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Tampilan Awal SPOT 
1. Registrasi. Tap tombol ini untuk membuat akun SPOT atau

melihat status registrasi. 

2. Customer Service. Tap icon ini untuk mendapatkan kontak

customer service. 

3. IHSG. Bagian ini menampilkan update terakhir ringkasan IHSG. 

4. Konten Home. Bagian ini menampilkan beberapa informasi

untuk guest users, antara lain world indices, commodities, 

currencies, product, dan track record. 

5. Login. Jika sudah memiliki akun, tap link untuk login ke akun

SPOT Anda. 
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Login 

1. User ID. Masukkan user ID Anda yang sudah terdaftar. 

2. Password. Masukan password yang sesuai dengan user ID Anda. 

3. Lihat Password. Anda dapat melihat password yang sudah Anda 

ketik. 

4. Lupa Password. Jika lupa password, Anda akan dibantu untuk

me-reset password. 

5. Ingat User ID. Pilihan untuk mengingat User ID secara otomatis

sehingga untuk login berikutnya sudah secara otomatis terisi. 

6. Login. Tap setelah Anda memasukkan user ID dan Password. 

7. Registrasi. Jika belum memiliki akun, Anda dapat mendaftar

terlebih dahulu. 

8. Syarat dan Ketentuan. Tap untuk membuka informasi syarat dan 

ketentuan menggunakan aplikasi SPOT. 

Login Trading Account 
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Login Trading Account -
Biometric 

1. Login. Tap tombol ini untuk melanjutkan ke akun yang 

sudah terdaftar dengan login biometric. 

2. Ganti Akun. Login ke akun lain dengan menggunakan

user ID dan juga password. 

Tampilan ini akan Anda temui apabila Anda sudah mengaktifkan

login menggunakan biometric (Face ID untuk iOS ataupun

Fingerprint untuk Android) pada All Menu. 
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1. Top Gainer Stock. Bagian ini menampilkan

ringkasan saham top gainer dalam mode 

running text.

2. Search. Tap dan ketik kode/nama saham

yang ingin Anda cari.

3. Customer Service. Tap icon ini untuk

mendapatkan kontak customer service.

4. IHSG. Bagian ini menampilkan nilai terbaru

IHSG.

5. Stock Ranking. Bagian ini menampilkan

peringkat saham yang diurutkan

berdasarkan gain/loss.

6. Watchlist. Jika user sudah membuat

watchlist, maka stock rankingakan

digantikan dengan list watchlist.

Home
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Basic Order 

1. Search. Tap dan ketik kode/nama saham yang ingin Anda cari. 

2. S M D A. Ketika berwarna oranye, menandakan apakah suatu

saham secara berurutan, termasuk ke dalam saham Syariah, 

Margin, Day Trade, dan juga apakah suatu saham termasuk dalam

Acceleration Board. 

3. Icon v. Untuk melihat saham yang terakhir dilihat ataupun saham

yang berada dalam watchlist. 

4. Margin. Margin menandakan seberapa besar haircut ratio dan 

limit saham tersebut yang dapat digunakan oleh Anda ketika

membeli saham tersebut. 

5. Icon ✰. Menambahkan saham yang sedang aktif dilihat ke dalam

watchlist. Anda dapat memilih saham akan disimpan ke watchlist 

yang mana seperti gambar berikut. Suatu saham dapat disimpan

ke lebih dari satu watchlist. 

Tampilan Stock Order - Order Book 
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a. Add New Watchlist. Anda 

dapat membuat watchlist 

baru, di mana Anda akan

melihat gambar seperti

berikut untuk menentukan

nama watchlist seperti

gambar berikut.

b. Tap untuk menyimpan

saham ke dalam watchlist-

watchlist pilihan. 

6. Pilih Akun. Untuk memilih akun

apabila akun Anda terdaftar sebagai

akun agent/sales. Apabila Anda 

bukan agent/sales, Anda tidak akan

melihat icon v ini. 

7. Portfolio. Untuk ke melihat portfolio 

akun yang sedang aktif. 

8. Tabbing Buy, Sell, dan 

Amend/Withdraw. Untuk memilih

jenis transaksi yang ingin dilakukan.

9. View Mode. Untuk mengganti jenis

tampilan yang ingin dilihat pada suatu

harga. Ada 3 pilihan, yaitu: 

a. Change (%). Perubahan

gain/loss dari harga open. 

b. Bid/Offer. Volume bid/offer. 

c. Add. Penambahan dan 

pengurangan volume order. 

10. Button Buy atau Sell. Untuk

melakukan transaksi beli atau jual. 

(a) (b)
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1. Tabbing Basic dan Advanced. Untuk memilih apakah transaksi yang 

dilakukan adalah basic atau advanced. 

2. Buy Price. Menentukan harga yang ingin dibeli. Tap icon kalkulator

untuk membuka halaman kalkulator. 

3. Vol (Lot). Menentukan jumlah volume ataupun lot yang ingin dibeli. 

Tap icon kalkulator untuk membuka halaman kalkulator. 

4. Icon ^ v. Untuk menaikkan atau menurunkan harga per tick ataupun

volume per satuan. 

5. Quick Lot. Untuk menentukan jumlah lot secara cepat dari jumlah

cash yang tersedia, kecuali apabila yang di-tap adalah max limit. 

6. Buy. Untuk mencatat transaksi Buy Anda. Anda akan menerima

keterangan bahwa order berhasil terkirim atau tidak. 

Tampilan Stock Order - Buy 
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1. Tabbing Basic, dan Advanced. Untuk memilih apakah transaksi

yang dilakukan adalah basic atau advanced.

2. Sell Price. Menentukan harga yang ingin dijual. Tap icon 

kalkulator untuk membuka halaman kalkulator.

3. Vol (Lot). Menentukan jumlah volume ataupun lot yang ingin

dibeli. Tap icon kalkulator untuk membuka halaman kalkulator.

4. Icon ^ v. Untuk menaikkan atau menurunkan harga per tick 

ataupun volume per satuan.

5. Quick Lot. Untuk menentukan jumlah lot secara cepat dari

jumlah portfolio yang tersedia.

6. Sell. Untuk mencatat transaksi Sell Anda. Anda akan menerima

keterangan bahwa order berhasil terkirim atau tidak. 

Tampilan Stock Order - Sell 
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Amend hanya dapat dilakukan untuk basic order. Withdraw dapat

dilakukan untuk basic maupun advanced order. 

1. Daftar Order. Tabel berisi daftar order, dapat digeser ke atas, 

bawah, kiri, dan kanan. 

2. Checklist. Untuk menentukan saham yang ingin di-amend atau

di-withdraw. Apabila hanya satu order yang dipilih dan itu

berupa basic order, maka akan muncul button Amend dan 

Withdraw. Apabila ada lebih dari satu order yang dipilih, maka

hanya muncul button Withdraw. 

3. Amend. Hanya dapat dilakukan apabila order belum dieksekusi

oleh market. Anda akan menerima keterangan bahwa order 

amend berhasil terkirim atau tidak. 

4. Withdraw. Hanya dapat dilakukan apabila order belum

dieksekusi oleh market. Anda akan menerima keterangan

bahwa order withdraw berhasil terkirim atau tidak. 

Tampilan Stock Order - Amend / Withdraw 

sucorsekuritas.com 12



1. Tabbing Price, Volume, dan Amount. Untuk memilih jenis

kalkulator yang ingin digunakan. 

2. Icon ^ v. Untuk menaikkan dan menurunkan harga per tick. 

3. Price Range. Untuk menunjukkan rentang harga dan besar nilai

tick saham dari ARA hingga ARB. Dapat di-tap untuk mengganti

nilai harga dengan cepat. 

4. Batal. Menutup kalkulator tanpa menggunakan nilai yang sudah

dimasukkan. 

5. Simpan. Menutup kalkulator dengan menggunakan nilai yang 

sudah dimasukkan. 

Tampilan Kalkulator - Price 
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1. Quick Add Amount. Untuk menambahkan jumlah uang yang 

ingin dibelanjakan secara cepat. 

2. Pengurangan. Digunakan untuk mengurangi jumlah lot order 

dengan cepat dari kolom vol yang sudah ada dengan

mengalikan fraksi yang dipilih dengan pembulatan ke bawah. 

Contoh: 1/4 dari 100 adalah 25, 1/3 dari 100 adalah 33. 

3. Limit dan Cash. Untuk menentukan jumlah uang sesuai dengan

jumlah limit ataupun cash yang tersedia. 

Tampilan Kalkulator - Volume 
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Amount Order. Digunakan untuk memasukkan total nilai harga order 

saham dengan lebih mudah. Jumlah lot secara otomatis akan muncul

berdasarkan hitungan total nilai harga order dibagi dengan harga

saham yang Anda masukkan. Contoh: apabila harga saham 750, dan 

Anda menekan 1 juta, maka secara otomatis vol akan terisi 13 lot dari

pembulatan hitungan 1 juta : 750 * 100 =13,3 lot. 

Tampilan Kalkulator - Amount 
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Stock Quote 

1. Stock Summary. Bagian ini menampilkan

ringkasan saham. 

2. Periode. Pilih periode untuk mengatur

tampilan chart secara harian, 

3. mingguan, bulanan, atau tahunan. 

4. Chart. Untuk melihat pergerakan suatu

harga saham berdasarkan periode yang 

dipilih. 

5. Trading View Chart. Tap untuk ke

halaman Trading View. 

Chart
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Broker Summary. Bagian ini menampilkan jumlah lot yang telah

dibeli dan dijual oleh masing-masing broker. Informasi akan

ditampilkan setelah market tutup. Anda dapat melakukan filter 

broker summary berdasarkan net buy, net sell, sell, atau buy. 

Broker Summary 
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Spot Signal. Bagian ini menampilkan referensi dan trend 

dari suatu saham berdasarkan insight dari Hawksight.co

Signal 
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1. Periode. Pilih periode untuk menampilkan informasi saham

secara harian, mingguan atau bulanan. 

2. Informasi saham. Bagian ini menampilkan informasi saham

berupa: 

a. Tanggal

b. Close price 

c. Volume 

d. Value 

e. Open Price 

f. High Price 

g. Low Price 

Tabel dapat digeser ke atas, bawah, kiri, dan kanan. 

Daily 
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Done History. Bagian ini menampilkan informasi rekaman transaksi

yang telah terjadi pada hari tersebut. Informasi yang ditampilkan

berupa: 

a. Time 

b. Close Price 

c. Change (%) 

d. Volume 

e. Buyer 

f. Seller 

Tabel dapat digeser ke atas, bawah, kiri, dan kanan. 

Done History 
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Trade Book. Bagian ini menampilkan informasi frekuensi, value, 

dan volume transaksi yang terjadi pada suatu harga tertentu di 

hari tersebut. 

Trade Book 
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1. Periode. Pilih kuartal dan tahun untuk

menampilkan informasi finansial. 

2. Informasi Financial. Bagian ini menampilkan

informasi finansial perusahaan. 

Financial 
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1. Volume/Value. Untuk melihat data transaksi oleh asing

yang terjadi berdasarkan volume atau nilai transaksi. 

2. Informasi Foreign. Bagian ini menampilkan informasi

foreign berupa: 

a. Date (Tanggal transaksi) 

b. Net Buy 

c. Foreign Buy 

d. Foreign Sell 

e. Total Foreign 

Tabel dapat digeser ke atas, bawah, kiri, dan kanan. 

Foreign 
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1. Menu Fast Order. Akses menu Fast Order dengan cara tap All menu 

> Transaksi > Fast Trade 

2. Volume. Untuk memasukkan jumlah lot yang akan di-order. 

3. View Mode. Tap untuk mengganti jenis tampilan yang ingin dilihat

pada suatu harga. Ada 3 pilihan, yaitu: 

a. Change (%). Perubahan gain/loss dari harga open. 

b. Bid/Offer. Volume bid/offer. 

c. Add. Penambahan dan pengurangan volume order. 

4. Order button. Tap dua kali untuk melakukan order setelah

memasukkan jumlah volume terlebih dahulu (no 1). Tombol merah

untuk buy, tombol hijau untuk sell. 

5. Price. Untuk menampilkan lebih banyak pilihan harga, user dapat

menggeser ke atas dan bawah. 

6. Withdraw All Buy/Sell. Untuk membatalkan seluruh order yang 

sudah terkirim. 

7. Jumlah order yang terkirim. 1 (100) artinya Anda baru melakukan

order buy sebanyak 1 kali dengan total jumlah saham 100 lot. 

Fast Trade 
Chart
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8. Amend. Untuk memindahkan order dengan

harga saat ini ke harga yang baru. 

9. Withdraw. Untuk membatalkan order. 

Fast Trade 
Chart
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TS (Trailing Stop) 
1. Opsi TS Sell. Untuk menggunakan fitur TS Sell, Anda 

dapat tap sell saham yang ingin Anda jual, lalu pilih

opsi TS di antara basic dan advanced. 

2. Vol (Lot). Masukan jumlah Lot yang akan Anda TS Sell. 

3. Kondisi TS. TS sell akan dieksekusi ketika kondisi yang 

diatur pengguna terpenuhi. 

4. Durasi TS. TS sell akan dieksekusi hingga tanggal

yang ditentukan oleh pengguna. 
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1. Tabbing Basic dan Advanced. Untuk memilih apakah transaksi yang dilakukan
adalah basic ataupun advanced. 

2. Buy Price. Menentukan harga yang ingin dibeli. Tap icon kalkulator untuk
membuka halaman kalkulator. 

3. Vol (Lot). Menentukan jumlah volume ataupun lot yang ingin dibeli. Tap icon 
kalkulator untuk membuka halaman kalkulator. 

4. Icon ^ v. Untuk menaikkan dan menurunkan harga per tick ataupun volume per 
satuan. 

5. Kondisi jenis harga. Untuk menentukan acuan jenis harga untuk eksekusi advance 
order. Terdapat 3 pilihan, yaitu: 
a. `Last Price. Harga terakhir dari pasar. 
b. Bid Price. Harga beli yang bersedia diterima oleh pembeli. 
c. Offer Price. Harga jual yang bersedia diterima oleh penjual. 

6. Syarat ≤ dan ≥. Sebagai pembanding kondisi jenis harga dan harga. 
7. Kondisi harga. Untuk menentukan acuan harga untuk eksekusi advance order. 
8. Valid hingga. Untuk menentukan sampai kapan advanced order akan valid, 

maksimal 7 hari kalender. 
9. Buy. Untuk mencatat transaksi Buy Anda. Anda akan menerima keterangan bahwa

order berhasil terkirim atau tidak.

Advanced Order
Tampilan Advanced Order - Buy
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1. Tabbing Basic, TS, dan Advanced. 
2. Untuk memilih apakah transaksi yang dilakukan adalah basic, trailing stop, 

ataupun advanced. 
3. Sell Price. Menentukan harga yang ingin dijual. Tap icon kalkulator untuk

membuka halaman kalkulator. 
4. Vol (Lot). Menentukan jumlah volume ataupun lot yang ingin dibeli. Tap 

icon kalkulator untuk membuka halaman kalkulator. 
5. Icon ^ v. Untuk menaikkan dan menurunkan harga per tick ataupun volume 

per satuan. 
6. Kondisi jenis harga. Untuk menentukan acuan jenis harga untuk eksekusi

advance order. Terdapat 3 pilihan, yaitu: 
a. Last Price. Harga terakhir dari pasar. 
b. Bid Price. Harga beli yang bersedia diterima oleh pembeli. 
c. Offer Price. Harga jual yang bersedia diterima oleh penjual. 

7. Syarat ≤ dan ≥. Sebagai pembanding kondisi jenis harga dan harga. 
8. Kondisi harga. Untuk menentukan acuan harga untuk eksekusi advance 

order. 
9. Valid hingga. Untuk menentukan sampai kapan advanced order akan valid, 

maksimal 7 hari kalender. 
10.Sell. Untuk mencatat transaksi Buy Anda. Anda akan menerima keterangan

bahwa order berhasil terkirim atau tidak. 

Tampilan Advanced Order - Sell 
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1. Cari saham. Untuk menyaring data order list berdasarkan kode

atau nama saham. 

2. Filter. Untuk menyaring data order list yang ingin ditampilkan

berdasarkan status transaksi jual/beli. 

3. Informasi order list. Order list yang ditampilkan berdasarkan

filter yang sudah dipilih. Informasi terdiri dari

4. Amend basic order. Tap salah satu order list untuk melakukan

amend, yakni mengubah order yang lama dengan harga

dan/atau volume yang baru. 

5. Withdraw basic order. Tap salah satu order list untuk melakukan

withdraw, yakni membatalkan order yang sudah terkirim. 

Buy/Sell Price Status transaksi

Nama Stock Jumlah Lot Waktu transaksi

Order List
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1. Cari saham. Untuk menyaring data order list berdasarkan

kode atau nama saham.

2. Filter. Untuk menyaring data order list yang ingin

ditampilkan berdasarkan status transaksi jual/beli.

3. Informasi order list. Order list yang ditampilkan

berdasarkan filter yang sudah dipilih. Informasi terdiri dari

Buy/Sell Price Status transaksi

Nama Stock Jumlah Lot Waktu transaksi

TS (Trailing Stop) - Order List
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1. Cari saham. Untuk menyaring data order list berdasarkan

kode atau nama saham.

2. Filter. Untuk menyaring data order list yang ingin

ditampilkan berdasarkan status transaksi jual/beli.

3. Informasi order list. Order list yang ditampilkan

berdasarkan filter yang sudah dipilih. Informasi terdiri dari

4. Withdraw advanced order. Tap salah satu order list untuk

melakukan withdraw, yakni membatalkan advanced order 

yang sudah terkirim. 

Buy/Sell Price Status transaksi

Nama Stock Jumlah Lot Waktu transaksi

Advanced Order - Order List
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1. Refresh. Untuk refresh halaman portofolio dan mendapatkan data terbaru. 

2. Pilih akun. Untuk memilih akun apabila akun Anda terdaftar sebagai akun

agent/sales. Apabila Anda bukan agent/sales, Anda tidak akan melihat icon v 

ini. 

3. Cash View. Untuk mengganti tampilan uang yang dapat Anda gunakan. 

Apakah dari cash atau dari limit. 

4. Unrealized. Jumlah keuntungan/kerugian yang belum direalisasikan. 

5. Withdrawal. Untuk membuka menu fund transfer submenu withdrawal, yaitu

untuk mengajukan penarikan dana. 

6. History. Untuk membuka list menu fund transfer submenu history, yaitu untuk

melihat daftar transaksi penarikan dana yang pernah dibuat. 

7. Tabbing Stock, Cash, Historical, dan Gain/Loss. Untuk mengganti tampilan

informasi Portfolio. 

8. Daftar saham. Tabel berisi daftar saham yang dimiliki. 

Portfolio
Stock
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Menunjukkan berbagai macam informasi informasi

mengenai detail cash yang Anda miliki, penarikan uang, 

nilai saham yang terjual maupun terbeli, posisi cash T+1 

hingga T+4, dan lain-lain.

Cash

Cash
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1. Filter kode saham. Untuk melihat transaksi yang sudah matched dari

suatu saham tertentu. Tap untuk mencari kode/nama saham. 

2. Filter jenis transaksi. Untuk melihat jenis transaksi yang sudah

matched. Terdapat 3 pilihan, yaitu: Semua, Buy, dan Sell. 

3. Filter tanggal. Untuk melihat transaksi yang sudah matched pada 

suatu rentang tanggal. 

4. Daftar transaksi matched. Daftar transaksi yang sudah matched 

berdasarkan filter yang sedang aktif. Tabel dapat digeser ke atas, 

bawah, kiri, dan kanan. 

Historical

sucorsekuritas.com 34



1. Filter kode saham. Untuk melihat transaksi yang sudah matched dari

suatu saham tertentu. Tap untuk mencari kode/nama saham. 

2. Daftar gain/loss. Daftar keuntungan/kerugian yang telah

direalisasikan per kode saham. 

3. Gross dan Net. Total keuntungan/kerugian yang telah direalisasikan. 

Gain/Loss 
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1. Tabbing Withdrawal dan History. Pilihan

untuk mengajukan fund transfer ataupun

melihat daftar transaksi fund transfer. 

2. Cash yang tersedia. Jumlah uang yang 

dapat ditransfer. 

3. Jumlah Penarikan. Anda dapat menentukan

berapa jumlah yang yang ingin Anda 

transfer. 

4. Kirim. Membuat order penarikan dana. 

Fund Transfer - Withdrawal
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Menunjukkan daftar transaksi fund transfer yang sudah

pernah Anda ajukan beserta dengan statusnya. Terdapat

4 status yaitu: 

1. Diproses. Permintaan penarikan dana Anda sudah

diterima dan sedang dinilai. 

2. Ditolak. Permintaan penarikan dana Anda ditolak, 

dana Anda akan tidak akan ditransfer. 

3. Disetujui. Permintaan penarikan dana Anda disetujui, 

dana Anda akan ditransfer. 

4. Selesai. Permintaan penarikan dana Anda sudah

disetujui dan sudah ditransfer. 

Fund Transfer - History
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Calendar
Calendar. Halaman ini dapat diakses melalui All Menu > 

Stock Info > Calendar. Anda dapat melihat informasi

seperti event dividen, bonus, IPO, warrant, RUPS, dll.
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SPOT Signal
SPOT Signal. Halaman ini dapat diakses melalui All Menu > 

Stock Info > SPOT Signal. Anda dapat melihat referensi dan 

trend dari berbagai saham berdasarkan insight dari

Hawksight.co. 
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Watchlist 
1. Watchlist. Untuk memilih daftar watchlist yang 

sudah pernah dibuat. 

2. List Saham. Menampilkan list saham-saham pilihan

Anda yang telah dikelompokkan pada suatu

watchlist. Jika di klik akan dialihkan ke tampilan

stock quote saham yang dipilih. 

3. Icon +. Klik untuk menampilkan pilihan berikut. 

a. Tambah Saham. Menambahkan saham ke dalam

watchlist yang sedang aktif. 

b. Suatu watchlist dapat menampung hingga 20 

saham. 

c. Buat Watchlist Baru. Membuat watchlist baru. 

d. Icon x. Membatalkan pilihan dan kembali ke

halaman Watchlist. 
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Pengaturan
1. Ubah Password. Tap menu ini untuk

mengubah password Anda. 

2. Ubah PIN. Tap menu ini untuk mengubah

PIN Anda. 

3. Login Biometric. Tap toggle ini untuk

mengaktifkan login biometric. Face ID 

untuk iOS ataupun Fingerprint untuk

Android. 

4. Konfirmasi Password Baru. Untuk

mengubah password Anda harus

memasukkan password yang lama 

terlebih dahulu. Kemudian masukkan

password baru. 

5. Konfirmasi PIN Baru. Untuk mengubah

PIN Anda harus memasukkan PIN yang 

lama terlebih dahulu. Kemudian

masukkan PIN baru. 
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Cuan Troopers, jika kamu masih punya pertanyaan seputar SPOT by Sucor Sekuritas, 
jangan sungkan untuk hubungi: 

Customer Experience Team - +62 821 1234 6896


