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Carbon
Tingkat Kesadaran Masyarakat Indonesia 

Terhadap Target Penurunan Emisi 
di Indonesia

Indonesia memiliki banyak potensi yang mampu membuka peluang baru dalam mengembangkan industri 
perdagangan berjangka komoditi. Tahun 2023 yang dikabarkan akan menjadi tahun yang penuh tantangan, 
tentunya akan membawa Indonesia berpeluang mengambil peran sentral dalam perdagangan dan ekonomi 
global. The Source edisi ini juga akan membahas dampak global event 2022  bagi pergerakan harga komoditi 

serta peluang dan potensi transisi green energy di tahun 2023. 
Simak ulasan lengkapnya dalam The Source Issue 25. 
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Head of Department Message
Yitzhak Nazareth
(Head of Marketing & Communication)

Farrel Hannon Situmorang
(Head of Market Operation)

“Kami berharap ICDX dapat menjadi pusat informasi terkait komoditas 
dan derivatif di Indonesia baik secara digital atau non-digital. Seiring 
dengan perkembangan ekonomi digital, akses informasi terkait industri 
komoditas dan derivatif menjadi sangat penting. Kami berkomitmen 
untuk menyalurkan informasi yang edukatif dan mudah diakses sehingga 
adopsi masyarakat terhadap benefits dari industri ini semakin meningkat 
pada tingkat pelaku pasar hingga masyarakat umum.”

“Kami akan terus menjaga kredibilitas pasar untuk menunjang 
perdagangan yang aman, terpercaya, dan dengan standar perdagangan 
internasional. Diskusi dan pelatihan terkait teknis pengetahuan pasar 
akan terus kami tingkatkan sehingga kegiatan perdagangan dapat 
terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, untuk melayani kebutuhan 
perdagangan nasional dan internasional.”Contributors
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Yohanes F. Silaen
(Vice President of Membership)

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin baik seiring 
berjalannya waktu tentu membuat kami optimis dalam mencari 
peluang keanggotaan baru. Kami juga akan terus menjaga 
hubungan dengan anggota yang sudah bekerjasama dengan 
kami. Pembaruan dan sinergi antar pelaku pasar juga akan terus 
dikembangkan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi 
industri yang kami naungi. 

Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebanyak-banyaknya kepada anggota yang sudah bersama 
dengan kami selama ini, kami sadar bahwa kami harus terus 
mengembangakan diri ke arah yang lebih baik guna kepentingan 
para anggota.”

InsightICDX Group
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Troydon Miranda
(Head of Tech)

“Global technological advancements encourage us to 
continuously innovate and adapt to new situations. We 
strive to keep all data belonging to all stakeholders who 
have connections with us confidential. All data will be 
used appropriately and in accordance with company and 
government regulations. We also develop systems based on 
market demands for each commodity so that all transactions 
work properly. In the near future, ICDX’s trading infrastructure 
will be able to cater to all kinds of commodity transactions 
and continue to modernize commodity trading in Indonesia.”

Bambang Setioso
(Head of BU Physical)
“ Transaksi komoditas fisik di Indonesia lebih maju dari tahun-tahun 
sebelumnya. Dari perdagangan komoditas fisik timah, Indonesia adalah 
market leader dalam referensi harga dan bursa timah ICDX berhasil 
menempatkan Indonesia pada level atas perdagangan komoditas dunia. 
Banyaknya peluang yang dapat dikembangkan membuat kami terus 
bersemangat untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia atas komoditas 
asli Indonesia. Upaya kami adalah untuk terus mengembangkan sistem 
integrasi perdagangan berjangka komoditi dan pasar lelang komoditi 
agar proses perdagangan komoditi primer di Indonesia menjadi lebih 
maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal 
bagi masyarakat.”

Yudhistira Mercianto
(Head of Risk Management and GC
; Head of Clearing)

“Kami berusaha untuk terus mengoptimalkan kinerja kami 
sehingga kepercayaan masyarakat dan anggota semakin 
meningkat. Pengelolaan risiko dan memastikan seluruh 
pihak mendapatkan haknya adalah tugas utama kami. 
Tentunya inovasi sistem dan mitigasi risiko akan terus 
dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik.”

PKAT 2022

Tujuan Audit adalah untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa ketentuan yang berlaku dalam 
Perdagangan Berjangka Komoditi telah dilaksanakan, 

oleh Pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan 
Kliring Berjangka. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku usaha 
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam rangka 
melaksanakan fungsi pengawasan agar kegiatan Perdagangan 
Berjangka Komoditi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, 
efektif dan efisien, serta terlindunginya masyarakat dari kerugian 
yang timbul akibat pelanggaran dari praktik yang merugikan dan 
tidak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan 
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Wewenang Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 
Bursa berjangka berwenang dalam melakukan pengawasan 
kegiatan serta pemeriksaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 
huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bursa 
berjangka berwenang melakukan pengawasan kegiatan serta 
pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan anggota bursa 
berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu  diperlukan.

Sedangkan, lembaga kliring berjangka berwenang dalam 
melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan, hal 
tersebut diatur dalam Pasal 28 huruf c Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan Lembaga 
Kliring Berjangka berwenang melakukan pengawasan kegiatan 
serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota 
Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Cakupan Audit di Bursa antara lain :
- Managemen dan Organisasi
- Pembukuan dan Pelaporan
- Penerimaan Nasabah
- Pelaksanaan Transaksi
- Pengelolaan Dana Nasabah
- Integritas Keuangan.

Proses penetapan dan pelaksanaan audit kepada anggota Bursa 
dan Kliring ini, dilakukan melalui Mitigasi Managemen Resiko,
- Pelaksanaan Transaksi yaitu pendaftaran dan pelaporan 
   transaksi nasabah ke sistem e-Citra ICH
- Pembukuan dan Pelaporan – laporan dari sisi keuangan 
   segregated dan managemen 
- Pengaduan Nasabah yang terjadi di pelaku usaha berjangka
    Operasional Lapangan dalam promosi, iklan dan webinar.

Dalam periode tahun 2020 sampai 2022, trend hasil audit 
memperlihatkan ada perubahan dari jumlah temuan sehingga 
Kepatuhan terhadap peraturan yang berjalan sudah sesuai 
dengan Perundang-undangan dan Peraturan.

Insight MembershipICDX Group ICDX Group

Oleh: Theresya Jeges
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ICDX Membership

Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih ada praktek 
yang tidak sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh pihak 
yang diberdayakan atau pihak lain yang mengatas namakan 
Anggota Bursa dan Kliring yang mengakibatkan terjadi nya 
pengaduan Nasabah.

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) 
kembali menyelenggarakan Program Pelatihan Peningkatan 
Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB) yang ke-3. P4WPB 

angkatan-3 ini dilaksanakan pada tanggal 1-3 November 2022 
secara daring melalui Zoom.

Melalui Zoom Meeting, pelatihan ini dihadiri oleh 48 peserta dari 
9 pialang berjangka, dan 25 pengajar yang berasal dari Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 
Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia 
(ASPEBTINDO), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka 
Komoditi (BAKTI), dan ICDX sendiri. Adapun 49 peserta tersebut 
berhasil lolos dalam ujian yang dilaksanakan secara virtual.

Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka 
(P4WPB) itu sendiri adalah program pelatihan bagi wakil pialang 
berjangka aktif guna memperpanjang izin profesinya sesuai 
dengan peraturan atau surat keputusan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian 
Perdagangan Indonesia. P4WPB dilaksanakan setiap dua tahun 
sekali. Pendaftaran peserta seluruhnya dilakukan secara daring 
melalui laman yang telah disiapkan oleh ICDX. Para wakil pialang 
berjangka diwajibkan mengikuti Program Pelatihan Peningkatan 

Saat ini kami Divisi Audit Bursa dan Kliring akan lebih berfokus 
pada pemeriksaan Penerimaan Nasabah, Sistem Transaksi dan 
Pengelolaan dana Nasabah serta Integritas keuangan. Dan untuk 
di sisi Pedagang dan Penyelenggara kami mulai menerapkan 
pemeriksaan sesuai standar ISO Sistem Keamanan dan 
Managemen Informatika.

Temuan Audit Periode 2020-2022 P4WPB Angkatan-3 oleh ICDX

Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB) yang wajib diikuti 
setiap dua tahun sekali. Wakil pialang berjangka dinyatakan 
memenuhi kewajiban P4WPB apabila telah mengikuti P4WPB 
dalam bentuk tatap muka atau selain tatap muka dengan total 
durasi paling sedikit 20 jam atau setara dengan 200 angka kredit. 
Apabila peserta tidak dapat memenuhi kewajiban P4WPB ini, izin 
sebagai wakil pialang berjangka dapat dicabut oleh Bappebti.

Calon wakil pialang harus memiliki pemahaman tentang Know 
Your Customer (KYC), proses penerimaan calon nasabah yang 
benar, dan alur penerimaan pengaduan nasabah. Selanjutnya, 
para wakil pialang berjangka juga harus memiliki kode etik profesi 
dalam menjalankan kegiatannya agar memiliki integritas yang 
lebih baik. Semua pemahaman ini juga merupakan beberapa 
materi yang diajarkan dalam P4WPB.

Peran wakil pialang berjangka tidak hanya sekedar profesi, 
tetapi juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi di 
Indonesia. Sesungguhnya, wakil pialang berjangka merupakan 
wakil dari perusahaan pialang bekerja dan menjadi ujung tombak 
untuk berhubungan dengan nasabah.

Membership MembershipICDX Group ICDX Group

Oleh: Irene Andini
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KomodiTi 
Syariah dan  

Pangsa Pasar 
Perbankan 
Syariah di 
Indonesia

Pentingnya Edukasi dan Literasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
Terhadap Industri Perdagangan 

Berjangka Komoditi

antara lain adalah Pelatihan Sistem Transaksi Kontrak Berjangka 
Multilateral (PSTKBM), Program Pelatihan Peningkatan Profesi 
Wakil Pialang Berjangka (P4WPB), dan Youth Trade Community.

Salah satu pelatihan yang paling sering dibawakan oleh Learning 
Center adalah PSTKBM. PSTKBM adalah pelatihan yang 
mengajarkan tentang transaksi multilateral yang ada di PBK. 
Pelatihan ini dapat diikuti oleh umum maupun wakil pialang 
berjangka. Bagi wakil pialang berjangka, pelatihan ini juga 
menjadi salah satu syarat untuk mengikuti P4WPB. P4WPB itu 
sendiri adalah program pelatihan bagi wakil pialang berjangka 
aktif guna memperpanjang izin profesinya. Bersama dengan 
Aspebtindo dan juga Bakti, ICDX menjadi pembawa materi dalam 
pelatihan tersebut.

Selain itu, Learning Center bersama dengan pialang juga 
memberikan literasi dan edukasi terkait trading dan futures. Kerap 
disebut dengan Youth Trade Community, literasi ini biasanya 
disampaikan kepada mahasiswa dari beberapa universitas.

Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mengalami 
pertumbuhan yang pesat dari waktu ke waktu. Selain itu, 
minat masyarakat untuk mengenal beragam produk derivatif 

komoditi semakin tinggi seiring dengan edukasi yang luas dan 
berkembangnya tren dari beragam produk investasi berjangka 
saat ini.

Pentingnya edukasi dan literasi tentang PBK kepada masyarakat 
bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang 
pengetahuan PBK. ICDX sebagai bursa komoditas juga memiliki 
acara literasi rutin yang dapat diikuti oleh masyarakat umum 
dan juga wakil pialang berjangka. Acara literasi ini biasanya 
diselenggarakan oleh Learning Center ICDX.

Learning Center dibantu oleh Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan Badan Arbitrase 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) memberikan berbagai 
macam literasi guna menambah pengetahuan tentang PBK. 
Beberapa program rutin yang dilaksanakan oleh Learning Center 

Oleh : Irene Andini
Oleh: Najim Nur Fauziah

KomodiTi 
Syariah dan  

Pangsa Pasar 
Perbankan 
Syariah di 
Indonesia

ICDX MembershipMembership ICDX Group
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Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari bank umum 
konvensional guna melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. Per Mei 2022, total aset BUS dan UUS telah 
mencapai IDR 680 miliar. Di tahun-tahun sebelumnya, baik BUS 
dan UUS juga mengalami peningkatan aset yang cukup signifikan 
selama 6 tahun terakhir dari 2016-2021.

nasabahnya. Bahkan Akad Murabahah dinilai menjadi salah satu 
jenis Akad yang paling umum dipraktekkan pada pembiayaan 
perbankan syariah. Pada implementasinya, perbankan syariah 
akan menjual barang kepada nasabah ditambah dengan margin 
sebagai keuntungan yang akan didapat oleh bank syariah. 
Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 
Indonesia 2021, Akad Murabahah menjadi salah satu produk 
pilihan debitur pada umumnya. Pembiayaan berdasarkan akad 
Murabahah pada perbankan syariah pada tahun 2021 mencapai 
IDR 199 triliun. 

KONDISI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 
(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah 
bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu juga terdapat Unit 

Kegiatan bank syariah setidaknya meliputi penghimpunan 
dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dengan 
Akad (kontrak) Wadiah, deposito dan tabungan dengan Akad 
Mudharabah atau Akad Musyarakah, pembiayaan bagi hasil 
dengan Akad Mudharabah atau Akad Musyarakah, pembiayaan 
jual beli dengan Akad Salam dan Akad Istishna, dan masih 
banyak Akad lainnya yang tersedia di bank syariah dengan Akad 
yang berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi juga menerapkan 
Akad Murabahah untuk memberikan pembiayaan kepada 

Gambar 1.  Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2022)

Syariah SyariahBursa Komoditi Bursa Komoditi

Tingginya angka pembiayaan menggunakan Akad Murabahah 
terjadi karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan sektor 
perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Porsi 
penggunaan pembiayaan untuk jenis konsumtif hampir mencapai 
IDR 212 triliun pada tahun 2021, sedangkan sisanya untuk 
penggunaan modal kerja dan investasinya hanya sebesar IDR 118 
triliun dan IDR 92 triliun. 

Pada dasarnya pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah 
adalah pembiayaan yang melibatkan transaksi jual beli barang 
ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan 
bank syariah. Bank syariah akan menjual barang kepada nasabah 
dan nasabah akan menerima barang yang diinginkannya. Maka 
dari itu, transaksi Akad Murabahah tidak dapat digunakan 

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021

Gambar 2. Pembiayaan Berdasarkan Akad (Triliun Rupiah)

Gambar 3. Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir

Sumber : OJK ,  2012 - 2022

untuk mendapatkan pinjaman tunai. Sebaliknya, pada transaksi 
komoditi murabahah nasabah akan mendapatkan uang tunai. 

Terlepas dari total aset yang meningkat setiap tahunnya, pangsa 
pasar perbankan syariah di Indonesia masih berkisar di angka 7%. 
Pangsa pasar adalah salah satu indikator kinerja untuk mengukur 
pertumbuhan bank syariah. Kemampuan untuk meningkatkan 
pangsa pasar menunjukkan keberhasilan kinerja suatu bank 
yang secara bersamaan juga dapat memberikan dampak pada 
ekonomi Indonesia. Sayangnya pencapaian pangsa pasar 
perbankan syariah di Indonesia membutuhkan waktu yang cukup 
lama. Maka dari itu, bank syariah perlu menerapkan strategi yang 
tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Berdasarkan pada data diatas, pangsa pasar perbankan syariah 
di Indonesia yang baru mencapai 7.03% masih cukup rendah 
dibandingkan dengan negara Muslim lainnya seperti Bangladesh 
(20%), Qatar (28%), Malaysia (37%), Kuwait (47%), Brunei 
(63,5%), Saudi (69%), Sudan (100%), dan Iran (100%). Salah 
satu penyebab tingginya angka pangsa pasar di negara tersebut 
karena industri perbankan syariahnya dapat bersaing cukup baik 
dengan bank konvensional melalui inovasi produknya.

Menurut salah satu penelitian Ismal (2011) menyebutkan bahwa 
pangsa pasar yang rendah dan kurangnya pengembangan 
produk dianggap sebagai tantangan utama bank syariah. Kedua 
tantangan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya 
keterlibatan dana pemerintah dalam industri perbankan syariah, 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk bank 
syariah, dan terbatasnya jumlah layanan dan produk bank syariah 
dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu negara 
yang masih rendah pangsa pasar perbankan syariahnya perlu 
memiliki strategi untuk memperluas pangsa pasar keuangannya 
melalui pengembangan produk yang sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

JENIS PENGEMBANGAN PRODUK KOMODITI 
SYARIAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH 
PERBANKAN SYARIAH
Komoditi murabahah merupakan transaksi pembelian komoditas 
antara dua belah pihak (pembeli dan penjual) dengan harga 
tangguh, untuk selanjutnya oleh pembeli dijual kembali ke pembeli 
yang lain (pihak ketiga) secara tunai. Pada dasarnya komoditi 
murabahah dilakukan sebagai sebuah metode untuk melakukan 
transaksi jual beli atau murabahah. Tujuannya adalah untuk 
memonetisasi suatu transaksi guna mendapatkan nilai tunai. 
Dengan mempertimbangkan sisi maslahah, komoditi murabahah 
hanya digunakan di kondisi tertentu oleh bank syariah seperti 
konversi aset konvensional, refinancing, pengelolaan likuiditas, 
dan transaksi lainnya sesuai dengan izin otoritas.

Awal mulanya, komoditi murabahah diperkenalkan sebagai 
alternatif bagi bank syariah untuk menginvestasikan kelebihan 
dana bank dengan bank sentral. Namun kini komoditi murabahah 
menjadi instrumen yang paling umum digunakan oleh perbankan 
syariah untuk memberikan likuiditas jangka pendek antar bank 
seperti di negara timur tengah contohnya Arab Saudi dan United 
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Arab Emirates dan negara-negara lainnya seperti Inggris, Kuwait, 
Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Transaksi tersebut di 
fasilitasi oleh broker perdagangan komoditi terbesar di dunia yaitu 
London Metal Exchange (LME). LME berperan sebagai platform 
yang menyediakan komoditi sebagai underlying untuk keperluan 
menyalurkan likuiditas perbankan syariah. Selain itu, pelaku 
pasar juga memanfaatkan keberadaan LME untuk bertransaksi 

 guna memitigasi risiko kondisi finansial seseorang atau 
suatu perusahaan.

LME yang terletak di London, Inggris, merupakan sebuah bursa 
komoditi yang terbesar di dunia yang melayani transaksi kontrak 
berjangka dan opsi logam seperti emas, perak, seng, dan tembaga 
terdaftar. Kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan di 
LME memiliki ukuran yang terstandarisasi. Ukuran kontrak yang 
diperdagangkan di LME disebut lot, dan ukuran lot bergantung 
pada logamnya. Begitu pula dengan aset yang mendasari 
transaksi komoditi murabahah di LME yaitu berbahan dasar 
logam seperti aluminium atau nikel. LME merupakan salah satu 

2010 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia mengembangkan instrumen 
pasar uang antar bank syariah dengan akad Komoditi Murabahah.

2011 DSN MUI mengeluarkan Fatwa No. 82 tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip 
Syariah melalui Bursa Komoditi.

2012 - 2013
Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia terkait Sertifikat Perdagangan 

Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (terbatas untuk transaksi rupiah) tetapi belum ada bank yang 
mengimplementasikan.

2015 DSN MUI menerbitkan Fatwa No. 96 tahun 2015 tentang Transaksi Lindung
Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

2016
Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah 

(Hedging) dan belum mencantumkan Fatwa Lindung Nilai Syariah. Kemudian, DSN MUI menerbitkan 
Fatwa No. 104 tahun 2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

2019 Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mengembangkan perdagangan komoditi syariah dan 
memperoleh opini kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2020
KNEKS menerima audiensi BKDI untuk merencanakan koordinasi dengan regulator terkait dalam 

rangka pengembangan perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan penyusunan policy 
recommendations inovasi produk komoditi murabahah oleh KNEKS.

2022
BKDI dan Indonesia Clearing House secara resmi menjalin kerja sama dengan Unit Usaha Syariah 

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) terkait transaksi komoditi syariah dalam rangka 
Pembiayaan Subrogasi Indirect Auto iB. 

Tabel 1. Milestones Perkembangan Komoditi Syariah di Indonesia

JENIS PENGEMBANGAN 
PRODUK KOMODITI SYARIAH 
YANG DAPAT DIMANFAATKAN 
OLEH PERBANKAN SYARIAH DI 
INDONESIA.

Komoditi murabahah merupakan salah satu inovasi instrumen 
pembiayaan yang belum dioptimalkan oleh lembaga keuangan 
syariah di Indonesia. Padahal jika kita melihat fitur komoditi 
syariah, akad tersebut dapat memberikan kelebihan bagi bank 
syariah diantaranya: 

a. kepastian adanya pembeli, di mana bank syariah tidak akan 
    membeli suatu barang kecuali sudah ada pembelinya; 
b. kepastian keuntungan, sebagai sumber penghasilan bagi 
    perbankan syariah; dan 
c. tidak ada spekulasi harga karena harga pokok dan margin 
    keuntungan akan ditetapkan di awal dan diketahui serta 
    disetujui oleh kedua belah pihak.

Komoditi murabahah banyak dipraktikkan di sebagian besar 
negara yang menganut sistem keuangan syariah, terutama 
di Timur Tengah seperti Kuwait dan Arab Saudi dan juga di 
negara lain seperti United Kingdom, Bangladesh, dan Malaysia. 
Popularitas komoditi murabahah di kancah global menarik 
perhatian negara Malaysia untuk meluncurkan Commodity 
Murabahah Program (CMP) pada tahun 2007. CMP dikeluarkan 
sebagai solusi atas adanya ketidakefisienan dalam suatu 
pembiayaan dan mengurangi biaya transaksional. Sehubungan 
dengan adanya kebutuhan transaksi komoditi murabahah di 
Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM), Securities Commission 
Malaysia (SC), Bursa Malaysia, berkolaborasi dengan Malaysia 
International Islamic Finance Center (MIFC) mendirikan sebuah 
platform perdagangan komoditi yang disebut dengan “Bursa 
Suq Al-Sila atau BSAS”. Di samping itu, berdirinya BSAS 
juga mendapat dukungan dari beberapa kementerian terkait 
seperti Malaysian Palm Oil Board (MPOB), Malaysian Palm Oil 
Association (MPOA), dan Malaysian Palm Oil Council (MPOC). 

BSAS adalah platform perdagangan berbagai jenis komoditi, 
seperti: Crude Palm Oil (CPO), plastic resin (PE), RBD palm 
olein (OLN), dan mata uang untuk pasar uang syariah.  Tujuan 
utama didirikannya BSAS adalah untuk mengatasi tantangan 
likuiditas pada bank syariah. Selain itu, BSAS didirikan dengan 
maksud untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, mendorong 
transparansi pasar, mengurangi risiko counter party yang terkait 
dengan perdagangan bilateral over-the-counter (OTC). Sama 
halnya dengan LME, BSAS menyediakan pasar komoditi fisik 
dan memungkinkan pengiriman fisik kepada pembeli. BSAS akan 
memastikan bahwa penjual harus memiliki komoditinya terlebih 
dahulu sebelum dijual kepada pembeli. Hal ini sejalan dengan 
prinsip syariah yang melarang seseorang menjual sesuatu yang 
tidak dimilikinya. BSAS juga dapat memfasilitasi pembiayaan 
pada perbankan dan transaksi antar bank yang menggunakan 
Akad Murabahah.  

Pada praktik transaksi komoditi murabahah di BSAS, investing 
bank akan membeli aset dasar misalnya CPO dari broker 
komoditi dan menjual komoditi tersebut kepada investee bank 
sebesar harga beli ditambah keuntungan bagi investing bank 
dengan perjanjian akan dibayar secara tangguh atau dicicil. 
Tingkat pengembalian akan ditentukan di awal dan diketahui 
oleh investing bank. Kemudian investee bank akan menunjuk 
investing bank sebagai agen untuk menjual komoditi tersebut 
kepada broker komoditi yang lainnya secara langsung atau spot. 

Seiring dengan perkembangan inovasi produk komoditi 
murabahah di pasar global, Dewan Syariah Nasional - Majelis 
Ulama Indonesia (DSN - MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk 
merespon perkembangan komoditi syariah di Indonesia. Adapun 
fatwa tersebut yaitu: 
a.  Fatwa 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi 
    Berdasarkan Prinsip Syariah, melalui Bursa Komoditi.
b. Fatwa 90 Tahun 2013 tentang Pengalihan Pembiayaan 
    Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), melalui 
    Bursa Komoditi.
c. Fatwa 96 Tahun 2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah, 
    melalui Bursa Komoditi.
d. Fatwa 104 Tahun 2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip 
    Syariah, melalui Bursa Komoditi.

Pada Fatwa nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan 
Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui Bursa Komoditi 
dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pasar uang antar bank 
seperti transaksi SIKA atau Sertifikat Perdagangan Komoditi 
berdasarkan prinsip syariah antar bank. Kemudian Fatwa 90 
Tahun 2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui Bursa Komoditi dapat 
dimanfaatkan untuk take over financing. Sedangkan Fatwa nomor 
96 Tahun 2015 dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah 
untuk transaksi lindung nilai (hedging) melalui bursa komoditi 
dan Fatwa No 104 Tahun 2016 dapat digunakan untuk transaksi 
subrogasi di mana subrogasi merupakan penggantian hak da’in 
lama oleh da’in baru karena piutang da’in lama dilunasi oleh da’in 
baru.

Berdasarkan penyampaian policy recommendations 
pengembangan produk perdagangan komoditi berdasarkan 
prinsip syariah untuk produk perbankan syariah No 265/
DE/12/2020, terdapat beberapa produk perbankan syariah yang 
dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan komoditi syariah, 
yaitu :
(a) Lindung nilai syariah terhadap suku bunga
(b) Skema asset sale
(c) CDS project financing
(d) Overdraft/pembiayaan rekening koran syariah
(e) Revolving Financing
(f ) Subrogasi indirect auto

Beberapa produk pembiayaan tersebut seperti lindung nilai 
syariah terhadap suku bunga, overdraft/pembiayaan rekening 
koran syariah, dan revolving financing sangat dibutuhkan oleh 

pemain terbesar di pasar komoditi logam dasar sehingga disebut 
“LME base metals”. LME menjadi pusat dunia untuk industri 
perdagangan logam dan sudah lebih dari 80 persen bisnis 
berjangka logam non-ferro global ditransaksikan pada platform 
tersebut. LME memiliki sebanyak 650 gudang penyimpanan di 
skala internasional di 37 lokasi dan 15 negara sehingga sangat 
memungkinkan untuk memberikan fasilitas penyelesaian fisik 
pada transaksi komoditi murabahah di mana barang akan sampai 
kepada pembeli sesuai dengan aset yang diperjualbelikan. 

Pada transaksi global, bank syariah menggunakan istilah komoditi 
murabahah sedangkan di Indonesia dikembangkan mekanisme 
komoditi syariah yang di dalamnya melibatkan transaksi dengan 
Akad murabahah. Sedikit berbeda dengan praktik komoditi 
murabahah di negara lainnya, implementasi komoditi syariah 
di Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 
akhirnya dapat berkembang seperti saat ini.  

Syariah SyariahBursa Komoditi Bursa Komoditi
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perbankan khususnya pembiayaan pada sektor korporasi. Selain 
itu, dari usulan KNEKS tersebut misalnya pada pembiayaan CDS 
Project financing atau biasa dikenal dengan Revenue During 
Construction, perbankan syariah dapat menggunakan Komoditi 
Syariah karena mempunyai fitur pembayaran secara periodik 
dengan nominal yang dapat diatur dari awal sesuai kemampuan 
nasabah, tidak perlu menunggu proyek menghasilkan dan 
dapat memperkuat komitmen pelunasan nasabah terhadap 
pembiayaan yang diberikan perbankan syariah karena dari awal 
sudah mulai membayar cicilan margin profit. 

POTENSI KOMODITI SYARIAH UNTUK 
MENINGKATKAN PANGSA PASAR PERBANKAN 
SYARIAH DI INDONESIA

Berdasarkan sumber laporan dari IFSB tahun 2019, tercatat 
bahwa transaksi menggunakan Akad Komoditi Murabahah di 
beberapa negara lebih unggul dibandingkan dengan akad yang 
lainnya. Disamping itu penerapan Akad Komoditi Murabahah di 
beberapa negara dibedakan dengan Akad Murabahah.  Komoditi 
murabahah di negara tersebut bisanya akan memanfaatkan 
fasilitas bursa komoditi atau bursa khusus seperti BSAS 
sementara transaksi dengan Akad Murabahah dilakukan 
sebagaimana mestinya antara penjual dan pembeli tanpa adanya 
pihak ketiga. 

Misalnya, di Bangladesh transaksi Akad Komoditi Murabahah 
mencapai 24% dan Akad Murabahah tercatat sebanyak 43% 
sisanya Akad Ijarah 23% dan akad lainnya 10%; di United Kingdom 
Akad Komoditi Murabahah tercatat paling tinggi sebesar 43% 
sedangkan  Akad Musharakah 34%, Akad Ijarah 9% dan lainnya 
13%; di Arab Saudi Akad Komoditi Murabahah tercatat sebanyak 
20%, Akad Murabahah 18%, Akad Ijarah 15% dan lainnya 47%; 
di Kuwait transaksi Akad Komoditi Murabahah mencapai 33%, 
Akad Murabahah 44%, Akad Ijarah 14% dan lainnya 9%; dan 
di Malaysia transaksi Akad Komoditi Murabahah dan Akad 
Murabahah mencapai 41%, Akad Ijarah Al Bai 12%, Akad Bai Bi 
Tsaman Ajil 11% dan Lainnya 36%.

Komoditi murabahah di negara tersebut banyak dimanfaatkan 
oleh bank syariah untuk pembiayaan subrogasi syariah, lindung 
nilai syariah, overdraft syariah, pembiayaan konsumtif dan 
produktif syariah, deposito syariah, sindikasi syariah dan sebagai 
instrumen pasar uang antar bank syariah. Dari banyaknya produk 
yang ditawarkan tentu saja itu dapat mempengaruhi tingkat 
pangsa pasar di negara tersebut seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 
Indonesia 2022, saat ini sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 
21 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah. Dengan jumlah layanan perbankan syariah yang terus 
meningkat, potensi ini dapat dimaksimalkan khususnya dengan 
menerapkan inovasi pengembangan produk menggunakan akad 
komoditi syariah sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar 
perbankan syariah. Dalam mengatasi masalah kecilnya pangsa 
pasar melalui pengembangan produknya adalah dengan memiliki 
keragaman produk, penguatan permodalan dan skala usaha 
serta peningkatan efisiensi, serta perbaikan struktur pendanaan 
untuk mendukung ekspansi di segmen pembiayaan.

Dari pembahasan diatas kita bisa melihat bahwa akad Komoditi 
Syariah dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk 
transaksi yang tidak dapat dipenuhi oleh akad-akad yang tersedia. 
Maka dari itu, keberadaan akad Komoditi Syariah sebagai inovasi 
instrumen pembiayaan merupakan alternatif yang sesuai untuk 
perbankan syariah. Dengan berbagai keuntungan komoditi 
syariah seperti sebagai  instrumen pada perbankan syariah untuk 
melakukan pengelolaan likuiditas, meningkatkan daya saing 
produk pada Lembaga Keuangan Syariah, dan memberikan 
imbal hasil tetap (fix margin) pada perbankan syariah, Komoditi 
syariah diyakini dapat membantu meningkatkan pangsa pasar 
perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan industri Perdagangan 
Berjangka dan Komoditi (PBK) tidak lepas 
dari peran bursa dan lembaga kliring. Secara 
umum, bursa memfasilitasi bertemunya 
pembeli dan penjual, di mana transaksi terjadi 
secara multilateral. Lembaga kliring kemudian 
membantu bursa melalui penjaminan dan 
penyelesaian transaksi. Peran lembaga kliring 
dalam industri PBK secara lebih detail dapat 
dilihat dari grafik berikut:  

Clearing &
Settlement 
around the

world
Ditulis Oleh: Arum Putri, 

Sri Nurhayati, Timotheus Keanu.

Mengingat pentingnya peran lembaga kliring, wajar bila tiap negara memiliki 
lembaga kliring tersendiri untuk mendukung keberlangsungan industri PBK di 
negara masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh lembaga kliring yang 
ada di dunia:

Syariah Bursa Komoditi

Sebagai counter party terhadap 
para pihak yang bertransaksi di 
bursa dan tidak saling bertemu

Memelihara integritas finansial 
perdagangan berjangka dan 
mendukung terciptanya transaksi 
kontrak berjangka yang teratur, wajar, 
efisien, dan efektif di bursa berjangka

Menyediakan dan memelihara sistem 
kliring dan penjamin penyelesaian 
transaksi perdagangan berjangka

Melakukan registrasi 
dan menjamin 

penyelesaian keuangan 
transaksi (atas posisi 

terbuka) anggota kliring

Menghitung hak dan kewajiban 
setiap anggota kliring, mark to 

market setiap posisi terbuka anggota 
kliring,mengelola margin awal dan 
margin tambahan dalam rekening 

terpisah (segregated)

Menangani penyelesaian 
serah fisik, cash settlement, 
off setting, dan tukar fisik 
berjangka
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CME Clearing,  Amerika Serikat
Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) group adalah salah satu 
bursa berjangka tereputasi yang berlokasi di Chicago, Amerika 
Serikat. CME group memiliki lembaga kliring sendiri yang 
bernama CME clearing. 

CME group telah beroperasi sejak 1848 dan seringkali menjadi 
pelopor metodologi untuk proses kliring dan penyelesaian 
transaksi (settlement). Salah satunya adalah CME SPAN 
(Standard Portfolio Analysis of Risk), suatu sistem perhitungan 
margin untuk kontrak berjangka dan option yang memanfaatkan 
simulasi kerugian pada portofolio (kumpulan kontrak berjangka) 
tertentu. Metodologi penghitungan margin menggunakan SPAN 
adalah metode yang dijadikan acuan bagi banyak lembaga kliring 
yang ada.

Eurex Clearing AG,  Jerman
Eurex Clearing AG merupakan lembaga kliring yang bekerja 
sama dengan bursa Eurex Exchange. Kedua lembaga ini fokus 
pada perdagangan kontrak berjangka di Eropa. Berdiri pada 
tahun 1998, Eurex merupakan salah satu bursa dan lembaga 
kliring pertama yang menerapkan electronic trading platform, di 
mana seluruh proses penyelesaian transaksi terjadi secara online. 

Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd,  Malaysia
Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd (BMDC) adalah 
lembaga kliring yang mendapat persetujuan serta diawasi 

Oleh: Timotheus Keanu Adi, Arum Putri, Sri Nurhayati

oleh Capital Market Services Act (CMSA) di Malaysia serta 
menyediakan kliring dan penyelesaian untuk pasar derivatif. 
Kliring dan penyelesaian dari BMDC itu sendiri dilakukan untuk 
kontrak berjangka dan pilihan di Bursa Malaysia Derivatives Bhd.

Penyelesaian dari kontrak pasarnya meliputi :
- Derivatif komoditas;
- Derivatif ekuitas; dan
- Derivatif keuangan.

BMDC menerima data transaksi online dan real time basis dari 
BMDC sebelum dilakukannya sistem kliring dan penyelesaian.

Indonesia Clearing House (ICH),  Indonesia
Indonesia Clearing House (ICH) adalah lembaga yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana 
untuk pelaksanaan kliring dan penyelesaian transaksi di Bursa 
Komoditi dan Derivatif Indonesia. Dalam manajemen risikonya, 
Indonesia Clearing House menerapkan metode pre-trade 
margining. Melalui mekanisme ini, ICH memastikan kecukupan 
margin pihak-pihak yang bertransaksi sebelum transaksi 
dilakukan. Pertama, nasabah akan menyetorkan sejumlah margin 
untuk transaksi melalui pialang. Kemudian, pialang sebagai 
anggota kliring akan memberikannya kepada ICH. Dengan 
metode pre trade margining ini diharapkan akan meminimalisir 
risiko kerugian dari transaksi yang dilakukan nasabah.

Usaha Mitigasi Ik lim
Iklim seringkali disalah artikan dengan cuaca. Salah satu hal yang 
merupakan perbedaan mendasar dari iklim adalah berdasarkan 
pada waktu periode pengukurannya yang panjang, sedangkan 
cuaca merupakan perubahan yang terjadi secara harian. Iklim 
mencakup suhu atau temperatur musiman dan rata-rata curah 
hujan, serta pola angin. Tempat yang berbeda akan memiliki 
perbedaan iklim.  

Perubahan iklim merupakan proses panjang yang terjadi 
menjadikan perubahan pola iklim global ataupun wilayah, 
seringkali perubahan iklim dipadankan dengan kenaikan 
temperatur global sejak dari pertengahan abad 20 hingga saat 
ini. Perubahan iklim banyak dihubungkan dengan kerusakan 
cuaca seperti curah hujan dan hujan lebat yang tidak teratur, 
lebih seringnya terjadi angin topan, banjir  hingga badai musim 
dingin.  Adanya perubahan iklim ini menjadikan perhatian dunia 
dan merupakan upaya yang dilakukan oleh banyak negara untuk 
dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim ini.  

Dari banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 
proses mitigasi perubahan iklim ini, salah satu kegiatan konkret 
dalam mitigasi perubahan iklim adalah dengan mengurangi dan 
atau mencegah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan akibat 

Peran Lembaga Kliring dalam 
Ekosistem Perdagangan 

Komoditas Karbon

kegiatan manusia. Berbagai kegiatan yang dapat digolongkan 
sebagai mitigasi perubahan iklim, di antaranya adalah beralih 
ke moda transportasi umum, menggunakan energi bersih yang 
terbarukan, menghemat pemakaian listrik, mendaur ulang 
limbah, memelihara hutan, mengurangi emisi karbon dan lain-
lain. Adanya perbedaan kapasitas serapan karbon yang dimiliki 
oleh setiap wilayah menjadikan potensi suatu wilayah memiliki 
surplus maupun kebutuhan atas karbon sebagai upaya bersama 
menanggulangi dampak perubahan iklim tersebut. Hal ini 
menjadikan dibutuhkannya pasar perdagangan karbon.

Perdagangan karbon menjadi populer saat ini dikalangan individu 
maupun organisasi. Itu semua terjadi karena mengurangi emisi 
karbon adalah inisiatif global dan pasar karbon menawarkan opsi 
bagus bagi entitas atau organisasi yang ingin mengurangi emisi 
karbon. Pasar karbon sendiri adalah suatu instrumen ekonomi 
yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kebijakan (policy 
tool) untuk memberikan insentif bagi kegiatan mitigasi perubahan 
iklim. Beberapa negara di dunia sudah mulai melakukan praktik 
perdagangan karbon baik secara bilateral maupun multilateral. 
Dengan semakin maraknya perdagangan karbon saat ini, perlu 
adanya Lembaga Kliring Karbon untuk memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan kepada individu maupun organisasi 
yang ingin bertransaksi karbon.

Lembaga Kliring Lembaga KliringBursa Komoditi Bursa Komoditi
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Peran Lembaga Kliring dan Lembaga Sertif ikasi
Serupa dengan transaksi komoditi lainnya, terdapat risiko 
sistemik pada perdagangan karbon. Misalnya risiko likuiditas dan 
risiko gagal bayar. Oleh karena itu, perlu adanya peran lembaga 
kliring agar risiko likuiditas dan gagal bayar dapat dihindari. 
Dalam suatu pasar perdagangan modern, keberadaan lembaga 
kliring yang berperan dalam menjamin penyelesaian transaksi 
yang dilakukan pihak pembeli dan penjual untuk mendukung 
sarana pembentukan harga dan lindung nilai demi meningkatkan 
integritas perdagangan mutlak dalam ekosistem perdagangan 
tersebut. 

Dalam rangka memberikan penjaminan dan penyelesaian 
transaksi yang terjadi, lembaga kliring akan bertindak menjadi 
novator dalam setiap transaksi yang terjadi, yang dalam fungsi 
nya, lembaga kliring akan menjadi penjual dari setiap pembeli dan 
menjadi pembeli atas semua penjual dalam pasar perdagangan 
bursa. Dalam pasar karbon, lembaga kliring berperan menghitung 
hak dan kewajiban anggota kliring, serta menjamin penyelesaian 
transaksi. Lembaga kliring masuk dalam perdagangan ketika 
transaksi terjadi di bursa; tepatnya mengambil peran di antara 
penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa kedua pihak 
memenuhi kewajiban masing-masing.

Lembaga kliring yang merupakan penjamin serta penyelesaian 
transaksi haruslah dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban 
dari masing-masing pihak yang bertransaksi mendapatkan 
hak dan memenuhi kewajibannya. Untuk dapat menjalankan 
fungsi tersebut, Lembaga kliring harus dapat menetapkan dan 
melakukan verifikasi bahwa kualitas dan kuantitas komoditi 
yang diperdagangkan mencukupi, memadai dan sesuai dengan 
standar spesifikasinya. 

Proses verifikasi dan validasi untuk memastikan berjalannya 
perdagangan karbon dilakukan oleh lembaga independen dari 
lembaga kliring yang memiliki integritas tinggi. Oleh karenanya 
dibutuhkan pemilihan lembaga yang kredibel yang diperlukan 
untuk melakukan proses validasi dan verifikasi proyek penurunan 
emisi karbon. Salah satu standar verifikasi tersebut adalah 
standar verifikasi dari lembaga VERRA, melalui VCUs (Verified 
Carbon Units). VCUs adalah kredit karbon unik di mana tiap satu 
unit VCU mewakili pengurangan satu metrik ton setara karbon 
dioksida pada suatu proyek. Sebagai contoh, suatu  proyek 
memiliki 20 VCU jika proyek tersebut berhasil mengurangi atau 
menghilangkan emisi karbon dioksida (atau setara) sebesar 20 
metrik ton. VCUs inilah yang akan diregistrasikan atau dicatat 
di lembaga kliring agar dapat ditransaksikan di bursa karbon.
Lembaga kliring akan menjaga kualitas dan kuantitas komoditi 
karbon yang diperdagangkan dalam ekosistem bursa karbon 
dengan mengacu pada catatan yang dikelolanya berdasarkan 
pada laporan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang 
mengeluarkan laporan standarisasi dan penyimpanan seperti 
VERRA misalnya.

Mitigasi Risiko pada Perdagangan Karbon
Risiko terbesar dari suatu perdagangan adalah munculnya risiko 
gagal bayar dan gagal serah. Hal ini akan menyebabkan risiko 
yang lebih besar lagi yaitu risiko kredit dan sistemik. Lembaga 
kliring memiliki kemampuan untuk dapat memitigasi risiko-
risiko tersebut berdasarkan pada serangkaian metodologi 
dan pengelolaan dana maupun komoditas yang dilakukannya.  
Manajemen risiko pada perdagangan karbon pada dasarnya 
dapat memanfaatkan mekanisme yang mirip dengan transaksi 
komoditas lainnya. Misalnya, salah satu bursa karbon dunia 
AirCarbon Exchange (ACX) menerapkan konsep bid/offer untuk 
menciptakan transparansi harga dan melakukan mark to market 
pada portofolio peserta pasar karbon.

Lembaga kliring dapat turut berperan dalam mitigasi risiko melalui 
perdagangan karbon dengan menerapkan fungsi novasi dan 
penarikan margin. Berbeda dengan komoditas lainnya di mana 
perhitungan margin sudah terstandarisasi, untuk saat ini belum 
ada metode perhitungan margin tertentu yang menjadi acuan 
bagi pasar karbon. Pengembangan metode perhitungan margin 
yang teruji dan tepat akan mampu mendorong pertumbuhan 
perdagangan karbon di dunia. Hal ini merupakan suatu tantangan 
bagi lembaga kliring untuk dapat mengembangkan metodologi 
dan pengukuran risiko serta mitigasi nya melalui penetapan 
margin pada perdagangan komoditi karbon. 

Netralitas karbon bukanlah sebuah istilah yang asing lagi. 
Sudah banyak perusahaan dan negara berkomitmen 
untuk mencapai netral karbon di tahun tertentu dalam 

menjalani Persetujuan Paris. Upaya untuk mencapai target 
tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak baik dari 
pemerintah, institusi, hingga masyarakat umum. Kesadaran 
masyarakat akan dampak perubahan iklim dan manfaat gaya 
hidup yang netral karbon menjadi tolok ukur dalam perjuangan 
ini karena garda terdepan dalam gerakan global netral karbon 
ini adalah masyarakat umum, terutama generasi muda. Minim 
kesadaran akan menyebabkan penyangkalan dan berisiko 
menyebarnya informasi yang salah. Sebagai konsumen, 
masyarakat mempunyai daya untuk menganjurkan perubahan 
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memicu 
pergeseran berbagai proses petahana yang menghasilkan 
produk yang digunakan sehari-hari. Kesalahpahaman mengenai 
seberapa kecil individu dapat membawa perubahan perilaku 
akan hanya menghambat transisi dan membuatnya tidak 
efektif. Namun demikian, dengan meningkatnya kesadaran dan 
pengetahuan tentang perubahan iklim, masyarakat dapat lebih 
terlibat dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan 
berdampak terhadap kesadaran dan pengetahuan itu sendiri. 
Sebagai hasil dari kesadaran, pendidikan, serta partisipasi publik, 
perilaku dan tindakan masyarakat terkait perubahan iklim dapat 
diubah. 

Peran masyarakat dalam mempercepat pencapaian target 
penurunan emisi umumnya dimulai dari hal kecil. Hutan Wungun 
merupakan jantung bagi kehidupan warga Dayak Mapnan Long 
Duhung - selain menjadi sumber daya alam untuk kebutuhan 
sehari-hari, hutan Wungun juga merupakan akar budaya warga 
setempat dan tempat peristirahatan para leluhur yang sakral. 
Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan hutan tersebut 
merupakan hal yang sangat esensial bagi penduduk setempat. 
Melalui kegiatan konservasi alam dan wanatani, diharapkan 
ekonomi masyarakat sekitar meningkat secara berkelanjutan. 
Masyarakat Dayak Mapnan Long Duhung adalah garda terdepan 
Hutan Wungun yang berkomitmen untuk menjaga hutannya yang 
telah memberikan kehidupan masyarakat. 

Kolaborasi antara Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) 
Warsi dengan Wahana Lingkungan Hidup (WARHI) Sumatera 
Barat membuktikan bagaimana gerakan netral karbon tidak 
hanya bermanfaat bagi lingkungan, namun membawa manfaat 
sosial juga. Melalui pelatihan untuk memperkuat peran kaum 
perempuan dalam pengelolaan lahan, gerakan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendokumentasikan 
penelitian masyarakat mengenai hutan dan tata guna lahan serta 
memberikan penyadartahuan mengenai ancaman dan upaya 
perlindungan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Dari pelatihan 
ini, perempuan juga menjadi pendukung kebijakan yang vokal 

Lemba Kliring CarbonBursa Komoditi Bursa Komoditi
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untuk kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pemanfaatan 
hutan dan tata guna lahan yang berkelanjutan. Diharapkan 
setelah pelatihan ini, kaum perempuan dapat memiliki andil dalam 
mengembangkan perhutanan sosial dan pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan melalui analisa sederhana dan 
pemetaan. 

Selain itu, Baka-Raya Project juga sebuah bentuk antusiasme 
masyarakat dalam mendukung target penurunan emisi 
Indonesia. Dipimpin oleh Mahasiswa Pencinta Alam Universitas 
Indonesia (Mapala UI), proyek ini merupakan rangkaian kegiatan 
yang melingkupi kampanye pendakian netral karbon. Prinsip 
kampanye ini yakni menghitung, mengganti, dan mengurangi 
emisi dengan menggunakan kalkulator karbon khusus pendakian. 
Pengembangan kalkulator karbon ini dikembangkan dari referensi 
World Resources Institute dan Intergovernmental Panel on 
Climate Change, dirancang untuk menghitung keseluruhan emisi 
karbon yang dihasilkan dengan cara memperhatikan parameter 
setiap variabel yang berkaitan erat dengan pendakian - seperti 
makanan, bahan bakar masak, dan pembukaan jalur di hutan. 
Emisi yang terhitung kemudian dibayar, atau di-offset, dengan 
penanaman bakau yang mampu menyerap karbon empat sampai 
lima kali lebih banyak dibanding pohon lainnya. 

Masyarakat tentunya akan butuh dukungan skala instansi untuk 
merealisasikan target penurunan emisi dan tujuan iklim lainnya, 
baik dari institusi maupun pemerintah. Perubahan skala masif, 
di mana gaya hidup global akan bertransisi, membutuhkan 
panduan pemerintah yang mendorong perubahan tersebut serta 
pengawasan selama masa transisi. Pendekatan-pendekatan ‘top-
down’ yang mengendalikan perilaku seperti kebijakan, kenaikan 
harga, dan kampanye pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah untuk membentuk perilaku generasi muda adalah 
beberapa cara pemerintah dapat berkontribusi. Selebihnya, 
dengan menyediakan insentif untuk mendorong perubahan 
perilaku akan memicu gerakan tersebut. Sudah ada beberapa 
studi dari Global Environmental Change yang menyoroti 
pentingnya peran pemerintah dalam proses menjalani target 
penurunan emisi dan transisi rendah karbon. Studi-studi 
tersebut menyimpulkan bahwa kurangnya peran pemerintah 
dapat berdampak negatif terhadap keinginan masyarakat 
untuk bertindak dan perubahan iklim seharusnya ditangani 
lebih melalui ekonomi dan perundangan dibanding melalui 
aksi individu. Supaya masa transisi lebih efektif, dukungan 
institusi juga dibutuhkan. Semakin banyak institusi yang 
menjawab tantangan perubahan iklim dengan pengaturan target 
penurunan gas rumah kaca secara sukarela. Tren ini didorong 

oleh tumbuhnya kesadaran akan perubahan iklim, dan semakin 
pentingnya keberlanjutan dalam tanggung jawab perusahaan.  
Institusi berperan sebagai pengaktif dalam pencapaian target 
penurunan emisi, baik sebagai fasilitator dana maupun penyedia 
teknologi hijau. 

Kesadaran akan meningkatkan antusiasme dan dukungan, 
serta mempromosikan mobilisasi diri hingga tindakan. Peran 
peningkatan kesadaran dalam adaptasi perubahan iklim sangat 
penting untuk mengelola dampak, meningkatkan kapasitas 
adaptasi, dan secara keseluruhan mengurangi kerentanan. Aksi 
kecil pun tetap akan membawa dampak atau berkontribusi dalam 
mencapai target penurunan emisi. Perubahan gaya hidup sering 
dimulai dari hal kecil yang dilakukan setiap harinya, seperti 
menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, 
menghemat listrik, hingga memilah sampah rumah tangga. Setiap 
kampanye perubahan iklim bertujuan untuk mencapai perubahan 
perilaku jangka panjang yang membawa dampak positif dan 
tercipta melalui partisipasi publik. Perubahan yang kecil namun 
efektif diawali dengan pemahaman inti masalah, di mana individu 
akan kemudian dapat mengevaluasi perubahan apa pada 
rutinitas mereka yang ramah lingkungan. Pemahaman akan 
tindakan yang memiliki konsekuensi negatif dapat mendorong 

masyarakat untuk mulai mengurangi jejak karbonnya. Dari hal 
ini, literasi iklim, terutama di kalangan anak muda, akan menjadi 
patokan dalam menjalani gaya hidup yang berkelanjutan.

Pemanasan global yang menyebabkan perubahan ekstrim kepada 
iklim bukanlah sebuah isu lokal, namun sebuah isu yang akan 
mempengaruhi semuanya. Target penurunan emisi Indonesia 
tidak bisa dijalankan hanya dengan kontribusi terbatas, namun 
akan membutuhkan dukungan dari segala pihak. Perubahan 
dapat dimulai dari hal kecil yang dilakukan sehari-hari hingga 
skala sebesar mengganti sumber energi ke sumber yang lebih 
bersih dan berkelanjutan. Merubah kebiasaan tentunya akan 
membutuhkan waktu, dan dampak perubahan iklim memang 
berbeda untuk setiap orang, namun bukan artinya tidak harus 
mengambil tindakan. Kurangnya integrasi antara implikasi 
psikologis, politik, dan moral ke dalam kehidupan sehari-hari dan 
aksi sosial digambarkan oleh keretakan antara konsep perubahan 
iklim dan relevansinya di kehidupan. Patut disoroti keterdesakan 
untuk mengambil tindakan agar dampak perubahan iklim dapat 
dikendalikan. 

Carbon CarbonBursa Komoditi Bursa Komoditi
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Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang 
menjadikan Indonesia sebagai penghasil utama dari berbagai 
komoditas dunia. Baik itu komoditas pertanian seperti minyak 

sawit, kopi, kakao, maupun komoditas pertambangan seperti 
timah, nikel, bauksit dan tembaga.

Idealnya, sebagai pusat penghasil berbagai komoditas, Indonesia 
juga menjadi pusat perdagangan komoditas-komoditas tersebut 
dan menjadi referensi harga bagi perdagangan komoditas serupa 
di dunia. Namun demikian, pusat-pusat perdagangan berbagai 
komoditas unggulan Indonesia telah lama dikembangkan 
di negara lain dan harga yang terbentuk pada pusat-pusat 
perdagangan tersebut telah menjadi referensi. Bursa di Inggris 
menjadi referensi harga timah. Bursa di Amerika Serikat menjadi 
referensi harga kopi dan kakao. Bursa di Malaysia menjadi 
referensi harga sawit. Bahkan pelaku komoditi di Indonesia juga 
mengacu pada pembentukan harga di bursa-bursa tersebut. 
Mengubah kebiasaan mengacu pada perdagangan di negara 
lain tidaklah mudah dan perlu peran serta seluruh pemangku 
kepentingan yang terkait suatu komoditas.

Berita baiknya adalah bahwa menjadikan Indonesia sebagai 
pusat perdagangan dan menjadi harga acuan bukannya tidak 
mungkin. Salah satu contoh nyata adalah upaya Pemerintah 
Indonesia mengatur tata niaga timah melalui Bursa Timah. 
Melalui rangkaian pengaturan yang ada, harga timah Indonesia 
yang sebelumnya ditransaksikan dengan harga yang lebih murah 
dibandingkan harga dunia, kini dengan memberi nilai tambah 
berupa penjualan dalam bentuk timah murni batangan, harga 
timah di Indonesia setara dan bahkan lebih baik dibandingkan 
harga timah dunia. Perdagangan timah melalui ICDX merupakan 
suatu terobosan atau breakthrough yang bisa menjadi dasar bagi 
pengembangan pusat perdagangan bagi komoditas lainnya. 

Keberhasilan pengaturan tata niaga timah saat ini merupakan 
buah dari upaya dan kerja keras bersama para pemangku 
kepentingan sejak tahun 2013. Banyak resistensi yang dihadapi. 
Karena setiap perubahan perlu penyesuaian. Namun demikian, 
sejak ICDX memfasilitasi perdagangan timah murni batangan 
pada tahun 2013, berbagai manfaat dihasilkan dari perdagangan 
komoditi tersebut di tanah air. Peningkatan harga jual timah dari 
Indonesia meningkatkan penerimaan daerah penghasil timah. 
Penerimaan devisa hasil ekspor yang sesuai dengan data yang 
ada. Lalu, dengan adanya bursa timah, data volume dan data 
harga detail dari perdagangan timah ekspor dari Indonesia 
tersedia secara aktual.

Lantas komoditas apa lagi yang bisa diperdagangkan melalui 
bursa di Indonesia? Sebagaimana disinggung di atas, Indonesia 
sebagai produsen utama berbagai komoditas dunia memiliki 
potensi untuk menjadi pusat perdagangan komoditas-komoditas 
tersebut. Bila melihat praktik umum perdagangan di bursa, di 
mana kualitas yang diperdagangkan merupakan kualitas standar 
seperti standar yang diterapkan pada perdagangan timah 
murni batangan, tentu akan lebih mudah bila pembentukan 
pusat perdagangan adalah atas komoditi yang kualitasnya bisa 
diseragamkan. Sehingga produk-produk seperti minyak sawit 
mentah, minyak goreng, atau logam-logam yang telah dimurnikan, 
akan lebih mudah dikembangkan pusat perdagangannya. Akan 
tetapi, selain komoditas-komoditas tersebut, Indonesia juga 
sedang mempersiapkan perdagangan suatu komoditas yang 
penting bagi dunia, yaitu unit karbon.

Pencemaran dari emisi gas rumah kaca telah mendorong 
kenaikan suhu rata-rata bumi. Pemanasan global yang terjadi 
menyebabkan perubahan iklim dan memicu terjadinya kejadian 
cuaca ekstrim. Berbagai wilayah dunia mengalami kekeringan, 
sementara wilayah-wilayah lainnya mengalami curah hujan tinggi 
yang mengakibatkan banjir. Kondisi ini membuat negara-negara 
di dunia berusaha memitigasi risiko ini dengan menurunkan 
tingkat emisi karbon sekaligus mengurangi gas-gas rumah kaca 
yang ada di atmosfer melalui proyek-proyek yang dapat menyerap 
emisi karbon seperti reforestasi penanaman lahan gambut.

Indonesia merupakan rumah bagi 125 juta hektar hutan tropis 
yang mencakup 10% hutan tropis dunia. Hutan tropis Indonesia 
berpotensi menyerap hingga 25 miliar ton karbon di atmosfer. 
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Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi dari hutan bakau 
sebesar 3,31 juta hektar yang dapat menyerap hingga 33 miliar 
ton emisi karbon dan lahan gambut seluas 7,5 juta hektar yang 
memiliki potensi menyerap hingga 55 miliar ton emisi karbon. Lalu 
dari berbagai proyek penurunan emisi yang potensial dijalankan 
di Indonesia, bisa dihasilkan sertifikat penurunan emisi karbon. 
Sertifikat-sertifikat ini atau juga dikenal sebagai unit karbon, bisa 
dijual kepada negara atau pihak yang perlu mengkompensasi 
emisi karbon yang masih mereka hasilkan.

Di dunia, perdagangan unit karbon bukanlah hal yang baru. 
Namun demikian, ada banyak bursa karbon dengan pembentukan 
harga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Indonesia dengan 
potensi besar sebagai penyerap karbon dunia, berpotensi 
mengembangkan pasar karbon yang besar. Indonesia memiliki 
potensi menjadi pusat perdagangan unit karbon dunia yang bisa 
menjadi referensi harga.

Manfaat Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon, selain 
potensi pendapatan yang besar bagi devisa Indonesia, juga bisa 

berperan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan lintas batas 
negara terkait emisi karbon. Kebijakan Cross Border Adjustment 
Mechanism yang diterapkan Uni Eropa berpotensi menurunkan 
daya saing eksportir Indonesia bila tidak didukung oleh 
perdagangan karbon nasional. Perkembangan seperti ini semakin 
mendesak Indonesia mengembangkan pusat perdagangan 
karbon yang bisa memberikan dampak sebagaimana halnya 
pengembangan bursa timah Indonesia.

ICDX telah melakukan kajian untuk mengembangkan 
perdagangan unit karbon sebagai suatu komoditi baru sejak awal 
2019 dan mempelajari best practices perdagangan karbon sebagai 
komoditi di berbagai negara lain. Infrastruktur perdagangan 
juga telah disiapkan. Sehingga bilamana dipercayakan untuk 
mengemban amanat sebagai penyelenggara perdagangan 
komoditi unit karbon, ICDX bisa kembali menghasilkan 
breakthrough untuk menjadikan harga komoditi Indonesia 
sebagai referensi bagi dunia.

Sebanyak tiga-perempat gas rumah 
kaca global berasal dari energi saja, 
termasuk produksi listrik, pengisian 

bahan bakar kendaraan, menggerakan industri, 
dan menghangatkan atau mendinginkan 
rumah. Perubahan iklim merupakan ‘gajah di 
dalam ruangan’; sesuatu yang sudah diketahui 
masyarakat namun masih diabaikan. Kondisi 
energi saat ini masih dominan bergantung 
dengan sumber kotor, yakni bahan bakar 
fosil yang terbuat dari batubara. Itu berarti 
bahwa, untuk kedepannya, masa depan energi 
harus bersih dan bebas dari karbon dan emisi 
bahaya lainnya. Efek-efek perubahan iklim 
menghalangi kemampuan untuk menghasilkan 
energi. Misalkan, badai yang semakin intens 
menghantam Teluk Meksiko menyebabkan 80% 
produksi minyak terhenti atau musim kering 

di California dan Malawi yang mengganggu 
produksi listrik tenaga air. Selain iklim, emisi 
yang dihasilkan energi juga membahayakan 
kesehatan, terutama dalam bentuk polusi 
udara. Hal ini menunjukan urgensi untuk 
memperluas berbagai sumber energi yang 
dapat diandalkan. Namun demikian, proses 
transisi energi berkelanjutan diperlambat oleh 
halangan pendanaan karena biaya konstruksi 
infrastruktur seperti kincir angin untuk tenaga 
angin dan bendungan untuk tenaga air serta 
infrastruktur dukungan seperti jaringan listrik 
dan sistem penyimpanan seperti baterai 
yang tergolong tinggi. Sektor energi akan 
membutuhkan dukungan finansial yang kuat 
supaya dapat secara bertahap menggantikan 
sumber energi yang kotor dan mengakomodir 
kebutuhan listrik masyarakat dan industri. 

Melihat Peluang dan 
Potensi Indonesia 

dalam Transisi Green 
Energy, Seberapa Siap 

Indonesia?
Oleh : Allysea Subagja
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Pasar karbon adalah pengungkit kuat yang dapat ditarik untuk 
mendukung aksi iklim skala besar dan membantu Indonesia 
melakukan loncatan besar dalam menuju nol bersih. Pasal 6 dari 
Persetujuan Paris dimaksud untuk memfasilitasi ambisi melalui 
peningkatan efisiensi dengan cara mengurangi variabilitas 
dalam biaya marjinal pengurangan emisi di berbagai macam 
negara, memungkinkan para pihak untuk mengimplementasikan 
Nationally Determined Contribution (NDC) secara kooperatif, 
baik melalui kerjasama secara langsung maupun mitigasi yang 
ditransfer secara internasional. Sistem kooperatif sebagaimana 
dimaksud di pasal tersebut meliputi keterkaitan kebijakan 
yang homogen, yakni berbagai kebijakan berbasis pasar dan 
salah satunya adalah Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon 
Market). Jika pihak daripada Persetujuan Paris bekerjasama 
dibawah mekanisme internasional seperti Pasal 6 dan terlibat 
dalam perdagangan emisi untuk mencapai emisi nol bersih, maka 
pasar karbon dapat memfasilitasi transaksi sekitar 1 Triliun USD 
per tahun di tahun 2050. Transaksi di pasar ini akan mengarah 
kepada pengurangan emisi yang signifikan selain redistribusi 
modal yang sangat besar ke seluruh wilayah dari pembeli ke 
penjual. Oleh karena itu, kredit karbon yang diperjualbelikan di 
pasar sukarela merupakan sarana bagi proyek-proyek energi 
terbarukan untuk mendapatkan modal supaya dapat beroperasi 
secara maksimal dan efektif. 

Selain permodalan yang dibutuhkan untuk mendorong akselerasi 
transisi green energy, pembangunan infrastruktur energi 
terbarukan juga membutuhkan dukungan material. Ekonomi 
hijau biasanya dikaitkan dengan bahan konvensional terbarukan 
seperti kayu, biomassa, air, dan tanah. Kemungkinannya kecil 
untuk logam-logam yang menjadi tulang punggung revolusi 
industri untuk diasosiasikan dengan ekonomi hijau. Sekilas, 
logam-logam memang mungkin tidak terlihat memiliki peran 
dalam transisi yang berkelanjutan. Namun kenyataannya, 
tanpa logam, blok bangunan ekonomi hijau tidak akan ada. 
Contohnya, logam non-besi sangat penting untuk transisi rendah 
karbon Eropa karena kegunaan utamanya dalam teknologi 
breakthrough termasuk mobilitas bersih, energi terbarukan, dan 
baterai. Walaupun memprediksi secara tepat permintaan untuk 
logam spesifik mustahil, namun dapat dinyatakan secara jelas 
bahwa setiap perpindahan ke ekonomi yang lebih intensif energi 
terbarukan akan menghasilkan permintaan logam yang lebih 
besar secara keseluruhan. Global Materials Outlook to 2060 oleh 
OECD memperkirakan permintaan logam non-besi global akan 
meningkat lebih cepat dibanding dengan bahan baku lainnya, 
sekitar 7-19 gigaton per tahunnya pada tahun 2060. 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen logam yang 
menjanjikan di dunia, yakni timah atau tin. Hal ini seharusnya 
menjadi sebuah keuntungan karena prospek logam non-
besi yang cenderung meningkat karena permintaan untuk 
mengakomodir inovasi teknologi hijau. Timah merupakan salah 
satu logam non-besi yang terlupakan dalam transisi energi 
hijau. Pengunaan utama timah sebenarnya adalah solder untuk 
membuat sambungan listrik, dan ini menyumbang hampir 50% 
dari permintaan. Logam ini menghubungkan dunia listrik dan 

elektronik, dan penggunaan dalam komponen skala kecil ini yang 
membuat logam penting untuk transisi energi. Setiap komponen 
ekonomi rendah karbon dan ekonomi yang semakin didorong 
oleh data membutuhkan timah karena; tanpanya, elektron 
tidak dapat mengalir dan artinya ponsel tidak berfungsi, baterai 
kendaraan listrik tidak akan mengisi daya, dan Internet of Things 
akan berhenti. Logam lain memang dapat digunakan untuk 
tujuan ini, namun mengingat kelimpahan dan keefektifan timah, 
sebenarnya tidak ada pengganti yang ekonomis. 

Secara umum, timah diketahui sebagai ‘lem dari logam’ karena 
digunakan untuk mengikat sesuatu, termasuk logam lainnya. 
Selebihnya, timah adalah komponen kritis dari perangkat keras 
berteknologi tinggi, kendaraan listrik, robotika, dan penggunaan 
logam terbarukan. Penggunaan energi dan teknologi adalah 
pendorong permintaan baru yang terkuat. Singkatnya, peralihan 
dari energi bahan bakar fosil yang dialirkan melalui pipa ke 
energi bersih yang dialirkan melalui kabel akan membutuhkan 
peningkatan volume timah untuk menggabungkan semuanya. 
Ada juga potensi timah untuk ditambahkan ke silikon dalam 
grafit yang digunakan dalam anoda baterai lithium-ion untuk 
memperlambat degradasi, dan timah juga menawarkan potensi 
dalam kombinasi dengan logam lain untuk katoda baik dalam 
teknologi baterai ‘basah’ maupun solid-state. Sejumlah inovasi 
baterai lainnya sedang dalam pengembangan, terutama untuk 
penyimpanan daya utilitas skala besar. Untuk timah, ada peluang 
dalam teknologi logam cair atau sebagai katalis dalam aliran 
redoks. Timah juga sebagai pengganti elemen mahal dan langka 
yang digunakan dalam teknologi PV surya saat ini, seperti 
galium. Selain itu, timah juga sedang dieksplorasi sebagai media 
penyimpanan energi panas di ladang surya yang memusatkan 
sinar matahari dengan cermin. Kemampuan khusus untuk 
mereformasi dan menggabungkan organic compound yang dapat 
dimanfaatkan menggunakan sinar matahari atau elektrokimia 
membuat timah bahan unggulan sebagai bahan katalis yang 
dapat mengubah gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, 
menjadi bahan kimia industri seperti formate. Oleh karena itu, 
timah juga mempunyai potensi sebagai bahan baku untuk katalis 
penangkap karbon. 

Untuk timah mempertahankan fungsi utamanya sejak Zaman 
Perunggu menunjukan bahwa logam ini mempunyai kemampuan 
beradaptasi yang hebat. Sifat paduan, pelapisan, dan 
konduktifnya akan terus memastikan kepemilikan peran penting 
dalam dunia rendah karbon. Penggunaannya dalam elektronik 
memang berpotensi menjadikannya raja dalam hal transisi energi. 
Masa depan teknologi hijau berpotensi menjadi intensif secara 
material disebabkan oleh peningkatan dari kegiatan ekstraksi 
dan produksi yang dapat berdampak signifikan pada sistem air, 
ekosistem, dan komunitas lokal. Saat Indonesia mengembangkan 
kekayaan sumber daya alam, keberlanjutan, perlindungan 
lingkungan, dan pilihan untuk mendaur ulang bahan sangat kritis 
untuk diintegrasikan ke dalam operasi, kebijakan, dan investasi 
baru.

Global Event 2022
Selama pandemi, untuk menjaga agar ekonomi tidak runtuh, 
banyak negara yang menerapkan kebijakan ekonomi khusus 
seperti meningkatkan jumlah uang yang beredar. Hal ini 
dilakukan agar roda ekonomi masyarakat bisa tetap berputar. 
Hal ini dianggap perlu untuk dilakukan mengingat ketika 
pandemi, banyak perusahaan yang tidak mampu berjalan 
seperti biasanya, akibatnya banyak perusahaan yang harus 
melakukan pengurangan tenaga kerja. Langkah ini memberikan 
dampak banyak masyarakat yang kehilangan pencaharian 
sehingga roda ekonomi berhenti yang secara tidak langsung 
menurunkan pendapatan negara. Hal ini berbahaya mengingat 
negara tetap membutuhkan pendapatan untuk bisa memerangi 
kondisi pandemi, sehingga kebijakan ekonomi khusus tersebut 
dipandang perlu untuk diambil.

Seiring dengan mulai membaiknya kondisi pandemi di 
penghujung tahun 2021, dengan mulai tinggi dan meratanya 
angka vaksinasi, roda ekonomi mulai kembali berjalan. Namun 
hadirnya COVID-19 di tengah masyarakat tetap menimbulkan 
ketidakpastian, virus yang terus berkembang dapat menyebabkan 

Dampak Global Event 2022 Bagi 
Pergerakan Harga Komoditas di 

Tahun 2023
Oleh : Khusnul Khotimah dan Revandra Aritama

covid outbreak sewaktu-waktu. Dengan kondisi ekonomi yang 
terus membaik, nilai inflasi juga mulai mengalami kenaikkan. 
Inflasi ini juga didorong oleh kondisi rantai supply komoditas 
global yang belum pulih, mulai dari komoditas energi, pangan, 
barang tambang, dan lain sebagainya. Produksi komoditas 
dan proses logistik komoditas untuk dikirim ke tempat tujuan, 
sementara permintaan sudah mulai mengalami kenaikan menjadi 
sebab utama terjadinya inflasi.

Kondisi virus sars Cov-2 yang terus mengalami perubahan 
menyebabkan covid outbreak dapat terjadi sewaktu-waktu. 
Kondisi ini menyebabkan banyak negara kesulitan untuk 
mengambil kebijakan untuk menormalisasi ekonomi mengingat 
jika terjadi outbreak, ekonomi suatu negara dapat seketika 
lumpuh tanpa adanya kebijakan khusus untuk mengantisipasi 
dampak ekonomi dari COVID-19. Hal ini pula yang menyebabkan 
inflasi global terus mengalami lonjakan, sehingga setelah 
pandemi ancaman yang dihadapi dunia adalah kondisi inflasi. 
Pada bulan Februari 2022 kondisi inflasi dunia menjadi semakin 
buruk menyusul pecahnya konflik yang terjadi antara Rusia dan 
Ukraina.
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Buntut dari gejolak geopolitik Rusia dan Ukraina yaitu dengan 
diberikannya rentetan sanksi yang dikenakan Uni Eropa (UE) 
terhadap Rusia. Uni Eropa menerapkan aturan embargo minyak 
Rusia hingga penutupan pipa aliran gas Nord Stream. Aturan yang 
berlaku memicu kekhawatiran krisis gas di wilayah Eropa karena 
berdampak pada aliran gas ke negara UE. Turut menambah 
kekhawatiran krisis akibat gangguan gas yaitu berhentinya 
aliran gas dari Rusia ke Eropa dengan rute transit utama Kyiv, 
Ukraina yang membawa 8% aliran gas Rusia ke Eropa. Krisis 
energi turut menjadi tantangan tambahan bagi pertumbuhan 
global karena berimbas pada kenaikan harga komoditas. Selama 
kegiatan logistik komoditas masih bergantung pada transportasi, 
maka harga bahan bakar akan mempengaruhi harga dari suatu 
komoditas. Pecahnya konflik menimbulkan kerapuhan ekonomi 
secara global karena menghambat pertumbuhan, meningkatkan 
inflasi, mengganggu rantai pasokan yang meningkatkan 
kerawanan ketersediaan energi dan pangan

Inflasi yang mengganas memantik pengetatan kebijakan moneter 
yang agresif di beberapa negara, terutama Amerika Serikat 
sebagai respon dari tekanan kenaikan harga yang tinggi. Bank 
sentral AS, The Federal Reserve, telah mengerek kebijakan 
suku bunga acuannya dari tingkat mendekati 0% pada awal 
tahun menjadi di rentang 3.75% - 4.00%. The Fed secara agresif 
menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 375 basis poin 
secara berkala sejak Maret, kenaikan terakhir sebesar 75 basis 
poin pada 2 November. Tingginya suku bunga acuan guna 
menyeimbangkan permintaan dengan pasokan, permintaan 
yang tinggi jika tidak diikuti dengan tersedianya  yang 
memadai berpotensi menjadi dasar terjadinya lonjakan harga. 
Kondisi inflasi ditambah dengan tingkat suku bunga yang tinggi 
semakin meredam daya beli masyarakat sehingga memicu 
kekhawatiran resesi. Masyarakat juga turut dihadapkan dengan 
risiko kehilangan pekerjaan akibat perusahaan yang kesulitan 
melakukan ekspansi karena biaya pinjaman yang semakin tinggi. 
Selain itu, pengetatan kebijakan moneter semakin menguatkan 
mata uang dolar menimbulkan depresiasi mata uang lain yang 
membuat barang yang diperdagangkan secara global semakin 
mahal dan menambah beban inflasi terutama di negara 
berkembang.

Konferensi tingkat tinggi Group of Twenty (G20) bertempat di 
Nusa Dua, Bali, Indonesia pada 15 - 16 November 2022. Agenda 
pertemuan G20 terkait tiga pilar kebijakan makro ekonomi pasca 
pandemi yaitu kesehatan global, transformasi digital, dan transisi 
energi berkelanjutan. Anggota G20 juga menghadapi isu terkait 
guncangan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan. Krisis 
energi akibat konflik geopolitik Rusia - Ukraina menyebabkan 
kelangkaan pangan dan melambungnya harga energi dan 
ditambah dengan tekanan inflasi yang melambungkan dolar 
secara kuat berimbas pada depresiasi mata uang di negara 
berkembang. Pertemuan anggota G20 dengan Indonesia sebagai 
tuan rumah menghasilkan 52 poin. Poin yang menjadi perhatian 
adalah pembentukan dana pandemi yang sudah terkumpul 
sebesar $1.4 miliar dengan tujuan mengatasi kesenjangan 
Prevention, Preparedness, and Response (PPR) pandemi dan 

membangun kapasitas dalam skala nasional, regional, hingga 
global. Presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan dana 
pandemi tersebut dapat menjadi katalis penggalangan dana 
lainnya dalam bidang kesehatan. Resilience and Sustainability 
Trust (RST) senilai $81.6 miliar turut dibentuk untuk membantu 
negara berpenghasilan rendah dan berkembang rentan krisis 
yang menghadapi tantangan jangka panjang risiko makro 
ekonomi akibat pandemi dan perubahan iklim.  Turut menjadi 
isu penting pada pembahasan G20 adalah terkait lingkungan 
dan iklim dengan kembali menegaskan komitmen mengatasi 
perubahan iklim dengan memperkuat implementasi penuh dari 
Paris Agreement dan membatasi kenaikan suhu global pada 
level 1.5 derajat. Anggota G20 turut berkomitmen dalam upaya 
memerangi keanekaragaman hayati, deforestasi, degradasi lahan 
hingga kekeringan untuk mencapai netralitas degradasi lahan 
pada tahun 2030 dan ambisi mengurangi degradasi lahan hingga 
50% pada 2040 secara sukarela. Selain itu, turut memastikan 
setidaknya 30% daratan dan 30% lautan global dilestarikan atau 
dilindungi pada 2030. Group of Twenty (G20) merupakan forum 
yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 berisikan negara 
industri dan berkembang terbesar yang menyumbang 80% Gross 
World Product (GWP), 75 % perdagangan dunia, dua pertiga 
populasi dunia dan 60% luas daratan dunia. 

2023 Resesi
Tingkat inflasi yang tinggi yang membayangi perekonomian global 
pasca pandemi di 2022, yang kemudian semakin diperparah 
oleh pecahnya konflik geopolitik berimbas pada terganggunya 
pasokan energi hingga pangan memicu bank sentral di seluruh 
dunia mengadopsi kebijakan moneter yang ketat. Proyeksi global 
inflasi 2023 oleh International Monetary Fund (IMF) berada 
di level 6.5% meningkatkan kemungkinan tren kenaikan suku 
bunga acuan berlanjut hingga tahun depan. Tingkat suku bunga 
yang tinggi sebagai alat mencapai tingkat inflasi yang rendah 
dengan fokus membawa tren konsumsi sejalan dengan pasokan.
Inflasi yang tinggi telah menghambat aktivitas ekonomi global 
dan dengan tingkat suku bunga yang tinggi semakin menambah 
tekanan biaya hidup. Pertumbuhan global diperkirakan melambat 
dari 3.2% pada 2022 dan 2.7% pada 2023. Artinya, ekonomi dunia 
berpotensi mengalami perlambatan lebih lanjut hingga terjadinya 
resesi.

Dampak terbesar dari konflik antara Rusia dan Ukraina adalah 
terjadinya krisis energi global. Harga energi terguncang setelah 
di embargonya Rusia oleh negara-negara G7 dan Amerika. 
mengingat Rusia adalah salah satu dari tiga produsen minyak 
mentah terbesar dunia serta produsen dan eksportir gas alam 
terbesar di dunia. Tentu di embargonya Rusia memberikan 
dampak terhadap harga minyak dan gas yang menyentuh level 
tertinggi dalam hampir satu dekade terakhir.  Harga minyak 
mentah saat ini naik 33% diproyeksikan akan mengalami 
kenaikan lagi di atas 50 persen pada akhir tahun 2022. Naiknya 
harga bahan bakar turut meningkatkan biaya transportasi dan 
juga menjadi salah satu penyebab utama kenaikan tingkat inflasi. 
Karena kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan biaya 
produksi dan memaksa produsen harus menaikan harga.

Juga tak kalah penting yang harus menjadi perhatian adalah 
krisis pangan yang sempat terjadi di berbagai belahan, imbas 
dari perang Rusia dan Ukraina menyebabkan proyeksi suramnya 
pertumbuhan global, efek dari inflasi yang tinggi hingga 
menyebabkan lonjakan harga komoditas termasuk komoditas 
pangan. Menurut WFP (World Food Programme) Konflik masih 
menjadi penyebab kelaparan terbesar hingga saat ini, dengan 60 
persen kelaparan dunia tinggal di daerah yang dilanda perang 
dan kekerasan. Peristiwa di Ukraina adalah bukti lebih lanjut 
tentang bagaimana konflik menyuburkan kelaparan, memaksa 
orang keluar dari rumah mereka dan menghapus sumber 
pendapatan mereka. 

Perang telah mengganggu ekspor pertanian global dari Rusia 
dan Ukraina, dua pusat pengekspor biji-bijian yang menyumbang 
24% ekspor gandum global berdasarkan nilai perdagangan, 57% 
ekspor minyak biji bunga matahari dan 14% jagung dari 2016 
hingga 2020. Dalam 8 bulan sebelum invasi, 51 juta metrik ton 
biji-bijian melewati tujuh pelabuhan Laut Hitam Ukraina, menurut 
Program Pangan Dunia (WFP) PBB. Sejak invasi, sebagian 
besar stok biji-bijian ekspor Ukraina saat ini tertahan di negara 
yang dilanda perang karena kerusakan infrastruktur kereta 
api, pelabuhan yang ditutup, dan blokade Rusia di Laut Hitam. 
Penyumbatan itu juga berarti tidak akan ada penyimpanan yang 
cukup saat panen 2022 tiba. Penghentian ekspor pasca pecahnya 
konflik mendorong Indeks Harga Pangan, Food and Agriculture 
Organization’s (FAO) menyentuh harga tertinggi sejak sejarah 
pencatatan dimulai pada tahun 1990. 
 
G20 Pledges
Tujuan presidensi G20 adalah ingin menghasilkan kerja sama 
yang konkret. Diharapkan presidency G20 Indonesia dapat 
memberikan solusi pada permasalahan global dan memastikan 
soliditas G20 guna mencapai hasil konkret di tengah tantangan 
global. Tema Recover Together Recover Stronger diharapkan 
mampu mencapai deliverables yang konkret, berkelanjutan, dan 
inklusif dengan prioritas utama yaitu, memperkuat arsitektur 
kesehatan global, mendukung transformasi ekonomi berbasis 
digitalisasi, mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau, 
serta menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan.
Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan 

pada pertemuan G20 merupakan komitmen Indonesia dalam 
mendukung percepatan pencapaian transisi energi dari bahan 
bakar fosil ke sumber terbarukan. JETP Indonesia memobilisasi 
US$20 miliar selama tiga hingga lima tahun ke depan sebagai 
langkah ambisius mengurangi emisi sektor listrik dengan 
perluasan energi terbarukan dan pengurangan bertahap batu 
bara. Dana tersebut dihasilkan oleh negara G7+ dengan rincian 
US$10 miliar berasal dari International Partner Group (IPG) 
dan US$10 miliar dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero 
(GFANZ). Selain mendukung perbaikan iklim global, transisi 
energi juga diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi, 
membuka pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan 
hingga pengurangan polusi sehingga mewujudkan masa 
depan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. 
Implementasi transisi energi terbarukan merupakan suatu upaya 
menjalankan komitmen yang dibuat di Pittsburgh pada 2009 
terkait penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. 
Peniadaan subsidi bahan bakar jika diimplementasikan secara 
penuh akan semakin menurunkan kemampuan masyarakat untuk 
mendapatkan bahan bakar terjangkau. Hal ini turut berimbas 
pada kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi kenaikan 
harga barang jadi di tingkat konsumen. Implementasi dari 
transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan secara luas 
diharapkan mampu mengatasi lonjakan harga akibat mahalnya 
bahan bakar fosil.

Dana pandemi merupakan suatu bentuk memperkuat pondasi 
kesehatan global yang sudah terkumpul sebanyak US$1.4 miliar.  
Dalam pertemuan G20 menunjukkan dunia membutuhkan lebih 
dari US$10 miliar per tahun untuk menghadapi ancaman krisis 
dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa 
depan. Dana yang diluncurkan ditargetkan untuk negara-negara 
berpenghasilan rendah hingga menengah untuk membiayai upaya 
pengawasan, penelitian, hingga akses lebih baik mendapatkan 
vaksin. Sementara pembahasan aturan baru untuk menangani 
pandemi sedang berlangsung di Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) dengan target Mei 2024 untuk menghasilkan perjanjian 
yang mengikat secara hukum untuk diadopsi oleh 194 negara 
anggota badan kesehatan PBB. Hal itu bertujuan untuk 
menopang pertahanan dunia di sektor kesehatan usai pandemi 
COVID-19 menewaskan lebih dari 6,5 juta orang (menurut WHO).
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Outlook Komoditas 2023
Oleh : Isa Djohari

Memasuki tahun 2023, kita berpotensi menghadapi 
kondisi yang masih tidak lepas dari dampak COVID-19 
dan perang di Ukraina. Meski telah ada perubahan 

kondisi menuju pemulihan dari segala pembatasan yang dihadapi 
pada tahun 2020, namun kebijakan-kebijakan berbagai negara 
dalam menghadapi COVID-19 sejak saat pertama kali dirasakan 
dampaknya pada masing-masing lokasi, telah menghasilkan 
suatu kondisi yang terus diikuti oleh kebijakan-kebijakan lanjutan.

Saat pandemi menerpa, maka sejumlah proyeksi ekonomi yang 
telah dibuat sebelumnya tidak tercapai, perekonomian terganggu 
dan dilakukan sejumlah penyesuaian. Pada awal pandemi, 
komoditi yang mengalami dampak cukup besar adalah sektor 
energi. Pertambangan sektor energi memerlukan investasi 
yang besar, sehingga produsen berusaha mempertahankan 
produksi karena telah mengeluarkan biaya besar. Akibatnya, 

momentum produksi belum menyesuaikan ketika permintaan 
telah berkurang drastis akibat pembatasan mobilitas masyarakat. 
Terjadi kelebihan supply melebihi kapasitas penyimpanan yang 
membuat harga minyak bumi sempat minus.

Sementara ada sektor-sektor yang tetap bisa beraktivitas dengan 
pola work from home, banyak sektor yang terpaksa mengurangi 
jumlah pekerja selama periode pembatasan mobilitas. 
Produsen sektor energi sudah mulai menghentikan aktivitas 
penambangan. Jumlah tenaga kerja perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia juga sempat mengalami gangguan pada periode 
lockdown. Pengurangan tenaga kerja juga dirasakan sektor 
transportasi dan pariwisata. Saat pembatasan mulai dihapuskan, 
terjadi lonjakan demand yang dihadapkan pada keterbatasan 
sumber daya manusia akibat pengurangan pekerja sebelumnya. 
Biaya transportasi penerbangan melonjak tajam. Maskapai 

penerbangan dunia sempat kewalahan menghadapi demand 
saat pemerintah kembali mengizinkan masyarakat bepergian. 
Hal serupa terjadi pada industri sektor jasa yang lain. Akibatnya, 
terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja pada sektor-sektor 
ini yang mengakibatkan peningkatan biaya dan mendorong 
harga-harga yang harus dibayar konsumen.

Saat perang di Ukraina pecah, pasokan komoditas yang 
diproduksi di Ukraina seperti gandum terhambat. Akibatnya 
terjadi gangguan pada pasokan sejumlah komoditas dunia 
yang mengakibatkan kenaikan harga. Salah satu komoditas 
yang bersumber dari Ukraina adalah bahan bakar. Supply bahan 
bakar dari Ukraina ke negara-negara Eropa terganggu. Negara-
negara Eropa bergegas mencari alternatif pasokan bahan bakar. 
Kondisi ini tidak hanya mendorong kenaikan harga-harga bahan 
bakar, tapi menghasilkan dampak lebih luas berupa kenaikan 
biaya transportasi, termasuk transportasi komoditas yang 
ditransaksikan antar negara. Gangguan supply komoditas dan 
tingginya biaya transportasi menjadi salah satu pemicu tingkat 
inflasi yang tinggi pada tahun 2022. 

Menghadapi tingginya tingkat inflasi yang terjadi, berbagai 
negara merespon dengan menaikkan tingkat suku bunga. 
Tujuannya adalah menghambat lanjut inflasi untuk menjaga daya 
beli masyarakat negaranya. Di sisi lain, menaikkan tingkat suku 
bunga juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. 
Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan dirasakan pada 
tahun 2023.

Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa tingginya tingkat suku 
bunga menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, 
tingkat inflasi juga diperkirakan akan berkurang akan tetapi 
IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan 
melambat dari 6,0% pada tahun 2021, menjadi 3,2% pada tahun 
2022, dan hanya sebesar 2,7% pada tahun 2023. Penurunan ini 
diperkirakan akan berpengaruh pada alokasi dana masyarakat 
pada kebutuhan dengan prioritas lebih tinggi. Bila ini terjadi maka 
diproyeksikan adanya penurunan demand atas barang-barang 
kebutuhan tersier seperti barang elektronik. Pada tahun 2023 
diperkirakan bahwa dampak ini dirasakan oleh negara-negara 
yang ekonominya banyak ditopang oleh manufaktur produk-
produk seperti itu.

Ekonomi memperkirakan bahwa Indonesia bisa mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Indonesia merupakan 
penghasil utama berbagai komoditas dunia. Komoditas-komoditas 
yang dihasilkan Indonesia masih dibutuhkan oleh negara-negara 
di dunia. Ekspor komoditi Indonesia diperhitungkan bisa menjadi 
kekuatan yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2023.  

Selain itu, dunia juga dalam proses menghadapi pergerakan 
menuju pemanfaatan energi hijau. Dampaknya bagi perdagangan 
komoditi adalah adanya peningkatan permintaan atas bahan-
bahan logam dan mineral yang dibutuhkan dalam pengembangan 
elektrifikasi transportasi, terutama bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Ekspor bahan 
mentah tentu tidak memberi hasil yang optimal bagi penerimaan 
Indonesia. Untuk itu pemerintah juga mendorong hilirisasi produk 
ekspor demi memberi nilai tambah bagi penerimaan industri 
dalam negeri.

Terkait ekspor, Indonesia dan negara-negara lain di Asia akan 
terus memantau kebijakan Cina dalam menghadapi COVID-19, 
karena Cina menjadi mitra perdagangan yang penting 
bagi negara-negara di Asia. Kebijakan Zero COVID-19 yang 
berujung pada pembatasan mobilitas masyarakat di Cina tentu 
menurunkan demand Cina atas produk-produk dari negara-
negara pengekspor. Penurunan pembatasan mobilitas terkait 
COVID-19 diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan 
dengan Cina pada tahun 2023.

Sektor perdagangan komoditi yang terus bergulir sesungguhnya 
membuka peluang besar bagi industri perdagangan berjangka 
komoditi di Indonesia. Bagaimanapun harga komoditas akan 
terus berfluktuasi dengan perubahan demand dunia. Ini adalah 
risiko yang selalu dihadapi oleh pelaku perdagangan komoditi. 
Senantiasa ada potensi perubahan harga yang mempengaruhi 
pendapatan pelaku komoditi. Industri perdagangan berjangka 
komoditi memiliki potensi untuk menjadi solusi menghadapi 
risiko seperti ini, terutama bagi pelaku perdagangan komoditi di 
Indonesia. Perdagangan kontrak berjangka komoditi berpotensi 
memberdayakan pelaku pasar untuk melakukan lindung 
nilai. Artinya, pelaku perdagangan komoditi bisa mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat menghindari atau 
setidaknya mengurangi dampak dari risiko fluktuasi pergerakan 
harga komoditi. 

Dari sisi pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi sebagai 
alternatif investasi, peluang akan selalu ada karena pelaku pasar 
bisa memanfaatkan peluang saat harga-harga sedang naik 
maupun bisa meraih peluang keuntungan saat harga-harga 
bergerak turun. Dalam perdagangan berjangka, selama terjadi 
fluktuasi harga, maka pelaku pasar bisa memanfaatkan peluang 
untuk profit. Terlepas dari potensi peluang dua arah yang ada, 
dalam aktivitas perdagangan dunia, selama tingkat inflasi masih 
tinggi dan pertumbuhan ekonomi terhambat, maka alokasi 
pemanfaatan dana masyarakat diperkirakan akan difokuskan 
pada kebutuhan yang memiliki prioritas lebih tinggi.

Bagi Indonesia sebagai negara penghasil berbagai komoditas 
utama di dunia, industri perdagangan berjangka komoditi 
merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan. Dalam 
hal ini, ICDX terus berusaha mengembangkan perdagangan 
komoditas di dalam bursa melalui serangkaian produk baru yang 
direncanakan untuk dikembangkan pada tahun 2023. Untuk itu, 
upaya ini perlu dukungan semua pemangku kepentingan. Tidak 
hanya oleh bursa dan regulator, tapi juga dukungan dari pialang-
pialang berjangka dan pelaku perdagangan komoditi. Untuk 
mengembangkan perdagangan yang bermanfaat bagi semua 
pihak maka diperlukan peran serta semua pihak.

Rubrik Utama Rubrik UtamaICDX Group ICDX Group
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Bagaimana Trader 
Profesional Menganalisa Emas?

Oleh : Taufan Dimas Hareva

Dalam dunia trading banyak asset dan pair yang dapat 
ditransaksikan, mulai dari perdagangan forex, index, 
single stock hingga komoditi. Di dalam komoditi pun 

banyak sekali produk yang popular dan sering ditransaksikan, 
seperti minyak mentah, perak hingga emas. Di ICDX, Emas 
adalah salah satu produk yang paling popular, dilihat dari angka 
volume transaksi, produk emas telah mencatatkan angka Volume 
sebesar 1,135,914 Lot per tanggal 5 Desember 2022. 

Emas dianggap sebagai aset safe-haven yang menghargai 
nilainya saat investor mencari alternatif untuk mata uang lain 
yang terdepresiasi. Dengan karakter aset safe-haven, setiap 
pergerakan harga akan sangat terkait dengan perubahan risiko 
global atau ekonomi. Semakin tinggi risiko baik global, ekonomi, 
maupun aspek lainnya semakin tinggi harga emas, karena 
masyarakat akan mencari pengungsi dari aset emas. Emas 
tidak akan kehilangan nilainya karena resiko yang lebih tinggi, 
sehingga nilainya tetap terjaga sehingga harganya naik terhadap 
mata uang manapun di dunia. Risiko ekonomi berasal dari 
segala jenis kondisi ekonomi negara, seperti pertumbuhan atau 
pertemuan bank sentral dan pandangan mengenai kondisinya. 
Sedangkan risiko global bisa dalam bentuk apapun, seperti 

perang antar negara, penyakit, bencana, dan hal-hal lain yang 
dapat menyebabkan gangguan pada manusia dan perekonomian 
suatu negara.

Untuk memaksimalkan keuntungan, ada beberapa cara untuk 
menganalisis harga emas dalam perdagangan berjangka, dengan 
cara menganalisa teknikal dan fundamental.

Analisis Teknikal Pasar Emas
Analisis Teknikal adalah analisis pasar keuangan dari sudut 
pandang historical data (Harga dan Grafik) dari waktu ke waktu, 
analisis teknikal bertujuan untuk menentukan ke arah mana 
harga emas bergerak.

Dalam menganalisis pasar dengan cara teknikal membutuhkan 
indikator dan pembacaan pola grafik atau Chart Patterns. 

Indikator, dalam melakukan aktivitas analisis di industri trading 
tersedia berbagai macam jenis-jenis indikator yang dapat 
membantu trader dalam menganalisis, berikut adalah indikator 
yang umum digunakan oleh para trader.
 

Moving Average (MA)
Moving Average biasanya digunakan sebagai pendeteksi tren, 
penentu nilai tengah harga, serta patokan untuk masuk ke pasar. 
Moving average adalah  statistik yang menangkap perubahan 
rata-rata dalam rangkaian data dari waktu ke waktu. 

Di industri trading secara umum, MA sering digunakan oleh 
trader untuk melacak tren harga emas. Tren naik dalam rata-rata 
pergerakan mungkin menandakan kenaikan harga , sedangkan 
tren turun akan dilihat sebagai tanda penurunan harga. MA 
sendiri mempunyai banyak variasi, mulai dari Exponential 
Moving Average (EMA), Simple Moving Average (SMA) dan 
Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan kita akan 
menjelaskan di lain kesempatan. 

Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) biasanya digunakan untuk melihat 
pada harga atau level berapakah trader dapat melihat kondisi 
pasar yang sedang overbought atau oversold. RSI Dikembangkan 
oleh J. Welles Wilder, adalah osilator momentum yang mengukur 
kecepatan dan perubahan pergerakan harga. RSI berosilasi 
antara nol dan 100. Secara tradisional RSI dianggap overbought 
saat berada di atas 70 dan oversold saat berada di bawah 30. 
Sinyal dapat dihasilkan dengan mencari divergensi dan ayunan 
kegagalan. RSI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren 
umum.

Stochastic
Fungsi dari Stochastic hampir sama dengan RSI penggunaannya, 
yang biasanya digunakan untuk melihat kondisi pasar apakah 
sedang overbought atau oversold. Yang membedakan adalah 
rumus indikator Stochastics didasarkan pada penutupan harga 
sekarang dibandingkan dengan range harga dalam periode waktu 
tertentu. Filosofi dasarnya  adalah jika tren atau harga sedang 
naik maka harga akan cenderung ditutup dekat dengan harga 
tertinggi dalam range, dan jika trend atau harga sedang turun 
maka akan cenderung ditutup dekat dengan harga terendah 
dalam range. Dan biasanya Indikator ini dapat gunakan ketika 
kondisi pasar sedang dalam keadaan sideways.

Pola Grafik / Chart Pattern
Chart Pattern adalah bentuk ataupun pola dalam grafik harga 
yang membantu dan dapat menggambarkan pola harga 
selanjutnya yang akan dating berdasarkan pola apa yang telah 
terbentuk di masa lalu. Chart Pattern adalah dasar dari analisis 
teknis dan mengharuskan trader untuk mengetahui dengan tepat 
apa yang mereka lihat, serta apa yang mereka cari. Berikut adalah 
contoh Chart Pattern yang umum dikenal: 

a. Double Top
Double Top adalah pola  yang digunakan trader untuk mengetahui 
pembalikan arah tren. Biasanya, harga aset akan mengalami 
puncak, sebelum menelusuri kembali ke level support. Ini 
kemudian akan naik sekali lagi sebelum berbalik kembali secara 
lebih permanen terhadap tren yang berlaku.
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b. Double Bottoms
Chart Double Bottom menunjukan periode jual, menyebabkan harga aset turun di bawah level support. Kemudian akan naik 
ke level resistance, sebelum turun lagi. Akhirnya, tren akan berbalik arah dan mulai bergerak ke atas karena pasar menjadi 
lebih bullish. Double bottom adalah pola pembalikan naik, karena menandakan akhir dari tren turun dan pergeseran menuju 
tren naik.

d. Rounding Bottom
Pola grafik Rounding Bottom dapat menandakan kelanjutan atau pembalikan. Misalnya, selama tren naik, harga aset 
mungkin turun sedikit sebelum naik sekali lagi. Ini akan menjadi kelanjutan bullish. Contoh dasar Rounding Bottom bullish 
reversal yang ditunjukkan oleh gambar di bawah adalah jika harga aset berada dalam tren menurun dan dasar pembulatan 
terbentuk sebelum tren berbalik dan memasuki tren naik bullish.

e. Wedges
Wedges terbentuk saat pergerakan harga aset mengencang di antara dua garis trend miring. Ada dua jenis Wedges pattern 
yaitu naik dan turun. Sebuah Wedges pattern yang naik diwakili oleh garis trend yang terjepit di antara dua garis support 
dan resistance yang miring ke atas. Dalam hal ini garis support lebih curam dari garis resistance. Pola ini umumnya memberi 
sinyal bahwa harga aset pada akhirnya akan turun lebih kuat terlebih ketika saat menembus level support, dan sebaliknya.

c. Cup and Handle
Pola Cup and Handle adalah pola kelanjutan bullish yang digunakan untuk menunjukkan periode sentimen pasar yang 
bearish sebelum tren keseluruhan akhirnya berlanjut dalam gerakan bullish. Cangkirnya tampak mirip dengan Rounding 
Bottom Pattern, dan pegangannya mirip dengan Wedge Pattern  yang dijelaskan di bagian selanjutnya. harga suatu aset 
kemungkinan akan memasuki retracement sementara, yang dikenal sebagai handle atau pegangan  karena retracement 
ini terbatas pada dua garis paralel pada grafik harga. Aset pada akhirnya akan berbalik arah dan melanjutkan tren bullish 
secara keseluruhan.

Trading 101 ICDX Group Trading 101ICDX Group
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Pergerakan Harga Komoditas 
Tambang & Valuta Asing
di Tahun 2022
Oleh : Jonathan Octavianus dan Muhammad Amru Syifa

f.  Head and Shoulders 
Pola Head and Shoulders adalah pola grafik di mana puncak yang besar memiliki puncak yang sedikit lebih kecil di kedua 
sisinya. Pedagang melihat pola kepala dan bahu untuk memprediksi pembalikan bullish ke bearish. Biasanya, puncak 
pertama dan ketiga akan lebih kecil dari yang kedua, tetapi semuanya akan jatuh kembali ke level dukungan yang sama, 
atau dikenal sebagai ‘garis leher ’. Setelah puncak ketiga jatuh kembali ke level support, kemungkinan akan pecah menjadi 
tren turun bearish.

Analisisa Fundamental 
Pasar Emas
 
Dalam analisis fundamental pasar emas akan terus terjadi 
seputar  meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia 
dan jumlah uang dolar yang beredar. Ketika pemerintah 
berusaha mengatasi gejolak keuangan, mereka mencetak 
lebih banyak uang fiat (uang yang tidak didukung dengan 
aset material). Ini memicu inflasi yang menggerogoti imbal 
hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil itu sendiri lebih 
rendah dari inflasi, maka Anda sebenarnya kehilangan 
daya beli dengan memegang obligasi tersebut. Dalam 
situasi seperti itu, investor beralih ke aset yang mereka 
yakini akan memungkinkan mereka mempertahankan 
kekayaannya. Emas justru merupakan salah satu aset 
tersebut. 
 
Penyebab f luktuasi harga emas : 
Nilai mata uang dolar AS. Harga emas biasanya berbanding 
terbalik dengan nilai dolar AS. dolar AS yang lebih kuat 
cenderung menurunkan harga emas. Sedangkan dolar 
AS yang lebih lemah kemungkinan akan mendorong 
harga emas lebih tinggi. Itu karena lebih banyak emas 
yang bisa dibeli saat nilai dolar lemah. Hubungan terbalik 
ada karena dolar yang menurun meningkatkan nilai mata 
uang lainnya. Ini meningkatkan permintaan akan logam 
seperti emas. Ini juga meningkatkan harga emas. Kedua, 
karena mata uang AS mulai kehilangan nilainya, investor 
mencari aset safe haven seperti emas.

Tingkat bunga dan emas memiliki hubungan negatif 
dalam kondisi normal. Hasil yang meningkat menunjukkan 
bahwa ekonomi diperkirakan akan kuat. Inflasi disebabkan 
oleh ekonomi yang kuat, emas dipandang sebagai lindung 
nilai inflasi. Itu menjadikannya salah satu faktor yang 
mempengaruhi harga emas. Selanjutnya, karena kenaikan 
suku bunga, pedagang berduyun-duyun ke investasi 
pendapatan tetap. Oleh karena itu, permintaan turun 
sementara harga tetap tidak berubah.

Faktor geopolitik  
Emas sering berkinerja baik selama pergolakan geopolitik. 
Masalah saat ini mengenai kemampuan nuklir Korea 
Utara telah meningkatkan prospek logam kuning tersebut. 
Perang memiliki pengaruh negatif terhadap harga kelas 
aset lainnya. Namun hal itu berdampak baik pada harga 
emas karena permintaan emas meningkat.

Minyak Mentah
Sumber daya alam yang memiliki julukan emas hitam 
adalah minyak bumi. Minyak bumi disebut emas hitam 
karena warnanya yang agak kehitaman dan berharga tinggi 
layaknya emas. Pada tahun 2022 minyak mentah terus 
mengalami pergerakan yang fluktuatif. hal ini disebabkan 
oleh beragam sentiment di sekitar pasar minyak, terutama 
terkait keseimbangan tingkat pasokan dan permintaan, 
aksi harga cenderung condong merespon lebih agresif. Di 
antaranya adalah perkembangan konflik, kasus COVID di 
China dan pertemuan OPEC+.

Keputusan Peningkatan Produksi OPEC+  
Menopang Harga Minyak 
Harga minyak sempat terdongkrak oleh situasi di 
Timur Tengah serta ditambah dengan potensi semakin 
ketatnya pasokan di pasar pasca penghentian jalur pipa 

yang membawa minyak dari Irak ke Eropa. Situasi di 
Timur Tengah kembali memanas pasca militan Yaman 
melancarkan serangan drone di Uni Emirat Arab (UEA) 
yang menyebabkan ledakan dan kebakaran di bandara 
utama Abu Dhabi dekat fasilitas penyimpanan kelompok 
minyak milik negara Adnoc (Abu Dhabi National Oil 
Company) yang merupakan produsen minyak terbesar 
ketiga OPEC. 

Tutut mendorong harga minyak lebih lanjut, dalam 
pertemuan bulan Juli, OPEC+ menyetujui untuk 
meningkatkan produksi sebesar 648 ribu bph atau setara 
dengan 0.7% dari permintaan global. Pertemuan ini akan 
menjadi fokus pasar karena dua produsen utama OPEC 
yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan 
telah mendekati batas kapasitas produksinya (28/9). 
Selain itu, kebijakan produksi yang dijalankan OPEC dan 
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sekutunya saat ini akan berakhir pada bulan September. 
Peningkatan produksi tersebut mengindikasikan 
kesediaan negara-negara anggota OPEC+ untuk 
mengimbangi kekurangan pasokan, terutama dari Rusia 
yang produksinya telah turun sekitar 1 juta bph.

Konflik Geopolitik Membawa Krisis Minyak Global
Sentimen negatif global datang dari perang yang terjadi 
membuat negara Eropa dan AS memberikan sanksi 
ekonomi terhadap rusia, salah satu sanksi tersebut adalah 
larangan minyak mentah Rusia, saat ini dikabarkan UE 
menyusun proposal untuk melarang minyak mentah 
Rusia. Konflik di Ukraina yang masih belum usai, membuat 
semakin banyak sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh 
negara barat dan sekutunya terhadap Rusia. Alhasil, Rusia 
merilis dekrit (30/3) yang menuntut pembayaran atas 
gas alam dilakukan dalam mata uang rubel. Hal ini tentu 
memicu ancaman akan terjadinya gangguan pasokan 
energi di pasar global.

Pada 8, Maret 2022 minyak mentah sempat menyentuh 
harga tertinggi di zona 126.34 menguat  dipicu oleh AS dan 
Inggris yang menyatakan secara resmi untuk melarang 
impor produk energi Rusia, serta ditambah dengan sinyal 
OPEC untuk tidak menambah lebih banyak pasokan. Di 
sisi lain, rencana pelonggaran sanksi terhadap Venezuela 
serta potensi kembalinya barel Iran ke pasar membatasi 
kenaikan harga lebih lanjut. Dalam upaya menemukan 
pengganti pasokan energi Rusia, AS dikabarkan berencana 
untuk melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dengan 
ketentuan bahwa setiap relaksasi dalam sanksi AS akan 

tergantung pada pengiriman minyak Venezuela langsung 
ke AS.

G7 Memberikan Sanksi Baru Berupa Pembatasan 
Harga Minyak Rusia
Kelompok G7 dan Australia pada 3 November menyepakati 
secara tentatif untuk memberlakukan harga tetap 
maksimum bagi minyak Rusia dan akan mulai diberlakukan 
pada akhir November. Pihak koalisi juga sepakat bahwa 
nantinya batas tersebut akan ditinjau secara berkala dan 
untuk batas harga awal akan ditetapkan dalam beberapa 
minggu mendatang. Rencananya pembatasan itu akan 
berlaku untuk minyak Rusia serta produk turunannya 
yang dikirim melalui laut. Apabila minyak dibeli dengan 
harga di atas batas harga yang ditetapkan, maka moda 
angkutan laut yang digunakan akan dikenakan sanksi. 
Rencana batas harga terhadap minyak Rusia yang 
akan dijalankan negara G7 dan Uni Eropa (UE) pada 5 
Desember mendatang menjadi pemicu masalah logistik 
dan bahaya lingkungan. Dalam rencana yang melibatkan 
jasa asuransi pengapalan itu, terdapat skenario bagi pihak 
asuransi untuk menarik perlindungan atas kargo jika 
dalam perjalanan di laut, ditemukan bahwa minyak Rusia 
ditransaksikan di atas batas harga. Penolakan pembeli 
untuk menerima kargo bermasalah itu akan memaksa 
kapal tanker bermuatan minyak dibiarkan terdampar di 
lepas pantai, yang sekaligus memicu kekhawatiran akan 
masalah keamanan dan risiko tumpahan minyak di negara-
negara dekat tanker terdampar tersebut. Pembatasan 
harga dari Rusia menjadikan harga minyak menguat.

Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, membuat 
kekhawatiran kembali melemahnya permintaan minyak di 
China semakin meningkat setelah meluasnya aksi protes 
di China menolak kebijakan nol-COVID di tengah lonjakan 
kasus harian COVID yang telah mencapai rekor untuk 
empat hari berturut-turut. Angka infeksi harian Covid di 
China mencapai 39,791 kasus pada 26 November 2022, 
dibanding 35,183 pada sehari sebelumnya, yang sekaligus 
menandai rekor harian keempat berturut-turut, ungkap 
Komisi Kesehatan Nasional pada Minggu. Di tengah 
peningkatan tersebut, ratusan pengunjuk rasa melakukan 
aksi protes menolak kebijakan nol-COVID yang dipicu 
oleh kebakaran yang terjadi pada 24 November di 
gedung perumahan bertingkat tinggi di kota Urumqi, ibu 
kota wilayah Xinjiang, dan menewaskan 10 orang, yang 
dikaitkan dengan penguncian. Gelombang protes yang 
belum pernah terjadi sebelumnya itu telah menyebar 
ke sejumlah kota besar di China seperti Shanghai, 
Beijing, Chengdu, Lanzhou, dan Wuhan. Situasi tersebut 
meningkatkan kekhawatiran akan memicu pelemahan 
bahan bakar di negara importir minyak terbesar pertama 
dunia itu hal ini mampu menekan pergerakan harga 
minyak. 

Kasus COVID-19 di China Menghantui Harga Minyak

Namun seiring perjalanan waktu, China memberikan 
isyarat untuk melonggarkan pembatasan COVID, 
menyusul berita bahwa pemerintah China kemungkinan 
akan mengumumkan 10 langkah pelonggaran baru. Pihak 
otoritas kota Beijing pada hari Selasa resmi mencabut 
kewajiban penunjukkan hasil tes COVID negatif saat 
memasuki supermarket dan gedung komersial. Komisi 
Kesehatan Nasional melaporkan angka infeksi harian 
di negara importir minyak terbesar pertama dunia itu 
mencapai 28,062 kasus pada 5 Desember, turun dari 
30,014 pada sehari sebelumnya. Pelonggaran pembatasan 
tersebut turut memicu kenaikan permintaan di negara 
importir minyak terbesar pertama dunia itu. dengan 
adanya pelonggaran kebijakan COVID-19 di China 
diharapkan mampu untuk mendorong kembali harga 
minyak mentah.

Emas
Pada situasi dan kondisi yang dapat membuat krisis global 
yang bisa terjadi kapan saja. Adanya krisis pun bisa terjadi 
oleh banyak sebab, dari politik, ekonomi, pandemi hingga 
issue tentang perang yang cukup besar dampaknya untuk 
ekonomi global.
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Pada sisi Geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina 
memberi banyak dampak buruk bagi ekonomi global, 
karena masing-masing negara mempunyai komoditas 
yang banyak permintaan nya dari seluruh dunia, disisi 
Rusia terdapat minyak, gas alam dan gandum, di sisi 
ukraina ada biji bunga matahari yang banyak digunakan 
oleh masyarakat Uni Eropa.Hal ini pun membuat harga 
komoditas-komoditas dari masing-masing negara menjadi 
mahal, peristiwa ini membuat kekhawatiran tentang inflasi 
global terjadi. 

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas 
akibat pasukan militer Rusia menuju ibu kota Ukraina. Rusia 
juga dikabarkan menyerang pembangkit listrik tenaga 
nuklir di wilayah Zaporizhzhia yang terbesar di Eropa telah 
terbakar akibat adanya serangan oleh pasukan militer 
Rusia. Pasukan militer rusia juga telah berhasil merebut 
pabrik Chernobyl di wilayah ukraina utara.  Ketegangan 
masih berlanjut dengan  di Ukraina kembali setelah senin 
(21/3) pasukan militer Rusia meluncurkan rudal ke wilayah 
pasukan militer di Nova Lyubomyrka, wilayah Rivne Barat 
laut Ukraina. Dalam berita yang beredar rudal milik Rusia 
mengenai tempat persenjataan dan menimbulkan korban. 
Rusia masih terus membombardir wilayah ibu kota Kyiev 
dan kota pelabuhan Mariupol, namun sebelum melakukan 
invasi ke kota pelabuhan Mariupol, Rusia melakukan 
evakuasi untuk warga Ukraina di kota Mariupol dan 
berencana untuk memindahkan ke wilayah Rusia sebagai 
aksi kemanusiaan.

Perkembangan geopolitik yang disebut oleh Presiden 
Vladimir Putin sebagai operasi khusus sudah berjalan 
satu bulan di mana Rusia menyerang Ukraina dengan 
merebut beberapa wilayah, meluncurkan serangan rudal 
dan menghancurkan tempat pasukan militer Ukraina. 
Invasi tersebut telah menewaskan ribuan orang, mengirim 
3,6 juta masyarakat Ukraina ke luar negeri dan mengusir 
secara tidak langsung masyarakat Ukraina dari rumah 
mereka. Hal ini membuat Pertemuan para pejabat antara 
kedua negara tersebut untuk membicarakan perdamaian 
dinilai gagal mencapai terobosan.

ketegangan geopolitik ini membuat pelaku pasar 
memburu produk emas sebagai aset lindung nilai/safe 
haven, sehingga permintaan akan produk emas tinggi 
menyebabkan harga emas terus mengalami peningkatan 
dan sempat menyentuh level $2070 per troy ounce.

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, dalam tahun 
2022 menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate). 
The Fed kali ini menaikkan Fed Fund Rate sebesar 75 
basis poin (bps) atau 0,75 persen menjadi 3,0-3,25 persen. 
Kenaikan Fed Fund Rate ini merupakan kenaikan kelima 
kalinya selama tahun 2022. Sebelumnya The Fed telah 
menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 bps pada 
28 Juli dan 16 Juni, 50 bps pada 5 Mei, dan 25 bps pada 

17 Maret. Langkah The Fed yang agresif menaikkan suku 
bunga acuannya mengindikasikan Fed Fund Rate akan 
terus mendaki jauh di atas level saat ini. Pasalnya, bank 
sentral AS tersebut berupaya menurunkan inflasi yang 
mendekati level tertinggi sejak awal 1980-an. Besaran Fed 
Fund Rate saat ini menjadi yang tertinggi sejak awal tahun 
2008. “Pesan utama saya tidak berubah sejak Jackson 
Hole,” ujar Ketua Federal Reserve Jerome Powell saat 
konferensi pers. Hal ini merujuk pada pidato yang pernah 
disampaikan saat simposium tahunan The Fed pada 
Agustus lalu di Wyoming, AS: “FOMC sangat bertekad 
untuk menurunkan inflasi menjadi 2 persen, dan kami akan 
terus melakukannya sampai pekerjaan selesai.” Artinya, 
The Fed menaikkan suku bunga acuan kali ini untuk 
menekan inflasi AS menjadi 2 persen. Kenaikan Fed Fund 
Rate yang dimulai pada Maret lalu, menandai pengetatan 
The Fed yang paling agresif sejak The Fed menggunakan 
overnight funds rate sebagai alat kebijakan utamanya pada 
1990. Satu-satunya yang dapat dibandingkan adalah pada 
1994 ketika The Fed menaikkan suku bunga dengan total 
2,25 persen dalam setahun. Seiring dengan kenaikan suku 
bunga besar-besaran, pejabat The Fed mengisyaratkan 
niat untuk terus menaikkan sampai Fed Fund Rate 
mencapai titik akhir sebesar 4,6 persen pada 2023. Hal 
itu menyiratkan kenaikan suku bunga seperempat poin 
tahun depan tetapi tidak ada penurunan. Ekspektasi 
anggota individu tidak mengarah pada penurunan suku 
bunga hingga 2024. Powell dan rekan-rekannya telah 
menekankan dalam beberapa pekan terakhir bahwa 
penurunan suku bunga tidak mungkin terjadi tahun depan, 
karena pasar telah menetapkan harga. Kendati demikian, 
Powell mengakui, resesi mungkin terjadi terutama jika The 
Fed terus-menerus melakukan pengetatan secara agresif 
seperti saat ini.

Valuta Asing 

Transaksi mata uang asing (forex) menjadi salah instrumen 
yang paling menarik dibandingkan instrumen investasi 
lain yang serupa. Penyebabnya antara lain adalah fluktuasi 
harga yang dapat berubah setiap harinya membuat para 
pelaku pasar dapat bertransaksi dalam jangka waktu yang 
lebih singkat dibandingkan instrumen lain. Fluktuasi Harga 
dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti kondisi 
ekonomi dan geopolitik global. Kondisi ekonomi yang 
beragam menjadikan salah satu pendorong minat para 
pelaku pasar sehingga mempengaruhi perubahan harga 
pada mata uang asing. Selain itu, minat transaksi yang 
tinggi membuat likuiditas ikut terdorong dan menjadikan 
tingkat fluktuasi pasar semakin menarik.

Kekuatan Dolar AS Mempengaruhi Pasangan Mata 
Uang Lainnya

Pergerakan harga nilai tukar mata uang asing terhadap 
Dolar AS relatif berada pada trend yang cenderung 

menguat sepanjang 2022. Kinerja Dolar AS sempat menyentuh tertinggi pada level 114.000. Penguatan keberlanjutan Dolar 
AS mempengaruhi pasangan mata uang lain.

Data inflasi ini dirilis oleh biro statistik tenaga kerja AS, 
mengukur persentase perubahan data CPI dibandingkan 
periode sebelumnya. Laju inflasi baik yang tahunan (y/y) 
maupun bulanan (m/m) selalu menjadi fokus pada setiap 
FOMC meeting, sehingga data inflasi setiap bulan akan 
menjadi salah satu pertimbangan penting bagi The Fed 
untuk memutuskan kenaikan suku bunga.

Tingkat Inflasi AS yang sudah mulai berkurang akibat 
The Fed telah menaikan tingkat suku bunga yang lebih 
agresif yakni menaikan tingkat suku bunga sebesar 75 
basis poin dalam keempat berturut-turut. Bank Sentral 
Amerika Serikat (Federal Reserve) kembali menaikkan 
suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 
3,75%-4% pada Kamis (3/11) malam waktu setempat 
mendorong biaya pinjaman ke level tertinggi baru sejak 
2008. Keputusan agresif The Fed dalam menaikkan suku 
bunga bertujuan untuk mengendalikan inflasi ke target 
2%, yang hingga September 2022 tetap tinggi sebesar 
8,2% secara tahunan atau masih berada di kisaran level 

tertinggi dalam 40 tahun meskipun pada bulan Oktober 
mengalami penurunan sebesar 7,7% namun pejabat 
FOMC masih melihat angka tersebut masih dalam level 
yang tinggi.

Salah satu indikator ekonomi penting Amerika Serikat 
pada  Data Non-Farm Payroll yang dirilis setiap hari Jumat 
pada awal bulan, Data Non-Farm Payroll (NFP) merupakan 
sebuah data berisikan perubahan jumlah tenaga kerja 
Amerika Serikat di semua sektor dengan pengecualian 
pegawai pemerintah, pegawai rumah tangga, pegawai 
yang bekerja pada organisasi LSM (non-profit/nirlaba) 
dan karyawan sektor pertanian. Data ini mencerminkan 
kondisi ketenagakerjaan di sektor komersial dan industri 
di Amerika Serikat, sehingga dapat digunakan sebagai 
bahan pengambilan keputusan oleh pemerintah dan Bank 
Sentral Amerika Serikat karena sektor yang dicakup data 
Non-Farm Payroll menyumbang sekitar 80% dari Gross 
Domestic Product (GDP) Amerika Serikat.
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Data ekonomi AS menunjukan Nonfarm Payrolls pada 
bulan November sebesar 263.000. Semakin tinggi data 
ketenagakerjaan dibandingkan bulan sebelumnya, maka 
pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang mengalami 
peningkatan, sehingga memberikan penguatan terhadap 
nilai USD. Apabila semakin rendah data ketenagakerjaan 
dibanding bulan sebelumnya, maka pertumbuhan 
ekonomi negara tersebut sedang mengalami penurunan, 
sehingga memberi tekanan terhadap nilai USD.

Salah satu indikator yang penting untuk diperhatikan 
juga adalah pertumbuhan PDB AS, dimana pada Q1 
tingkat PDB menunjukan pergerakan datar sebesar 
6,9% dibanding sebelumnya 6,9%. Pada PDB Q2 
tingkat PDB AS mengalami penurunan sebesar -1,6% 
dibanding sebelumnya 6,9%. Pada PDB Q3 tingkat PDB 
AS melanjutkan penurunannya sebesar -0,6% dibanding 
sebelumnya -1,6%. Penurunan PDB yang terus berlanjut 
dapat memproyeksikan ancaman resesi pada AS, karena 
resesi sendiri diartikan dengan melemahnya ekonomi 
dalam dua kuartal berturut-turut atau lebih dalam satu 
tahun.

Rangkuman Kondisi Pasangan Mata Uang Dunia
ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang 
terjadi termasuk juga pengenaan sanksi negara lain 
menyebabkan gangguan pasokan energi dan pangan 
global serta gangguan mata rantai pasokan global. 
Hal ini yang kemudian menyebabkan tingginya harga-
harga komoditas, harga energi maupun harga pangan 
global. Selain itu, Pandemi COVID-19 yang masih terjadi 
secara global juga menimbulkan melambatnya aktivitas 
produksi dan telah membuat jutaan orang mengalami 
pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pandemi COVID-19 
juga membuat beberapa negara melakukan pembatasan 
wilayah sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
Kondisi ini menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi pada 
beberapa negara, sehingga untuk menekan tingkat inflasi 
yang tinggi bank sentral global membuat kebijakan untuk 
menaikan tingkat suku bunga untuk menekan inflasi. 
Kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi menyebabkan 
mata uang setiap negara menjadi beragam

Perang yang terjadi membuat negara Eropa dan AS 
memberikan sanksi ekonomi dalam bentuk embargo 
minyak, sanksi ini diharapkan Rusia untuk berhenti 
melakukan invasi atas Ukraina, imbas dari sanksi tersebut 
awalnya negara Rusia secara resmi mengumumkan 
kebijakan untuk setiap pembelian dan pengiriman gas 
dan minyak dari Rusia harus dibayar menggunakan 
mata uang Rubel jika perjanjian tidak terpenuhi, Rusia 
memperingati dengan cara memotong pasokan gas 
ke negara tersebut. Hal ini membuat Eropa berencana 
untuk melakukan membahas pelarangan impor gas 
Rusia. Tekanan pada pasangan mata uang ini berasal dari 
kekhawatiran bahwa krisis pasokan energi di Zona Euro 
dapat menyeret ekonomi lebih cepat dan lebih dalam ke 
dalam resesi. Selain itu, kenaikan harga gas Eropa baru-
baru ini ke rekor tertinggi baru memperburuk prospek 
inflasi yang sudah mengerikan. Hal ini dapat menjadi 
tindakan penyeimbangan yang sulit bagi Bank Sentral 
Eropa dan membebani Euro karena laporan Gazprom 
akan menghentikan pasokan gas ke Jerman melalui pipa 
Nord Stream selama 3 hari pemeliharaan tak terjadwal 
pada akhir bulan membuat harga gas melonjak ke 
rekor tertinggi 277 Euro per megawatt jam Inflasi yang 
meningkat di wilayah eropa telah mencapai 10% pada 
November 2022 secara (year-on-year/yoy), turun dari 10,6 
persen pada bulan Oktober. Angka itu juga jauh di atas 
target Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) 
sebesar 2%. Hal tersebut memperkuat alasan bank sentral 
untuk terus memperketat kebijakan moneternya, dengan 
menaikan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin 
pada bulan Oktober sehingga menjadi 2,00% dibanding 
sebelumnya 1,25%.

GBPUSD – Kinerja Poundsterling Membaik Setelah 
Kebijakan Moneter Terbaru Pemerintah Inggris 
Pergerakan mata uang Pound Inggris terus melanjutkan 
penurunan di tengah meningkatnya kekhawatiran 
stagflasi di Inggris, sehingga menjadikan sentiment 
tersebut menjadi faktor utama penyebab penurunan mata 
uang GBPUSD. Stagflasi merupakan kondisi ekonomi 
yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang 
melemah dan angka pengangguran yang tinggi, kondisi 
ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau 
inflasi. Stagflasi juga bisa didefinisikan sebagai kondisi 
pada sebuah periode inflasi yang dikombinasikan 
dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 
pekan lalu, laporan PDB Inggris mengindikasikan bahwa 
ekonomi mengalami kontraksi dalam tiga bulan hingga 
Juni. Statistik Nasional Inggris yang melaporkan bahwa 
PDB Q1 sebesar 0,7 dibanding sebelumnya 1,6. Pada 
PDB Q2 juga melanjutkan penurunannya sebesar 0,2% 
dibanding sebelumnya 0,7%

Inggris mencatatkan kenaikan inflasi sebesar 11,1% secara 
tahunan pada Bulan Oktober dibanding sebelumnya 10,1%, 
angka ini tertinggi sejak Oktober 1981. Inflasi yang tinggi di 

Trend perdagangan pasangan mata uang ini sepanjang 
2022 cenderung menurun. Sentimen perdagangan relatif 
terpengaruh oleh memanasnya konflik Rusia, Ukraina 
dan Kondisi ekonomi dari Uni Eropa. Konflik geopolitik 
Rusia dan Ukraina yang terus diwaspadai pelaku pasar 

EURUSD – Ketegangan Geopolitik Mempengaruhi Pergerakan Pasangan Mata Uang ini
karena berdampak pada kondisi ekonomi Eropa dan 
menyebabkan harga komoditas menjadi lebih tinggi, 
negara Eropa bergantung atas komoditas dari wilayah 
Rusia, sehingga ekonomi Eropa kehilangan tenaga. 

Inggris membuat harga-harga menjadi semakin meningkat 
sehingga menyebabkan risiko krisis pasokan makanan 
telah meningkat, yang menjadi faktor utama penyebab 
krisis pasokan makanan adalah meroketnya biaya dan 
kekurangan tenaga kerja disektor industri makanan dan 
pertanian. Krisis energi yang dialami rumah tangga di 
Inggris jelas memberikan tekanan pada pertumbuhan 
ekonomi di Inggris, serta tekanan harga yang tinggi, 
fundamental ekonomi yang lemah dan ketidakmampuan 
untuk menciptakan kesempatan kerja yang layak telah 
menciptakan kekacauan bagi pembuat kebijakan Bank 
of England (BOE). Meskipun demikian, harapan hawkish 
pada kenaikan tingkat suku bunga pada pertemuan 
Desember membawa penguatan pada pasangan mata 
uang ini, dimana pada perdagangan sebelumnya BoE 
telah menaikan tingkat suku bunga sebesar pada bulan 
75 basis poin November menjadi 3.00%.

Turut mendukung pergerakan GBPUSD lebih lanjut, 
setelah terpilihnya PM Rishi Sunak dan Menteri 
Keuangan Jeremy Hunt dengan berbagai rencana untuk 
meningkatkan kinerja ekonomi Inggris, yaitu dengan 
kenaikan pajak dan kebijakan anggaran musim gugur 
untuk pemotongan belanja untuk memenuhi lubang fiskal 
60 miliar GBP yang mungkin memerlukan pemotongan 
pengeluaran hingga £35 miliar dan tambahan £25 miliar 
yang dikumpulkan melalui perpajakan. Hunt mengajukan 
peningkatan pajak sebesar £55 miliar dan pemotongan 
belanja untuk memulihkan reputasi fiskal Inggris setelah 
kekacauan di September dan Oktober. Pemerintah Inggris 
mengumumkan kenaikan pajak terbesar dan pemotongan 
belanja dalam satu dekade, menjadi ekonomi Barat besar 
pertama yang mulai membatasi pertumbuhan belanjanya 
secara tajam setelah bertahun-tahun menggenjot stimulus 
fiskal selama pandemi dan subsidi energi baru-baru ini.

AUDUSD –   Gejolak Ekonomi China Mempengaruhi 
Kinerja Mata Uang Australia
Salah satu penyebab turunnya mata uang Dolar Australia 
adalah rilis data makro ekonomi Australia yang suram, 
terkait ekspor Iron Ore yang buruk akibat penurunan 
aktivitas ekonomi China karena adanya pembatasan 
wilayah China, Iron Ore merupakan salah satu komoditas 
ekspor utama Australia serta sentimen tambahan terkait 
COVID-19 di China. Biro Statistik Australia melaporkan 
data Penjualan Ritel Q3 yang suram, di mana Penjualan 
Ritel Q1 melaporkan sebesar 1,0% dibanding sebelumnya 
7,9% dan Penjualan Ritel Q2 datar menjadi 1,0% dibanding 
1,0% dan pada Q3 data ekonomi telah mendarat di wilayah 
negatif di 0,2% dibanding sebelumnya sebesar 1,0%. 
Data penjualan ritel yang turun di periode sebelumnya, 
mengindikasikan perekonomian sedang mengalami 
kontraksi (perlambatan). Jika kontraksi terjadi terus-
menerus, artinya konsumen enggan mengeluarkan 
uangnya untuk berbelanja sehingga memberikan 
dampak pada kinerja pabrik, pemecatan karyawan 
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hingga memangkas tunjangan pekerja yang juga dapat 
menyebabkan resesi. 

Kepabeanan China melaporkan, Kinerja ekspor dan 
impor China pada November 2022 anjlok pada tingkat 
terendah sejak 2020. Ekspor turun 8,7% secara tahunan 
(year-on-year/yoy) dan impor November turun 10,6% yoy, 
penurunan terbesar sejak Mei 2020. Pembatasan ketat 
terkait COVID-19 memukul perekonomian negara tersebut. 
Kebijakan ketat nol-Covid Beijing yang mencakup 
pembatasan wilayah, pembatasan perjalanan, dan 
pengujian massal harian telah membuat aktivitas bisnis 
lesu sehingga mengganggu rantai pasokan dan menekan 
konsumsi. Di Sisi yang lain, frustasi yang disebabkan oleh 
pembatasan COVID-19 yang berkepanjangan oleh otoritas 
China telah memaksa individu untuk meneriakkan slogan 
‘XI Jinping turun. Tuntutan demokrasi atas kediktatoran 
dapat mendorong risiko sipil di China. Kasus COVID-19 
di China mencatat rekor tertinggi sekitar 40.000 kasus 
pada 26 November yang lalu. China adalah negara 
rekanan utama Australia akibat dari pembatasan akibat 
meningkatnya kasus COVID-19 menyebabkan prospek 
ekonomi China yang melemah dapat berdampak 
signifikan terhadap dolar Australia.

Salah satu penggerak naik pasangan mata uang ini 
adalah ketika Reserve bank Australia menaikan tingkat 
suku bunga yang lebih tinggi dibanding pertemuan 
sebelumnya untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi. 
Laporan IHK Australia pada bulan oktober secara tahunan 
telah mencapai 6,9% lebih rendah dari ekspektasi 7,4% 
dan rilis sebelumnya sebesar 7,3%. Dengan turunnya 
tingkat inflasi di Australia mengisyaratkan bahwa Reserve 
Bank of Australia (RBA) akan menahan laju kenaikan suku 
bunga 25 bps. Pada pertemuan Desember Reserve Bank 
of Australia (RBA) menaikkan Official Cash Rate (OCR) 
ketiga kalinya berturut-turut sebesar 25 bps pada bulan 
Februari, Maret dan Desember. Hal ini membuat suku 
bunga Australia menjadi 3,10% lebih tinggi dibanding 
sebelumnya 2,85%.

NZDUSD – Meningkatnya Inflasi China & Selandia Baru 
Mempengaruhi Kinerja Dolar Kiwi
China merupakan partner dagang utama Australia dan 
Selandia Baru, Tingkat suku bunga China berdampak pada 
kinerja AUD dan NZD, rilisnya tingkat inflasi China yang 
tinggi akan membuat bank sentral China menerapkan 
uang ketat yang akan berdampak negatif pada AUD 
dan NZD. Sebaliknya tingkat inflasi China yang rendah 
akan berdampak positif pada kedua mata uang komoditi 
tersebut. Pada bulan September lalu inflasi tahunan 
China naik menjadi 2.8%, sesuai dengan perkiraan dan 
yang tertinggi sejak bulan April 2020. Sementara dalam 
basis bulanan (m/m) naik 0.3%, lebih tinggi dari bulan 
sebelumnya yang turun 0.1% (atau -0.1%). Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh meningkatnya harga makanan, 

biaya transportasi, dan lainnya. Suku bunga acuan 
Tiongkok dilaporkan sebesar 2.75% .

Defisit perdagangan Selandia Baru melebar ke $12.28 
miliar selama Agustus versus $11.97 miliar sebelumnya. 
Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa Impor tumbuh 
menjadi $7,93 miliar dari pembacaan sebelumnya $7,76 
miliar sementara Ekspor turun menjadi $5,48 miliar 
dibandingkan dengan pengumuman sebelumnya $6,35 
miliar. Badan Statistik New Zealand melaporkan bahwa laju 
inflasi meningkat 2.2 persen (Quarter-over-Quarter) pada 
kuartal ketiga tahun ini. Pertumbuhan tersebut jauh lebih 
tinggi daripada kenaikan 1.6 persen yang diperkirakan oleh 
konsensus maupun peningkatan 1.7 persen pada kuartal 
sebelumnya. Inflasi New Zealand dalam basis tahunan 
tercatat 7.2 persen, atau tetap menghuni rentang tertinggi 
dalam 32 tahun terakhir. Padahal, konsensus sebelumnya 
memperkirakan inflasi melambat dari 7.3 persen pada 
kuartal kedua menjadi 6.6 persen pada kuartal ketiga. 

Menguatkan kinerja Dolar Kiwi, ditopang oleh kebijakan 
kenaikan suku bunga 75 bps yang diambil oleh RBNZ 
pada pertemuan Bank Sentral Selandia Baru yang 
dilaksanakan pada bulan November. Tampaknya 
pertempuran melawan lonjakan bersejarah dalam inflasi 
menuntut kerja keras dan optimisme dari Gubernur RBNZ 
Adrian Orr. Bank sentral New Zealand (RBNZ) merupakan 
bank sentral utama pertama yang menaikkan suku bunga 
pasca pandemi COVID-19. RBNZ telah mendorong Official 
Cash Rate (OCR) menjadi 4,25%, yang telah memperluas 
divergensi kebijakan RBNZ.

USDJPY – Perbedaan kebijakan tingkat suku bunga 
The Fed dan BoJ 
Pergerakan pasangan mata uang ini sepanjang 2022 
cenderung mengalami kenaikan akibat terdorong oleh 
kinerja Dolar AS, dengan pergerakan terendah pada 
level 113.67 dan tertinggi pada level 150.12. Perbedaan 
kebijakan antara Bank of Japan pada kebijakan tingkat 
suku bunga ultra rendah dan The Fed pada kebijakan 
yang lebih agresif terhadap tingkat suku bunga membawa 
perlemahan pada mata uang yen lebih lanjut sehingga 
membawa yen menyentuh level 150.00 dan menjadikan 
pergerakan tertinggi selama 32 tahun. Pada pertemuan 
lalu Jepang menghabiskan rekor 6,35 triliun yen ($46,28 
miliar) untuk intervensi pasar mata uang pada bulan 
Oktober, menambah 2,8 triliun yen yang dihabiskan 
untuk intervensi pada bulan September. Namun, pihak 
berwenang tidak melakukan intervensi pada bulan 
November.

Terlepas dari kenaikan harga yang terus berlanjut, Jepang 
belum menaikkan suku bunga acuannya sejak awal 
pandemi 2020 dan tampaknya tidak akan bergeser dari 
posisinya sebagai outlier di antara bank sentral global 
dalam waktu dekat. BOJ mempertahankan suku bunga 

sangat rendah dengan pandangan bahwa inflasi akan 
melambat kembali di bawah targetnya tahun depan ketika 
dorongan dari kenaikan harga bahan bakar menghilang. 
Oleh karena itu, bank sentral tetap menjadi outlier dari 
gelombang pengetatan moneter di seluruh dunia yang 
bertujuan untuk memerangi inflasi yang melonjak. Tingkat 
suku bunga ultra rendah yang diadopsi oleh Bank of Japan 
dengan rencana untuk menciptakan lingkungan yang 
dapat mendorong ekonomi Jepang, dimana kenaikan 
harga barang yang terjadi dapat memperburuk sentimen 
rumah tangga, apabila kenaikan upah dapat dinaikan 
hal itu dapat menyeimbangi kenaikan pada harga 
barang. Selain itu, mempertahankan kebijakan moneter 
sampai target inflasi menyentuh 2% dalam cara yang 
stabil dan membantu pemulihan ekonomi akibat Covid. 
Pertumbuhan upah yang lambat menjadi salah satu faktor 
yang menunda pemulihan Jepang dari pandemi virus 

.

Tingkat Inflasi Jepang secara IHK sudah mencapai 3,7% 
pada Oktober 2022 pada y/y, dibanding bulan sebelumnya 
sebesar 3%, angka ini menjadi tertinggi dalam empat 
dekade atau sejak 1982 seiring dengan kenaikan harga 
makanan dan bahan baku di tengah melemahnya mata 
uang yen. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga 
sebesar 0,2% dari kuartal sebelumnya, dibandingkan 
dengan perkiraan awal sebesar 0,3 berdampak pada yen 
Jepang. Hal ini memicu risiko penurunan inflasi lebih lanjut 
karena kontraksi kegiatan ekonomi mengindikasikan 
penurunan permintaan rumah tangga yang sangat penting 
untuk memacu inflasi. Kemungkinan besar Bank of Japan 
(BOJ) akan terus mengeluarkan lebih banyak stimulus 
untuk memperkuat prospek ekonomi. Hal ini karena BOJ 
masih menganggap inflasi di Jepang bersifat sementara 
dan tidak berkelanjutan.

USDCAD – Kinerja Minyak Mentah Turut Menyeret 
Pergerakan Loonie 
Pada perdagangan lalu kinerja minyak mentah cukup 
berfluktuasi akibat adanya ketegangan geopolitik Rusia 
dan Ukraina membuat beberapa negara G7 mengeluarkan 
sanksi untuk minyak rusia. Harga minyak mentah, salah 
satu ekspor utama Kanada juga mempengaruhi kinerja 
pasangan mata uang ini karena kekhawatiran pada wabah 
COVID-19 baru di Tiongkok sehingga wilayah China 
memperketat aturan untuk memasuki kota karena kasus 
yang lebih tinggi di Beijing. Pelaku pasar tetap khawatir 
memburuknya situasi COVID-19 di Tiongkok akan 
mengurangi permintaan bahan bakar oleh importir minyak 
mentah utama dunia. Itu, pada gilirannya, melemahkan 
Loonie yang terkait dengan komoditas.

Sentimen positif penggerak mata uang ini ketika Bank of 
Canada menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan 
Desember sebesar setengah poin persentase ke level 
tertinggi dalam hampir 15 tahun. Bank sentral telah 

menaikkan suku pada rekor kecepatan 400 basis poin 
dalam sembilan bulan menjadi 4,25%. Tingkat Inflasi 
Kanada, yang mencapai 6,9% di bulan Oktober secara 
tahunan, masih dianggap terlalu tinggi oleh BoC dan  
lebih dari tiga kali target bank sebesar 2%.

USDCHF – Swiss keluar dari suku bunga negatif 
Sepanjang 2022 Swiss keluar dari era suku bunga negatif 
atau -0.75%, ketika bank sentralnya bergabung dengan 
bank sentral lainnya di seluruh dunia dalam memperketat 
kebijakan moneter secara lebih agresif untuk memerangi 
kebangkitan inflasi. Kenaikan SNB selanjutnya sebesar 
-0.25% dan saat ini kenaikan tingkat suku bunga menjadi 
0,5%, angka ini menjadi suku bunga pertama SNB dalam 15 
tahun. Selain itu, Ketua SNB Thomas Jordan mengatakan 
tidak dapat dikesampingkan bahwa kenaikan lebih lanjut 
dalam kebijakan suku bunga akan diperlukan untuk 
memastikan stabilitas harga dalam jangka menengah.

Pelaku pasar menilai dengan kenaikan tingkat suku 
bunga pada pertemuan lalu sebesar 75 basis poin mampu 
menekan tingkat inflasi Swiss, sehingga pelaku pasar 
berharap SNB dapat melakukan pengetatan kebijakan 75 
basis poin kembali pada pertemuan berikutnya di bulan 
Desember. Selain itu, Ketua Bank Nasional Swiss Thomas 
Jordan mengeluarkan peringatan kenaikan suku bunga 
lainnya pada pertemuan Desember, mengatakan bahwa 
kemungkinan bank sentral perlu bertindak lagi karena 
inflasi diperkirakan akan tetap tinggi dan fakta bahwa 
suku bunga Swiss masih rendah. Sepanjang 2022 tingkat 
inflasi Swiss, mengalami peningkatan dari Bulan Januari 
sebesar 1,6% hingga menyentuh level 3,5%, angka ini 
menjadi level tertinggi selama 29 tahun dan mengalami 
penurunan pada level 3,0% pada bulan Oktober secara 
bulanan.
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GOFX
FROM
THE
INSIDE

We want to 
share the best 
our GOFX 
in 3 years 
of building,  
innovation, and 
development 
acceleration

Oleh : Dedi Prasetyo

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat 
menantang untuk pengembangan produk GOFX 
di bursa ICDX. Di mana tahun 2022, banyak sekali 

goncangan ekonomi di berbagai sektor. Pandemi yang 
belum usai dan ditambah dengan impact geopolitik 
perang rusia ukraina kian menambah kenaikan inflasi di 
hampir seluruh negara. Hal ini mengakibatkan fluktuasi 
dari harga-harga komoditas. Baik dari harga emas, valuta 
asing, hingga harga minyak mentah yang mengalami 
gejolak harga yang cukup signifikan.

Namun dibalik peristiwa-peristiwa tersebut, banyak sekali 
masyarakat atau investor yang justru memanfaatkan 
dari fluktuasi harga komoditas yang ditransaksikan di 
bursa ICDX. Salah satunya adalah produk GOFX yang 
mengalami lonjakan volume transaksi selama tahun 2022. 
Produk GOFX sendiri merupakan produk andalan dari 

bursa ICDX untuk memfasilitasi masyarakat sebagai 
instrumen investasi atau sekedar side hustle. Pertumbuhan 
volume transaksi pada periode Januari - November 2022 
telah meningkat 35%  jika di bandingkan dengan total 
transaksi di tahun sebelumnya (2021).  Peningkatan & 
pertumbuhan volume transaksi juga terus meningkat 
sejak produk GOFX di luncurkan pada akhir tahun 2018. 
 
Pertumbuhan volume transaksi di GOFX, tidak terlepas 
dari peningkatan jumlah nasabah yang membuka akun 
trading GOFX melalui pialang-pialang anggota dari bursa 
ICDX yang menyediakan dan memfasilitasi nasabahnya 
untuk dapat melakukan transaksi produk GOFX. Sejak di 
luncurkannya produk GOFX di tahun 2018, di mana hanya 
ada beberapa nasabah yang membuka akun, kini jumlah 
nasabah / user yang membuka akun untuk transaksi 
GOFX telah mencapai 2334 nasabah per November 2022.

OUR GOFX HAS GROWN
Peningkatan volume transaksi produk GOFX dan jumlah 
nasabah yang terus mengalami peningkatan, terjadi 
bukan hanya karena adanya potensi fluktuasi harga saja di 
setiap kontrak produk GOFX. Namun dari sisi produknya 
sendiri, GOFX juga di dukung oleh beragam jenis kontrak 
yang sangat menarik untuk di jadikan sebagai instrumen 
investasi untuk masyarakat.

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, bursa ICDX telah 
meluncurkan lebih dari 100 kontrak yang dapat di 
transaksikan oleh nasabah. ICDX juga memastikan dan 
menjamin setiap kontrak yang di luncurkan di produk 
GOFX, memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Sehingga 
nasabah / investor yang melakukan transaksi di produk 
GOFX akan dapat dengan mudah untuk masuk dan keluar 
pasar dengan sangat cepat. 

Di produk GOFX, para nasabah juga kami manjakan 
dengan 2 variasi produk Mini & Micro. Sehingga nasabah 
memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi portfolionya 
dalam melakukan pengelolaan investment asset. 

Selain itu, di tahun 2022 ini juga menjadi tahun yang 
sangat spesial untuk produk GOFX. Karena telah 
meluncurkan kontrak pairs forex Exotic. Exotic forex ini 
adalah pairs forex yang jarang sekali di temui dan tersedia 
di pialang di indonesia khususnya di OTC market. Pada 
umumnya pialang forex hanya menyediakan pairs forex 
Major Currency & Minor Currency. Namun lain halnya 
dengan broker yang memfasilitasi nasabah untuk dapat 
melakukan transaksi langsung ke bursa melalui produk 
GOFX. Inilah yang menjadi kebanggan kami, dengan 
meluncurkan pairs exotic di produk GOFX. Sepanjang 
tahun 2022, kami telah meluncurkan sebanyak 13 pairs 
forex Exotic yang terdiri dari pairs : 

Dengan diluncurkannya pairs exotic, nasabah / investor akan mendapatkan pengalaman transaksi yang sangat 
mengesankan. Inilah yang menjadi salah satu faktor dan daya tarik tersendiri untuk pertumbuhan volume dan jumlah 

nasabah yang sangat cepat di produk GOFX ini. 
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EDUCATION & ACQUISITION PROGRAM
Trading Class
Dalam mengakselerasi pengembangan produk GOFX 
agar mampu dengan mudah diterima dan di mengerti 
oleh masyarakat, kami juga melanjutkan dan melakukan 
pembaharuan program edukasi Trading Class secara 
online. Dengan adanya program Trading Class online, 
ini akan sangat mudah untuk di akses oleh masyarakat 
dari semua wilayah di indonesia dan sangat membantu 
kebutuhan masyarakat atau nasabah dalam mempelajari 
pengelolaan asset di produk GOFX melalui program 
belajar Trading Class yang di selenggarakan oleh Bursa 
ICDX dan bekerja sama dengan broker  member ICDX. 
Disisi lain, program ini juga sangat membantu broker 
dalam percepatan akuisisi nasabah. Sejak pandemi pada 
tahun 2020 hingga sekarang di tahun 2022, kami telah 
mengadakan Trading Class secara online sebanyak 190 
kali. Dalam kerjasamanya, program ini telah di ikuti oleh 5 
broker member bursa ICDX yang aktif dalam mengadakan 
Trading Class. 

Yang menjadi daya tarik dan antusiasme nasabah dalam 
megikuti Trading Class, adalah biaya edukasi akan di 
konversi menjadi akun trading. Sehingga ketika nasabah 
telah selesai mengikuti pembelajaran di trading class, 
mereka akan langsung mendapatkan akun live dan bisa 
langsung melakukan transaksi di produk GOFX. Dalam 
pembelajarannya sendiri, nasabah akan mendapatkan 
materi dari kelas basic sampai dengan kelas advance. 
Sehingga nasabah benar-benar mendapatkan bekal 
pengetahuan tentang pengelolaan risk and return dalam 
melakukan transaksi.  

Traders Lab
Program edukasi yang menjadi percepatan akuisisi 
nasabah selanjutnya, adalah TRADERS LAB. TRADERS 
LAB ini merupakan program FULL DAY WORKSHOP dan 
COACHING SELAMA 3 BULAN yang akan mengajarkan 
dan mempraktikkan cara mendapatkan pemasukan dari 
berdagang emas, minyak mentah, dan forex (GOFX). Pada 
program ini, ICDX bekerja sama dengan PT Agrodana 
Futures dan juga berkolaborasi dengan penyedia platform 
edukasi finansial yaitu Finansialku.com.

Selain itu, peserta juga mendapat pendampingan 
penuh selama 3 bulan melalui koordinasi via WhatsApp. 
Dan program coaching meeting online sebanyak 3-4 
kali dalam satu bulan, untuk trading bersama dan 
menganalisa trading jurnal peserta. Coaching dilakukan 
bersama dengan Certified Financial Planner dan Founder 
Finansialku.com, Melvin Mumpuni CFP®, Direktur PT 
Agrodana Futures Tommy Zhu, CFA, CFP®, CWM®, 
Dalam gelaran program ini, kami telah sukses menggelar 
Traders Lab sebanyak 6 batch, yang berlangsung selama 3 
bulan sejak 14 Mei sampai 11 Agustus 2022 secara daring 
via Zoom. 

GROWTH SUPPORT PROGRAM 
Suksesnya produk GOFX yang sangat diminati oleh 
banyak nasabah, juga di dukung adanya growth support 
program yang di lakukan oleh creative team dari ICDX. 
Sehingga informasi seputar produk GOFX akan sangat 
mudah di dapat atau di akses oleh masyarakat melalui 
beberapa platform digital. 

Social Media Campaign
Seiring perkembangannya, kami memanfaatkan media 
sosial sebagai ajang untuk melakukan campaign 
produk GOFX. Mulai dari yang sifatnya edukasi produk, 
peluncuran produk baru, hingga proses akuisi, kami 
lakukan melalui campaign GOFX di media sosial ICDX. 
Dari apa yang telah kami lakukan melalui campaign 
GOFX ini, ternyata mendapatkan respons dari audiens 
yang cukup menarik. inilah yang menjadi salah satu 
growth support program yang akan terus kami lakukan 
untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan brand 
awareness dari produk GOFX.

Collaboration Program

Meningkatnya user GOFX di 
tahun 2022 ini, juga didukung 
adanya program kolaborasi 
yang dilakukan oleh bursa ICDX 
dengan beberapa platform 
edukasi finansial / financial 
advisor platform. Dalam 
kolaborasi ini, kami memiliki 
tujuan untuk memberikan 
edukasi kepada masyarakat, 
terkait dengan bagaimana 
cara mengelola keuangan atau 
investasi di produk GOFX. Respon 
yang positive juga kami dapatkan 
melalui program kolaborasi ini. 
Apalagi kami menggandeng 
penyedia platform finansial 
edukasi yang sudah memiliki 
record yang cukup bagus. di 
antaranya adalah Finansialku.
com dan juga Kelaskita.com. 
Kedepannya kami akan terus 
melakukan dan memperbanyak 
kolaborasi dengan financial 
advisor untuk memberikan 
edukasi terkait dengan transaksi 
di produk GOFX.

Percakapan Masa Depan
Berbincang tentang apa yang 
sedang hype, dan berbincang 
tentang ngelola keuangan, yang 
mungkin bisa menjadi temen 
waktu bersantai, atau lagi di 
perjalanan ke kantor, atau pulang 
kerja, mungkin mendengarkan 
podcast percakapan masa depan 
by ICDX bisa menjadi pilihan. 
Program ini kami rancang untuk 
mensupport pengembangan 
produk GOFX. Sehingga 
masyarakat akan mendapatkan 
edukasi perencanaan keuangan 
melalui podcast percakapan 
masa depan by ICDX.
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SustainableBursa Komoditi Bursa Komoditi

Indonesia melalui Nationally Determined Contribution 
(NDC) berkomitmen untuk menanggulangi perubahan 

iklim dunia yang semakin masif akibat Gas Rumah 
Kaca (GRK).  Seluruh sektor industri memiliki tanggung 
jawab untuk berpartisipasi dalam menekan emisi karbon 
yang dihasilkan untuk meminimalisir adanya GRK yang 
memperparah kondisi bumi.

Kami mengambil langkah ini tidak semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab kami sebagai pelaku industri. Program 
ini, di sisi lain, adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap lingkungan.

Pengelolaan sampah
Kami berkolaborasi dengan Waste4Change untuk memilah sampah agar dapat diolah 
sebagaimana mestinya. Seperti yang kita ketahui, mengurangi sampah bukanlah hal yang 
mudah. Namun, kita bisa memilah sampah agar diolah dan membawa kebermanfaatan.

Kertas
Selain mengurangi sampah, mengurangi 1 ton penggunaan kertas sama dengan menyelamatkan 20 pohon. Kami 

berkomitmen untuk meminimalkan penggunaan kertas demi menjaga hutan tetap asri.

Kami membuat terobosan dalam keberlanjutan dan 
mewujudkan kampanye #GoCarbonNeutral dengan 
menerapkan Carbon Concious Program. Melalui 
kampanye #GoCarbonNeutral , kami mengajak semua 
individu dan organisasi untuk memulai transisi harian 
rendah karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Carbon Concious Program

#GoCarbonNeutral

Daur ulang 
limbah dan 
kelebihan 
material.

Daur ulang sampah organik 
menjadi kompos dan produk  
black soldier f ly larvae.

Pemusnahan 
material dan 
dokumen.

Penggunaan kertas buram dengan gramasi
yang lebih kecil untuk dokumen yang harus

diterima dalam bentuk cetak .

Melakukan digitalisasi dalam 
mengelola dokumen.

Bakau Penakluk Karbon
Sebagai negara dengan hutan bakau terluas di dunia, Indonesia berpotensi menyerap banyak karbon sebelum naik ke 

atmosfer. Mengingat pohon bakau menyerap lebih banyak karbon daripada tanaman lain, kami mengambil langkah nyata 
untuk berpartisipasi dalam menyerap emisi karbon.

Melalui gerakan menanam 1 juta pohon bakau ini, kami 
mengajak seluruh organisasi di berbagai industri untuk 
berkolaborasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Net 
Zero Emission.

Selain itu, kami turut mengundang masyarakat untuk 
menyatakan komitmen mereka untuk mengurangi emisi 
karbon dan berpartisipasi langsung dalam mendukung 
proyek hijau dengan membeli pohon. Keterlibatan 
masyarakat, sekecil apapun, akan memberikan dampak 
yang signifikan terhadap lingkungan. 

Kami menanam 5.000 pohon 
bakau sebagai kontribusi nyata 
untuk mengurangi emisi karbon 
yang naik ke atmosfer, yang 
setara dengan penyerapan karbon 
sebesar 61,5 ton CO2e/tahun.

Tunjukkan aksi nyatamu 
bersama kami dalam 

carbonneutral. icdx .co. id

Ini baru langkah awal kami untuk mewujudkan penanaman 1 juta pohon
bakau yang akan membawa kebermanfaatan secara luas. Selain menjaga
pesisir pantai dari abrasi, gerakan menanam 1 juta pohon bakau setara

dengan penyerapan karbon sebesar 12.300 ton CO2e/tahun.
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4th PT Indogold Makmur Sejahtera
13th PT First State Futures
10th PT Finex Berjangka

AnniversaryOctober

18th PT Realtime Forex Indonesia
4th PT Rajawali Kapital Berjangka

4th Treasury
12th PT Phillip Futures

NovemberAnniversary

18th PT Inter Multi Invest Fortuna
19th PT Global Intra Berjangka

3rd PT Magnet Berjangka Indonesia
19th PT Century Investment Futures 

18th PT Sinarmas Futures

DecemberAnniversary
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