Term of Service Copy Trade Forex Basecamp
Selamat datang di Copy Trade Forex Basecamp
Copy trade Forex Basecamp, merupakan sebuah layanan copy trade yang dibuat dan dimiliki
oleh Forex Basecamp. Layanan ini bersifat komersial dan ditujukan untuk member Forex
Basecamp. Copy Trade Forex Basecamp, terdiri dari master trader dan Follower Trader.
Seorang master trader dapat di follow oleh follower, dan follower trader dapat melakukan
follow trading (copy trade) seorang master trader.

Copy Trade Forex Basecamp
Copy trade Forex Basecamp, memiliki fitur global yang berbeda dari copy trade lain.
Beberapa Fitur Copy Trade Forex Basecamp adalah :
Copy Trade Forex Basecamp : Copy Trade Forex Basecamp, adalah sebuah layanan Copy
Trade khusus untuk member Forex Basecamp. Layanan Copy Trade dibuka setiap 1 jam usai
pembukaan market setiap minggunya (Senin Pagi) dan close pada saat penutupan market
setiap minggunya (Sabtu Pagi).
Note : Waktu pembukaan market maupun penutupan market dapat berubah sewaktu-waktu tergantung
perubahan musim yang sedang berlaku.

Follow master trader : Anda dapat mem-follow copy trading akun master trader yang sudah
terdaftar di Forex Basecamp.
Unfollow master trader : Anda dapat meng-unfollow copy trading akun master trader yang
sudah anda follow.
Note: Unfollow master trader akan di proses setiap hari sabtu, order dari master sebelumnya akan tetap
terkeksekusi pada akun follower, tetapi follower sudah bisa untuk memfollow master lainnya.

Copy Trading : Proses Copy Trade Forex Basecamp seperti copy trade pada umumnya,
Ketika master melakukan open posisi, otomatis akan ada open posisi juga pada akun
follower master trader. Copy Trading ini menggunakan software yang dikembangkan oleh
Forex Basecamp, dan tidak menggunakan EA Copy trading atau sejenisnya.
Copy trading all broker : Anda dapat meng-copy trade seorang master trader walaupun ia
menggunakan broker yang berbeda dengan anda.
Note: disarankan menggunakan broker yang sama dengan master trader. Gagalnya order yang dikirim ke
follower tergantung dari eksekusi broker follower. FXBC tidak ikut bertanggung jawab atas kegagalan order
yang disebabkan oleh platform broker follower.

Copy trading all Account : Anda dapat meng-copy trade seorang master trader walaupun ia
menggunakan jenis akun yang berbeda dengan anda.
Note: disarankan menggunakan broker yang sama dengan master trader. Gagalnya order yang dikirim ke
follower tergantung dari eksekusi broker follower. FXBC tidak ikut bertanggung jawab atas kegagalan order
yang disebabkan oleh platform broker follower.
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Rasio : Anda sebagai follower dapat men-setting rasio lot anda sendiri, setting rasio hanya
dapat dilakukan setiap seminggu sekali
Note : rasio lot, harap disesuaikan dengan margin, leverage dan modal anda. Resiko modal habis diluar
tanggung jawab Forex Basecamp

Monitoring : Anda dapat melihat dan memonitor history master trader yang ada secara
detail, sehingga dapat menjadi pertimbangan anda, dalam menentukan jenis akun, modal
serta broker apa yang akan ada gunakan untuk meng-copy trading master trader.

Untuk menggunakan Layanan Copy trade Forex Basecamp ini, anda hanya perlu mendaftar
sebagai member Forex Basecamp, dan mendaftarkan akun anda pada layanan Copy trade
Forex Basecamp.

Privasi dan Informasi
Seluruh klien yang menggunakan fitur Copy Trade Forex Basecamp, wajib memberi data yang
Forex Basecamp minta, termasuk password Trading akun. Seluruh data yang anda berikan
kepada Forex Basecamp, dijaga dan dijamin kerahasiaannya, dan dapat dipertanggung
jawabkan bila Forex Basecamp terbukti melakukan kerugian terhadap akun anda.

Master Copy Trade
Umum
Master trader, bertindak sebagai master dimana akun trading milik master trader dapat di
follow maupun di unfollow oleh follower. Master Trader, dapat memilih jenis akun, broker
maupun modal yang ingin digunakan untuk trading. Forex Basecamp tidak membatasi
penggunaan modal, pilihan broker maupun pilihan jenis akun. Master Trader yang tergabung
dalam layanan copy trade Forex Basecamp dianggap setuju dan tunduk terhadap seluruh
peraturan Forex Basecamp

Syarat dan ketentuan sebagai master Trader Forex Basecamp









Hanya member Forex Basecamp yang sudah terdaftar sebagai partner FXBC yang
dapat menjadi master Copy Trade pada layanan copy trade Forex Basecamp
Master trader wajib memiliki history yang sudah ada di Forex Basecamp
Master trader tidak diperkenankan trading yang menyalahi aturan broker, bila
terdapat masalah dengan akun master trader dengan broker, karena menyalahi
aturan broker, Forex Basecamp tidak bertanggung jawab dan tidak akan mengganti
kerugian yang diterima oleh master trader
Master trader akan menerima pembayaran dari follower berupa share rebate milik
follower, yaitu sebesar 70% dari komisi yang diterima oleh IB. Sebagai contoh, Master
Trader, melakukan Trading sebesar 1 Lot, IB mendapat komisi sebesar $10, maka
Master Trader akan mendapat rebate sebesar $7 dan follower sebesar $1.
Pendaftaran sebagai master Copy trade, dilakukan melalui website Forex Basecamp,
master trader pada menu “List akun user FXBC”
Master Copy Trade dapat menggunakan layanan bila sudah mengaktivasi akun
sebagai master Copy Trade selesai.
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Seluruh data anda yang terdaftar sebagai Master Copy Trade, akan di publish dalam
fitur monitoring Copy Trade Forex Basecamp.
Master Trader diperkenankan untuk melakukan deposit maupun penambahan
balance untuk menambah margin
Master Trader tidak diperkenankan melakukan Withdrawal (WD) dana atau
balance bila masih ada open posisi yang berjalan ataupun pending order yang ada
Master Trader dapat melakukan WD komisi dari biaya langganan copy trade
kapanpun, dan seluruh biaya langganan copy trade akan masuk ke komisi saya di
menu partnership FXBC.
Master Trader Dilarang untuk merubah password investor, bila melakukan
perubahan master trader akan di blacklist dari layanan Copy trade Forex
Basecamp, bila mengubah password investor menyebabkan kerugian terhadap
follower, maka akan di proses sesuai hukum yang berlaku.
Bila Master Trader, merubah password investor dan merugikan follower, maka
biaya sewa yang dibayarkan oleh follower untuk mengikuti layanan copy trade,
tidak akan dibayarkan, dan dikembalikan ke Follower.
Master trader yang tidak dapat mengikuti aturan yang dibuat oleh Forex
Basecamp, tidak dapat melakukan wd biaya sewa copy trade dan di blacklist
sebagai master trader pada layanan copy trade Forex Basecamp

Follower Copy Trade
Umum
Follower copy trade, merupakan seorang klien dari master trader. Follower dapat memilih
master trader yang ingin di-follow, dan diharuskan melakukan pembayaran biaya langganan
copy trade kepada master trader yang terdaftar di Forex Basecamp. Forex Basecamp bukan
konsultan forex, atau pengelola dana follower. Forex Basecamp tidak membatasi dana yang
akan digunakan oleh follower untuk mengikuti copy trade maupun jenis akun yang akan
dibuat. Follower copy trade, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang bisa
terjadi dan paham bahwa nilai investasinya dapat habis pada perdagangan forex. Forex
Basecamp tidak menanggung kerugian dari Follower yang tergabung dalam layanan copy
trade Forex Basecamp.

Syarat Dan Ketentuan Sebagai Follower Copy Trade Forex Basecamp






Follower wajib memahami resiko trading dalam Forex, tidak ada jaminan, dengan
mengikuti layanan copy trade Forex Basecamp anda akan mendapatkan keuntungan.
Follower wajib mengerti nilai investasi anda, dapat turun atau habis pada
perdagangan Forex.
Forex Basecamp, tidak dapat dituntut dan tidak dapat mengganti kerugian follower
bila follower mengalami kerugian dalam trading menggunakan layanan copy trade
Forex Basecamp.
Hanya member Forex Basecamp yang dapat menjadi Follower pada layanan copy
trade Forex Basecamp
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Pendaftaran sebagai Follower copy trade, dilakukan melalui website Forex Basecamp
dan follower wajib mengirimkan data yang diminta pada saat pengisian form follow
akun master.
Follower dapat mengikuti layanan copy trade, bila registrasi pada website sudah
selesai dan berhasil serta sudah menyelesaikan pembayaran biaya langganan.
Akun trading follower copy trade wajib dibuka melalui affiliasi Forex Basecamp atau
partner Forex Basecamp
Follower disarankan mempelajari history trading dan background master trader,
sebelum mem-follow master trader.
Follower disarankan menggunakan, broker dan jenis akun yang sama dengan master
trader. Gagalnya order yang dikirim ke follower tergantung dari eksekusi broker
follower. FXBC tidak ikut bertanggung jawab atas kegagalan order yang disebabkan
oleh platform broker follower.
Follower diperkenankan untuk menambah dana selama proses copy trade
berlangsung
Follower disarankan untuk tidak menarik dana, ditengah-tengah proses copy trade,
untuk menghindari kekurangan margin untuk open posisi maupun open posisi yang
masih ada.
Follower dilarang melakukan kecurangan ataupun hal yang merugikan Master
trader maupun Forex Basecamp
Follower yang terdapat melakukan kecurangan ataupun hal yang merugikan
Master trader maupun Forex Basecamp, akan di freeze seluruh dana yang ada di
Forex Basecamp, dan tidak dapat melakukan deposit maupun WD di Forex
Basecamp.

Pembayaran
Dalam menggunakan Layanan Copy trade Forex Basecamp, semua pembayaran dilakukan
menggunakan share rebate Forex Basecamp. Secara umum, rebate yang diterima oleh client
Forex Basecamp atau partner Forex Basecamp, adalah sebesar 80%. Pada saat menggunakan
layanan copy trade FXBC, Klien yang bertindak sebagai follower master trader hanya akan
mendapat rebate sebesar 10%, dan 70% dikirim ke master trader, sebagai biaya langganan
copy Trade FXBC. Seluruh dana dan biaya langganan master trader, diatur dan diproses oleh
Forex Basecamp





Biaya Follow Copy Trade adalah sebesar 70% dari share komisi IB, bila biaya sewa
70% diatas $0.2 maka akan masuk ke dalam akun TraderPro partnership FXBC, bila
dibawah $0.2 maka akan masuk ke menu komisi saya di menu partnership FXBC. Hal
ini diatur dalam Term And Agreements partnership FXBC.
Follower hanya membayar biaya copy trade FXBC kepada master trader, bila ada
open yang terbuka dan terclose pada akun follower.
Master trader dapat menarik komisi biaya langganan copy trade kapanpun selama
sesuai dengan minimal penarikan yang diperbolehkan oleh Forex Basecamp.
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Note : Untuk biaya sewa langganan copy trade, bila biaya langganan master trader (share rebate 70% diatas
$0.2 maka akan masuk ke akun TraderPro Partner, bila kurang dari $0.2 maka akun masuk ke komisi saya di
menu partnership FXBC. Hal ini diatur dalam Term and Agreements, pendaftaran partnership FXBC.

Resiko kerugian dan penolakan tentang ganti rugi ( Possible Risk and
Disclaimer )
Saat anda memutuskan untuk melakukan follow master trader dalam layanan copy trade di
Forex Basecamp, anda sepenuhnya memahami dan dapat menerima semua resiko terkait
Copy Trading, (Follow Trading , Forex Copy).








Tidak ada jaminan kesuksesan maupun keuntungan dari history trading master
trader sebelumnya.
Hasil mungkin akan berbeda antara follower dan master trader
Gagalnya order yang dikirim ke follower tergantung dari eksekusi broker follower.
FXBC tidak ikut bertanggung jawab atas kegagalan order yang disebabkan oleh
platform broker follower.
Forex Basecamp hanya sebagai penyedia layanan, bukan konsultan trading, dan tidak
bertanggung jawab atas keputusan investasi yang anda buat serta tidak akan
mengganti rugi dari segala kerugian yang anda terima dalam menggunakan layanan
copy trade.
Forex Basecamp tidak bertanggung jawab bila terdapat master trader yang
melakukan penipuan terhadap follower diluar sistem layanan copy trade maupun
Forex Basecamp.

Error Log
List Error log pada MT4.
MT4 Error List
ERRNOTENOUGHMONEY
ERRUNKNOWNSYMBOL
ERRPRICECHANGED
ERROFFQUOTES
ERRREQUOTE
ERRINVALIDPRICE
ERRINVALIDSTOPS
ERRINVALIDTRADEVOLUME
ERRTRADEDISABLED
ERRNOCONNECTION
ERRNOTENOUGHRIGHTS
ERRTOOFREQUENTREQUESTS
ERRTRADEMODIFYDENIED
ERRTOOMANYREQUESTS

User Readable Error List
Balance Tidak cukup
Perbedaan simbol yang di set
Harga Berubah
Off Quotes
Requote
Harga yang diminta tidak tersedia pada
pialang perdagangan
Minimum stop level tidak terpenuhi
Volume perdagangan tidak sesuai
Akun tidak dapat melakukan perdagangan
Tidak ada koneksi ke server perdagangan
Tidak memiliki hak akses
Terlalu sering melakukan permintaan
Modifikasi dilarang karena order terlalu
dekat dengan harga pasar saat itu
Terlalu banyak permintaan
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ERRTRADETOOMANYORDERS

ERRTRADECONTEXTBUSY
ERRBROKERBUSY
ERRTRADETIMEOUT
ERRINVALIDTRADEPARAMETERS
ERRINVALIDTICKET
ERRACCOUNTDISABLED
ERRCOMMONERROR
ERRINVALIDACCOUNT
ERRINVALIDPRICE
ERRINVALIDSTOPS
ERRINVALIDTRADEVOLUME
ERRMARKETCLOSED
ERRNOCONNECTION
ERRNOTENOUGHMONEY
ERROFFQUOTES
ERRSERVERBUSY
ERRTOOMANYREQUESTS
ERRTRADECONTEXTBUSY
ERRTRADEDISABLED
ERRTRADETOOMANYORDERS
ERRUNKNOWNSYMBOL
ERRINVALIDFUNCTIONPARAMVALUE
ERRCUSTOMINDICATORERROR
ERRSTRINGPARAMETEREXPECTED
ERRINTEGERPARAMETEREXPECTED
ERRINVALIDPRICEPARAM
ERRTRADENOTALLOWED
ERRLONGSNOTALLOWED
ERRSHORTSNOTALLOWED
ERRINVALIDTRDEPARAMETERS
ERROLDVERSION
ERRTOOFREQUENTREQUESTS
ERRTRADETIMEOUT
ERRPRICECHANGED
ERRREQUOTE
ERRORDERLOCKED

Jumlah open dan pending order telah
mencapai limit yang sudah ditentukan oleh
pialang perdagangan
Konteks perdagangan sedang sibuk
Pialang perdagangan sedang sibuk atau ada
kendala
Waktu perdagangan sudah habis
Parameter perdangan tidak valid
Tiket order tidak valid
Akun dinonaktifkan oleh pialang
perdagangan
Kesalahan secara umum
Kesalahan nomor akun maupun password
atau server perdagangan
Harga yang diminta tidak tersedia pada
pialang perdagangan
Minimum stop level tidak terpenuhi
Volume perdagangan tidak sesuai
Market sudah tutup
Tidak koneksi ke server perdagangan
Balance tidak mencukupi
Harga pialang perdagangan sedang off
Server pialang perdagangan sedang
sibuk/ada kendala
Terlalu banyak permintaan posisi
perdagangan
Konteks perdagangan sibuk
Akun tidak dapat melakukan perdagangan
Terlalu banyak posisi open
Kesalahan simbol mata uang
Kesalahan parameter
Kesalahan indikator
Parameter string melebihi batas maksimal
Parameter integer melebihi batas maksimal
Parameter harga tidak sesuai
Perdagangan tidak diperkenankan
Perdagangan “buy” tidak diperkenankan
Perdagangan “sell” tidak diperkenankan
Kesalahan parameter
Terminal Klien versi lama
Terlalu sering melakukan permintaan
Waktu perdagangan habis
Harga tidak sesuai permintaan
Requote
Posisi perdagangan diblokir
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ERRLONGPOSITIONSONLYALLOWED
ERRTRADETIMEOUT2
ERRTRADETIMEOUT3
ERRTRADETIMEOUT4
ERRTRADEMODIFYDENIED
ERRTRADEEXPIRATIONDENIED
ERRINVALIDTICKET
ERRNORESULT
ERRMONITORINVALIDLOGIN
ERRMONITORTERMINALEXCEEDED
ERRMONITORNOCONNECTION
ERRMASTERINVALIDLOGIN
ERRMASTERTERMINALEXCEEDED
ERRMASTERNOCONNECTION
ERRSLAVEINVALIDLOGIN
ERRSLAVETERMINALEXCEEDED
ERRSLAVENOCONNECTION
ERRSYSTEMMAINTENANCE
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4112
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 2
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 3
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 5
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 6
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 7
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 8
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 9
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 64
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 65
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 128
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 132
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 137
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 139
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 140
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 141

Hanya perdagangan “buy” saja yang
diperkenankan
Waktu perdagangan habis
Waktu perdagangan habis
Waktu perdagangan habis
Perubahan posisi order ditolak
Perubahan pembatalan order ditolak
Kesalahan tiket order
Kesalahan tidak terdefinisikan
Kesalahan akun password server pada akun
monitoring
Terlalu banyak terminal monitoring
Monitoring tidak ada koneksi
Kesalahan akun password server pada akun
master
Terlalu banyak terminal master
Master tidak ada koneksi
Kesalahan akun password server pada akun
follower
Terlalu banyak terminal follower
Follower tidak memiliki koneksi
Server copy trade sedang maintenance
Trading menggunakan EA / Script dilarang
oleh server perdagangan
Kesalahan umum
Parameter perdagangan tidak valid
Server perdagangan sangat ramai/sibuk
atau sedang ada kendala
Terminal klien menggunakan versi lama
Tidak ada koneksi dengan server
perdagangan
Tidak memiliki hak akses
Terlalu banyak permintaan
Operasi perdagangan mengalami malfungsi
Akun ditutup (disabled)
Akun salah atau tidak valid
Waktu perdagangan sudah habis
Pasar tutup
Pialang perdagangan sedang sibuk atau ada
kendala
Order terkunci
Hanya order “Buy” saja yang
diperkenankan
Terlalu banyak permintaan
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UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 148

UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 149

UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 150

UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4020
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4030
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4066
UNEXPECTED ERROR OCCURRED: 4109

Jumlah open dan pending order telah
mencapai limit yang sudah ditentukan oleh
pialang perdagangan
Larangan untuk open dan melakukan order
berlawanan dari posisi open yang ada untuk
melakukan hedging
Usaha melakukan close order yang
bertentangan dengan peraturan FIFO (First
In First Out)
Penggunaan Expert advisor dilarang
Tidak ada balasan dari chart
Permintaan data riwayat sedang
diperbaharui
Perdagangan tidak diperbolehkan. Silahkan
aktifkan “Allow Live Trading” pada Expert
Advisor Properties

Note : Jika anda menerima sms berisi kode diatas, silahkan cek akun anda terlebih dahulu, bila akun memang
error, silahkan melakukan unfollow. Kemudian, perbaiki data anda dan silahkan melakukan follow kembali
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