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Investasi emas kini tak lagi sulit atau butuh modal besar dengan adanya emas digital. Integrasi perdagangan
emas digital dengan ekosistem bursa yang tertuang dalam Pasar Fisik Emas Digital diharapkan dapat
memudahkan dan memberi jaminan lebih aman bagi nasabah yang bertransaksi emas digital.
Simak selengkapnya dalam The Source Issue 22.
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ursa Komoditi ICDX pada 2021 lalu
mencatatkan volume Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK) mencapai
lebih dari lima juta lot, dengan total nilai
transaksi yang mencapai lebih dari Rp7.400
Triliun.
Angka ini menunjukkan pertumbuhan
jika dibandingkan tahun sebelumnya
2020. Artinya meskipun kita masih dalam
situasi pandemi, namun ICDX mampu
menunjukkan
komitmennya
dalam
meningkatkan transaksi PBK di tanah air.
Sejumlah pencapaian penting juga turut
kami peroleh tahun lalu, salah satunya
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Trading 101

Yuan jadi Sorotan
Investor 2022,
Mengapa ?

Tahun ini, dengan komitmen yang sama
dan semangat yang baru, ICDX akan
terus melakukan sejumlah inovasi dalam
mengembangkan industri PBK dan menjadi
bursa yang relevan sebagaimana kondisi
pasar masa kini.
ICDX
akan
fokus
membawa
dan
mengembangkan komoditi lainnya yang
memiliki potensi untuk memberikan nilai
tambah bagi ekonomi negara seperti
perdagangan kredit karbon.
Lebih dari itu, di 2022 ini kami juga akan
mulai menjalankan komitmen netral karbon,
dan cita-cita untuk menjadi bursa komoditi
yang emisi nol bersih untuk mendukung
upaya pemerintah dalam mempercepat
pencapaian target iklim Indonesia.
Ini adalah langkah pertama dari perjalanan
yang panjang dan menantang. Kami
berharap Anda semua, sebagai pemangku
kepentingan utama kami, akan bergabung
dengan kami dan mengambil tindakan
yang diperlukan untuk masa depan yang
berkelanjutan dan sejahtera.

Megain Widjaja
CEO of ICH
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Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi 2022

Oleh : Btari Nadine

Pembukaan Perdagangan
Berjangka Komoditi

S

ebagai momentum awal tahun, ICDX Group
mengadakan Pembukaan Perdagangan
Berjangka Komoditi 2022 pada Senin,
3 Januari 2022. Pada kesempatan ini,
bursa ICDX bersama BAPPEBTI dan ASPEBTINDO
menyampaikan sejumlah arahan dan rencana yang
akan menjadi fokus utama di tahun yang baru.

Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siradj, Komisaris Utama ICDX
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“Menyongsong tahun 2022 ini, ICDX akan
berupaya melaksanakan bisnisnya dengan tetap
mempertimbangkan sisi kesejahteraan, baik dalam
lingkup sosial maupun lingkungan. Mengingat
pentingnya peran Indonesia dalam penanggulangan
masalah iklim global, ICDX telah berkomitmen untuk
mendukung pemerintah dalam mencapai target
iklim dengan berupaya mewujudkan bursa komoditi
yang netral karbon.” Melalui pasar yang transparan
dan fair di dalam bursa, perdagangan komoditas
dapat berkembang pesat. Banyak komoditas yang
bisa memperoleh manfaat bursa tersebut, termasuk
karbon kredit. Secara global, karbon dikategorikan
sebagai komoditas dan perdagangan karbon kredit
telah dilaksanakan melalui bursa komoditas di
banyak negara. ICDX siap mendukung pemerintah
dalam memfasilitasi perdagangan karbon di
Indonesia, dengan ekosistem dan infrastruktur yang
dirancang untuk mengakselerasi perdagangan
karbon.

Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi 2022

Oleh : Btari Nadine

Bebe rapa pe ncapaian pe nting ICDX di t ahun 2021 meliputi :
- Peluncuran 13 k ont rak f or ex cr os s -pair
- Memperoleh amanat menyelenggarakan Pas ar Fis ik Emas Digit al di Indonesia.
- Memperoleh pe r ingk at bur s a k omoditi global k e -49 pada pertengahan 2021 dalam daftar Futures Industry
Association (FIA)
- Harga timah ICDX menembus rekor tertinggi di $41. 000 pe r met r ik ton, melampaui harga timah global
- Volume transaksi multilateral di ICDX tumbuh 20% dar i t ahun 2020
- Kumpulan produk derivatif unggulan ICDX, atau GOF X , tumbuh 111% s e panjang Januar i-Nove mbe r 2021
dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
- Jumlah nasabah GOFX s e panjang 2021 tumbuh 37% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya
- Lembaga kliring ICH memperoleh pembaruan ISO 27001
- Pusat logistik ILB memperoleh persetujuan sebagai le mbaga depositor y (pe ny impanan) e mas

“ICDX and ICH are committed in playing the important role of
supporting the government’s plan to strengthen commodity futures
trading as one of the efforts to further develop the economy, by
continuing to innovate in bringing new, high demand, multilateral
products as well as to provide security and guarantees for trade.”
– Lamon Rutten, CEO ICDX

“Sinergitas antara berbagai pihak, termasuk bursa sebagai
penyelenggara, pemerintah, pedagang, pialang dan rekan bisnis
lainnya, kami harapkan mampu mengakselerasi pencapaian
industri PBK di tahun 2022.”
– Udi Margo Utomo, Ketua Umum ASPEBTINDO

“Ke depannya BAPPEBTI sebagai regulator
juga akan melakukan penguatan pada
infrastruktur dan fasilitas layanan publik yang
terorganisir melalui perpanjangan tangan kami
yaitu bursa, pialang dan pedagang, asosiasi
serta pelaku industri lainnya. Industri ini
memiliki potensi yang luar biasa dan arah kerja
industri harus mengacu pada adaptasi digital
dan aksesibilitas yang mumpuni.”
- Plt BAPPEBTI,
Kementerian Perdagangan

Total volume transaksi PBK periode Januari-November 2021 mencapai 12,3 juta lot atau naik dibandingkan dengan periode yang sama di
tahun 2020 sebesar 2,2%.

THE SOURCE - ISSUE 22

5

ICDX Group Insight
Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi 2022

ICDX Group Insight
Oleh : Btari Nadine

2022: Year of Acceleration
Transaksi Multilateral
Mendorong pertumbuhan multilateral
melalui
produk
GOFX,
dengan
mengoptimalkan program kelas-kelas
trading dan program edukasi kampus
bersama pialang anggota ICDX.
Infrastruktur Bursa
Memaksimalkan fungsi bursa sebagai
penyelenggara
perdagangan
melalui
sistem terpadu: E-PACT, E-CITRA, serta
pembaruan MT5.

Komitmen Hijau
ICDX
Group
berkomitmen
dalam
mendukung pemerintah mencapai target
penurunan emisi, sebagaimana tertuang
dalam Perjanjian Paris.
“Perdagangan karbon sudah dapat
diimplementasikan dengan cepat dan
tepat
menggunakan undang-undang
perdagangan berjangka komoditi.”
– M. Zulfal Faradis, Head of Carbon
Market ICDX

I

ICDX Luncurkan
8 Forex Pair Baru!

CDX membuka 2022 dengan delapan
pasangan valuta asing baru. Empat
pasang tersebut diluncurkan pada 21
Februari 2022 dan 11 April 2022. Keempat
pasangan pertama adalah AUD/CAD,
AUD/CHF, GBP/JPY Micro, USD/CNY
Micro lalu empat pasang berikutnya adalah
USD/SGD Micro, EUR/AUD Micro, GBP/
AUD Micro, NZD/CAD. Kontrak-kontrak
valuta asing tersebut menambah daftar
panjang kontrak spot valuta asing GOFX.
GOFX sendiri merupakan rangkaian
produk derivatif dari bursa ICDX untuk
perdagangan multilateral yang diluncurkan
sejak 2018.
Dua pasangan yang paling menarik
perhatian adalah USD/CNY Micro dan
USD/SGD Micro. Pasangan USD/CNY
tergolong jarang tersedia oleh pialang
maupun bursa di dunia, dan USD/CNY
Micro dari ICDX menjadi pasangan valuta
asing dengan mata uang Yuan pertama
yang ditransaksikan secara legal di
Indonesia.
Berdasarkan data Bank for International
Settlements (BIS), USD/CNY tercatat
sebagai pasangan mata uang ke-6 yang
paling sering ditransaksikan di dunia dan
memiliki porsi transaksi sebesar 4,1%
dari total transaksi mata uang dunia.
Sedangkan USD/SGD, berbeda dengan
mata uang Asia lainnya, untuk pasangan
mata uang ini telah diberlakukan kebijakan
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free float sehingga dalam hal pergerakan
akan cukup menarik dalam beberapa
waktu ke depan.
Kekuatan Yuan Semakin Signifikan
Seiring dengan meningkatnya ekspor dan
tingginya arus masuk investasi asing ke
Cina, permintaan Yuan pun meningkat.
Selain itu, investor global mengejar imbal
hasil menarik dari obligasi pemerintah
Cina dengan tawaran imbal hasil 10
tahun sebesar 2,9%. Sementara imbal
hasil treasury AS 10 tahun hanya 1,44%,
sebagaimana diamati oleh para analis
ANZ (Australia and New Zealand Banking
Group).
CFETS (China Foreign Exchange Trade
System) RMB Index mencatatkan lonjakan
nilai Yuan hingga lebih dari 8% di 2021.
Hanya 0,26% lebih kecil dari rekornya pada
November 2015. Yuan sendiri menguat
2,4-2,8% terhadap USD di 2021. Selain
itu, perang di wilayah Eropa Timur antara
Rusia dan Ukraina justru mendorong para
investor untuk beralih pada Yuan. Yuan
diperdagangkan seperti mata uang safe
haven selama konflik tersebut semakin
memanas.
Potensi USD/SGD
Selain sebagai salah satu ”penyalur” kapal
ke negara-negara di dunia yang berhasil
membuat kondisi ekonomi Singapura
sangat menarik, mata uang SGD pun juga
terlihat menarik untuk ditransaksikan,

selain karena posisi Singapura yang
bukan hanya menjadi Port Hub tetapi juga
menjadi trading hub bagi sejumlah negara
di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh,
USD/SGD dianggap sebagai salah
satu pasangan mata uang yang sering
ditransaksikan
dengan
peringkatnya
peminatannya berada di peringkat ke
10, selain itu berdasarkan data dari Bank
of International Settlements transaksi
pasangan mata uang USD/SGD mencapai
1.6% dari total seluruh transaksi mata uang
pada tahun 2016.
Pergerakan Harga USD/CNY dan USD/
SGD
Volume transaksi USD/CNY tergolong
tinggi dalam beberapa tahun terakhir,
terutama sejak tahun 2017. Fluktuasi harga
harian USD/CNY sempat mengalami
lonjakan volatilitas dalam 1 hari sebesar
1,54%, dengan rata-rata pergerakan harian
di kisaran 0,17%.
Meski pergerakan harian tidak lebih
signifikan dibanding pasangan valuta asing
lainnya, USD/CNY di ICDX dapat menjadi
pilihan tambahan untuk bertransaksi mata
uang asing. Apalagi melihat pergerakan
nilai Yuan yang semakin kuat dibanding
USD. Untuk USD/SGD, terlihat dalam
kurang lebih 1 tahun terakhir pergerakan
USD/SGD berada dalam tren yang datar
namun menunjukan range yang menarik,
yakni berkisar 1.3410 hingga ke zona 1.3700.
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Kunjungan Kerja DPRD Bangka Belitung ke ICDX

Oleh : Christina Novalita

Membership

Oleh : Btari Nadine

Investasi Emas Masa Kini

Kunjungan Kerja DPRD
Bangka Belitung ke ICDX

J

akarta, 8 Maret 2022 - ICDX menerima
kunjungan kerja Komisi III DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) pada Selasa (8/3) di kantor ICDX,
Jakarta. Kunjungan ini untuk membahas
mengenai aktivitas ekspor timah melalui
ICDX yang terpusat di Bangka Belitung.
Sepanjang dua bulan pertama tahun
2022, nilai transaksi ekspor timah ICDX
mencatatkan pertumbuhan yang positif,
naik sebesar 50,21% menjadi hampir Rp1,7
Triliun. Untuk harga timah ICDX tertinggi
hingga awal Maret mencapai USD46.895
per metrik ton (7/3), rekor harga timah
Indonesia tertinggi sepanjang sejarah.
Kenaikan harga ini tentu akan berdampak
positif baik untuk smelter timah Indonesia
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dalam hal memberikan keuntungan bagi
seller yang bertransaksi di ICDX, maupun
bagi pemerintah Indonesia karena devisa
yang diterima atas ekspor juga ikut
meningkat. Dalam pertemuan tersebut,
DPRD Babel bersama ICDX sepakat untuk
bersama memajukan pasar fisik timah di
Bangka Belitung.
Dari sisi harga, Research & Development
ICDX, Girta Yoga menjelaskan, “ Tren positif
kenaikan harga sudah terlihat sejak awal
tahun, dipicu oleh masalah pasokan yang
masih ketat di pasar, sementara dari sisi
permintaan sudah berangsur pulih seiring
dengan dibukanya kembali penguncian
di negara-negara importir timah utama.
Hingga awal Maret, harga timah tercatat

telah melonjak sebesar 18% sejak awal
tahun ini.”
Terkait isu global yang saat ini sedang
hangat dibahas, yaitu terkait konflik
geopolitik antara Rusia dan Ukraina secara
tidak langsung juga akan berdampak
pada pergerakan harga timah. Komoditi
yang paling terdampak langsung adalah
komoditi energi, namun, komoditi energi
ini ikut mempengaruhi perhitungan biaya
dasar dari pelaku timah baik dari biaya
produksi maupun biaya logistik.

T

ransaksi emas tak lagi memerlukan
penyerahan fisik atau modal besar
dengan adanya emas digital.
Namun, regulator perlu memastikan
keamanan perdagangan emas digital bagi
para nasabah. Maka dari itu, terbentuknya
Pasar Fisik Emas Digital yang berintegrasi
dengan bursa komoditi dan ekosistemnya,

akan mengurangi risiko pada investasi
emas digital. Pada 25 Februari 2022,
ICDX pun kembali mengadakan webinar
Percakapan Masa Depan bersama salah
satu anggota pedagang emas digitalnya,
Indogold. Webinar kali ini mengusung tema
Investasi Emas Masa Kini, yang dihadiri
oleh Founder & CMO Indogold, Indra

Sjuriah, dan VP Research & Development
ICDX, Isa Djohari. Pada kesempatan ini,
kedua pemateri memaparkan trik-trik
mudah dan efektif dalam berinvestasi
emas di era digital, serta bagaimana bursa
memastikan transaksi emas aman dan
terjamin.
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Memahami Cross Border Adjustment Mechanism Cap

Oleh : Isa Djohari

Memahami Cross Border Adjustment Mechanism Cap

Perusahaan
pengimpor
juga
akan
dibebaskan dari pembelian sertifikat
penurunan
emisi
bila
perusahaan
produsen yang mengekspor produk
tersebut bisa menunjukkan bahwa mereka
telah mengeluarkan biaya-biaya terkait
pengurangan emisi karbon.

Memahami Cross
Border Adjustment
Mechanism Cap
diyakini bisa dicapai berdasarkan apa
yang sudah dilakukan di wilayah tersebut
selama ini. Salah satu risiko yang dapat
mempengaruhi pencapaian target carbon
neutral tersebut adalah konsumsi atas
produk impor yang proses pembuatannya
belum sesuai dengan ketentuan emisi
karbon yang berlaku di wilayah Uni Eropa.
Walaupun produk yang dikonsumsi
tersebut merupakan produk impor yang
berasal dari negara lain dan emisi karbon
yang dihasilkan untuk pembuatan produk
tersebut dikeluarkan di negara lain, tapi
selama produk tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat di wilayah Uni Eropa, maka
hal itu dipandang sebagai tanggung
jawab emisi Uni Eropa. Kondisi ini disebut
sebagai kebocoran emisi karbon.

Apa yang dimaksud
dengan Cross Border
Adjustment Mechanism
(CBAM), yang akan
diterapkan oleh Uni
Eropa?

U

ni
Eropa
telah
lama
mengimplementasikan
regulasi
yang
bertujuan
menurunkan
tingkat emisi karbon di wilayah tersebut.
Uni Eropa bahkan mencanangkan untuk
mencapai kondisi carbon neutral pada
tahun 2050. Hal ini berarti bahwa seluruh
emisi karbon yang dihasilkan di wilayah
Uni Eropa akan diimbangi dengan upayaupaya pengurangan emisi gas rumah
kaca yang ada di atmosfer yang diperoleh
melalui perdagangan karbon.
Target carbon neutral pada tahun 2050 yang
dicanangkan Uni Eropa ini bisa terbilang
sangat ambisius. Namun demikian
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Tapi kenapa Uni Eropa mempermasalahkan
emisi karbon yang terjadi di negara lain?
Pemanasan global dan perubahan iklim
yang diakibatkan oleh emisi karbon
merupakan masalah masyarakat dunia.
Selain itu, dalam suatu artikel online
tentang pengukuran emisi karbon atas
produksi energi, disebutkan bahwa emisi
karbon bisa dihitung pada lokasi di mana
energi tersebut dihasilkan, atau lokasi di
mana energi tersebut dikonsumsi.
Ada pandangan bahwa menghitung emisi
karbon berdasarkan konsumsi energi akan
lebih menggambarkan bobot tanggung
jawab atas emisi yang terjadi. Prinsip
ini yang dipakai untuk mengantisipasi
tanggung jawab emisi karbon Uni Eropa
atas konsumsi produk impor dari negara
lain. Sehingga, selama produk tersebut

dinikmati oleh masyarakat dalam wilayah
Uni Eropa, maka emisi karbon yang
dihasilkan juga menjadi tanggung jawab
masyarakat Uni Eropa tersebut.
Cross Border Adjustment Mechanism
merupakan aturan yang dibuat Uni Eropa
untuk mengantisipasi kebocoran emisi
karbon seperti ini. Secara umum, peraturan
tersebut mengatur agar perusahaan
Uni Eropa membeli sertifikat penurunan
emisi karbon melalui pasar karbon saat
mengimpor produk dari luar wilayah
Uni Eropa. Jumlah sertifikat yang dibeli
diperhitungkan berdasarkan perhitungan
biaya terkait emisi karbon yang harus
dikeluarkan dalam proses produksi barang
tersebut bilamana dibuat dalam wilayah
Uni Eropa.
Peraturan ini sekilas tidak memiliki
dampak apapun bagi negara pengekspor.
Yang harus membayar ekstra adalah
perusahaan yang mengimpor barang
tersebut dan bukan perusahaan yang
mengekspornya. Faktanya tidak demikian.
Peraturan ini lebih lanjut mengatur bahwa
bila negara tempat barang tersebut
diproduksi telah mengimplementasikan
upaya mitigasi perubahan iklim yang
sepadan dengan upaya di Uni Eropa
(atau negara tersebut dipandang telah
menerapkan
aturan-aturan
ataupun
mengenakan biaya-biaya emisi karbon
yang setara), maka perusahaan pengimpor
di Uni Eropa bisa dibebaskan dari
keharusan membeli sertifikat penurunan
emisi karbon tersebut.

Di sini jelas, bahwa peraturan ini akan
mendorong importir Uni Eropa untuk
mengalihkan pembelian impor mereka
dari negara-negara yang dianggap telah
menerapkan kebijakan dan regulasi emisi
karbon yang setara Uni Eropa ataupun
dari produsen-produsen yang berinisiatif
memenuhi ketentuan standar emisi baik
secara langsung ataupun melalui offset
karbon. Bagaimanapun, perusahaanperusahaan pengimpor tersebut akan
berusaha menghindari keluarnya biaya
tambahan untuk membeli sertifikat
penurunan emisi.
Konsekuensinya, produsen dari negaranegara yang belum mengimplementasikan
regulasi yang ketat terkait emisi karbon,
akan kehilangan pembeli dari Uni Eropa.
Alternatifnya,
perusahaan
produsen
harus menurunkan harga jual-nya agar
tetap bisa bersaing, atau secara finansial
menanggung biaya tambahan yang harus
ditanggung oleh negara pengimpor.
Sebagai tahap awal, Uni Eropa akan
menerapkan CBAM atas komoditaskomoditas semen, besi dan baja,
aluminium, pupuk, dan listrik. Namun tidak
tertutup kemungkinan untuk diberlakukan
atas lebih banyak jenis produk ataupun
komoditi.
Dunia usaha di Indonesia yang selama ini
menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor
akan menghadapi regulasi CBAM ini.
Agar dapat bersaing, pilihannya adalah
antara menurunkan harga jual, membayar
sertifikat penurunan emisi berdasarkan
harga di pasar Eropa, atau membeli
sertifikat penurunan emisi yang dijual
oleh proyek-proyek penurunan emisi gas
rumah kaca yang telah ada di Indonesia.
Bisa secara langsung secara business to
business, atau membeli dari pasar karbon
yang sedang dikembangkan di Indonesia.
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Perjalanan Satu Dekade Pasar Timah Indonesia

Oleh : Girta Yoga

Perjalanan Satu Dekade Pasar Timah Indonesia

Oleh : Girta Yoga

Perjalanan Satu Dekade
Pasar Timah Indonesia
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Komoditas Minyak di Awal 2022

Oleh : Girta Yoga

Komoditas Minyak di Awal 2022

Minyak Mentah
Sebagai
komoditas
yang
produk
turunannya banyak diaplikasikan dalam
bentuk bahan bakar, komoditas ini menjadi
yang paling terdampak saat pemberlakuan
pembatasan kegiatan serta lockdown
akibat pandemi COVID-19.

Komoditas Minyak
di Awal 2022
Mengawali
pembukaan tahun
2022, pergerakan
roda ekonomi global
masih dibayangi oleh
virus COVID-19.
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Meskipun efeknya sudah cukup mereda
untuk varian Delta, namun varian Omicron
yang baru terdeteksi pada bulan November
2021 menebar ancaman baru ke berbagai
sektor, termasuk komoditas.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan
utama adalah minyak. Berdasarkan fungsi,
komoditas minyak sendiri dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yaitu minyak mentah
yang berfungsi sebagai produk energi dan
minyak nabati yang berfungsi sebagai
produk minyak konsumsi.

Di awal tahun 2022, pergerakan harga
minyak
mentah
terpantau
masih
melanjutkan reli bullish sejak penutupan
tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh
keputusan OPEC dan sekutunya (OPEC+)
untuk mempertahankan komitmen yang
disepakati sebelumnya pada pertemuan
rutin bulan Juli 2021, yaitu meningkatkan
produksi sebesar 400.000 bph per bulan.
OPEC+ juga mengisyaratkan keengganan
untuk menambah lebih banyak pasokan
ke pasar. Padahal konsumsi bahan bakar
global telah menunjukkan peningkatan
pasca dicabutnya kebijakan lockdown di
berbagai negara.
Selain itu, keputusan pemerintah Indonesia
untuk menghentikan sementara ekspor
batu bara selama bulan Januari 2022 telah
mengguncang pasar energi. Hal ini pun
mendorong peralihan ke produk energi
subtitusi lain seperti gas alam dan minyak

Oleh : Girta Yoga

mentah. Pasar gas alam sendiri tengah
dilanda masalah terkait ketatnya pasokan.
Alhasil, minyak mentah menjadi tumpuan
harapan untuk menutupi kekurangan
pasokan di pasar gas alam dan batu
bara tersebut. Harga minyak mentah
membukukan kenaikan sebesar 15,86%
sepanjang bulan Januari 2022.
Di bulan Februari 2022, memuncaknya
konflik geopolitik di Eropa Timur yang
ditandai oleh invasi Rusia ke Ukraina
(24/2) turut memicu turbulensi dalam
pasar energi global. Akibatnya, harga
minyak mentah meroket hingga hampir
menyentuh level $100 per barel pada
penutupan bulan Februari atau melonjak
sebesar 25,81% jika dibandingkan dengan
posisi harga di awal tahun yang berada di
level $76 per barel.
Memasuki bulan Maret 2022, konflik
Ukraina yang masih memanas mendorong
harga minyak mentah terus melaju bullish,
bahkan menembus level di atas $100 per
barel (2/3), level tertinggi sejak tahun 2014.
Beberapa upaya untuk meredam lonjakan
harga telah dilakukan, antara lain rencana
pelepasan minyak dari cadangan strategis
negara secara terkoordinasi (2/3) oleh

AS dan 30 negara anggota International
Energy Agency (IEA) dengan jumlah total
sebesar 60 juta barel minyak; embargo
produk energi Rusia (6/3); hingga rencana
pelonggaran sanksi pada Venezuela (8/3).
Namun, upaya-upaya tersebut belum
mampu mengimbangi efek dari konflik di
Ukraina.

Minyak Nabati
Minyak
nabati
merupakan
minyak
konsumsi yang berasal dari tumbuhan,
yang mencakup minyak sawit, minyak
kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga
matahari, dan sebagainya. Untuk referensi
harga yang dijadikan gambaran melihat
pasar minyak nabati, umumnya pelaku
pasar menggunakan harga dari minyak
sawit atau lebih dikenal dengan Crude
Palm Oil (CPO) dan juga harga minyak
kedelai.
Mengawali tahun 2022, negara produsen
CPO yaitu Indonesia dan Malaysia masih
dibayangi oleh ancaman cuaca la nina
yang diprediksi masih akan bertahan
hingga paruh pertama 2022 (Q1). Padahal,
prediksi awal memperkirakan cuaca
la nina akan berakhir pada Februari
2022. Selain efek la nina, Malaysia yang
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Bursa Komoditi

Komoditas Minyak di Awal 2022
merupakan negara produsen CPO
terbesar ke-2 di dunia, juga dihadapi
dengan masalah kekurangan tenaga kerja
di perkebunan sawit akibat melonjaknya
penyebaran COVID-19 yang dipicu oleh
varian Omicron.
Sementara,
negara
produsen
minyak substitusi CPO juga tengah
dilanda kekhawatiran seiring dengan
meningkatnya ketegangan di Eropa Timur.
Ketegangan ditandai dengan peningkatan
jumlah pasukan Rusia hingga lebih dari
100.000 tentara di perbatasan Ukraina
pada bulan Desember 2021. Rusia dan
Ukraina, secara bersama-sama, memasok
lebih dari seperempat ekspor gandum
dunia, hampir 20% ekspor jagung dan
80% ekspor minyak biji bunga matahari.
Ketatnya pasokan di pasar CPO,
bersama dengan gangguan pasokan
di pasar minyak nabati, turut mengerek
harga CPO terus menanjak. Alhasil,

Oleh : Girta Yoga

demi menstabilkan harga minyak serta
memastikan pasokan tetap terjaga di
pasar dalam negeri, pemerintah Indonesia
memberlakukan kewajiban Domestic
Market Obligation (DMO) yang efektif
berlaku sejak 1 Februari 2022. Mandatori
DMO tersebut mewajibkan seluruh
eksportir CPO agar mengalokasikan 20%
dari kuota ekspornya untuk dijual di pasar
domestik.
Di sisi lain, terus meningkatnya
ketegangan konflik di Ukraina hingga
berujung pada invasi Rusia pada 24
Februari, menyebabkan penutupan akses
di wilayah Laut Hitam. Harga minyak
nabati pun meroket, sebab wilayah Laut
Hitam menyumbang 60% dari produksi
minyak biji bunga matahari dunia dan 76%
ekspor minyak biji bunga matahari secara
global. Sebagai produksi substitusi,
kenaikan harga minyak nabati tersebut
tentu ikut mendorong kenaikan pada
harga CPO.

Memasuki bulan Maret 2022, harga
CPO masih terus meroket. Indonesia
yang merupakan negara produsen CPO
terbesar pertama dunia, dilanda situasi
kelangkaan stok minyak goreng olein.
Hal ini berarti pasokan ekspor CPO
Indonesia ke pasar global menurun.
Melihat situasi tersebut, pemerintah
Indonesia mengumumkan (9/3) kenaikan
persentase DMO dari 20% menjadi 30%
efektif berlaku per tanggal 10 Maret 2022.

Konflik Eropa Timur Dorong Pergerakan Harga Emas Semakin Menarik

Oleh : Nikolas Prasetia

Konflik Eropa Timur
Dorong Pergerakan Harga
Emas Semakin Menarik

Tren bullish harga CPO akhirnya teredam
oleh efek dari gelombang baru COVID-19
yang kembali melanda Cina. Gelombang
baru tersebut memicu kekhawatiran
akan terjadinya penurunan permintaan
dari negara importir CPO terbesar ke-2
dunia itu. Penyebaran infeksi yang telah
meluas hingga ke 18 provinsi, memaksa
pemerintah Cina kembali menerapkan
lockdown (13/3) terhadap 10 wilayah
termasuk kota Shenzhen yang merupakan
pusat teknologi Cina.

• Inggris pasok peralatan
perang ke Ukraina
• Biden menganggap akan
ada serangan dari Rusia
Biden
mewaspadai
kemungkinan
serangan dari
Rusia

Alexander Grushko
mengutuk langkah AS
mengirim pasukan ke Eropa
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Ada laporan AS:
Rusia menggerakan
7000 pasukan ke
perbatasan
Terjadi penembakan
di TK Ukraina,
diperkirakan
disutradari oleh
Rusia
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Konflik Eropa Timur Dorong Pergerakan Harga Emas Semakin Menarik

Daftar Cadangan
Emas Negara Per
September 2021
(dalam metric tons)

Oleh : Nikolas Prasetia

Serba-Serbi Aset Emas

Serba-Serbi
Aset Emas

Oleh : Nikolas Prasetia

E

mas telah dikenal sejak lama,
baik sebagai perhiasan maupun
sebagai aset investasi dan
lindung nilai terhadap kondisi ekonomi
dan politik. Penggunaan emas sebagai
perhiasan di kalangan masyarakat
telah meningkatkan popularitas emas,
mengalahkan logam lain seperti perak
dan platina.
Tidak kalah menarik, pergerakan harga
emas juga menjadi faktor pendorong
popularitasnya. Bagi orang-orang
yang telah menyimpan emas selama
bertahun-tahun lamanya, setidaknya
sejak tahun 1990-an hingga saat
ini, kenaikan harga pada emas
sangat terasa. Berdasarkan data,
pergerakan harga emas dunia dalam
rentang 10 tahun terakhir (2010-2020)
mencatatkan kenaikan sebesar 32%.
Bagi pemilik perhiasan emas atau
bentuk emas lainnya seperti emas
LM (Logam Mulia), pastinya sudah
merasakan keuntungan dari kenaikan
harga yang signifikan sepanjang
periode tersebut.
Sentimen Pasar Aset Emas
Pergerakan harga emas dalam
beberapa tahun terakhir memang
menjadi cukup menarik, hal tersebut
tidak lepas dari isu-isu dunia, seperti:
1. Stimulus ekonomi yang digelontorkan
oleh sejumlah negara besar dunia.
2. Pandemi COVID-19 yang masih
berjalan hingga saat penulisan.
3. Ketegangan di wilayah Timur Tengah
dan agresi-agresi yang terjadi di
wilayah Eropa.
4. Isu senjata nuklir di sejumlah negara.
Hal-hal tersebut tampak menjadi
katalis utama pergerakan harga emas,
karena isu-isu tersebut mengguncang
secara global dan menyebabkan
kekhawatiran. Kekhawatiran inilah
yang akhirnya membuat masyarakat
awam hingga investor ulung, beralih
pada aset emas karena nilainya yang
tidak berkurang dan tidak termakan
oleh inflasi.
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Serba-Serbi Aset Emas

Oleh : Nikolas Prasetia

Perdagangan Emas Digital Melalui Bursa Lembaga Kliring Berjangka

Isu dan Pergerakan Harga Emas
Sepanjang tahun 2020-2021

Perdagangan
Emas Digital
Melalui Bursa dan
Lembaga Kliring
Berjangka

Kasus
COVID-19
Meningkat
Tajam

Partai Demokrat
Memengangkan
Pemilu AS

Sementara untuk tahun 2022, sejumlah
isu akan menjadi cukup menarik untuk
dicermati dan dapat mempengaruhi timing
pada saat pembelian emas. Beberapa isu
tersebut diantaranya adalah kenaikan
suku bunga AS yang dilakukan bertahap
sepanjang tahun 2022. Hingga bulan
Maret 2022, bank sentral Amerika Serikat
The Fed telah menaikan suku bunga
sebesar 25 basis poin, dengan konflik
Rusia dan Ukraina yang diharapkan dapat
segera selesai.
Meski isu dan katalis tersebut terlihat
sangat menarik,
terkadang proses
pembelian emas bisa sedikit menyulitkan,
terutama karena harga yang bisa mahal.
Semakin kecil pecahan emas, maka biaya
cetak emas akan menjadi lebih mahal.
Pembelian pun hanya dapat dilakukan
sesuai dengan pecahan yang tersedia.
Namun, dengan keberadaan emas digital
sekarang, kesulitan tersebut telah sedikit
banyak terakomodir.

Isu Kenaikan
Suku Bunga
AS Tinggi

Era Emas Digital
Keberadaan emas digital seakan menjadi
titik nadi baru dalam penggunaan
platform digital untuk investasi asetaset yang sebelumnya cenderung sulit
dilakukan. Penggunaan platform digital
ini
memungkinkan
investor
untuk
memiliki bagian dalam sebuah aset,
tidak tergantung pada pecahan fisik yang
tersedia. Bagian aset yang dimiliki akan
menyesuaikan dengan modal yang dimiliki.
Jumlah tersebut dapat diakumulasi yang
pada akhirnya, ketika mencapai jumlah
tertentu, dapat dilakukan diambil secara
fisik (dicetak). Penyimpanan emas fisiknya
juga lebih terpercaya dan aman selama
mempunyai kepemilikan emas dalam
bentuk digital tersebut.

Selain itu, platform emas digital juga
memudahkan dalam menabung emas.
Nasabah dapat memperoleh harga emas
yang lebih bersaing tanpa harus dibebani
dengan ongkos cetak emas pada saat
pembelian, serta difasilitasi kemudahan
untuk jual dan beli emas secara langsung.
Dari sisi keamanan, transaksi emas digital
di Indonesia pun saat ini sudah tidak perlu
diragukan lagi, karena perdagangan emas
digital telah diregulasikan untuk masuk
dalam ekosistem bursa dan lembaga
kliring. Setiap transaksi yang terjadi
akan terdaftar di bursa dan dikliringkan
melalui lembaga yang telah ditunjuk
oleh regulator, yang dalam hal ini adalah
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAPPEBTI).

Melalui platform perdagangan emas
digital, nasabah akan memperoleh
kemudahan memiliki emas, khususnya
dengan modal kecil. Beberapa pedagang
bahkan menetapkan minimum Rp10.000.

Jadi....!?? Tunggu apa lagi!? Mulai investasi
emas tidak harus dengan dana yang besar!
Emas digital bisa jadi solusi terbaik untuk
berinvestasi logam mulia.

Oleh : M. Dzaki Adani

M

eski
membeli
emas
fisik
memiliki
kepuasan
tersendiri,
namun ada beberapa risiko yang perlu
dipertimbangkan. Risiko pertama muncul
dari keperluan untuk mengidentifikasi
legitimasi dan kemurnian emas. Lalu
ada juga masalah penyimpanan. Seiring
perkembangan
zaman,
risiko-risiko
teresebut telah melahirkan sebuah konsep
perdagangan emas baru yang kini kita
sebut dengan emas digital.

Emas digital memungkinkan investor
membeli emasnya secara online dan
tidak tergantung pada transaksi langsung
secara fisik, sehingga lebih mudah, aman,
dan praktis. Emas fisik yang diwakili emas
digital tersebut disimpan di brankas yang
diasuransikan oleh penjual atas nama
pelanggan. Inilah yang membantu investor
mengatasi permasalahan pada transaksi
emas konvensional.

pasar. ICDX dan ICH telah ditunjuk sebagai
penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital
pada 9 September 2021 lalu.
Alur Transaksi Perdagangan Emas Digital.
Secara umum, perdagangan emas digital
yang difasilitasi oleh ICDX terbagi menjadi
dua, yaitu perdagangan emas digital
dengan proses matching yang terjadi di
bursa, dan perdagangan emas digital
dengan proses matching yang terjadi di
Pedagang Fisik Emas Digital.
A. Ilustrasi Perdagangan Emas Digital
Matching di Bursa Berjangka

Oleh karena itu, Bursa Komoditi dan
Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX
sebagai bursa berjangka, serta Indonesia
Clearing House (ICH) sebagai lembaga
kliring berjangka, hadir untuk menunjang
perkembangan dan kebutuhan terhadap
aktivitas perdagangan emas yang lebih
mutakhir – tanpa mengesampingkan sisi
keamanan dan kenyamanan para pelaku
Figure 1. Ilustrasi Perdagangan Emas Digital Matching di Bursa Berjangka
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Perdagangan Emas Digital Melalui Bursa Lembaga Kliring Berjangka

Keterangan
1. Peserta
yang
bertindak
sebagai
Market Maker baik sebagai standby buyer maupun stand-by seller
perlu menyetorkan dana (bagi standby buyer) kepada Lembaga Kliring
Berjangka (LKB) dalam hal ini adalah
Indonesia Clearing House (ICH) sebagai
dana jaminan - dan emas (bagi standby seller) pada Pengelola Tempat
Penyimpanan dengan nilai yang setara.
2. Pengelola

tempat
penyimpan
menginformasikan kepada ICH bahwa
terdapat sejumlah emas atas nama
Peserta (Market Maker); ICH mencatat
volume emas yang dititipkan oleh
Peserta (Market Maker).

3. ICH menyampaikan informasi kepada
Bursa Berjangka dalam hal ini adalah
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(BKDI) bahwa jumlah Fisik Emas yang
disimpan pada Pengelola Tempat
Penyimpanan telah dapat dijual.

- Apabila emas Market Maker yang
disimpan di tempat penyimpanan karena
adanya transaksi sehingga berkurang
hingga tersisa menjadi 5 kg, maka
kewajiban Market Maker untuk menambah
emas yang disimpan dalam tempat
penyimpanan sehingga menjadi kembali
minimal 20 kg.
- Terkait Seggregated Account: Setiap
dana dari Pelanggan Emas Digital
terkait transaksi Pasar Fisik dengan
penyepadanan
(matching)
transaksi
di Pedagang Fisik Emas Digital wajib
disimpan pada rekening yang terpisah
di Bank (yang telah disetujui oleh Kepala
Bappebti)

B. Ilustrasi Perdagangan Emas
Digital Matching di Pedagang Fisik
Emas Digital

Oleh : M. Dzaki Adani

menempatkan sejumlah emas pada
pengelola tempat penyimpanan sebanyak
10.000 gram atau 10 kg dimana 25% nya
dapat berupa setara kas;
Pengelola
tempat
penyimpan
menginformasikan ICH bahwa terdapat
sejumlah emas atas Pedagang Fisik Emas
Digital; ICH mencatat volume emas yang
dititipkan oleh Pedagang Fisik Emas
Digital;
ICH menyampaikan informasi kepada
Pedagang Fisik Emas Digital bahwa jumlah
fisik emas yang disimpan pada Pengelola
Tempat Penyimpanan telah dapat dijual;
Pedagang Fisik Emas Digital telah mulai
dapat bertransaksi jual beli emas;
Pelanggan Setor Dana ke Rekening
Terpisah atas nama Pedagang Fisik Emas

5. Dalam
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secara langsung; - Pelanggan melakukan
transaksi jual/beli Emas Digital di
Pedagang Fisik Emas Digital, ich
menjalankan fungsi sebagai DvP (delivery
versus payment); Setiap transaksi, ICH dan
Pedagang Emas Digital wajib mencatat
dan menyelesaikan secara langsung.
Pedagang fisik emas digital melaporkan
harga penyelesaian setiap akhir hari
perdagangan jual/beli kepada bursa
berjangka;

Figure 2. Ilustrasi Perdagangan Emas Digital Matching di Pedagang Fisik Emas Digital

Keterangan:
1a. Pedagang Fisik Emas Digital (PFED)
menyetorkan dana sejumlah, misal
Rp1.000.000.000, ke kepada Lembaga
Kliring Berjangka (LKB) dalam hal ini
adalah Indonesia Clearing House (ICH). Di
sisi lain,
1b. Pedagang Fisik Emas Digital wajib

Digital yang dikuasai ICH dalam rangka
Pembelian Emas Digital - PFED dan
Pelanggan X melakukan transaksi jual/
beli Emas Digital di Pedagang Fisik Emas
Digital, LKB menjalankan fungsi sebagai
DvP (delivery versus payment);
Setiap transaksi, ICH dan Pedagang Emas
Digital wajib mencatat dan menyelesaikan

Oleh : M. Dzaki Adani

Perbandingan Risiko Perdagangan Emas Digital Sebelum dan
Sesudah Melibatkan Bursa dan Kliring Berjangka

Potensi Risiko

Ketidaksesuaian Spesifikasi dan
Kondisi Emas

Mitigasi
Pedagang Fisik Emas Digital yang memperdagangkan
Emas Digital wajib terlebih dahulu menyimpan Emas
di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola
Tempat Penyimpanan.
Emas yang disimpan wajib memenuhi spesifikasi minimum
yang ditetapkan dalam Peraturan Bappebti No.4 Tahun
2019 Pasal 2 ayat (2).

Bursa berjangka dalam hal ini adalah
BKDI, pengelola tempat penyimpan dan
lembaga kliring dalam hal ini adalah ICH
saling berkoordinasi dalam pelaksanaan
transaksi jual beli emas;

Kehilangan Emas

Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas
Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan yang
dikelolanya.

Dalam hal pelanggan ingin mendapatkan
fisik emas, maka pelanggan dapat
memberitahukan kepada pedagang fisik
emas, selanjutnya pedagang fisik emas
menyampaikan ke ICH.

Ketidakcukupan Emas

Emas hanya dapat diperjualbelikan oleh Pedagang Fisik
Emas Digital apabila Pedagang Fisik Emas Digital telah
menyimpan paling sedikit 20.000gr (dua
puluh ribu gram) Emas di Pengelola Tempat
Penyimpanan, dengan ketentuan 20% (dua puluh per
seratus) nya dapat berupa uang atau setara kas yang
ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka. (dengan
batas minimum setelahnya 5.000gr untuk kewajiban
penambahan jumlah emas.

ICH akan melakukan verifikasi kepemilikan
emas dan kemudian menerbitkan perintah
pengeluaran emas dari pengelola tempat
penyimpanan kepada pelanggan yang
pengirimannya melalui jasa pengiriman
yang telah bekerjasama dengan pengelola
tempat penyimpanan. Berdasarkan alur
yang tercantum dalam Kertas Kerja
Mekanisme Perdagangan Emas Digital
(Bappebti), terdapat beberapa catatan
terkait alur di Pedagang Emas Digital
tersebut:

4. Peserta yang tidak bertindak sebagai
Market Maker (Non-MM) telah mulai
dapat bertransaksi jual-beli emas
dengan menempatkan sejumlah dana
pada rekening terpisah Perantara
Perdagangan dan disimpan pada
ICH. Perantara Perdagangan akan
menyalurkan transaksi di BKDI.
hal
peserta
mengajukan
permintaan pencetakan Fisik Emas,
maka Peserta dapat memberitahukan
kepada Perantara Perdagangan Fisik
Emas Digital, selanjutnya Perantara
Perdagangan Fisik
Emas
Digital
menyampaikan kepada ICH. Kemudian
ICH
akan
melakukan
verifikasi
kepemilikan emas dan kemudian
menerbitkan perintah pengeluaran emas
dari Pengelola Tempat Penyimpanan
kepada Peserta yang pengirimannya
melalui Jasa Pengiriman yang telah
bekerjasama dengan Pengelola Tempat
Penyimpanan dan LKB. Berdasarkan
alur yang tercantum dalam Kertas Kerja
Mekanisme Perdagangan Emas Digital
(Bappebti), terdapat beberapa catatan
terkait alur di bursa berjangka tersebut:

Perdagangan Emas Digital Melalui Bursa Lembaga Kliring Berjangka

- Apabila emas Pedagang Fisik Emas
Digital yang disimpan di tempat
penyimpanan karena adanya transaksi
sehingga berkurang menjadi 2,5 kg maka
kewajiban Pedagang Fisik Emas untuk
menambah emas yang disimpan dalam
tempat penyimpanan sehingga menjadi
kembali semula menjadi 10.000 gram atau
10 kg emas;
- Terkait Seggregated Account: Setiap
dana dari Pelanggan Emas Digital
terkait transaksi Pasar Fisik dengan
penyepadanan
(matching)
transaksi
di Pedagang Fisik Emas Digital wajib
disimpan pada rekening yang terpisah
di Bank (yang telah disetujui oleh Kepala
Bappebti)

Pencatatan transaksi yang tidak
sesuai

Penyalahgunaan aset emas
peserta secara parsial maupun
keseluruhan

Penyalahgunaan dana peserta
secara parsial maupun
keseluruhan

Pengelola Tempat Penyimpanan dan Lembaga Kliring
Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi terkait
saldo atau catatan kepemilikan Emas secara real time.
Setiap transaksi pada Pedagang Fisik Emas Digital wajib
dicatatkan dan diselesaikan secara langsung pada waktu
yang sama saat terjadinya transaksi ke Lembaga Kliring
Berjangka.

Permintaan pencetakan dan pengambilan Emas oleh
Peserta Emas Digital kepada Bursa Berjangka atau
Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital diteruskan
kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk diteruskan
sebagai perintah pencetakan setelah LKB melakukan
verifikasi detil terkait kepemilikan, hingga pelaksanaan
pengiriman melalui jasa pengiriman yang disetujui.

Pelanggan Emas Digital wajib melakukan penyelesaian
seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring
Berjangka. Setiap dana dari Pelanggan Emas Digital terkait
transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (matching)
transaksi di Pedagang Fisik Emas Digital wajib
disimpan pada rekening yang terpisah di Bank (yang telah
disetujui oleh Kepala Bappebti) dari kegiatan
operasional Pedagang Fisik Emas Digital yang secara
khusus dipergunakan untuk memfasilitasi
perdagangan di Pasar Fisik Emas Digital setelah mendapat
persetujuan Kepala Bappebti.

Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau
Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan (termasuk
melalui pemindahbukuan ke rekening bank)
apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga
Kliring Berjangka terdapat kesesuaian antara
permintaan penarikan dana dengan catatan dana
Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital.
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Ekonomi Cina semakin mendominasi ekonomi global, khususnya perdagangan internasional
Porsi dan Tujuan Ekspor Cina
Total: $2.57 triliun

Banyak investor yang ingin
meningkatkan exposure terhadap Yuan
Peningkatan exposure terhadap Yuan
tidak lepas karena kebutuhan transaksi
terhadap Cina, sebagai contoh AS yang
sebagian besar impornya berasal dari
Cina. Sementara untuk Inggris, porsi
impor dari Cina menempati posisi kedua
terbesar.

Asal Negara Porsi Impor AS (2019)
Total: $2.38 triliun

Yuan Jadi
Sorotan Investor
2022, Mengapa?
24
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Asal Negara Porsi Impor Inggris (2019)
Total: $664 miliar

Perjalanan Yuan sejak 2013 Hingga
Sekarang
Sedikit belajar sejarah mata uang CNY
(Chinese Yuan), pada 1 Desember 2015,
International Monetary Fund (IMF)
mengumumkan dan memberikan status
pada Yuan sebagai reserve currency.
Lalu pada 1 Oktober 2016, IMF kembali
menambahkan status pada Yuan, yakni
sebagai golongan Special Drawing Rights
(SDR) bersama dengan Euro, Yen Jepang,
Poundsterling, dan Dolar Amerika Serikat.
Dengan status-status yang diberikan
tersebut, membuat Yuan menjadi lebih
mudah dipergunakan di luar Cina sebagai
alat transaksi.
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Perjalanan Yuan tidak lepas dari usaha
pemerintah Cina, melalui People’s Bank of
China (PBOC). Pada tahun 2006, peg mata
uang Yuan terhadap Dolar Amerika Serikat
dilepas, sehingga USD/CNY bisa bergerak
bebas.

Melalui kebijakan tersebut, yang disertai
dengan status-status yang diberikan oleh
IMF, CNY menjadi mata uang ke-13 yang
paling sering ditransaksikan pada tahun
2013. Pada 2015, naik ke peringkat ke-4;
sempat turun ke peringkat ke-6 pada 2019;

dan per Januari 2019, CNY menempati
posisi ke-4 sebagai mata uang yang paling
digunakan di dunia.

Perbedaan 2 Negara Besar : AS dan Cina
Dari Amerika Serikat yang mempengaruhi
kinerja USD/CNY, USD dipengaruhi oleh
kinerja ekonomi dari Amerika Serikat.
Target AS pada tahun 2022 adalah
mencapai kenaikan suku bunga sekitar 1%
hingga akhir tahun (berdasarkan Fed Dot

Plot Desember 2021) yang disertai dengan
perbaikan pada sisi ekonomi, sektor
tenaga kerja dan memanasnya inflasi.

akan berdampak pada mata uang
USD yang menguat. Tetapi, terlihat
pada pergerakan pasangan USD/CNY
pergerakan harga relatif stabil diimbangi
oleh apresiasi dari mata uang CNY.

Sangat menarik jika melihat prospek
tahun 2022, di mana AS akan melakukan
kenaikan suku bunga maka seharusnya
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US

China

Pros

Kenaikan suku bunga
Non-Farm Payroll dalam kondisi positif
Tingkat pengangguran turun

Neraca perdagangan Cina tembus
angka tertinggi di Desember 2021
FDI Cina tembus level tertinggi di
Desember 2021

Cons

Tingkat inflasi tinggi

Kekhawatiran atas nilai mata uang
dikendalikan bank sentral

Love-Hate Relationship: Emas dan USD

Love-Hate
Relationship:
Emas dan USD

Peristiwa yang paling mempengaruhi nilai USD/CNY
Kenaikan Suku Bunga AS di Bulan Maret,
dengan target kenaikan paling tidak 1%
hingga akhir tahun 2022

Per Januari, langkah PBOC relatif
memberikan stimulus, yakni melalui
pemangkasan suku bunga acuan untuk
pinjaman dari 3,8% menjadi 3,7%.

H

arga emas dunia didenominasi
atau dihargai dengan mata uang
USD, sehingga transaksi emas
yang terjadi dalam konteks internasional
dilakukan dalam mata uang USD. Dengan
tingginya penggunaan tersebut, ditambah
dengan permintaan emas dari negaranegara dari luar Amerika Serikat, maka nilai
USD akan cukup krusial mempengaruhi
harga emas.
Alasan pertama adalah ketika nilai USD
mengalami apresiasi, maka mata uang
negara lain yang akan terdampak pertama
kali sehingga mengalami pelemahan
terhadap nilai USD. Dengan pelemahan
mata uang negara lain terhadap USD,
sementara emas dihargai dalam mata
uang USD, maka biaya membeli emas yang
dihargai dalam USD menjadi relatif lebih
mahal dan membuat permintaan terhadap
emas cenderung tertekan. Sebaliknya
ketika USD mengalami pelemahan maka
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
pembelian emas akan menjadi lebih
sedikit, sehingga permintaan terhadap
emas dapat meningkat.
Alasan kedua adalah karena harga
emas didenominasi langsung terhadap
USD, sehingga setiap pelemahan atau
pergerakan secara umum pada USD maka
akan membuat harga emas langsung
menunjukan pergerakan yang berlawanan
dengan perubahan harga USD.
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Alasan lainnya adalah karena aset emas
dan mata uang USD sama-sama dianggap
sebagai aset safe-haven. Namun demikian,
aset emas sebagai safe-haven relatif
lebih populer dibandingkan dengan
USD, sehingga jika ada perubahan pada
sentimen selera risiko pasar maka harga
emas akan relatif mengalami perubahan
dan langsung berdampak terbalik pada
gerak USD.
Lalu... Kenapa emas dengan mata uang
lain hubungannya cenderung positif ?
Benang merah yang dapat ditarik adalah
USD,
dimana USD mempengaruhi
harga emas, sementara USD juga turut
mempengaruhi mata uang lain. USD
dianggap sebagai mata uang global,
sehingga mayoritas aset finansial global,
bahkan mata uang termasuk juga emas
pun dinilai terhadap USD. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika
USD bergerak dipengaruhi oleh suatu isu
atau sentimen, maka hal tersebut pun
akan berpengaruh pada mata uang dan
emas, sebagai contoh ketika AS berencana
melakukan pemberian stimulus, maka
sentimen yang diserap adalah pelemahan
USD, sehingga akan berdampak pada
harga emas yang menguat terhadap
USD, sementara mata uang lain juga ikut
menguat (tanpa ada tambahan sentimen
dari luar) terhadap USD. Dengan kondisi
USD tersebut maka seakan-akan terlihat
ketika harga emas menguat maka mata
uang lain ikut menguat, namun jika dilihat
lebih teliti, maka efek sebenarnya adalah
berasal dari pergerakan nilai USD yang
menjadi benang merah korelasi tersebut.
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ICDX Off ice

Midpoint Place Lt. 23, Jl. H. Fachrudin
No.26, RT.9/RW.5, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10250,
Indonesia.

Indonesia Commodity
& Derivatives Exchange
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