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Introduction  
Overview  
 

Melengkapi perangkat-perangkat aplikasi mobile yang telah disediakan 

oleh PT CIMB Securities Indonesia untuk mempermudah para  nasabah 

untuk melakukan transaksi jual dan beli maka PT CIMB Securities 

Indonesia mempersembahkan aplikasi iTrade@CIMB versi iOS yang 

mencakup perangkat iPhone dan iPad. 

 

Objective  
Panduan ini menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi iTrade@CIMB 

pada perangkat iPhone or iPad.  
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Instalasi Dan Perangkat 
 

Perangkat yang dibutuhakan untuk menggunapakan aplikasi iTrade@CIMB iOS 

adalah sebagai berikut: 

 Perangkat iPhone 4s atau seri lebih tinggi 

 Perangkat iPad 2 atau seri lebih tinggi 

 Telah menggunakan iOS versi 8.0.0 atau lebih tinggi. 

 Aplikasi iTrade@CIMB telah terinstall melalui Apple Store dengan kata 

pencarian iTrade@CIMB. 

  



 

Panduan Pengoperasian Aplikasi i*Trade@CIMB iOS 

Pa
ge

4 

Panduan Penggunaan aplikasi iTrade@CIMB iOS 
 

Menjalankan aplikasi iTrade@CIMB iOS 

Setelah download aplikasi iTrade@CIMB iOS melalui Apple Store, maka akan 

dibuatkan sebuah short cut yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini 

 

 

Untuk menjalankan aplikasi iTrade@CIMB iOS, klik/tekan shortcut iTrade@CIMB 
yang sudah tersedia pada layar iPhone/iPad anda. 
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Login ke iTrade@CIMB 
 

Setelah shortcut iTrade@CIMB di tekan, maka program akan menampilkan login form 
untuk selanjutnya silakan memasukkan User ID dan Password anda. 

  

Pada layar diatas ada kolom yang bisa di tick yaitu Save User ID (Lihat tanda panah 
merah) untuk menyimpan User ID sehingga untuk login berikutnya, User ID akan 
secara otomatis akan tercetak pada layar. Untuk password tidak akan di simpan 
karena bersifat rahasia. 

Setelah berhasil login ke sistem maka dilayar akan menampilkan informasi Login 
Success beserta informasi terakhir login ke sistem, seperti pada gambar dibawah ini. 
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Logout dari aplikasi iTrade@CIMB 
 

Untuk keluar dari aplikasi iTrade@CIMB, pada menu bagian bawah bisa digeser 
hingga ke menu paling akhir dimana ada shortcut Sign Out. 

Setelah tombol tersebut di tekan maka akan muncul konfirmasi untuk keluar dari 
sistem seperti pada gambar dibawah ini. Dan tekan OK untuk keluar dari program 
iTrade@CIMB. 
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Watch List 
 

Watchlist adalah menu yang berfungsi untuk memantau pergerakan harga dari satu 
atau lebih saham. 

Aplikasi iTrade@CIMB menyediakan 5 buah watchlist yang bisa dikelola melalui web 
iTrade@CIMB yang bisa diakses pada link berikut https://www.itradecimb.co.id 

Untuk menampilkan daftar watchlist yang tersedia, maka bisa tekan icon kaca 
pembesar (Lihat tanda panah merah) yang tersedia pada layar. 

  

Setelah memilih salah satu watchlist yang tersedia maka akan menampilkan informasi 
pergerakan saham-saham yang terdaftar. 
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Running Trade 
 

Running Trade adalah menu yang akan menampilkan informasi saham-saham yang 
telah match di pasar. 

Menu running trade bisa ditemukan pada bagian Quotes  Running Trade (Lihat 
tanda panah merah). 

  

Running Trade ini juga menyediakan beberapa informasi saham per sektor seperti 
Kompas100 ataupun LQ45. Untuk menampilkan sektornya, tekan icon kaca pembesar 
pada layar yang telah tersedia (Lihat tanda panah merah). 

Selanjutnya layar akan menampilkan informasi sektor seperti pada gambar diatas. 
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Running Trade Summary 
 

Running Trade Summary adalah menu untuk menampilkan informasi terkait saham-
saham yang telah terjadi di market. 

Untuk mengakses menu tersebut bisa melalui Quotes  Running Trade Summary 
(Lihat tanda panah merah) 

 

Penambahan saham bisa dilakukan dengan menekam tombol Plus (+) disisi kanan 
Stock (Lihat Panah Biru). 
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Detail Quotes 
 

Detail Quotes akan menampilkan informasi detail terkait pergerakan dari saham 
tertentu. 

Untuk mengakses menu tersebut bisa melalui Quotes  Detail Quotes (LIhat Panah 
Merah). 

Masukkan kode Stock (Saham) untuk menampilkan detail saham tertentu. 

 

   

Pada tanda kotak biru, masih ada 3 buah titik yang berarti ada submenu yang bisa 
ditampilkan. Submeu yang tersedia pada layar ini adalah chart harian dan informasi 
perusahaan dari saham tersebut. Untuk menampilan submenu tersebut, bisa 
melakukan slide/geser layar pada area kotak biru tersebut. 
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Order Jual - Beli / New Order 
 

Form jual beli dapat ditemukan pada menu Order  Buy/Sell (Lihat Panah Merah). 

Form Jual/Beli itu di dalam satu layar, dan untuk menganti form dari beli ke jual 
adalah dengan mengeser/slide tulisan buy dari kiri ke kanan. Dan berlaku sebeliknya 
untuk mengembalikan form jual ke form beli maka menggeser layar dari kanan ke kiri. 

  

Untuk kolom Client ID akan secara otomatis terisi nomor rekening nasabah. Dan 
untuk mendapatkan informasi quote saham, maka diharuskan memasukan kode 
saham ke kolom stock. 

Setelah mengisi harga dan jumlah saham (dalam satuan lot) dan menekan tombol 
SEND, user akan diminta memasukan PIN sebelum order dikirim ke market. Untuk 
melihat status order, bisa mengakses menu Order List. 
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Mengubah Order / Amend Order 
 

Untuk merubah harga atau quantity dari sebuah order, maka menunya bisa diakses 
melalui Order  Amend (Lihat tanda panah merah). 

  

Untuk mencari order yang bisa di amend, maka silakan tekan tombol FIND dan sistem 
akan menampilan daftar saham-saham yang bisa dirubah. Masukan Price dan Lots 
untuk perubahan yang diinginkan, dan kemudian tekan tombol SEND. 
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Membatalkan Order / Withdraw Order 
 

Untuk menarik order di pasar maka bisa melalui menu Order  Withdraw. 

  

Untuk mencari order yang bisa ditarik dari pasar, maka silakan tekan tombol FIND 
dan sistem akan menampilan daftar saham-saham yang bisa ditarik. Pilih order yang 
ingin ditarik dan kemudian tekan tombol SEND. 
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Order List 
 

Untuk menampilkan daftar order-order yang telah dikirimkan ke bursa, maka bisa 
mengakses menu Order List yang terletak pada menu Order Sum  Order List 
(Silakan lihat panah merah) 
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Trade List 
 

Order-order yang telah terjadi di bursa bisa dipantau melalui menu Trade List yang 
bisa ditemukan di menu Order SumTrade List (Silakan Lihat panah merah) 
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Intraday Stock Detail Information 
 

Menu stock detail bisa diakses melalui menu Intraday  Stock Detail (Lihat panah 
merah). Stock detail akan menampilkan informasi perdagangan yang terjadi antara 
buyer broker dan seller broker. 
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Intraday Stock Summary 
 

Menu stock summary bisa diakses melalui Intraday  Stock Summary (Lihat tanda 
panah merah).  
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Intraday Stock Activity 
 

Menu Stock Activity dapat diakses melalui menu Intraday  Stock Activity (Lihat 
tanda panah merah).  

Masukkan kode broker dan stock yang ingin dipantau, maka akan menampilkan 
informasi aktivitas dari broker tertentu terhadap saham tertentu. 
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Intraday Top 20 Stock 
 

Untuk menu Top 20 Stock bisa diakses pada menu Intraday  Top 20 Stock (Lihat 
Panah Merah).  Menu ini akan menampilkan informasi 20 besar saham yang 
mempunyai aktivitas tertinggi. Pada submenu masih ada opsi untuk Volume, Value, 
Frequency, Gainer dan Loser. Untuk mengakses opsi tambahan bisa menekan icon 
kaca pembesar (Lihat tanda panah biru). 
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Intraday Top 20 Broker 
 

Untuk menu Top 20 boker bisa diakses melalui menu Intraday  Top 20 Broker (Lihat 
Panah Merah).  Menu ini akan menampilkan informasi 20 besar boker yang 
mempunyai aktivitas tertinggi. Pada submenu masih ada opsi untuk Volume, Value, 
dan Frequency. Untuk mengakses opsi tambahan bisa menekan icon kaca pembesar 
(Lihat tanda panah biru). 
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Informasi Portfolio Nasabah 
 

Informasi portfolio nasabah bisa diakses melalui menu My Account  Portfolio (lihat 
tanda panah merah).  
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Informasi Account Payable, Account Receiveable, dan Trading Limit 
 

Menu informasi AR, AP dan Trading limit nasabah bisa diakses melalui menu My 
Account  My Report (Lihat tanda panah merah). 
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Pengantian Password 
 

Pada aplikasi iTrade@CIMB iOS juga menyediakan fasilitas untuk mengubah 
password yang digunakan untuk login ke sistem. Untuk mengakses menu pengantian 
password bisa melalui My Account  Change Password (Lihat panah merah). Secara 
otomatis User ID akan diisikan oleh sistem dan silakan memasukkan password lama 
dan password baru beserta password konfirmasinya. Jika perubahan password 
berhasil maka sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa Password Changed. 
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Password Expired 
 

Password yang tersimpan di sistem memiliki masa berlaku sehingga diperlukan untuk 
merubah password secara berkala. Password expire juga bisa terjadi jika Nasabah 
meminta Customer Service Officer untuk melakukan reset password jika Nasabah 
lupa password. 

Secara otomatis sistem akan meminta Nasabah untuk merubah password jika sistem 
mendeteksi adanya kadarluarsa dari masa berlaku password. 

Masukan password lama dan password baru beserta konfirmasi password baru. Jika 
perubahan password berhasil maka sistem akan menampilkan pesan bahwa 
password telah berhasil diganti. 

  


