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MT4 Mac Tickmill 
Platform MetaTrader 4 resmi yang dikembangkan oleh MetaQuotes hanya tersedia untuk 
Windows dan perangkat mobile. Namun, Tickmill menghargai kenyamanan Anda dan selalu 
bersedia untuk bekerja ekstra untuk menyediakan Anda dengan alat terbaik untuk memulai 
perdagangan Forex tanpa kerumitan. Dan ketika komputer Apple menjadi semakin populer di 
kalangan para trader, kami membangun aplikasi asli MetaTrader 4 Mac untuk menyesuaikan 
kebutuhan klien kami. 

Sementara kebanyakan broker hanya menawarkan panduan instalasi MT4 pada Mac yang 
menggambarkan proses setup yang memakan waktu, Tickmill memberikan Anda kesempatan 
untuk memulai dengan platform perdagangan mata uang yang paling populer di dunia pada 
Mac Anda dalam hitungan detik. 

Apa yang ada didalamnya? 

Tickmill menyediakan Anda dengan platform MetaTrader 4 untuk Mac Anda yang hampir 
identik dengan sebuah aplikasi Windows biasa. 

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang berguna dan fungsionalitas, di 
antaranya: 

• 3 tipe chart 
• 9 time frame 
• Lebih 50 indicator bawaan 
• Banyak objek grafis 
• Multiple chart 
• Pilihan untuk menginstall custom indicator 
• 1-click-trading 
• Full kustomisasi 

Sekarang Anda mendapatkan manfaat dari semua ini melalui satu kali proses instalasi yang 
sederhana seperti dengan aplikasi luar lain yang tersedia dari App Store. 

Instalasi pada Mac 

Panduan ini akan dengan cepat mengungkap proses instalasi, penggunaan dan penghapusan 
MetaTrader untuk Mac. Anda akan perlu untuk memungkinkan aplikasi didownload di luar 
App Store untuk menginstal dengan sukses platform ini. Berikut bagaimana Anda 
melakukannya: 

Sebelum menginstall MT4 untuk Mac, pergi ke System Preferences dengan mengetikkan 
perintah dalam pencarian Spotlight Anda yang terletak di panel kanan atas layar Anda. 
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Ketika di System Preferences, akses Security & Privacy, kemudian pilih tab General dan 
mengijinkan aplikasi didownload dari mana saja. Juga, pastikan untuk membuka kunci 
kemampuan untuk melakukan perubahan dengan mengklik kunci di pojok bawah dengan 
mengetikkan username dan password Anda. 
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Langkah berikutnya adalah untuk menemukan installer MT4 .dmg untuk Mac, biasanya 
semua download baru ditempatkan dalam folder Downloads. Kemudian buka file instalasi 
dmg. Ketika file .dmg diklik, drag dan drop ikon aplikasi Tickmill MT4 Mac ke folder 
Applications. Ini akan menyelesaikan proses instalasi. 
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Sekarang MetaTrader Anda 4 siap untuk diakses dari folder Applications. Anda juga dapat 
dengan cepat mengakses terminal perdagangan baru Anda dengan menggunakan Spotlight 
dan mengetik ‘Tickmill MT4 Mac’. 

Update Software 

Update software MT4 untuk Mac kami dilakukan secara otomatis. Proses ini berjalan 
bersamaan dengan update versi Windows biasa. Setelah setiap update, terminal shut down 
tanpa pemberitahuan – cukup membuka aplikasi kembali dan terus menggunakan versi 
terbaru. 

Untuk melihat versi software dari MetaTrader 4 Anda saat ini, klik pada tab Help di panel 
navigasi atas dan pilih opsi About, seperti yang Anda akan lakukan di MT4 Windows. 

Expert Advisors untuk Mac 

Untuk menginstal alat tambahan seperti Expert Advisors (EA), indikator custom dan script, 
buka folder Applications, klik kanan pada ikon aplikasi dan pilih Show Package Contents. 
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Sekarang Anda bisa melihat seluruh isi file instalasi. Klik dua kali pada “drive_c” untuk 
mendapatkan struktur MetaTrader, kemudian pergi ke Program Files / MetaTrader 4 / MQL4 
/ Expert / Indicators / etc dan copy-paste indikator dalam folder masing-masing. 
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Setelah selesai, restart MT4 Anda untuk Mac dan temukan indikator baru di panel MT4 EA 
masing-masing. 

Uninstall Software 

Jika Anda merasa ingin menghapus perangkat lunak ini dari komputer Anda, hal ini dilakukan 
cukup mudah. Bahkan, proses ini tidak berbeda dari menghapus aplikasi lain dan terlihat 
sebagai berikut. 

Pertama, cari folder Applications di Finder – baik dengan menggunakan Spotlight atau 
dengan langsung pergi ke folder Applications dengan mengklik ikon Finder di Dock. Ketika 
dalam folder Aplikasi, temukan aplikasi Tickmill MT4 Mac, klik kanan dan pilih opsi “Move To 
Trash”, kemudian klik kiri untuk konfirmasi. Setelah aplikasi telah dipindahkan ke Trash, Anda 
dapat secara permanen menghapusnya dengan menavigasi ke Trash dan menggunakan klik 
kanan untuk menjalankan perintah “Empty Trash”. Menghapus aplikasi dari Trash akan 
menghapus jejak dari Tickmill MT4 Mac pada komputer Anda. 
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Bugs dan isu yang mungkin ada 

Saat ini, tidak ada masalah yang diketahui dari terminal trading Tickmill untuk Mac. Jika Anda 
mengalaminya, silakan beritahu kami di id@tickmill.com dan kami akan menyelesaikannya 
dengan segera. 

Pemberitahuan Penting 

Kami secara pribadi telah menguji MT4 untuk aplikasi Mac dan belum menemukan masalah 
fungsi yang bisa membuat perdagangan di Mac OS terminal kalah dengan versi Windows. 
Namun demikian, perdagangan dengan aplikasi emulasi dilakukan dengan resiko Anda 
sendiri. Kami sangat menyarankan Anda untuk lebih dulu menjadi terbiasa dengan 
fungsionalitas perangkat lunak pada akun Demo dan memastikan bahwa aplikasi berjalan 
sebagaimana mestinya pada komputer Mac tertentu. 
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