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Dampak perubahan iklim semakin terasa. 
Bencana alam lebih sering terjadi, kemarau 
berkepanjangan, serta musim yang tak lagi 
beraturan. Emisi menjadi salah satu penyebab 
utamanya. Karbon dan gas rumah kaca 
lainnya menjebak panas matahari di bumi, 
sehingga permukaan bumi menjadi lebih 
panas. Salah satu bentuk komitmen yang 
efektif dalam mengurangi emisi ialah melalui 
perdagangan karbon di bursa teregulasi. 
Seperti apa mekanismenya? Semua telah kami 
rangkum dalam THE SOURCE Issue 7.

Potensi komoditas dalam mendongkrak 
perekonomian Indonesia mendorong para 
pelaku Perdagangan Komoditi Berjangka 

untuk terus mengembangkan industri ini. Dalam 
rangka mempererat silaturahmi dan kerja 
sama antar pelaku usaha, ICDX Group pun 
menginisiasi dibentuknya Indonesia Commodity 
Club (ICC). Kegiatan-kegiatan dalam klub ini 
berbasiskan hobi, dimana para anggota dapat 
melakukan aktivitas kegemarannya bersama 
para partner usahanya. Pada gathering 
perdananya, ICC melaksanakan kegiatan 
memancing bersama di area pemancingan 
Desa Cogreg, Parung, Bogor. Acara yang 
berlangsung tanggal 18 Juli 2020 ini diharapkan 
dapat memulai dan mempererat kebersamaan 
para anggota ICC melalui kegiatan-kegiatan 
berbasis hobi lainnya. 

ICDX Group Insight

Gathering Perdana
Indonesia Commodity Club

Penyerahan Hewan 
Kurban ICDX Group

Memperingati Idul Adha 1441 H 
di tengah pandemi, tentu penting 
bagi kita yang berkecukupan untuk 
membagikan berkah keikhlasan 

pada hari suci ini dengan berkurban. ICDX 
Group turut berpartisipasi dalam pemotongan 
hewan kurban untuk memperingati Idul Adha 
1441 H bersama Kementerian Perdagangan 
pada Senin, 3 Agustus 2020. 

Pada hari yang sama, ICDX Group juga 
memberikan hewan kurban kepada Yayasan 
Al-Arraf di Gudang ICDX Logistik Berikat, 
Cakung sebagai bentuk kepedulian pada 
masyarakat sekitar. 
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Sesuai dengan peraturan BAPPEBTI, 
Wakil Pialang Berjangka aktif 
wajib mengikuti Program Pelatihan 
Peningkatan Profesi Wakil Pialang 

Berjangka (P4WPB) guna memperpanjang 
izin profesinya. ICDX kembali mendapatkan 
kepercayaan sebagai salah satu 
penyelenggara program tersebut. 

Program ini bertujuan untuk:
• Memberikan penyegaran pengetahuan 
WPB terkait kemampuan teknis dan 
peraturan dalam industri PBK. 
• Sebagai pemenuhan persyaratan dan 
ketentuan sesuai peraturan yang berlaku 
untuk memperpanjang izin profesinya. 

Bekerja sama dengan Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia 
(ASPEBTINDO), ICDX mengadakan P4WPB 
pada 22-23 Juli 2020 melalui aplikasi 
Zoom. Pelatihan dilaksanakan di dua lokasi, 
yaitu Ruang Media BAPPEBTI dan Ruang 
Webinar ICDX, dan diikuti oleh kurang 
lebih 75 WPB aktif yang berasal dari 13 
perusahaan pialang berjangka.

ICDX Group Insight

Pelatihan Wakil Pialang 
Berjangka oleh ICDX

Mempertahankan Performa 
dan Prestasi Bersama Victory

Membership

Mencapai sebuah prestasi merupakan 
hal yang sulit. Tetapi mempertahankan 
prestasi tentunya lebih sulit lagi. Selalu 
berada di posisi Top 5 Best Brokers ICDX 
selama beberapa bulan berturut-turut, 
bagaimana PT Victory International Futures 
mempertahankan performanya? Berikut 
tanggapan  Purwo Yemianto selaku Direktur 
Utama PT Victory International Futures.

Bagaimana Anda mendeskripsikan Victory dalam tiga 
kata?

Global Trading Solution. Kami berkomitmen untuk 
membantu para nasabah mencapai tujuan trading mereka 
dan memperoleh manfaat dari pasar global. 

Victory selalu masuk ke dalam Top 5 Best Brokers 
ICDX. Apa yang membuat Victory bisa berada di 
posisinya sekarang?

Kami selalu berusaha untuk menjaga kekompakan di 
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semua kantor cabang kami di Indonesia. Kerja keras dan 
dukungan bagi satu sama lain antara seluruh tim Victory 
selalu kami jaga. 

Mendapatkan sesuatu adalah hal yang sulit, namun 
mempertahankannya lebih sulit lagi. Bagaimana tim 
Victory bisa mempertahankan performanya?
 
Kami selalu beradaptasi terhadap perkembangan 
zaman dan berusaha membuat inovasi baru dalam 
mengembangkan industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK). 
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Pencapaian Victory tentunya tidak lepas dari peran para 
nasabahnya. Menurut Anda, apa yang membuat para 
calon nasabah akhirnya percaya untuk menjadi nasabah 
Victory?

Salah satu faktor yang menurut kami membuat para calon 
nasabah percaya pada Victory adalah bagaimana kami selalu 
berupaya untuk memberikan edukasi positif kepada para calon 
nasabah. 

Bagaimana dengan nasabah-nasabah Victory yang 
sudah ada, apa yang mendorong mereka untuk terus 
meningkatkan transaksinya?

Kami sangat mengedepankan kepentingkan nasabah-nasabah 
kami. Maka dari itu, Victory selalu berusaha untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi nasabah-nasabah kami. 

Untuk mencapai posisi sekarang, tentunya jalan tidak selalu 
mulus. Pernahkan Victory berada di titik terendahnya? 
Bagaimana Victory bisa melaluinya hingga memperoleh 
prestasi seperti sekarang?

Kami tentu tdak selalu berada di atas. Victory pernah mengalami 
titik terendahnya pada tahun 2010 lalu. Namun, kami berusaha 
untuk saling support dan meningkatkan kualitas SDM (Sumber 
Daya Manusia) kami. Sehingga, dengan semangat dan kerja 

Membership

keras, kami pun dapat kembali bangkit hingga berada di posisi 
sekarang ini. 

Berada dalam industri yang dinamis, tentunya mendorong 
Victory untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Bagaimana 
rencana Victory ke depannya? 

Victory akan terus berinovasi dengan mengembangkan jaringan 
promosi kami melalui media sosial, seminar, dan lain-lain. 
Tidak lupa, kami akan terus memberikan edukasi yang positif 
dan pelayanan terbaik kepada para nasabah kami.

Adakah sedikit saran atau pesan dari Victory bagi para 
pelaku industri PBK lainnya?

Kepercayaan dan kenyamanan nasabah adalah dua hal yang 
perlu kita jaga sebagai pialang. Marilah kita bersama-sama 
selalu memberikan edukasi yang positif dari pengenalan tentang 
industri Perdagangan Berjangka Komoditi kepada masyarakat 
luas. 

Terakhir, bagaimana Victory mendefinisikan kesuksesan?

Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan. Sukses terbentuk dari 
kerja keras, pembelajaran dan pengorbanan atas apa yang 
sudah kita rencanakan. Terus semangat!!
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Bursa Berjangka

EMISI 
KARBON:
BATASI 
SEKARANG 
DEMI 
GENERASI 
MENDATANG
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Bursa Berjangka Bursa Berjangka

Sebelum masuk membahas 
lebih dalam, perlu diluruskan 
terlebih dahulu bahwa karbon 
yang dimaksud disini bukanlah 

karbon yang dihasilkan dari arang yang 
biasa dijadikan sebagai bahan bakar, 
akan tetapi karbon dari gas polusi 
yang dapat menyebabkan pemanasan 
global dan perubahan iklim. 

Keadaan dunia saat ini cukup 
mengerikan dengan cuaca ekstrem 
dan bencana alam sudah menjadi hal 
yang umum akibat pemanasan global. 
Sesungguhnya, hal ini merupakan 
dampak dari kegiatan manusia dan 
kita harus bertanggung jawab, salah 
satunya dengan mengambil tindakan 
atas pelepasan Gas Rumah Kaca 
(GRK) ke atmosfer. 

Gas-gas tersebut menyerap energi 
inframerah dari cahaya matahari, 
energi yang sebaliknya akan 
dipantulkan kembali ke ruang angkasa. 
Atmosfer pun akan menjadi panas dan 
suhu permukaan bumi menjadi lebih 
tinggi. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh 
badan PBB yang mengawasi tentang 
perubahan iklim, Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), gas 
polusi atau yang lebih dikenal dengan 
gas rumah kaca secara global berasal 
dari CO2 (76%), Metana (16%), 
Nitroksida (6%) dan Gas Fluorinasi 
(2%). Lima negara utama penghasil 
gas rumah kaca terbesar antara lain 
China, AS, India, Rusia dan Jepang.

Keberadaan gas rumah kaca yang 
membuat suhu bumi tetap hangat 
untuk menopang kehidupan, awalnya 
terjadi secara alami. Tingkat CO2 yang 
tinggi sebetulnya memiliki dampak 
positif bagi beberapa jenis tanaman 
dan pertanian berjalan dengan lebih 
baik. 

Namun, perkembangan teknologi dan 
industri kini telah berdampak pada 
perubahan konsentrasi gas rumah 
kaca. Sejak revolusi industri sekitar 
tahun 1750, konsentrasi gas rumah 
kaca di atmosfer mengalami lonjakan 
drastis. Akibatnya suhu bumi pun 
meningkat dari keadaan normal, dan 
kini biasa disebut fenomena global 
warming.

Dampak gas rumah kaca berlebih 
tersebut menjadi negatif. Pola cuaca 
yang tidak stabil, kemarau panjang, 
angin puting beliung, dan lain-lain 
menyebabkan bencana alam terjadi 
lebih sering–badai, banjir, tanah 
longsor, dan kekeringan. Di Amerika 
Serikat, sejak tahun 1980 hingga 
2019, biaya rata-rata per tahun untuk 
menangani cuaca ekstrem mencapai 
US $ 17,7 miliar. Sementara jika 
dihitung dari 2017 hingga 2019 
sebesar US $ 153,5 miliar.

Saat ini, suhu bumi hampir 1˚C (1.8˚F) 
lebih hangat dibanding sebelum 
terjadinya revolusi industri. Efek dari 
kenaikan sushu ini pun sudah mulai 

terasa, seperti gelombang panas yang 
berlangsung lebih lama, hasil panen 
menyusut, dan naiknya permukaan 
laut mengancam wilayah pesisir. Para 
ilmuwan memperkirakan bahwa, 
melihat laju pemanasan global saat ini, 
suhu bumi di tahun 2050 dapat naik 
menjadi 1.5˚C (2.7˚F). Apabila tidak 
diimbangi dengan usaha pengurangan 
emisi gas rumah kaca secara signifikan, 
maka suhu global dapat mencapai 
2˚C (3.6˚F) di abad berikutnya. Jika 
skenario ini terjadi, maka akan menjadi 
bencana besar bagi bumi.

Jenis

Karbon dioksida

Metana

Nitrat Oksida

Perfluorokarbon

Hidrofluorokarbon

Sulfur Heksfluorida

CO2

CH4

N2O

PFCS

HFCS

SF6

1

21

310

6500-9200

140-11.700

23.900

Formula Potensi Pemanasan
Global (GWP)

Angka GWP untuk karbon dioksida adalah 1. Gas metana mempunyai GWP sebesar 21. Artinya 1 ton metana mempunyai 
potensi menyebabkan pemanasan global 21 kali lebih tinggi daripada 1 ton karbon dioksida. Ini juga berarti bahwa mengurangi 
emisi gas metana sebanyak 1 ton setara dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 21 ton dan seterusnya juga untuk 
emisi gas rumah kaca lainnya.

RADIASI ENERGI MATAHARI

Sebagian besar diserap
oleh bumi dan 
menghangatkan

Sebagian energi matahari
terperangkap dalam atmosfer
dan memanaskannya

Sebagian besar diradiasikan
kembali ke angkasa

Lapisan gas rumah kaca yang menebal
menyebabkan semakin banyak energi
yang terperangkap dan meningkatkan
suhu atmosfer bumi

1
2

3
4

Fenomena
Efek Rumah Kaca

Peningkatan 
Konsentrasi
Gas Rumah

Kaca

Efek
Rumah
Kaca

Pemanasan
Global

Perubahan
Iklim

Peningkatan
Resiko

Bencana

Komitmen Dunia Redam 
Emisi Global
Keseriusan dunia dalam menanggapi 
persoalan global warming, terlihat dari 
Konferensi PBB tentang Lingkungan 
Hidup Manusia yang diadakan di 
Stockholm pada tahun 1972, dimana 
perwakilan dari berbagai negara 
bertemu untuk pertama kalinya dan 
membahas situasi lingkungan hidup 
secara global. Kemudian pada 
Konferensi Bumi di Rio de Jainero tahun 
1992, dibentuk konvensi kerja yang 
disebut United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC). Tujuan utama UNFCCC 
adalah menstabilkan konsentrasi gas 
rumah kaca di atmosfer hingga berada 
di tingkat aman. 

UNFCCC kemudian mengatur 
ketentuan tersebut dalam Protokol 
Kyoto di Kyoto, Jepang, pada tanggal 
11 Desember 1997 dan mulai berlaku 
pada 16 Februari 2005. Periode 
komitmen pertama dimulai pada tahun 
2008 dan berakhir pada tahun 2012. 
Selama periode ini, 38 negara-negara 
industri dan masyarakat Eropa dituntut 
untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca sebesar rata-rata 5% di bawah 
tingkat emisi di tahun 1990. Lalu, pada 
periode komitmen kedua (2013-2020), 
target pengurangan emisi sebesar 18% 
di bawah tingkat emisi tahun 1990.

Meski pada prakteknya Protokol Kyoto 
mampu menekan emisi di negara-
negara yang terikat oleh protokol 
tersebut, namun emisi karbon global 
juga meningkat sebesar 2.6% di tahun 
2012 atau sekitar 58% lebih tinggi 
dari tingkat emisi tahun 1990. Hal 
ini disebabkan karena Protokol Kyoto 
mengatur hanya sekitar 27% dari 
emisi karbon global, tanpa mengatur 
emisi dari negara berkembang dan 
dua negara penghasil CO2 terbesar 
di dunia, AS dan Cina. Selain itu, 
Jepang, Rusia, Kanada, dan Selandia 
Baru menarik diri dari komitmen ini 
di periode kedua. Sehingga, pada 
periode kedua, Protokol Kyoto hanya 
mengatur sekitar 15% dari emisi karbon 
global yang terdiri atas negara-negara 
Uni Eropa dan Australia.

Melihat bahwa Protokol Kyoto tidak 
berjalan secara efektif, pada tanggal 
12 Desember 2015 di Paris, sebanyak 
195 pemerintah dari berbagai negara 
menyepakati perjanjian iklim global 
yang dikenal sebagai Perjanjian 

Paris (Paris Agreement). Berbeda 
dengan Protokol Kyoto yang bersifat 
mengikat, Perjanjian Paris sepenuhnya 
bersifat sukarela. Semua negara yang 
mengikutinya berkomitmen untuk 
memastikan kenaikan suhu global tidak 
lebih dari 2˚C (3.6˚F), serta menjaga 
suhu global di bawah 1.5˚C (2.7˚F).

Negara-negara yang menyepakati 
Perjanjian Paris diharuskan untuk 
menyerahkan Nationally Determined 
Contributions (NDCs) – rencana 
pengurangan emisi dan strategi 
penerapannya setiap lima tahun sekali. 
Setiap rencana NDC baru harus lebih 
ambisius dari rencana sebelumnya, 
terutama dalam peningkatan target 
emisi yang dikurangi. Ketetapan pada 
Perjanjian Paris ini pun mulai berlaku 
efektif pada 4 November 2016.
 
Emisi Karbon jadi Komoditi
Terkait pengawasan emisi karbon, 
perdagangan karbon global umumnya 
dilakukan melalui bursa komoditi. 
Sebagai komoditi, karbon harus 
memiliki standar satuan untuk bisa 
ditransaksikan. 

Melalui proses penelitian yang mengkaji 
antara hubungan berat karbon dan 
berat CO2 yang dihasilkan dari 
pembakaran, para ahli menyimpulkan 
bahwa setiap atom karbon yang 
terbakar akan menghasilkan satu 
molekul CO2. Atom oksigen (O2) 
memiliki berat 1⅓ kali lebih banyak 
dari atom karbon, sehingga molekul 
CO2 memiliki berat 2 x 1⅓ + 1 = 3⅔ 
kali lebih banyak dari atom karbon.
Sebagai contoh, emisi karbon yang 
dihasilkan oleh pembangkit listrik 

dihitung berdasarkan banyaknya batu 
bara yang dibakar setiap tahun.

Hal ini akan menentukan kandungan 
karbon dalam batu bara (biasanya 
berkisar di 60% hingga lebih dari 80%). 
Jadi, jika pembangkit listrik membakar 
1 juta ton batu bara yang merupakan 
70% karbon, 700.000 ton karbon itu 
akan melepaskan sekitar 2.5 juta ton 
CO2. 

     Saat ini, negara-negara 
yang sudah melakukan 
perdagangan karbon dalam 
Bursa diantaranya seperti 
negara-negara Uni Eropa, 
Amerika Serikat, Australia, 
Singapore, Jepang, China 
dan lain sebagainya. 
Dengan bursanya antara 
lain Aviation Carbon 
Exchange, Intercontinental 
Exchange,  NASDAQ OMX 
Commodities, Commodity 
Exchange Bratislava, 
Europan Energy Exchange, 
Carbon Trade Exchange, 
Shanghai Environment 
and Energy Exchange, 
Air Carbon Exchange. 
Perdagangan karbon 
menjadi komoditas yang laku 
seperti halnya perdagangan 
minyak dan emas seperti 
sekarang ini.
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Bursa Berjangka Rubrik Utama

Faktanya, hampir 50 miliar ton CO2 
diproduksi per tahun. Tentunya, 
jumlah ini secara signifikan mengubah 
kandungan atmosfer.

Saat ini, perdagangan karbon dengan 
menggunakan mekanisme pasar 
merupakan mekanisme yang paling cost 
efektif dan efesien yang diperdagangkan 
secara sukarela (voluntary carbon 
market) dan wajib (mandatory carbon 
market). Harga komoditi kredit karbon 
yang dibentuk akan bergantung 

pada jenis (voluntary/mandatory) 
dan skema (cap-and-trade/baseline-
and-crediting) yang digunakan dalam 
melaksanakan pasar karbon. Indonesia 
selaku negara anggota UNFCCC 
yang ikut menyepakati Perjanjian Paris 
perlu segera memacu langkah untuk 
merealisasikan pembentukan pasar 
karbon, terlebih mengingat target 
pengurangan emisi sebesar 29% pada 
tahun 2030 mendatang yang semakin 
dekat. (Grita Yoga)

“Emisi karbon bukanlah 
warisan, sehingga 
perlu dibatasi dari 
sekarang demi generasi 
mendatang”.

Upaya pengurangan emisi karbon tidak 
lagi berdasarkan prinsip filantropis untuk 
mengatasi perubahan iklim, tetapi juga 
dapat dilakukan sejalan dengan prinsip 

bisnis. Jika selama ini perusahaan-perusahaan 
penghasil emisi merasa terbebani dalam investasi 
untuk lingkungan, kini perusahaan-perusahaan 
tersebut dapat memperoleh imbalan atas investasi 
mereka tersebut lewat perdagangan kredit karbon. 

Salah satu proyek besar di Indonesia yang berupaya 
merestorasi lahan gambut dan pada prosesnya 
menghasilkan banyak kredit karbon adalah 
Katingan Mentaya Project yang diinisiasi oleh 
PT Rimba Makmur Utama. Selengkapnya dapat 
Anda simak dalam bincang-bincang Indonesia 
Commodity and Derivatif Indonesia (ICDX) dengan 
CEO PT Rimba Makmur Utama, Dharsono Hartono 
berikut.

Dharsono Hartono: 
Melindungi Alam Lewat 

Berbisnis

Bagaimana Anda 
memulai PT Rimba 
Makmur Utama?
Dulu tahun 2007, saya ke Bali untuk 
menghadiri Palm Oil Conference dan 
ada teman kuliah saya, Arif Rachmat, 
yang mengajak saya untuk coba 
bisnis kelapa sawit. Lalu, saya bertemu 
dengan Pak Rezal Kusumaatmadja, 
yang sekarang menjadi partner 
bisnis saya. Dia menantang saya 
untuk mencoba bisnis baru: kita bisa 
menjaga lingkungan, mensejahterakan 
masyarakat, dan kita bisa mendapat 
keuntungan. Saya pikir, “Ah, yang benar 
aja!”

Tapi, saya setuju dengan beliau dan 
ingin mendengar idenya. Tahun 2007 
itu, memang agak awam bagi orang-
orang untuk mendengar konsep bisnis 
menjaga lingkungan, memberikan 
kesejahteraan pada masyarakat, dan 
bias mendapat nilai tambah (profit) 

kepada perusahaan. Rezal pada saat 
itu melihat, lahan gambut memiliki 
nilai yang jauh lebih tinggi apabila 
dikonservasi. Dia juga pernah menulis 
di sebuah media, “Land dictates the 
rule, communities are the gatekeeper.”

Jadi, menurut beliau, cara kita 
mengelola lahan harus dilihat dari 
bagaimana lahan tersebut paling 
efektif digunakan. Kita tahu bahwa 
lahan gambut paling baik dikonservasi 
daripada dibuka untuk kelapa sawit. 

Kita melakukan konservasi berdasarkan 
business model. Kadang, konservasi 
lebih condong ke filantropi dan 
restorasi dilakukan oleh teman-teman 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). 
Padahal, konservasi bisa menjadi 
suatu bisnis. Selama 13 tahun ini, 
kami melihat Katingan Mentaya Project 
sebagai proyek terbesar di dunia. 
Jumlah emisi yang kita hasilkan tiap 
tahun bisa mencegah perubahan iklim, 
mensejahterakan masyarakat, dan 
perusahaan pun jadi untung.
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PT Rimba Makmur Utama telah 
mengembangkan proyek besar, 
Katingan Mentaya Project, sejak 
awal untuk restorasi hutan lahan 
gambut seluas 157.875 hektar 
di Kalimantan Tengah. Apa yang 
membedakan proyek ini dari 
proyek restorasi lahan gambut 
lainnya? Apa pencapaian yang 
paling Anda banggakan dari 
proyek ini?

Kami memulai Katingan Mentaya Project 
dengan pertimbangan bahwa kami bisa 
menyelamatkan kawasan hutan rawa 
gambut yang luas di Indonesia sambil 
menawarkan sumber pendapatan 
berkelanjutan kepada masyarakat lokal 
dan mengatasi perubahan iklim global; 
sekaligus menunjukkan bahwa proyek 
ini merupakan model bisnis yang solid. 
Kami tidak hanya fokus pada konservasi 
atau menjaga stok karbon, dimana 
kami percaya pendekatan inilah 

yang membuat proyek kami berbeda.  
Perusahaan kami menerapkan model 
penggunaan lahan berkelanjutan 
(sustainable land use) melalui 
pengurangan deforestasi dan degradasi 
lahan, mempromosikan konservasi, 
meningkatkan integritas ekologi, dan 
menumbuhkan peluang ekonomi bagi 
masyarakat di Kalimantan Tengah.
Secara bersamaan, kami juga ingin 
memulihkan keutuhan hidrologi dan 
fungsi ekosistem lahan gambut dengan 
cara membasahi dan menghutankan 
kembali sebagian wilayah proyek yang 
telah dikeringkan dan ditebang sebelum 
proyek kami berlangsung pada tahun 
2010. Proyek kami adalah bukti nyata 
bahwa pendanaan proyek karbon dapat 
memerangi perubahan iklim, dimana 
proyek ini sendiri menghasilkan rata-
rata 7,5 juta kredit karbon bersertifikat 
emas tiga kali lipat setiap tahun; atau 
setara dengan mengurangi 2 juta mobil 
dari jalan raya setiap tahun.

Kami secara aktif merestorasi vegetasi 
di area yang terdegradasi parah 
pada semua tipe ekosistem, yang 
meliputi sekitar 9.299 hektar. Kami 
menggunakan spesies tumbuhan lokal 
dengan menerapkan teknik Silvikultur 
Restorasi Ekosistem, yang memberikan 
manfaat bagi satwa liar lokal serta 
manfaat ekonomi bagi masyarakat 
sekitar. Penerima manfaat dari proyek 
kami meliputi 34 desa.

Selama 13 tahun berjalan, kami 
juga menyadari adanya perubahan 
paradigma. Dulu di tahun 2007, 
orang bilang, “That’s great, you’re 
doing a noble job.” Tapi tidak ada 
keinginan untuk membiayai ‘pekerjaan 
mulia’ tersebut. Tanpa sertifikasi, 
orang tidak mau beli karena yang 
kita perdagangkan tidak ada physical 
goods-nya. 

Seperti halnya komoditas lain, 
seperti kopi, tentu kualitasnya 
berbeda-beda. Bagaimana cara 
menghasilkan atau apa yang 
menentukan kualitas kredit 
karbon?

Kita harus bisa memilah kredit karbon 
dari sektornya dulu, karena yang kita 
jual sebenarnya jasa lingkungan. 
Makanya, ada kredit karbon dari land-
use project seperti kami, atau nature-
based solution, dan ada juga kredit 
karbon dari geothermal (renewable 
energy), misalnya. 

Masalahnya, kredit karbon yang 
berasal dari renewable energy itu lucu. 
Awal-awal tahun 2000-an, renewable 
energy menjadi komoditi yang paling 
dicari karena waktu itu masih ada Kyoto 
Protocol, sehingga ada compliance 
market yang mengatakan bahwa 
komoditi ini mempunyai nilai. 

Seiring berjalannya waktu, terutama 10 
tahun terakhir ini, kita semakin menuju 
ke sustainability. Hal ini membuat 
banyak proyek renewable energy yang 
dianggap tidak lagi memiliki nilai 
tambah (additionality). 

Kenapa? Karena sejak awal, konsep 
nilai tambah kredit karbon dari 
renewable energy sistemnya seperti ini: 
ketika kita tidak lagi punya bahan bakar 
fosil, maka kita akan menghasilkan 
energi dari angin (wind power), dan kita 
pun mendapat kredit karbon. 

Kalau di masa sekarang, kita memang 
sudah harus memakai wind power. 
Jadi, sudah tidak ada nilai tambah lagi 
karena kehidupan kita sudah berjalan 
menuju renewable future. 

Land-use project seperti kami dulu 
dilhat sulit, tapi selama 10 tahun 
terakhir ini, orang justru melirik sektor 
land-use karena sudah terbukti kita 
bisa mencegah perubahan iklim lewat 
pengurangan emisi. Bahkan, kita juga 
memberikan dampak positif pada 
masyarakat. Sekarang, orang mulai 
lari ke kredit karbon yang berhubungan 
dengan alam. Dalam sektor alam pun, 
tiap project developer punya cara yang 
berbeda-beda. Hanya saja, jika kita 
ingin melihat keseriusan sebuah proyek, 
kita perlu lihat bagaimana proyek itu 
mengikuti, mendapatkan sertifikasi, 
distribusi mereka, dan bagaimana 
mereka berkontribusi pada komunitas 
lokal. Do they have in-house capability 
to manage this? 

Kami bersyukur karena dulu saya 
menjadi satu-satunya pegawai selama 
6 tahun pertama proyek ini. Sekarang, 
kami sudah memiliki karyawan full-time 
lebih dari 200 orang, dan part-time 
hampir 800 orang per tahun. Dan 80% 
karyawan dari PT RMU itu masyarakat 
lokal. We have to build from locals, 
learn from local, and help the locals. 
Human capital ini penting, tapi 
kadang-kadang orang tidak mau 
susah dengan harus merubah perilaku 
atau pandangan masyarakat lokal. 
Contohnya selama 2014-2015, saya 
dan Pak Rezal sudah mengunjungi 34 
desa. Saya ingat sekali pada 2014, saya 
mengkampanyekan tidak membakar 
dan tidak memakai bahan kimia untuk 
pertanian kepada 200-300 orang. 

Coba tebak berapa orang yang tertarik 
pada program kami? Hanya dua. 
Kami bilang, kami akan bantu kalian 
bercocok tanam yang baik, tidak 
membakar lahan, dan hasilnya bisa 
kami pakai, bahkan bisa kami beli. Bisa 
dibayangkan, merubah perilaku seperti 
itu tidak gampang. Things like this have 
to be solved and as a project developer, 
Anda harus bersabar. Selama 13 tahun 
terakhir kami belajar banyak sekali 
dari masyarakat. Bagaimana kita bisa 
bekerja sama dan membangun social 
capital ini. Menurut saya, inilah cara 
baru dalam berbisnis. Banyak dari kita 
yang meremehkan hal-hal seperti ini, 
padahal tanpa dukungan masyarakat 
lokal, akan terjadi potensi konflik di 
masa depan. 

Proyek ini menghasilkan 
kredit karbon yang dijual ke 
perusahaan-perusahaan seperti 
Shell, Volkswagen dan BNP 
Paribas. Boleh Anda jelaskan 
secara singkat bagaimana kredit-
kredit ini dihasilkan, dan mengapa 
perusahaan-perusahaan tersebut 
membelinya?

Kelangsungan finansial bagi bisnis 
seperti Katingan Mentaya Project bukan 
hanya penting untuk keberlanjutan 
bisnis jangka panjang atau untuk 
komunitas tertentu, tetapi juga untuk 
menunjukkan bahwa karbon, baik emisi 
yang dihindari atau sekuestrasi, dapat 
menjadi komoditas yang layak dan 
berharga. Hal ini akan menjadi sangat 
penting dalam beberapa dekade 
mendatang jika kita ingin menghindari 
bencana iklim.

Secara sederhana, klien kami membeli 
kredit karbon untuk mengimbangi 

Rubrik Utama

Dia menantang saya untuk mencoba bisnis 
baru: kita bisa menjaga lingkungan, 
mensejahterakan masyarakat, dan kita bisa 
mendapat keuntungan.
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emisi mereka di pasar dalam negeri–
berdasarkan prinsip kompensasi yang 
berlaku secara global, sehingga emisi 
di Eropa dapat diimbangi dengan 
pengurangan karbon di Indonesia. 
Berdasarkan stok karbon kami, 
yang diverifikasi oleh VCS, kami 
mengeluarkan jumlah kredit karbon 
yang setara untuk pembeli kami; satu 
Verified Carbon Unit (VCU) mewakili satu 
ton CO2. Kredit ini digunakan untuk 
mengimbangi emisi klien kami secara 
sukarela. Perusahaan-perusahaan yang 
menjadi klien kami tersebut melakukan 
hal ini sebab konsumen mereka 

percaya pada perlindungan alam, 
keanekaragaman hayati, dan manfaat 
bagi masyarakat inklusif.

Proyek ini sudah dimulai sejak 
2007 dan Anda mendapat 
Ecosystem Restoration Concession 
pertama Anda pada Oktober 2013, 
atau empat tahun lebih lama dari 
yang Anda harapkan. Seberapa 
penting kredit karbon dalam 
membantu menarik pendanaan 
untuk melaksanakan proyek ini?

Proyek ini telah berjalan sekitar 

satu dekade hingga saat ini dan 
perjalanan kami cukup panjang 
untuk mencapai tahap seperti 
sekarang dengan pendapatan dari 
penjualan karbon kami. Pendapatan 
ini telah memungkinkan kami untuk 
berinvestasi kembali di seluruh proyek 
untuk meningkatkan manfaat yang 
diberikannya.

Pasar kredit karbon memiliki fungsi 
penting dalam menyalurkan dana 
langsung dari pembeli dan pasar luar 
negeri ke proyek. Sebaliknya, pasar 
kredit karbon juga memungkinkan kami 

menyediakan kredit karbon untuk pasar 
tersebut. Tanpa perdagangan karbon, 
pertukaran kredit dan penyeimbangan 
karbon global tidak akan ada. 

Katingan Mentaya Project telah 
mengurangi CO2 yang setara 
dengan pengurangan gas rumah 
kaca sebanyak 12.69 juta ton 
CO2 dalam 5 tahun hingga 
Oktober 2015, tetapi Anda baru 
menerbitkan  Verified Carbon 
Units (VCUs) pertama Anda pada 
Mei 2017 untuk sekitar 4.34 juta 
ton CO2 yang dihasilkan selama 

periode November 2015 hingga 
akhir 2016. Apakah Anda menjual 
kredit karbon pada periode 2010-
2015? Apa yang berubah hingga 
Anda bisa mengeluarkan VCU? 
Dimana Anda mendaftarkan 
kredit karbon Anda, bagaimana 
Anda menjualnya, dan berapa 
kisaran harga yang Anda 
realisasikan? Apakah Anda lanjut 
menggunakan mekanisme yang 
sama setelahnya?

Penjualan besar pertama kami terjadi 
pada tahun 2017. Kami tidak menjual 

kredit karbon sebelum 2017. Kami 
menghadapi berbagai tantangan 
dalam pemasaran, terutama terkait 
pemahaman publik akan peran 
pencegahan degradasi lahan gambut 
dan hutan dalam mengurangi emisi 
karbon, serta peran kami dalam 
mengembangkan mata pencaharian 
alternatif dan berkelanjutan bagi 
masyarakat lokal.

Kami mendaftarkan VCU kami melalui 
program Verra’s Verified Carbon 
Standard (VCS).
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Analisis Dasar Fundamental 
(Bagian 1)

Trading 101

Terkait kisaran harga, kami menyadari 
bahwa harga bervariasi karena adanya 
berbagai faktor ukuran dan vintage 
years (tahun dimana pengurangan 
emisi karbon terjadi). Laporan terbaru 
menemukan bahwa harga di pasar 
karbon sukarela (voluntary) umumnya 
berkisar antara $3 hingga $10 per ton, 
tergantung pada ukuran dan tahun. 
Kami mulai melihat harga karbon 
bergerak ke kisaran yang lebih tinggi.

Secara global, harga yang dibayarkan 
untuk VCU bervariasi, mulai dari di 
bawah USD $1 hingga lebih dari USD 
$100 per ton CO2, mengingat juga di 
masa lalu harga karbon cukup fluktuatif.

Proyek Anda merupakan penjual 
VCU terbesar dari proyek restorasi 
hutan. Apa yang Anda lakukan 
untuk menemukan harga terbaik 
bagi VCU Anda, dan apa yang 
Anda lakukan untuk melindungi 
VCU Anda dari risiko penurunan 
harga karbon di masa mendatang?

Salah satu cara untuk melindungi 
nilai (hedge) dari harga karbon yang 
fluktuatif adalah dengan membeli 
asuransi. Mengingat pasar karbon yang 
masih baru dan kecil, kami belum bisa 
menemukan perusahaan untuk menjual 
polis asuransi ini. Tetapi, kami yakin 
dalam beberapa tahun ke depan, kami 

sudah dapat melakukan lindung nilai 
atas risiko penetapan harga ini.

Partner Anda, Permian Global, 
sekarang menjual VCU Anda 
di pasar karbon yang bersifat 
sukarela. Dalam Perjanjian Paris, 
ada kemungkinan bagi pasar kredit 
karbon teregulasi internasional, 
jika pemerintah setuju untuk 
menjalankan kerja sama bilateral 
atau kerja sama multilateral PBB. 
Apakah dukungan pemerintah 
Indonesia terhadap pasar VCU 
yang terbuka bagi publik akan 
membantu proyek serupa dengan 
proyek Anda?

Tentu saja. Dukungan tersebut 
akan membantu memperluas pasar 
kami dan mendorong perusahaan 
yang mengeluarkan CO2 berlebih 
untuk mempertimbangkan kembali 
model bisnis mereka. Saat mereka 
mempertimbangkannya, kami 
sudah siap untuk membantu mereka 
bertransisi ke model bisnis rendah 
karbon. Perjanjian Paris juga akan 
membuka pasar internasional besar 
lainnya, terutama di Asia.

Rubrik Utama

Jika berbicara tentang analisis fundamental, akan sangat 
terkotak-kotak tergantung pada komoditi yang dibahas. 
Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap 
komoditi akan memiliki aspek fundamental penggerak 

harga yang berbeda-beda. Berbeda dengan komoditi lainnya, 
seperti minyak, emas, dan minyak sawit yang sangat bergantung 
pada karakter dan kompleksitas struktur penawaran dan 
permintaan, mata uang yang juga tergolong sebagai komoditi 
finansial memiliki aspek fundamental yang cukup mudah 
dipahami secara mendasar dan sudah cukup lekat dengan 
kehidupan keseharian kita. 

Untuk mengenal lebih jauh pengaplikasian aspek fundamental 
dari suatu komoditi, kita akan mencoba menelisik dari sisi 
komoditi finansial mata uang sebagai objek analisis. Mata 
uang merupakan objek perdagangan berjangka komoditi 
yang paling sering kita temui dan dampak pergerakan nilainya 
mempengaruhi secara langsung aspek kehidupan sehari-hari 
manusia. Sebagai contoh singkat, pergerakan mata uang akan 
menyebabkan nilai barang-barang kebutuhan dari sector impor 
dan ekspor senantiasa bergerak, baik menjadi lebih mahal 
maupun lebih murah mengikut pergerakan nilai mata uangnya. 

Secara mendasar, untuk menganalisis sisi fundamental suatu 
mata uang, kita dapat berfokus pada kondisi ekonomi negara 
penerbitnya. Secara singkat, indikator kondisi perekonomian 
dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu kondisi perekonomian sehat 
dan tidak sehat. Artinya, semakin sehat kondisi perekonomian 
negara penerbit mata uang dibandingkan negara lain, maka 
semakin kuat pula nilai mata uangnya dibandingkan dengan 
mata uang dari negara lain yang kurang sehat.

Namun, bagaimana cara menilai kesehatan ekonomi 
suatu negara?
Semua negara, dalam periode tertentu, akan merilis data terkait 
kondisi ekonominya yang tergabung dalam kalender ekonomi. 
Data yang dirilis tersebut berjenjang mulai dari data lapis satu 
yang dinilai lebih relevan untuk mereflesikan kondisi suatu 

indikator, dan menggerakkan harga dengan cukup kuat, hingga 
data lapis tiga yang cenderung memiliki dampak yang minim bagi 
pergerakan harga. 

Data tersebut beragam mulai dari kondisi konsumsi negara, 
kebijakan moneter bank sentral, tingkat inflasi, tingkat 
pengangguran atau kondisi tenaga kerja, hingga aktivitas sektor 
dan konsumen. Data-data tersebutlah yang menjadi kunci dalam 
menganalisis pergerakan nilai mata uang melalui kesehatan 
ekonomi suatu negara. 

Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas dua 
dari serangkaian data makro ekonomi penggerak suatu negara 
yang frekuensi rilisnya paling besar dalam suatu periode, yaitu 
kondisi ketenagakerjaan dan tingkat inflasi.

Kondisi Ketenagakerjaan
Di dunia, terdapat kurang lebih 7.7 miliar jumlah populasi di 
dunia, dengan sekitar 3.3 miliar dari populasi dunia merupakan 
angkatan kerja atau berada dalam umur produktif untuk bekerja. 
Jumlah populasi angkatan kerja yang mencakup sekitar 50% dari 
total populasi dunia, membuat kondisi perekonomian negara 
yang ditinjau dari sektor ketenagakerjaan dapat direfleksikan 
dengan cukup akurat. Secara singkat, persamaan penghasilan 
dan konsumsi akan menjadi seperti berikut:

Lebih lanjut, tingkat penghasilan atau pendapatan per kapita 
dari suatu negara juga akan berkorelasi positif dengan porsi 
penghasilan yang akan dikonsumsi. Secara ringkas, semakin 
tinggi tingkat tenaga kerja atau dalam artian semakin rendah 
tingkat pengangguran, maka semakin tinggi penghasilan (Y) 
yang akan didapatkan untuk dikonsumsi (C) yang berujung pada 
sehatnya pembangunan (I) dan membaiknya kondisi ekonomi 
suatu negara.
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Dalam praktek perdagangan mata uang 
asing, data dari sektor ketenagakerjaan 
yang paling diperhatikan adalah yang 
berasal dari Amerika Serikat dengan 
tiga data sebagai fokus utama: Non-
Farm Payroll, Average Hourly Earnings, 
dan data Unemployment Rate. 

Dari ketiga data tersebut fokus utama 
pasar ada pada data Non-Farm Payroll, 
dengan tanpa mengesampingkan data-
data yang lain. Secara umum data 
Non-Farm Payroll mengukur perubahan 
jumlah orang yang bekerja di luar sektor 
pertanian AS, dengan demikian data ini 
sebenarnya mengukur seberapa banyak 
orang yang mulai bekerja pada periode 
sebelumnya. Semakin banyak orang 
yang bekerja maka akan semakin baik 
bagi ekonomi AS.

Grafik di atas menunjukkan bahwa 
ketika data Non-Farm Payroll dirilis 
kurang baik maka pada kinerja 
pasangan mata uang USD/JPY 
cenderung juga ikut mengalami 
tekanan, dan sebaliknya. Ketiag data 

tenaga kerja tersebut biasanya akan 
segera dianalisis segera setelah rilis, 
yakni di setiap Jumat pertama pada 
awal bulan. Umumnya (namun tidak 
selalu) harga-harga instrumen finansial 
akan turut bergerak – sensitif terhadap 
rilis data ketenagakerjaan AS tersebut.

Tingkat Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi dapat 
diartikan sebagai kenaikan harga 
barang-barang yang terjadi secara terus 
menerus, yang dapat disebabkan oleh 
naiknya konsumsi masyarakat, likuiditas 
pasar yang tinggi yang mendorong 
konsumsi, hingga permasalahan 
distribusi barang. 

Namun, inflasi juga dapat berarti 
perubahan nilai mata uang terhadap 
suatu barang. Contohnya, pada tahun 
1990 beras hanya seharga Rp500-
Rp600/kg. Sementara di tahun 2020, 
harga beras sekitar Rp10.000/kg. 
Kenaikan harga beras yang terjadi 
sejak tahun 1990 itulah yang disebut 

inflasi, yakni naiknya harga barang atau 
melemahnya nilai mata uang terhadap 
suatu barang. Atas dasar keterikatan 
tersebut, maka tingkat inflasi dapat 
diukur menggunakan indikator CPI. 
Indikator CPI merupakan indikator yang 
menghitung tingkat pertumbuhan inflasi 
melalui kenaikan harga-harga barang 
tertentu yang dibeli oleh konsumen 
akhir. Semakin tinggi data CPI yang 
dirilis, maka akan berarti semakin tinggi 
pertumbuhan inflasi suatu negara. 

Berdasarkan definisinya, inflasi yang 
terlalu tinggi atau terlalu rendah 
merupakan kondisi yang tidak 
diinginkan oleh pemerintah suatu 
negara. Pertumbuhan inflasi yang terlalu 
tinggi akan berdampak pada kondisi 
konsumen yang mulai tidak sanggup 
untuk membeli barang atau jasa yang 
ada. Sementara, pertumbuhan inflasi 
yang rendah dan menuju deflasi akan 
menurunkan penghasilan produsen 
dan dapat berujung pada kondisi 
seperti kredit macet dan meningkatnya 
pengangguran. Mengingat dampak 
langsung yang diberikan dari data 
tersebut, data CPI sering kali menjadi 
bahan pertimbangan bagi pengambilan 
keputusan pada setiap rapat bank 
sentral. 

Kendati demikian, grafik di bawah 
menunjukkan bahwa rilis data CPI 
tidak selalu sejalan dengan harga mata 
uang asing, mengingat adanya mata 
uang tunggal kedua (dalam hal ini JPY) 
yang peran aspek fundamentalnya juga 
memiliki andil aksi timbang-menimbang 
dan perubahan pola beli atau jual 
trader terhadap suatu pasangan mata 
uang. (Nikolas P. / M. Dzaki)

Trading 101 ICDX Academy
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