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ABSTRACT
Forex Online trading is a new investment model that allows investment players to
conduct activities in the form of trading (buying and selling) foreign exchange
with the online system.This training aims to introduce to the audience especially
“Braja Caka’s” independent youth community in making online Forex trading
investments.Methods used are lectures, discussions, direct practice to conduct
execution on the foreign exchange market that has been provided various means to
do so. Data collection is used to test the ability of participants in controlling the
material taught by using the quesioner and observation to the audience to see the
ability to assess the ability of trainees in using software that will be used for
trading. From the practice undertaken, the audience can master the basic
techniques in media usage required to conduct Forex Online trading transactions
properly. Mastery of meta trader 4 software as a trading application, a little
technical analysis and fundamental analysis as a basis for conducting excuses to
provide maximum benefits.
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1. PENDAHULUAN
Pemuda adalah calon generasi penerus bangsa.Untuk itu para
pemuda harus mempersiapkan diri untuk menghadapai tantangan kedepan
dalam rangka menggantikan peranan dalam menjadikan bangsa ini lebih
maju dan berkembang lebih baik.Pemuda adalah asset bangsa yang harus
benar-benar mendapatkan berbagai manfaat atas hadirnya negara Karena
maju mundurnya bangsa ini kedepan sangat ditentukan oleh pemuda hari
ini.Pendidikan formal menjadi wajib untuk menciptakan pemuda menjadi
insan yang cerdas secara inteligensi tetapi karakter building juga tidak kalah
pentingnya agar para pemuda tidak hanya cerdas secara akal tetapi juga
cerdas secara emosional dan spiritual.
Untuk menghadapi kerasnya persangan diberbagai bidang, pemuda
juga harus dibekali dengan bergabagai kemampuan praktis yang nantinya
dapat mengembangkan intuisi mereka, oleh sebab itu mereka juga perlu
dibekali pelatihan-pelatihan yang dapat dijadikan sarana untuk berkembang
lebih baik lagi.
Dunia bisnis dan investasi menjadi satu satu bagian yang penting
bagi para pemuda untuk dikuasi agar ada perubahan pola berfikir yang lebih
kreatif dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat seperti
sekarang ini.Sangat disayangkan memang ketika bicara tentang pemanfaatan
teknologi pada dunia bisnis dan investasi dilapangan banyak sekali kendala
yang muncul, sehingga peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk
berbagai bisnis dan investasi jarang termanfaatkan dengan baik.Minimnya
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literasi dan informasi membuat mereka hanya menggunakan kemajuan
teknologi untuk hal-hal tidak terlalu penting.
Akhir-akhir ini muncul fenomena baru dengan pergeseran pola-pola
investasi yang awalnya hanya dapat dilakukan dengan cara
konvensional/manual menjadi bisnis investasi yang berbasis Online Sistem,
sehingga memungkinkan kepada sipa saja untuk dapat melakukan bisnis
tersebut kapanpun dan dimanapun selama mereka memiliki akses/koneksi
internet dan perangkat yang memang dibutuhkan untuk sarana investasi
tersebut.
Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial
yangtergolong paling high risk-high return investment.Artinya, peluang
untuk memperolehkeuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan
persen perbulan namundiimbangi dengan kemungkinan kerugian yang besar
apabila tidak dikelola dengan baik.
Perlu di pahami konsep high risk-high return disini. Pada dasarnya,
semua jenisinvestasi memiliki kemungkinan merugi. Besarnya potensi
kerugian akan sebandingdengan besarnya potensi keuntungan yang dapat
kita peroleh disini. Semakin besarpotensi keuntungan yang dapat diperoleh
disini, maka semakin besar juga potensikerugian yang dapat timbul dan
sebaliknya.Dari latar belakan diatas saya berkeinginan melakukan
pengabdian dalam bentuk pelatihan “Investasi di pasar modal dan pasar
VALAS berbasil Online”(FOREX Online Trading) pada pemuda di
Lampung Timur.

2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Struktur Investasi
Secara sederhana, investasi dilihat dari wilayah atau obyek investasinya
dibagi menjadidua yaitu sektor riil dan sektor finansial.Kedua sektor ini
telah lama digeluti meski tentusaja sektor riil pada awalnya merupakan
perintis awal dunia investasi.

Gambar 2.1 Investasi Sumber : www.belajarforex.com.
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Pada era tahun 70 hingga akhir 90 an, mereka yang awam lebih
terbiasa dengan investasisektor riil seperti sektor properti dan perkebunan.
Namun setelah masa krisis moneter menimpa negara kita, para investor
mulai mencari jenis investasi dengan return yangbesar dalam tempo yang
singkat dan di sinilah trend investasi sektor finansial mulaibooming.
Investasi sektor riil umumnya membutuhkan modal yang besar
danmemakan waktu yang relatif lama untuk berkembang karena besarnya
modal makalikuiditasnya tidak secepat sektor finansial.
2.2Pengertian Foreign Exchange
Forex trading adalah instrumen investasi berupa perdagangan valuta
asing yang berpasang-pasangan. Forex sendiri memiliki beberapa nama lain
seperti Fx, margin trading, atau bahkan perdagangan valas. Itu semua
kurang lebih mengacu pada forex trading.
Keuntungan dalam berinvestasi forex (forex merupakan singkatan
dari foreign exchange) diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual
dari mata uang yang kita transaksikan. Forex trading diperdagangkan dalam
pasangan-pasangan mata uang yang biasa disebutpairs.Contohnya USD/JPY
yang artinya pasangan nilai tukar antara US Dollar dan Yen Jepang.
Diantara instrumen investasi di lantai bursa, forex trading adalah
instrumen yang paling besar kapitalnya. Besarnya sekitar US$ 2 triliun (
ingat, dalam Dollar AS). Itu sekitar 46 kali lebih besar dibanding pasar
bursa komoditi berjangka (seperti: karet, kopi, dan emas) lainnya. Atau
ribuan kali lebih besar dari total transaksi di Bursa Efek Jakarta. Dengan
kapitalisasi sebesar itu, maka forex trading dikenal sebagai pasar paling
likuid danterbesar di dunia.
Hanya 5% dari dana di atas yang merupakan dana pemerintah yang
sifatnya rutin. 95% lainnya milik para investor bebas dari berbagai
dunia.Benar-benar pasar terbesar dansangat majemuk. Kelebihan lainnya
adalah forex trading adalah instrumen investasi yang aktif 24 jam sehari dan
5 hari seminggu. Dimulai dari pasar Eropa, Amerika, Asia danAustralia.
Jadi tidak seperti Bursa Efek Jakarta yang hanya dapat bertransaksi di siang
hari, pada forex trading (khususnya pada online forex trading) kita dapat
bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
2.3 Pairs dalam Forex
Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan disini. Hanya
beberapa mata uang Negara maju yang biasa dipergunakan yaitu USD (US
Dollar), JPY (Yen Jepang), GBP(Poundsterling Inggris), EUR (Euro), CHF
(Swiss Franc), dan AUD (Australian Dollar).
Jadi apabila kita berinvestasi di pasar forex trading, maka kita tidak
akan menemukan pairs berupa IDR (Indonesian Rupiah) dengan USD.
Yang ada adalah pasangan-pasangan mata uang seperti EUR/USD,
USD/JPY, CHF/USD, dan sebagainya.
2.4 Perbedaan Forex dengan Money Changer
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Ini salah satu perbedaannya dengan money changer pada umumnya.
Kalau Anda pergi kemoney changer dan menukar Rupiah Anda dengan
Dollar, maka itu artinya Andamelakukan transaksi dengan pasangan
IDR/USD alias Indonesian Rupiah dengan USDollar.
Ini tidak pernah terjadi dalam perdagangan forex.Secara tradisi, mata
uang yang diperdagangkan hanyalah mata uang negara yang secara
fundamental telah maju denganvolume ekspor impor yang besar serta
stabil.Ciri berikutnya dalam forex trading adalah dia tidak pernah
diperdagangkan secara fisik. Berbeda jika Anda harus pergi ke money
changer dan menukar Dollar
Anda, maka Anda diwajibkan membawanya dalam saku Anda secara
fisik. Di forex, jual beli tidak dilakukan secara fisik.Yang tercatat hanyalah
bukti transaksi saja serta kapan Anda melakukan transaksi.semua cara
transaksi dan bukti-bukti transaksi pun dilakukan secara online. Anda cukup
mengisi user id dan password yang diberikan oleh penyedia platform (dalam
hal ini disebut pialang atau broker).transaksi tersebut tidak lagi dibatasioleh
tempat dan waktu. Berhubung ditangani oleh sistem dan bukan lagi melalui
teleponyang notabene harus dipegang oleh manusia (dealer) maka investor
dapat berinvestasi forex kapan saja dia mau selama 24 jam sehari dengan
berbagai kemudahan.
Salah satu bagian yang paling menonjol dalam dunia forex adalah
model perdagangannya yang dilakukan dengan sistem margin trading.
Margin trading adalah sebuah sistem perdagangan dengan hanya
menggunakan jaminan saja dalam bertrading.Ini berbeda dengan sistem
perdagangan dengan metode spot yang biasa kita lakukan sehari-hari.
Maksudnya spot adalah perdagangan dengan sistem satu tukar satu.

3. METODE PENGABDIAN
3.1 Pendekatan
Pelatihan ini dilakukan dengan gabungan berbagai metode agar mudah
dipahami, atraktif dan lebih menarik diantaranya adalah ceramah,
diskusi, praktek langsung untuk melakukan ekskusi pada market valuta
asing yang sudah disediakan berbagai sarana untuk melakukan hal
tersebut.
3.2 Mitra Pengabdian
Mitra dalam pelatihan ini adalah komunitas pemuda kreatif Braja Caka
Way Jepara Lampung Timur. Komunitas pemuda kreatif Braja Caka
adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh para pemuda dan pemudi
Desa Braja Caka dengan tujuan membangun kreativitas para anggotanya
dalam berbagai bidang kegitan yang bermanfaat dalam menunjang
keberhasilan mereka di masa depan.
3.3 Paket Teknologi
Paket teknologi yang di butuhkan adalah Notebook, LCD Proyektor,
koneksi internat serta software Meta Trader 4 yang telah terintegrasi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
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3.4 Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menguji kemampuan
peserta dalam menguasi materi yang di ajarkan dengan menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :
a. Kuesioner
Teknik ini digunakan untuk menilai kemampun peserta pelatihan
dalam memahami teori yang telah diberikan
b. Observasi/pengamatan
Teknik ini digunakan untuk menilai kemampuan peserta pelatihan
dalam menggunakan software yang akan digunakan untuk melakukan
trading.
3.5 Teknik Analasis Data
Dalam pengabdian ini teknik analisis data yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dan kuantitatif yaitu teknik penyajian dengan
mendeskripsikan hasil secara teoritik, mapun dengan angka, tabel,
gambar dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari praktik yang dilakukan para audien dapat menguasi teknikteknik dasar dalam penggunaan media yang dibutuhkan untuk melakukan
transaksi Forex Online trading dengan baik. Penguasaan software meta
trader4 sebagai aplikasi trading, sedikit Analisa teknikal dan Analisa
fundamental sebagai dasar untuk melakukan ekskusi agar memberikan
keuntungan yang maksimal.

Gambar 4.1 Penguasaan Materi
Dari bar chart di atas dapat diketahui bahwa dari total peserta yang
mengikuti pelatihan 27 peserta dengan komposisi 79% memiliki
pemahaman yang baik, yang artinya sebanyak 21 peserta pelatihan pahan
terhadap materi yang di ajarkan, sementara peserta yang kurang memahami
materi sebesar 16%, yang artinya 4 peserta kurang memahami dengan
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materi yang di ajarkan, dan yang tidak memahami materi sebesar 9%, yang
artinya sebanyak 3 peserta yang tidak memahami dengan materi yang di
ajarkan.

Gambar 4.2 Minat Membuka Real Account
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa setelah diberikan pelatihan
dengan asumsi bahwa sebelum pelatihan mereka tidak mengenal sama
sekali tentang forex online trading diperoleh minat mereka untuk memulai
investasi dengan tingkat minat untuk membuka real account dan mumulai
trading sebesar 63 % atau 17 peserta pelatihan, sementara 21% atau 6
peserta kurang berminat dan sisanya sebesar 16% atau 4 peserta tidak
berminat membuka account real untuk memulai trading forex online.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Memahami forex ( foreign exchang) online trading adalah sesuatu yang
mudah hal ini dapat dilihat dari sebagian besar peserta dapat memahami
materi pelatihan dengan baik.
2. Para peserta langsung dapat praktik dengan akun demo account dengan
pergerakan yang sama persis dengan real account.
3. Para peserta mampu memprediksi pergerakan harga yang akan terjadi
dengan menggunakan indicator teknikan moving average.
5.2 Saran
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1. Memang untuk menjadi ekspertdibutuhkan waktu dan jam terbang
(pengalaman) yang panjang.
2. waktu 2 jam tentunya belum cukup untuk menjadikan peserta benarbenar memiliki kemampuan menganalisis pergerakan harga, baik
menggunakan analisisteknikal maupun fundamental yang baik untuk
menghasilkan profit yang konsisten setiap hari.
3. Perlunya tindak lanjut dari pelatihan ini dalam bentuk “Workshop” yang
memungkinkan peserta dapat langsung membuka Real Account.
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