
Forex Portfolio Management (FPM) 
 
 
Apa itu Forex Portfolio Management? 

 
Forex Portfolio Management (FPM) adalah strategi trading dengan dana kolektif atau gabungan dari beberapa 
account trading yang kendali trading ada pada satu account yang disebut account manager, sedangkan kendali 
tarik dan tambah dana tetap ada pada masing-masing account. FPM berbeda dengan cara kerja penyatuan dana 
dari reksadana, jika reksadana adalah kumpulan dana masyarakat yang dihimpun dalam satu account, maka 
FPM adalah kumpulan account yang dikelola dalam satu account. Kumpulan account yang dikelola disebut 
account investor dan satu account pengelola disebut account manager. Secara teknis account manager punya 
hak mutlak untuk melakukan transaksi, namun sama sekali tidak punya kendali untuk menarik atau menambah 
dana pada masing-masing account investor, jadi sistem ini sangat aman dari resiko penyalahgunaan dari pihak 
account manager. 
 
Apa perbedaan FPM dengan investasi Fixed Income atau HYIP? 

 
Perbedaan antara FPM dan Fixed Income atau HYIP adalah, jika anda investasi di HYIP atau Fixed Income, anda 
sama dengan meminjamkan modal anda kepada pengelola, jadi anda tidak langsung terlibat pada instrumen 
investasi, melainkan tidak lebih hanyalah program peminjaman uang kepada pengelola, setelah uang sudah di 
terima oleh pengelola maka kendali mutlak ada pada pengelola, anda sudah tidak punya lagi kendali, kecuali 
sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan atau tersurat dalam perjanjian. Sedangkan FPM tidak seperti itu, dalam 
program FPM, anda tidak menyerahkan uang pada account manajer seperti di HYIP atau Fixed Income, pada 
awalnya anda tetap membuka account trading atas nama anda sendiri, dalam pelaksanaannya anda 
menyerahkan sebagian atau keseluruhan saldo pada account manager, sistem pemindahan dana disediakan 
oleh perusahaan comission house, yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga Manager FPM benar-benar 
hanya punya kendali untuk trading, dan sama sekali tidak punya hak untuk menarik dana anda, hanya ada satu 
cara untuk menarik dana anda pada account manager, yaitu dengan mengembalikannya ke account anda lagi. 
 
Bagaimana tingkat keamanannya? 

 
Berbicara soal keamanan, ada dua hal yang perlu kami jelaskan, resiko pertama adalah resiko penggelapan atau 
resiko pembawalarian modal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, misalnya account manager dan 
perusahaan broker. Manager FPM tidak mungkin bisa menggelapkan atau membawa lari uang anda, karena 
Manager FPM bahkan tidak punya kendali untuk menarik dana anda, resiko pengelapan hanya ada pada 
perusahaan broker, namun perlu kita ketahui, sejak forex trading hadir di dunia ini, tidak ada sejarah 
perusahaan broker membawa lari uang nasabah, karena perusahaan broker hanyalah penyalur ke bursa, mereka 
dapat keuntungan dari transaksi (buy/sell) yang dilakukan oleh nasabah melalui accountnya masing-masing, 
setiap kali kita melakukan pembelian atau penjualan, perusahaan broker akan selalu mendapatkan keuntungan 
dari selisih harga jual beli, semakin sering transaksi jual beli dilakukan maka akan semakin banyak keuntungan 
perusahaan. Jadi secara teori resiko dari kedua pihak yaitu Manager FPM dan Perusahaan broker bisa dikatakan 
tidak ada. Resiko kedua adalah resiko Kerugian, itulah fungsi kami, kami adalah tim yang sangat berpengalaman 
dan terlatih dalam bidang ini, kami memiliki tim solid untuk menangani tugas ini, dan yang paling penting 
adalah, kami adalah tim independent yang akan mendapatkan penghasilan dari total profit yang kami hasilkan 
dari account anda, artinya jika account investor tidak untung apalagi rugi, maka kami dan seluruh tim kami tidak 
akan mendapatkan penghasilan, dari situ saja sudah bisa disimpulkan bahwa tidak ada alasan satupun bagi kami 
untuk tidak bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai profit pada account anda. 
 



Berapa profit sharing untuk Manager FPM dan bagaimana mekanisme pembagiannya? 

 
Profit sharing untuk Manager FPM adalah 40%, artinya adalah berapapun keuntungan yang berhasil didapatkan 
oleh tim Manager FPM pada semua account investor yang 40% adalah hak dari Manager FPM, teknis pembagian 
dilakukan oleh sistem perusahaan broker, jika anda menarik kembali dana anda dari account manager ke 
account anda sendiri, maka secara otomatis, semua dana anda akan masuk ke account anda, kecuali hak 
Manager FPM yang 40%. 
 
Jadi intinya ini bisnis forex trading kan? 

 
Ya, benar sekali, hanya saja konsepnya berbeda, pola pikirnya berbeda, strateginya berbeda, tujuannya berbeda, 
pembanding profit juga berbeda. Yang jelas jika kita memilih FPM, maka pola pikir forex yang dikenal dengan 
high return sudah tidak ada lagi. FPM ini sama sekali bukan lahan agressif, melainkan lahan konservatif, artinya 
jika sudah memilih FPM, maka dapat keuntungan berapapun yang penting jauh melampaui bunga deposito dan 
return di unit link dan reksadana, maka sudah harus bersyukur, karena sejak awal tujuan sudah ditetapkan. 
 
Itu artinya Manager FPM sangat optimis jika akan selalu profit? 

 
Ya, tentu saja. Jika tidak sangat optimis tidak mungkin membuat penawaran ini kepada anda. Sebagai praktisi 
forex yang sudah berpengalaman, kami menyadari bahwa inti dari bisnis ini adalah kemampuan trading yang 
meliputi prediksi dan perencanaan, Kami meyakini bahwa memang tidak ada satu orangpun di muka bumi ini 
yang memiliki kemampuan prediksi selalu benar atau prediksi harga akan naik dan pasti selalu langsung naik 
atau sebaliknya, Namun perlu kita ketahui bahwa trading selalu profit itu bisa, dan trading profit besar juga bisa, 
namun trading selalu profit besar itu tidak akan pernah ada, sampai kapanpun. Ini adalah hal-hal yang bersifat 
mental dan spiritual, bukan hanya sekedar intelektual, siapapun yang tidak punya landasan syukur terhadap 
berapapun pencapaian akan sangat riskan untuk terjerumus dalam hal-hal yang bisa membawa pada 
kehancuran. Intinya FPM dihadirkan dengan Deposito dan Reksadana sebagai pembanding, jadi semenjak awal 
investor dan manager FPM sudah punya target, yakni mencapai Return on Investment beberapa kali lipat lebih 
besar dari bunga deposito dan yield reksadana, baik reksadana pasar uang, obligasi, saham maupun campuran. 
 
Semua bisnis pasti ada resiko, Apa resiko terburuk dalam FPM ini? 

 
Terimakasih, memang kami sudah mempersiapkan semua hal, termasuk penentuan minimal modal, penentuan 
perusahaan broker yang dipilih, penentuan strategi trading, namun tetap saja pendapat anda adalah sangat 
benar, kami tetap saja manusia yang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dimasa mendatang, sistem 
kami telah kami uji mulai dari tahun 2001 sd tahun 2011, dan mampu melewati dengan baik, sedangkan 
sepanjang tahun 2001 sd tahun 2011 gejolak pasar terdahsyat yang bisa mengancam kestabilan sistem adalah 
pada Oktober 2008, saat itu adalah gejolak global terbesar sepanjang sejarah, saat itu hampir semua bisnis 
export import mengalami kekacauan, saham-saham dunia mengalami penurunan yang sangat tajam, salah 
satunya adalah saham AIG yang saat itu hampir mencapai titik nol, sementara di Indonesia saat itu saham-
sahamnya juga kacau balau bahkan Bursa Efek Indonesia sempat suspend selama dua hari, saat itu pemegang 
reksadana saham dan unit link equity fund mengalami minus lebih dari 50%, dan Forex saat itu juga bergejolak 
dahsyat, GBPUSD saat itu mengalami penurunan terdahsyat sepanjang sejarah forex, tidak ada pergerakan forex 
yang lebih hebat dari saat itu, namun saat itu strategi kami mampu melaluinya dan tetap exist, Kami optimis 
bahwa kejadian itu akan sangat jarang terjadi, dan Seandainya ada gejolak global yang lebih hebat dari saat itu 
yang mengakibatkan pergerakan yang lebih hebat dari saat itu, maka resiko terburuk adalah menambah dana 
sebesar satu kali modal awal saja dan kami sangat yakin itu sudah menyelesaikan masalah, andaikan itu terjadi 



anggap saja ini adalah bisnis yang memerlukan suntikan dana segar, karena bisnis apapun selalu ada hal ini. 
Kami tetap sampaikan ini, meski secara teori kemungkinan terjadi adalah sangat-sangat kecil. 
 
Berapa minimal modal untuk bergabung dengan program ini? 

 
Untuk bisa berpartisipasi dengan program FPM ini, dibutuhkan modal sebesar $.10,000.00 Per Unit. Satu unit 
bisa terdiri satu account dengan modal $.10,000.00 atau dengan dua account masing-masing $.5,000.00 atau 
dengan berapapun account yang penting total semua account adalah $.10,000.00, jumlah account satu dan 
account lainnya tidak harus sama, yang penting dari total semua account adalah $.10,000.00. 
 
Oke, Bagaimana cara bergabung dengan program ini? 

 
Caranya sangat gampang, kami akan memandu anda, Pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening 
trading di Instaforex, dokumen yang harus dipersiapkan adalah Scan KTP Asli dan Scan Dokumen Lain yang ada 
nama dan alamat yang sama dengan KTP anda, misalnya, Tagihan Telephone, Tagihan Listrik, Kartu Keluarga, 
Sim dan lain sebagainya. Setelah dokumen disiapkan silahkan ikuti langkah-langkah berikut; 
 

Silahkan buka www.instaforex.com, Silahkan klik "Open Account" dan Isi Formulir Online, disitu anda akan 
diminta untuk memasukkan kode affiliasi, silahkan masukkan kode affiliasi jika tidak ada silahkan masukkan 
salah satu kode berikut : "mojopahit" atau "indonesiakoe". Jenis akun silahkan dipilih "Standart", Leverage 
silahkan dipilih "1:600", Server silahkan dipilih "USA" atau "Hongkong" atau "Singapore". Klik submit dan 
Selesai. Saat itu juga anda akan dapat konfirmasi keberhasilan pembukaan account, disitu anda langsung dapat 
nomor akun dan password trader, silahkan simpan dengan baik. 
 

Langkah berikutnya anda harus transfer dana untuk deposit, anda bisa deposit menggunakan cara setor 
langsung ke bank instaforex rusia (proses ± tujuh hari), transfer via exchanger lokal (beberapa jam), tranfer via 
Liberty Reserve (beberapa menit), dan masih ada beberapa metode transfer, jika ingin percepatan silahkan 
gunakan liberty reserve. Jika anda memilih menggunakan Liberty, maka persiapannya adalah : 1. silahkan buka 
akun gratis LR di www.libertyreserve.com, 2. Silahkan isi data dengan lengkap dan benar sampai dengan selesai. 
3. Setelah Akun LR jadi, silahkan beli LR di exchanger lokal sejumlah dolar yang anda butuhkan. 4. Setelah anda 
membeli LR, maka rekening LR anda sudah ada isinya, dan kini saatnya dimasukkan ke akun anda di Instaforex. 
Dari proses awal hingga selesai mungkin terkesan sedikit ribet bagi anda jika belum terbiasa, dan jika anda 
menghendaki, kami akan membantu anda mulai dari proses pembukaan account forex, pembukaan liberty 
reserve dan lain sebagainya, anda cukup siapkan dokumen yang dibutuhkan, dan tim kami akan membantu 
hingga selesai, baru setelah sudah masuk ke wilayah transaksi keuangan, misalnya deposit, harus anda sendiri. 
 

Setelah account anda sudah siap dijalankan silahkan serahkan account anda kepada kami, dengan cara mengisi 
formulir online yang sudah kami sediakan. dan anda tinggal menunggu konfirmasi dari tim kami, tentang 
pengaktifan account anda pada Virtual Private Server (VPS). 
 
Apa itu VPS? 

 
VPS adalah Virtual Private Server, atau server khusus untuk menjalankan trading otomatis, VPS diperlukan untuk 
mengantisipasi listrik padam dan putusnya koneksi internet lokal.  
 
 
 
 



Biaya Administrasi 
 

Setiap account yang dikelola menggunakan FPM, akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya adalah Rp. 
15.000,- per-in margin $500.00 yang dibayarkan setiap bulan, dan tanggal pembayarannya setiap tanggal 10 tiap 
bulannya dan sejak pertama kali bergabung dalam pengelolaan FPM. Biaya administrasi yang diwajibkan untuk 
dibayarkan oleh investor maksimal Rp. 300.000,- per-account. 
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