
ALL ABOUT KG_PMACD & !TU_iNFo 

Indikator KG_PMACD adlh indikator utk pengukuran kekuatan kecenderungan arah base on acuan waktu terhadap 

tools yg digunakan dalam pengukuran (Mean, Median, Modus, Data Awal). 

Komponen / Variable yg ada pd indi KG_PMACD : 

1. Level 0 = nilai tools yg digunakan dlm pengukuran 

2. Bar / Line / Histo = Delta atau selisih jarak harga terhadap tools yg digunakan 

3. SMA di PMACD / SMA Control = nilai rata-rata selisih jarak terhadap tools 

4. Standard Dviation (SD) / BB pada PMACD = nilai simpangan baku dari rata2 selisih jarak / Delta 

5. LSMA pada PMACD = nilai Linear Regresi dari selisih jarak / Delta 

 

Analogi,... SMA (PMACD) = Polisi,.. Delta = Penjahat,.. 

Untuk mendefinisikan apakah polisi mendekati atau menjauhi penjahat, maka diperlukan patokan standar. Caranya 

dengan menggunakan pengukuran jarak di antara kedua variabel tsb. Jika Delta ada dibawah Level 0 dan dibawah SMA 

PMACD maka diasumsikan momentum penjahat menjauhi polisi adlh kuat, didefinisikan sebagai Kondisi Ideal (KI++). 

Lalu, jika Delta bergerak keatas SMA PMACD tapi masih di bawah Level 0, diasumsikan penjahat mulai memperlambat 

gerakannya, asumsinya kan ada dua yaitu penjahat mulai kelelahan makanya jadi lambat untuk mengumpulkan tenaga 

kembali atau bikin ancang-ancang buat lari ke arah sebaliknya. 

Lalu, jika kemudian Delta bergerak diatas Level 0, maka kita tahu bahwa penjahat sedang berubah arah nya. 

Vice versa,.. 



 

lanjutan pembahasan KG MACD part I dan II,... 

di kondisi IDEAL ini hanya ada satu RULE.. yaitu ENTRY sedekat mungkin dengan SMA,.. searah dengan arah sma 

dan KG_SMA_MACD_Price saja,.. 

Pengertian sedekat mungkin ini ada dua.. yaitu kita menggunakan SD +/-1 dan SMA nya sebagai patokan ENTRY.... 

sekarang ke kondisi TIDAK IDEAL 

yaitu kondisi dimana arah sma dan KG_SMA_MACD_ Price TIDAK SEARAH. 

kondisi tidak ideal ini terjadi jika penjahat mulai memperlambat gerakannya. 

asumsinya kan ada dua yaitu penjahat mulai kelelahan makanya jadi lambat untuk mengumpulkan tenaga kembali atau 

bikin ancang-ancang buat lari ke arah sebaliknya. (penjahat = Harga,.., Polisi = SMA di Chart),.. 

Nah, dengan perbedaan arah sma dan KG_SMA_MACD_ Price tersebut kita mendeteksi dua kemungkinan tadi,.. 

apakah kita bisa entry di kondisi tidak ideal tadi? 

untuk konvensional traders.. umunya menghindari entry di kondisi tidak ideal. Kenapa?,.. karena arah gak jelas dan 

TP terbatas. 

mereka cenderung menunggu kondisi ideal terbentuk dengan TP terbuka, umumnya sampai terjadi kondisi tidak ideal 

dan mereka menutup transaksinya. 

kondisi tidak ideal memang berbahaya. tetapi disana juga tersimpan potensi besar yaitu seringnya kondisi tidak 

ideal ini menjadi tempat berlangsung awal perubahan arah. 

artinya di kondisi tidak ideal ini ada titik entry yang dapat kita prediksi sebagai titik awal terjadinya perubahan 

arah atau awal gelombang berikutnya. 

nah kapan saat yg tepat yg bisa kita asumsikan bahwa perubahan arah mulai terjadi? 

ingat perubahan arah terjadi diawali dengan melambatnya si penjahat. 

dan dari apa yg sudah saya uraikan tadi kita punya tiga cara untuk mendeteksi melambatnya si penjahat....ingat aja 

ketika penjahat melambat maka ada dua kemungkinannya. ngumpulin tenaga buat lanjut atau siap-siap balik arah,.. 



 

panah 1 : masih kondisi Tidak Ideal (Harga diatas MA, di MACD Line dibawah MA),.. panah nmr 1 kan pembacaannya 

masih kondisi tidak ideal tuh,.. nah, setelah ada candle yg bermain dibawah MA nya maka kondisi ideal terpenuhi,.. 

dilanjut titik entry tanda panah kuning,.. 

panah 2 : setelah ada candle close dibawah MA, kondisi Ideal terpenuhi,.. 

... 

Kondisi Ideal Medium Risk,..Walopun Harga dibawah MA dan Line Delta MACD dibawah MA nya,.. arah MA di chart 

masih UP,... 

 

BSB + KG_MACD_BSB_Price : 



 

di KG MACD SMA Price v.3 ,.. disebelah kanan ada level tuhh, di MACD juga ada level (warna grey),..  

Nah, level tsb adlh level BB2000,..apa itu BB2000,... rumus nya pada KG MACD SMA Price >> delta price to SMA 

sebanyak 2000 data dirata2 lalu dicari nilai deviasinya << kenapa 2000 data,... utk mencari pendekatan trhdp 

gambaran kondisi pasar yg sebenarnya,.. semakin banyak data yg dihitung maka kecenderungan datanya terdistribusi 

normal,.. max data yg bisa dikalkulasi oleh MT4 lama up to 2000 data,.. 

fungsinya,.. utk menentukan area jenuh pergerakan harga,.. jadi, jika histo/bar/line nya di area SD 2 atau 3 nya, 

maka kita tau bahwa harga telah bergerak sejauh 99,9xx % pergerakannya,.. 

kemungkinannya ada 2 : harga akan istirahat disitu atau berbalik ke area distribusi normalnya,.. 

 

Kondisi Tidak Ideal pada SMA + KG_MACD_SMA_Price 



 

Kondisi Tidak Ideal pada BSB + KG_MACD_BSB_Price 

 

Q: fungsi dari lsma nya yg ada di macd gimana kang? 

A: Buat pengarah saja. 

Q: apakah sama pembacaannya melihat slope? 

A: digunakan jika info yg tadi gak cukup buat narik kesimpulan. jadi baca SMA & LSMA di indicator PMACD sama aja 

kayak kita baca SMA & LSMA di chart dulu... 

Q: Kapan boleh kapan enggaknya ngambil SD -3/+3 sbg titik CT? 
A: pokoknya selama slope down dimana sma down dan lsma down maka jangan pernah pakai konsep buy low sell high 

di standard deviasi. juga saat slope up dimana sma up dan lsma up. 

lakukan itu hanya ketika arah lsma berlawanan dgn slope 

jadi kalo slope down dan lsma up bisa. 

kalo slope up dan lsma down bisa. 

mengapa? alasan ada di prinsip distribusi data 

distribusi data saat dia bergerak dalam satu arah maka pengukuran apapun gak akan bisa mengukur batas batas nya 

dengan tingkat akurasi yg dapat dipertanggungjawabkan secara matematis maupun statistis. 



saat data tersebut bergerak searah dengan pergerakannya. 

pengukuran dapat dilakukan ketika pelemahan terjadi... maka saat slope down/up strong saat dia retrace pengukuran 

selalu tepat dan mudah.. karena akan bermain di sd dan sma nya si retrace ini... 

 


