, masukan harga yang diinginkan serta masukan jumlah volume sesuai 
dengan yang anda miliki atau kurang. Klik “Sell” kemudian klik “ Submit”. 

 

4. Jika anda menjual saham pada harga Bid (kiri) maka status order anda akan “Done”, tetapi jika 
anda menjual saham dengan harga offer  (kanan) atau lebih dari harga offer maka statusnya akan 
“Posted”. Artinya jika “Done” anda berhasil menjual saham tersebut, tetapi jika “Posted” maka 
anda belum berhasil menjualnya dan order jual anda akan dimasukan ke sistem lelang yang 
otomatis akan “Done” dengan sendirinya jika hargan saham tersebut naik dan “Matched” dengan 
harga jual kita. 

 

5. Order yang Posted bisa kita “amend” (rubah) harga atau volumenya dengan cara klik icon edit 
sebelah kanan status order. 

 

6. Kemudian anda rubah harga atau volumenya kemudian klik “Amend Order”.  Makan order lama 
akan ter-“cancel”, digantikan dengan order baru dengan harga baru dan volume baru.  
Sedangkan untuk meng”Cancel” order sama seperti cara “amend” order tetapi pilih klik “Cancel 
Order”. Maka order anda akan otomatis tercancel. 

 

 

 

 


