
PETUNJUK INI HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA, TELITI DAN JANGAN TERLEWATI

www.GainScope.com



1. Masuk ke www.gainscope.com lalu Klik “Registration” dan jangan melalui 
web lainnya atau langsung fxdd karena anda TIDAK AKAN mendapatkan 
bantuan support dalam bahasa Indonesia dan fasilitasnya.

ATAU anda bisa mendaftarkan data diri anda (registrasi) melalui link 
langsung di:  www.gainscope.com/register

2. Isilah data diri anda dengan benar dan ikutilah langkah-langkahnya secara 
URUT di halaman web registrasi tersebut. Pastikan data dan e-mail yang 
diinput adalah sudah benar, lengkap dan TIDAK SALAH ! karena kalau 
salah maka anda tidak akan bisa trading dan tidak akan diverifikasi.

3. Setelah data registrasi diisi dengan benar, maka sekitar 1 (satu) hari 
kemudian silahkan kirimkan (uploadkan) scan identitas anda agar account 
anda dapat diverifikasi dan bisa mendapatkan nomor login beserta dengan 
passwordnya. Kami menganjurkan untuk jedah waktu 1 hari agar tidak 
terjadi delay bila terdapat high traffic atau submisi anda belum terproses

Bacalah DENGAN SEKSAMA E-Mail petunjuk yang dikirim ke anda setelah 
registrasi tersebut (periksa pula area massal/bulk/spam dari mailbox 
anda),  dan tidak perlu pengiriman kertas dengan pos, karena semuanya 
telah diproses SAH dan LEGAL secara Digital dan Online



Setelah anda meregistrasi , maka anda harus memverifikasi account trading anda tersebut 
yaitu dengan cara : (antara pendaftaran dan verifikasi ini sebaiknya diberi jedah 1 hari)

1. Verifikasi membutuhkan 2 jenis identitas yaitu Identitas Diri dan Tagihan (Utility Bills) yang 
benama anda sendiri (beda alamat tidak apa-apa). Yang dimaksud dengan Identitas Diri yaitu : 

KTP, SIM, IC, Passport, dan sejenisnya, sedangkan yang dimasukan dengan Utility Billis yaitu seperti 

Tagihan Telepon, Listrik, Internet, Tagihan Kartu Kredit, STNK+Pajak, Asuransi, dan sejenisnya

2. Scan-lah secara berwarna dari dokumen identitas tersebut dengan format file JPG, GIF atau PDF , 

dengan gambar yang JELAS dan dapat dibaca baik dengan mata (ukuran yang dianjurkan minimal 

800x600 pixel) dan besar filenya jangan lebih dari 2 MB (bila tidak punya alat scanner atau tidak 
mengerti cara scan-nya maka bisa meminta bantuan ke Warnet / Cyber Café untuk dibantu)

3. Kirimkan (upload/attachment) file scan dokumen identitas anda tersebut ke alamat e-mail:  

Submit@Gainscope.com dengan judul mailnya = “Submit My Account (email anda)” . jangan lupa 
untuk mencantumkan nama lengkap dan e-mail anda disana. (Baca pula petunjuknya secara 
lengkap mengenai tata cara verifikasinya di www.gainscope.com/register di langkah ke 2)

4. Setelah kami memprosesnya, maka Anda akan menerima nomor login live account anda (login 
trading) beserta dengan password tradingnya di e-mail anda (prosesnya memakan waktu 

paling lambat sekitar 1-3 hari kerja) . Periksa pula bagian massal/junk/spam/bulk folder dari 

mailbox anda di saat tersebut agar tidak terselip emailnya

Jika anda tidak mengirimkan scan identitas dengan benar maka anda tidak akan bisa 
bertrading nantinya dan account anda tidak akan diproses! Baca pula di keterangan di:  
http://www.gainscope.com/register di langkah ke 2 



CATATAN PENTING :

� Data di dokumen identitas anda HARUS SAMA dengan yang anda daftarkan, 
dan harus menyertakan minimal 2 (dua) jenis identitas anda, boleh menggunakan 

SIM, KTP, IC, Passport, Buku Tabungan yang ada alamatnya (+transaksi terakhir), 

atau Surat Notaris yang mengkonfirmasi alamat anda (dalam bahasa Inggris), Tagihan 

Telp/Air/Listrik/Kartu Kredit, Surat Referensi Bank, STNK, Pajak, dan lain-lain . Bila 

anda mempunyai pertanyaan yang tidak jelas/problem seputar verifikasi identitas, 

maka anda bisa mengirimkan email ke submit@gainscope.com untuk menanyakannya 

(dalam bahasa Inggris agar mempercepat respond) 

�Jika anda tidak mendaftar melalui web link khusus di atas (langkah registrasi) 
maka anda TIDAK BISA mendapatkan support dalam bahasa Indonesia dan tidak 
memperoleh fasilitas khusus dari GainScope seperti Robot Trading dan fasilitas 
plus lainnya yang tentunya FREE untuk para member (fasilitas member Gainscope 

dapat dibaca di: http://www.gainscope.com/id.php ), disamping itu bila terjadi masalah 

maka anda tidak bisa meminta bantuan kami, dan anda harus menyelesaikan sendiri 

yang tentunya juga akan merepotkan anda. Semua fasilitas PLUS tersebut sekali lagi 

adalah FREE (Gratis) dan tidak ada biaya tambahan lagi dan tidak ada komisi untuk 

para member live account GainScope group.

� Pastikan jangan salah mendaftar melalui link selain link web di 
www.gainscope.com (hati-hati dengan web palsu yang berbahaya !) dan jangan 
salah prosedur ! termasuk judul mail, dan juga tata cara isi mailnya bisa anda peroleh 

keterangannya di halaman web kami di www.gainscope.com/register



Setelah anda menerima nomor login live beserta passwordnya, maka 

selanjutnya anda bisa mendeposit agar bisa memulai Live Trading anda

� Proses penempatan dana (deposit) di kami sangat mudah, yaitu hanya dengan 3 (tiga) langkah 

saja yaitu:

1. Pergilah ke Bank anda untuk Meminta formulir Transfer antar Bank (RTGS) 

2. Isilah formulir transfer tersebut sesuai dengan petunjuk di www.gainscope.com/deposit.php

3. scan bukti transfernya ke alamat email finance@gainscope.com dengan mencantumkan nomor 

login trading anda (nomor account trading anda)

� Setelah deposit anda berhasil diproses oleh bank anda (1-3 hari kerja), maka melalui Software 

Metatrader kami (bila sudah download) akan tertera uang anda tersebut di kolom “Balance”

Bila mentransfer uang, jangan lupa untuk selalu mencantumkan NOMOR LOGIN anda di 

memo transfernya dan juga JANGAN SALAH mengisi ! Serta Tidak Boleh dari Berbeda 

Nama/Pihak ke 3 (anda dapat meminta bantuan Customer Service bank bila bingung cara 

pengisiannya di kertas formulir Bank Wire Transfer tersebut). JANGAN SALAH !! 

Anda boleh memprint halaman di www.gainscope.com/deposit.php agar tidak salah. Dan 
biaya transfer dari bank anda biasanya berkisar $10-$20 per sekali transfer full amount



Setelah deposit anda masuk di Account Trading anda , maka anda bisa 

memulai trading seperti petunjuk berikut:

1. Downloadlah software trading Metatrader kami (bila belum download) 

www.gainscope.com/download

2. Pilihlah Metatrader for PC/Notebook (jika PDA pilihlah MT4 Mobile)

3. Ikuti petunjuk pemakaian dan instalasinya di :  

www.gainscope.com/download/panduanmt4.pdf

4. Baca Dasar-Dasar Forex dan Perhitungannya juga di : 

www.gainscope.com/forexdasar (INI PENTING ! Untuk dipelajari agar tidak 

salah pengertian)

� CATATAN PENTING: 

Untuk input passwordnya sebaiknya jangan diketik karena bisa sering salah, 

oleh karena itu sebaiknya pergunakan fungsi “Copy – Paste” dengan mouse 
anda (spasi, huruf besar & kecil berpengaruh juga di password tersebut)

Anda bisa melakukan trading hanya di saat jam pasar uang buka yaitu mulai 
Hari Senin subuh sampai Hari Sabtu subuh WIB (diluar itu tidak bisa)



Anda dapat menarik uang anda sewaktu-waktu di kami dengan bebas, 

cepat dan sangat mudah , yaitu :

� Masuk ke www.gainscope.com/withdraw.php

� Download formulir penarikannya disana untuk diprint dan diisi

� Setelah mengisi dan ditanda-tangani maka kirimkan via Fax 
atau email sesuai dengan petunjuk di  
www.gainscope.com/withdraw.php tersebut

Setelah itu uang anda akan dikirim ke rekening bank anda 
langsung, dan biasanya memakan waktu 1-3 hari kerja dengan 
biaya transfer international dari bank anda (bukan dari kami) 
biasanya normal sekitar $10-$20 flat / transfer

Bila anda mempunyai order open posisi yang masih open floating, maka yang bisa ditarik dari 
uang trading anda adalah dihitung dari Free Margin-nya ketika diproses oleh kami

Penarikan TIDAK BISA diwakilkan dan tidak bisa ditransfer dengan metode / rekening yang 
berbeda dari yang pernah anda depositkan dan tidak bisa berbeda nama karena untuk keamanan



Bila anda ingin membuat lebih dari 1 account trading, maka anda bisa 

mengulang langkah mulai nomor 1 diatas, dan kemudian Kirimkan email 

dan verifikasi identitasnya ke submit@gainscope.com dengan 

mencantumkan nomor-nomor login live account anda yang sebelumnya, 

dengan judul mailnya = “Open a new Sub Account in GainScope for a 
Different Trading Style (email anda)”

Kami akan membantu anda untuk proses account anda yang berikutnya 

(Sub Accountnya), dan di kami 1 orang diperbolehkan memiliki lebih dari 

1 account trading (boleh dijalankan bersamaan pula). Semua account 

trading tersebut harus aktif digunakan pula dan dideposit, bila tidak maka 

account tersebut akan tidak disetujui/dihapus

Jangan lupa untuk selalu membaca email yang dikirim dari 
kami dengan seksama dan teliti sampai tuntas, karena 
seringkali berisi INFORMASI PENTING agar anda tidak 
salah langkah atau salah paham. Dan selalu pula untuk 
memeriksa mailbox anda di bagian massal/spam/junk/bulk



RINGKASAN:

Jadi untuk dapat memulai trading hanya butuh 5 urutan langkah utama :

1. Mendaftar Live Account di www.gainscope.com/register (ikuti 

langkahnya secara urut sesuai dengan yang tertera di sana)

2. Mengupload identitas anda dengan benar (untuk verifikasi) dan 

ditunggu selama beberapa hari (baca petunjuk cara verifikasi diatas)

3. Menerima nomor login dan password tradingnya 

4. Mendeposit (www.gainscope.com/deposit.php) 

5. Memulai Live Trading melalui software Metatrader/MT4 kami 

(download di www.gainscope.com/download.php) . Baca keterangan 

cara mensettingnya di www.gainscope.com/download/panduanmt4.pdf

� Untuk Panduan yang lainnya : http://www.gainscope.com/mulai.php

Periksa pula mailbox anda di bagian Spam/Massal/Bulk/Junk dari folder email anda, 

karena seringkali EMAIL PENTING dapat terkirim ke area tersebut,

dan jangan sembarang dihapus atau tidak dibaca !

Account yang tidak aktif dalam waktu 3 bulan berturut-turut akan didisable / dihapus !!!



Bila anda ingin request password, atau lupa, atau ingin merubah setting account 

anda, maka bisa diikuti petunjuknya di www.gainscope.com/acchelp.php atau 
menghubungi kami di info@gainscope.com ataupun di client@gainscope.com
dan harap dibaca pula email-email yang kami kirim ke anda (cantumkan nomor 
login anda di setiap koresponden emailnya)

Bacalah petunjuk keterangannya dengan benar dan seksama (JANGAN TIDAK 
DIBACA ATAU TIDAK DIPELAJARI !). 

Bila anda mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk mengirimkan mail ke 
info@gainscope.com dan cantumkan nomor login live account anda di setiap 
korespondensi yang anda lakukan. Atau hubungi nomor telepon kami.

Bila anda tidak dapat login, maka periksalah koneksi internet anda, password 
anda, dan baca pula petunjuk keterangannya terlebih dahulu agar tidak salah. 

Bila setelah mendaftar dan menunggu beberapa hari tetapi belum mendapatkan 
nomor login, maka periksalah di bagian Massal/Bulk/Junk/Spam folder dari 
Mailbox anda, karena mungkin bisa masuk kesana, atau anda bisa kirim mail ke:  
client@gainscope.com untuk dibantu. (sebaiknya ditulis langsung dalam bahasa 
inggris agar mempercepat proses)

GainScope adalah untuk para Trader yang ingin SERIUS bertrading secara 
profesional dan aman. Profile dan Regulasi : www.gainscope.com/about.php


