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Commodity supercycle menjadi perbincangan hangat sejak 
awal 2021. Tak heran, sebab harga beberapa komoditas 
penting dunia mulai beranjak pulih. Simak ulasan lengkapnya 
dalam THE SOURCE Issue 20!

ICDX Group Insight

Bahtsul Masail:
Pajak dan Perdagangan Karbon

Editorial

Oleh: Btari Nadine & Christina Novalita

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) pada 9 September 2021 menggelar diskusi nasional “Pajak 
dan Perdagangan Karbon.” Diskusi ini dihadiri oleh kyai, pemerintah, 

serta narasumber ahli, diantaranya:

• Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. K.H. Maksum Mahfud
• Rais Syuriah PBNU, K.H. Afifuddin Muhadjir
• Wakil Sekjen PBNU, K.H. Andi Najmi Fuaedi
• Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 
   Ir. Laksmi Dhewanti
• Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), 
   Haryadi Sukamdani
• Direktur Institute of Essential Services Reform (IESR), 
   Fabby Tumiwa
• Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 
   RI, Febrio Nathan Kacaribu
• Co-Founder Indonesia Research Institute for  Decarbonization, 
   Paul Butarbutar
• Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fathan Subchi
• Vice President of Research & Development ICDX, Isa Djohari

Kegiatan ini memiliki tiga tujuan, antara lain:
• Mengkaji bagaimana pandangan fiqih 
   tentang pajak dan perdagangan karbon

• Menelaah rancangan kebijakan pajak dan 
   perdagangan karbon dari berbagai aspek; 
   efektivitasnya dalam mengatasi dampak 
   perubahan iklim, pemasukan negara, serta 
   dampak bagi perusahaan dan masyarakat 
   yang akan menjadi obyek pajak. 

• Menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan 
   pajak dan perdagangan karbon, sehingga 
   kebijakan diharapkan dapat membawa 
   kemaslahatan bagi pihak-pihak terkait, 
   termasuk masyarakat.

Beberapa isu terkait pajak dan perdagangan 
karbon yang dibahas dalam diskusi meliputi 
bentuk atau obyek pajak karbon, kesiapan 
teknologi dan sumber daya manusia dalam 
proses pencatatan dan pengenaan pajak 
karbon, dan subyek dari pajak karbon tersebut. 

Pajak karbon merupakan bagian dari upaya 
pemerintah dalam mewujudkan komitmen 
Indonesia dalam mengendalikan emisi gas 
rumah kaca (GRK) sesuai Paris Agreement 
yang dituangkan dalam Nationally Determined 
Contribution (NDC). Dalam UU No. 16 
Tahun 2016, pemerintah Indonesia telah 
berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK 
sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 
41% dengan dukungan internasional. K.H. 
Afifuddin Muhadjir menjelaskan bahwa dalam 
diskursus fiqih, transaksi jual beli karbon ini sah 
melalui dua pendekatan. Pertama, terdapat 
bentuk kompensasi yang wajib dibayar oleh 
pihak penghasil karbon kepada negara atau 
perorangan yang menyerap karbon tersebut. 
Kedua, dengan mengategorikan perdagangan 
karbon sebagai bentuk transaksi dua pihak, 
yakni perusahaan penghasil karbon dan pihak 
pemilik utang yang menyerap karbon.

“Perdagangan karbon tidak ada masalah 
dalam syariat Islam. Karena bentuknya 
kompensasi dari pihak yang telah melakukan 
kerusakan alam, atau sebagai transaksi jual 
beli antara kedua belah pihak,” jelas K.H. 
Afifuddin Muhadjir pada kesempatan ini.
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Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki fokus terkait 
perubahan iklim, COP26, ICDX menghadirkan 

diskusi publik “Menuju Masa Depan Rendah Emisi” bersama 
pemerintah dan sektor swasta. Diskusi ini sebagai salah satu 
komitmen ICDX dalam mendukung pemerintah mencapai 
target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, 
di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan upaya 
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pemerintah 
sendiri yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM telah 
melakukan uji coba perdagangan karbon dengan 80 unit 
PLTU batu bara. 

“Pelaksanaan uji coba bertujuan untuk memperkenalkan 
perdagangan karbon kepada para pemangku kepentingan 
dengan konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK), menggunakan 
skema cap & trade, dan offset. Diharapkan uji coba ini dapat 
menjadi pendorong bagi sektor lain untuk menerapkan 

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan 
emisi karbon Indonesia sebesar 29%, ICDX Group 
beserta anak perusahaannya mengumumkan komitmen 

perusahaan untuk mencapai netral karbon pada 2022 dan 
mencapai emisi nol bersih pada 2050. Dengan komitmen 
ini, ICDX Group akan mengelola jejak karbon perusahaan 
di seluruh kegiatan operasional bursa.

“ICDX Group tidak hanya akan menyempurnakan pasar 
karbon di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur pasar 
yang terorganisir, tetapi kami juga ingin memberikan dampak 
nyata untuk membantu pemerintah mencapai Nationally 
Determined Contributions (NDC) Indonesia salah satunya 
melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
ditujukan untuk proyek pengembangan pengurangan emisi 
karbon,” kata CEO ICDX, Lamon Rutten.

ICDX Group berkomitmen dalam dasawarsa mendatang 
untuk menjalankan praktik bisnis secara bertanggung 
jawab dengan fokus pada penurunan emisi karbon, seraya 
berusaha untuk berkontribusi dalam diskusi global tentang 
masa depan bumi. Komitmen ini didukung dengan kesiapan 
infrastruktur yang dimiliki ICDX sebagai bursa komoditi 
dalam memfasilitasi perdagangan komoditas di Indonesia 
melalui ekosistem yang terstruktur dan terintegrasi dengan 
lembaga kliring dan pusat logistik.

Upaya ICDX Group untuk mendukung pemerintah 
Indonesia mencapai target iklim dan pembangunannya 
diawali dengan mengidentifikasi lima langkah utama untuk 
mendukung perusahaan mencapai net zero emission yakni: 

• Mendukung dan menandatangani penetapan target 
   pengurangan emisi berbasis sains sesuai dengan kriteria 
   dan rekomendasi inisiatif Science Based Targets (SBTi)

ICDX Siap Dukung Pemerintah 
dalam Menyelenggarakan Pasar 

Karbon di Indonesia

Komitmen ICDX Group untuk Netral 
Karbon dan Menjadi Bursa Komoditi yang 
Emisi Nol Bersih

Oleh :  Christina Novalita

Oleh : Christina Novalita

perdagangan karbon,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan 
Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI, Ir. Wanhar dalam 
diskusi virtual tersebut.

“Dari uji coba pasar karbon melalui Penghargaan Subroto 
Efisiensi Energi (PSBE) kategori C, terdapat 28 transaksi 
karbon antar peserta unit pembangkit listrik dengan 
total transfer karbon sebesar 42.455,42 ton C02 yang 
menghasilkan insentif lebih dari Rp1,2 Milyar,” jelas Kepala 
Sub-Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, 
Kementerian ESDM RI, Bayu Nugroho, pada kesempatan 
yang sama.

Tidak hanya pemerintah, sektor swasta yakni PLN juga telah 
melakukan perdagangan emisi antar PLTU melalui skema 
PSBE tahun 2021 secara sukarela. “PLTU yang memiliki 
surplus kuota emisi melakukan transfer kuota emisi kepada 
PLTU yang kuota emisinya defisit. Sebanyak 26 unit PLTU 

• Memenuhi sebagian besar kebutuhan energi perusahaan 
   dari sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan

• Mengimbangi emisi (offset) dari konsumsi listrik 
   perusahaan, perjalanan karyawan, konsumsi kertas, dan 
   sumber emisi lain yang relevan mulai 2022

• Mengadvokasi dan mengusahakan misi netral karbon 
   kepada anggota serta pemangku kepentingan yang 
   tergabung dalam ekosistem bisnis ICDX Group melalui 
   edukasi dan workshop

• Mengomunikasikan dan menerapkan program sadar jejak 
   karbon di internal perusahaan untuk mendorong praktik 
   tempat kerja yang bertanggung jawab

“Kami akan melakukan carbon offset melalui Emission 
Reduction Project untuk pengembangan proyek-proyek 
yang melingkupi kehutanan dan penggunaan lahan, energi 
terbarukan, efisiensi energi, serta perangkat rumah tangga,” 
kata Lamon Rutten.

ICDX Group menyadari bahwa untuk mewujudkan komitmen 
ini dibutuhkan upaya bersama. Oleh karena itu, ICDX Group 
secara aktif dan terbuka akan menggandeng pemangku 
kepentingan dan pemerintah untuk bersama mencapai 
agenda iklim Indonesia. ICDX Group akan secara transparan 
melaporkan emisi karbon dari operasional perusahaan, dan 
kemajuan perusahaan dalam memenuhi komitmen iklim 
melalui laporan keberlanjutan di masa mendatang. “ICDX 
akan membentuk komite percepatan netral karbon bersama 
pihak terkait untuk mendorong pelaku bisnis dan individu 
ikut serta dalam janji komitmen (pledging) untuk transisi 
netral karbon dan emisi nol bersih,” tutup Lamon Rutten.
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PLN Grup telah melakukan perdagangan kuota emisi. 
Offset emisi dilakukan dengan membeli carbon credit dari 
pembangkit EBT yang telah tersertifikasi program GRK, dan 
membeli unit karbon dari Pembukuan Penurunan Emisi,” 
kata Manager Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN (Persero), 
Kamia Handayani. 

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, maka diperlukan 
infrastruktur pasar yang diorganisir untuk memfasilitasi 
perdagangan karbon yang modern, inovatif, dan transparan. 
Terdapat dua jenis pasar dalam perdagangan karbon, 
compliance market atau pasar kepatuhan, dan voluntary 
market atau pasar sukarela. 

Terkait compliance market, CEO ICDX, Lamon Rutten, 
menjelaskan “Infrastruktur pasar dimaksudkan untuk 
mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya 
dengan memungkinkan pelaksanaan yang lebih efektif 
(misalnya, pembagian tunjangan), sekaligus menciptakan 
peluang baru bagi sektor swasta dan memungkinkannya 
untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang jauh 
lebih rendah.” 

Sedangkan terkait voluntary market, “Infrastruktur pasar 
dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan yang ingin 
mencapai tujuan mereka yang spesifik terkait karbon (yang 
berbeda untuk setiap perusahaan), seraya memungkinkan 
pihak lain untuk menghasilkan kredit karbon dan menjualnya 
dengan harga terbaik. Namun saat ini pembeli kebanyakan 
berasal dari luar negeri (internasional), dan sudah bisa 
membeli melalui bursa atau broker internasional sehingga 
infrastruktur Indonesia harus kompetitif,” tambah Lamon 
Rutten. 

Sementara itu, Co-Founder Indonesia Research Institute for 
Decarbonization, Paul Butarbutar menambahkan, “Harga ijin 
emisi/allowance dan carbon credit akan sangat tergantung 
pada ambisi pemerintah, kontribusi pasar karbon domestik 
untuk pencapaian NDC, dan seberapa ketat pemerintah 
mengatur cap, free allowance, offset.” 

Secara global, kredit karbon diklasifikasikan sebagai komoditi 
tak berwujud (intangible) yang dapat diperdagangkan. Oleh 
karena itu, pada praktiknya perdagangan kredit karbon 
ditransaksikan di bursa komoditi, mengingat kesamaan 
antara kredit karbon dan komoditi telah menyebabkan 
beberapa kewenangan global memasukkan peraturan 
perdagangan kredit karbon ke dalam regulation of 
commodity trading atau pengaturan perdagangan komoditi. 

Beberapa negara yang telah mengimplementasikan 
perdagangan karbon memanfaatkan bursa komoditi untuk 
memfasilitasi perdagangan karbon. Di Indonesia sendiri, 
perdagangan kredit karbon secara aspek hukum juga 
dianggap sebagai komoditi. Hal ini tercantum pada definisi 
komoditi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 
Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

“Indonesia telah memiliki bursa komoditi dan lembaga 
kliring. Selanjutnya bagaimana para pemangku kepentingan 
saling berkoordinasi, integrasi, dan sinergi dengan seluruh 
ekosistem perdagangan karbon melalui bursa komoditi 
ini, sehingga akan berjalan memfasilitasi perdagangan 
karbon di Indonesia. Penting kiranya melakukan 
eksplorasi implementasi pasar karbon guna menunjang 
pembangunan rendah emisi karbon di Indonesia,” kata 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, 
Kementerian Perdagangan, Tirta Karma Senjaya.

“ICDX dapat menyediakan solusi from end-to-end untuk 
pasar kepatuhan dan pasar sukarela perdagangan karbon, 
dengan infrastruktur terintegrasi melalui pemanfaatan 
teknologi informasi dan prosedur terstruktur serta 
komprehensif yang sudah terbukti lebih dari satu dekade 
mampu mengakselerasi pertumbuhan Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK). Dengan infrastruktur pasar yang 
baik, Indonesia dapat mengubah kemampuan uniknya 
untuk mengurangi emisi GRK menjadi peluang ekonomi dan 
sosial yang sangat besar,” tutup Lamon Rutten.

Carbon Markets
in Indonesia



9THE SOURCE - ISSUE 198 THE SOURCE - ISSUE 19

Pertemuan Pedagang
Emas Digital Rekam Jejak OPEC+

Sepanjang 2021:
Masih Ragu
“Tancap Gas”

Emas selalu masuk ke dalam daftar aset wajib bagi 
para investor. Tidak hanya dari keindahan kilaunya, 
emas telah berabad-abad menjaga kekayaan dunia 

dan telah membuktikan ketahanannya terhadap berbagai 
krisis ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, 
masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses emas, 
salah satunya melalui instrumen emas digital. 

Perdagangan emas digital merupakan transaksi jual beli 
emas fisik secara digital, sehingga seluruh transaksinya 
didasarkan pada ketersediaan emas fisik. Minat investasi 
emas digital ini semakin meningkat di Indonesia, khususnya di 
tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Pada September 2021, Indonesia Commodity & Derivatives 
Exchange (ICDX) memperoleh persetujuan Bappebti sebagai 
penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital melalui Surat 
Persetujuan No. 01/Bappebti/SP-KBPF/09/2021. Dalam 
ekosistem terintegrasi, persetujuan yang sama juga diberikan 
kepada Indonesia Clearing House (ICH) sebagai lembaga 

ICDX  Membership

kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi dalam Pasar 
Fisik Emas Digital.

Melanjutkan hal tersebut, ICDX pun menyelenggarakan 
pertemuan dengan beberapa pedagang emas digital 
terkemuka di Indonesia pada 17 September 2021. 
Pertemuan ini membahas lebih dalam mengenai integrasi 
bursa, lembaga kliring, dan pedagang emas digital dalam 
Pasar Fisik Emas Digital ini. 

Menurut Vice President Membership ICDX, Yohanes F. Silaen, 
Pedagang Emas Digital harus terdaftar di bursa berjangka 
dan lembaga kliring yang telah disetujui Bappebti untuk 
menyelenggarakan Pasar Fisik Emas Digital. Investor emas 
pun diharapkan dapat merasa lebih aman dan nyaman 
dalam berinvestasi emas digital, sebab adanya penjaminan 
ketersediaan dari lembaga kliring dan peningkatan layanan, 
baik kepada investor maupun pedagang emas digital.

Oleh : Muhammad Dzaki Adani

Oleh : Btari Nadine

Bursa Komoditi
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Fluktuasi harga minyak global dipengaruhi oleh beberapa 
faktor utama. Faktor-faktor yang mewarnai pergerakan 
harga secara umum–setidaknya untuk satu setengah 

tahun belakangan ini–meliputi tajuk pandemi COVID-19, 
geopolitik, dan sejumlah data penentu. 

Serangkaian faktor di atas bermuara pada satu kesimpulan 
yang cenderung menjadi poros utama nilai sebuah 
komoditas, yaitu keseimbangan pasokan (supply) dan 
permintaan (demand). 

Bicara tentang struktur pasokan dan permintaan, kesepakatan 
para pelaku industri telah menghasilkan sebuah organisasi 
yang berfungsi untuk merespon adanya perubahan kondisi 
di dalam industri minyak mentah, dengan menganalisis 
serta berunding, untuk menghasilkan suatu kebijakan guna 
menjaga stabilitas industri secara keseluruhan.

Sekilas tentang OPEC+
OPEC+ adalah kelompok dari 24 negara penghasil minyak 
utama, yang terdiri dari 14 anggota Organisasi Negara 
Pengekspor Minyak (OPEC), dan 10 anggota non-OPEC 
lainnya, termasuk Rusia.

Blok OPEC secara nominal dipimpin oleh Arab Saudi, 
produsen minyak terbesar kelompok secara keseluruhan, 
sementara Rusia adalah pemain terbesar di antara negara-
negara non-OPEC. Format kelompok ini lahir pada 2017 
dengan kesepakatan untuk mengkoordinasikan produksi 
minyak antarnegara dalam upaya menstabilkan harga. 

Sejak itu, kelompok tersebut telah mencapai kesepakatan 
bagi anggota untuk secara sukarela memotong dan 
meningkatkan produksi sebagai tanggapan terhadap 
perubahan harga minyak global. Namun, di luar 
perdebatan tentang potensi perpanjangan pengurangan 
atau penambahan produksi, politik OPEC selalu rapuh, dan 
pasar akan mencermati seberapa kuat kesepakatan di tiap 
pertemuan-pertemuan OPEC+.

Tantangan Utama: Kepanikan Kembali Memuncak, 
COVID-19 varian Delta Jadi Biang Keladi
“The Delta variant causes more infections and spreads 
faster than early forms of SARS-CoV-2, the virus that causes 
COVID-19”

Ketika masyarakat mulai merasakan harapan atau 
setidaknya optimisme hati-hati, bahwa awal musim panas 
2021 pandemi dapat mereda, masih ada ancaman bahwa 
mutasi baru dari virus COVID-19 dapat mengembalikannya, 
dan mungkin saja bahkan lebih kuat.

Kemunculan varian Delta pada virus SARS-CoV-2 
memunculkan kekhawatiran baru. Varian ini dinilai lebih 
mudah menginfeksi dan menyebar dibanding varian SARS-
CoV-2 sebelumnya yang menyebabkan pandemi COVID-19. 
Varian Delta pertama kali diidentifikasi di India pada bulan 
Desember 2020. Varian tersebut secara statistik telah 
menyebar cepat melalui India dan Inggris Raya sebelum 
mencapai AS, di mana sekarang menjadi varian yang 

dominan. Penyebaran kasus tertinggi dan dampak yang 
parah hingga mematikan terjadi di tempat-tempat dengan 
tingkat vaksinasi rendah, dan hampir semua rawat inap dan 
kematian termasuk di antara yang tidak divaksinasi. 
 
Dampak Virus Varian Baru pada Aktivitas Global
Ketika kasus pertama varian Delta SARS-CoV-2 mulai meluas 
terdeteksi yang dimulai di Inggris pada pertengahan April. 
Sejumlah negara, termasuk Indonesia, sedang bersiap-siap 
untuk membuka pengetatan yang sebelumnya berlangsung. 
Optimisme ini masih dilandasi oleh jumlah kasus 
COVID-19, rawat inap, dan kematian yang menurun drastis, 
berkat penguncian selama berbulan-bulan dan program 
vaksinasi. Namun, tak lama kemudian, varian Delta telah 
mengkatalisasi gelombang ketiga di berbagai penjuru dan 
memaksa pemerintah untuk menunda pembukaan kembali 
masyarakat yang semula dijadwalkan pada musim panas 
tahun ini.

Di dalam negeri, varian Delta yang memicu gelombang 
kedua COVID¬19 di Indonesia telah menjadi tantangan 
bagi semua perbaikan data yang sebelumnya dirilis 
membaik dari BPS (pertumbuhan 7.07% PDB YoY di kuartal 
kedua). Sebelum kedatangan varian baru, infeksi harian 
baru meningkat 1.3 kali hanya dalam waktu seminggu dari 
10,617 kasus pada 8 Januari menjadi 14,224 kasus pada 
16 Januari. 

Namun dalam rentang waktu yang sama, varian Delta 
menyebabkan tingkat penularan menjadi melonjak 1.5 
kali pada Juni hingga mencapai puncaknya pada 15 Juli 
dengan lebih dari 56,700 kasus. Media-media internasional 
pun menyebut Indonesia sebagai episentrum baru pandemi 
karena lonjakan tersebut. Merespon kondisi yang ada, 
pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang sesuai 
kepanjangannya, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM). Aturan pemerintah ini membatasi 
kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan. 
PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan 
angka positif virus corona atau COVID-19. Awalnya, PPKM 
diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM 
Darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali.
 
Dampak Virus Varian Baru pada Industri Minyak 
Mentah
Berdasarkan perkembangan terbaru yang dikutip dari 
Badan Energi Internasional (International Energy Agency), 
“Meningkatnya permintaan minyak tiba-tiba berbalik arah 
pada bulan Juli dan akan berjalan lebih lambat untuk 
sisa tahun ini karena penyebaran varian Delta COVID-19. 
Pertumbuhan untuk paruh kedua tahun 2021 telah 
diturunkan lebih tajam, karena pembatasan COVID-19 baru 
yang diberlakukan di beberapa negara konsumen minyak 
utama, khususnya di Asia, tampaknya akan mengurangi 
mobilitas dan penggunaan minyak.”

Lebih lanjut, IEA menempatkan penurunan permintaan bulan 
lalu pada 120,000 barel per hari (bph) dan memperkirakan 
pertumbuhan akan menjadi setengah juta barel per hari 
lebih rendah pada paruh kedua tahun ini dibandingkan 

Gambar. Fluktuasi Harga Kontrak Berjangka Minyak Mentah WTI Periode Desember 2020 – Agustus 2021

dengan perkiraan bulan lalu, mencatat beberapa perubahan 
disebabkan oleh revisi data. Dilihat dari aktivitas yang 
ada, kebanyakan negara di seluruh dunia menanggapi 
meningkatnya tingkat infeksi karena varian Delta dengan 
menambahkan pembatasan perjalanan untuk memotong 
penyebaran. Di antaranya, Cina telah memberlakukan 
metode desinfeksi yang lebih ketat di pelabuhan, 
menyebabkan kemacetan, negara-negara termasuk 
Australia telah meningkatkan pembatasan perjalanan, dan 
permintaan bahan bakar jet global pun meredup setelah 
membaik di sebagian besar di awal musim panas–menyeret 
tingkat permintaan minyak mentah sebagai produk utamanya 
juga turun. Memang, harga minyak mentah yang sudah 
memulai reli kuat untuk beranjak rebound sejak kuartal-
IV tahun 2020, secara tren tetap berada pada level yang 

menjanjikan. Namun, sejumlah perkembangan yang terus 
diamati oleh pasar terkait statistik COVID-19 di beberapa 
penjuru dunia, telah terbukti menyulut fluktuasi yang cukup 
dramatis di harga minyak. Hal ini masih dilandasi optimisme 
pasar yang masih “membara” secara luas terhadap kembali 
normalnya aktivitas global – dengan sikap cekatan dari 
berbagai otoritas negara-negara dunia.

Sikap OPEC+ tetap diperhatikan, pasar nantikan 
ketepatan dan ketegasan kebijakan yang disepakati
Di tahun 2021 ini, OPEC+ telah menyelenggarakan 
pertemuan yang rutin diadakan hampir tiap bulannya, dan 
hingga artikel ini dimuat, pertemuan telah berlangsung 
sebanyak 9 kali. Hasil pertemuan juga direspon berbeda-
beda oleh pasar, yang efeknya paling dapat digambarkan 
oleh pergerakan harga minyak mentah sesaat setelah hasil 
rapat dirilis–biasanya berbentuk proyeksi industri atau, yang 
paling berdampak besar, kebijakan-kebijakan baru. 

Pasar juga mengharapkan dan menilai, kebijakan OPEC+ 
adalah sebagai respon kerjasama para anggota dalam 
menjawab tantangan industri yang ada, terutama terkait 
pandemi secara keseluruhan. Berikut adalah rincian hasil 
pertemuan OPEC+ sejak awal tahun 2021:

4 Januari 2021
Pertemuan masih menyoroti peningkatan infeksi, kembalinya 
tindakan lockdown yang lebih ketat, dan meningkatnya 
ketidakpastian telah menghasilkan pemulihan ekonomi 
yang lebih rapuh yang diperkirakan akan berlanjut hingga 
tahun 2021. Pertemuan juga mengakui bahwa sentimen 
pasar baru-baru ini didukung oleh program vaksin dan 
peningkatan pasar aset, tetapi menggarisbawahi perlunya 
kehati-hatian karena permintaan yang lemah dan margin 
penyulingan yang buruk, kelebihan stok yang tinggi dan 
ketidakpastian mendasar lainnya.

Lebih lanjut, hasil diskusi melahirkan pemahaman akan 
kebutuhan untuk secara bertahap mengembalikan 2 juta 
bpd per hari ke pasar, dengan kecepatan yang ditentukan 

sesuai dengan kondisi pasar. Ini menegaskan kembali 
keputusan yang dibuat pada pertemuan lain sebelumnya 
di 3 Desember 2020 untuk meningkatkan produksi sebesar 
0,5 juta bpd mulai Januari 2021, dan menyesuaikan 
pengurangan produksi dari 7.7 juta bpd per hari menjadi 
7.7 juta bpd per hari. 

3 Februari 2021
Penegasan komitmen OPEC+ untuk terus berupaya 
menyeimbangkan pasar minyak. OPEC+ menegaskan 
tekad untuk mempercepat penyeimbangan kembali pasar 
minyak tanpa penundaan, yang mengindikasikan bahwa 
produsen puas dengan kebijakan pemangkasan produksi 
yang dilakukan telah berhasil mengurangi surplus minyak, 
meskipun prospek pemulihan tidak pasti. 

Menurut laporan dari Komite Pemantau Bersama 
Kementerian, surplus minyak di negara maju akan mereda 
kembali ke rata-rata level di 2015-2019 pada bulan Agustus. 
Pertemuan online tersebut berjalan sangat lancar tanpa ada 
perselisihan, semua anggota OPEC+ yang hadir memiliki 
pandangan yang sama untuk menjaga pasokan tetap ketat.

Bursa Komoditi Bursa Komoditi
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4 Maret 2021
OPEC dan sekutunya akhirnya resmi memutuskan untuk 
mempertahankan tingkat produksi tetap stabil hingga April, 
dengan pengecualian kenaikan untuk Rusia dan Kazakhstan 
masing-masing sebesar 130,000 dan 20,000 bph. Artinya 
OPEC+ masih akan menahan sekitar 7 juta bph dari pasar 
atau setara dengan sekitar 7% dari pasokan global. 

Di samping itu, Arab Saudi juga mengumumkan akan 
memperpanjang pemangkasan produksi sukarela sebesar 1 
juta bph. Keputusan OPEC+ untuk mempertahankan kuota 
produksi pada pertemuan di tanggal ini hingga bulan April, 
mengindikasikan pasokan minyak global akan lebih ketat 
pada bulan mendatang.

1 April 2021
Pasar minyak mendapat dukungan dari keyakinan bahwa 
OPEC+ akan mempertahankan pemangkasan produksi 
seiring dengan meningkatnya ancaman gelombang ketiga 
pandemi yang berdampak pada melemahnya permintaan 
bahan bakar. Dalam pertemuan Komite Teknis Bersama 
yang berlangsung pada hari Rabu 1 April 2021, OPEC+ 
merevisi perkiraan permintaan minyak global untuk tahun 
2021 menjadi 5.6 juta bph, turun dari perkiraan sebelumnya 
di level 5.9 juta bph. Selanjutnya, pertemuan OPEC+ 
tingkat Menteri akan berlangsung pada hari Kamis, 2 April 
2021 untuk memutuskan mengenai kebijakan produksi.  
Pertemuan akhirnya menyetujui penyesuaian tingkat produksi 
untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2021, dengan tetap mematuhi 
mekanisme yang telah disepakati dalam Pertemuan Tingkat 
Menteri OPEC dan non-OPEC ke-12 (Desember 2020) untuk 
mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri OPEC dan non-
OPEC bulanan untuk menilai kondisi pasar dan memutuskan 
penyesuaian tingkat produksi untuk bulan berikutnya, 
dengan setiap penyesuaian tidak lebih dari 0.5 mb/hari.

27 April 2021
OPEC dan sekutunya memutuskan untuk membatalkan 
rencana pertemuan tingkat menteri yang dijadwalkan akan 
berlangsung pada 27 April 2021, ungkap delegasi di Komite 
Pemantauan Kementerian Bersama (JMMC) dalam pra-
pertemuan mereka sebelumnya. Komite memutuskan untuk 
tetap berpegang pada kebijakan yang disepakati pada 

pertemuan OPEC+ 1 April sebelumnya yaitu meningkatkan 
produksi mulai 1 Mei nanti, kata Wakil Perdana Menteri 
Rusia, Alexander Novak. 

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa OPEC+ meyakini 
dampak dari lonjakan COVID-19 di India tidak akan 
bertahan lama terhadap permintaan bahan bakar. Meski, 
Komite Teknis Bersama OPEC+ masih menyatakan 
kekhawatiran akan perkembangan kasus COVID-19 di 
Jepang dan Brasil. 
 
1 Juni 2021
OPEC dan sekutunya memilih untuk menunda keputusan 
terkait kuota produksi hingga Juli mendatang dengan terus 
memantau situasi pandemi secara global serta prospek 
keringanan sanksi AS terhadap Iran. Pada Juli, OPEC+ 
dijadwalkan akan meningkatkan produksi sebesar 841,000 
bph. OPEC selanjutnya akan mengadakan pertemuan 24 
Juni dan kemudian mengadakan pertemuan yang diperluas 
1 Juli dengan Rusia dan sembilan mitra lainnya dalam 
perjanjian pasokan OPEC+ untuk memutuskan kuota 
produksi untuk Agustus dan seterusnya.
 
Di hari yang sama, International Energy Agency (IEA) 
memperingatkan potensi harga minyak yang menghadapi 
tekanan kenaikan lebih lanjut apabila dari OPEC+ tidak 
merilis lebih banyak minyak mentah dalam beberapa bulan 
mendatang untuk memenuhi permintaan yang kuat. Direktur 
eksekutif IEA, Fatih Birol juga memperkirakan bahwa 
permintaan minyak global akan mengalami rebound sekitar 
5.4 juta bph pada tahun 2021 yang dipicu oleh pemulihan 
dari pandemi di AS, Cina, dan beberapa bagian Eropa yang 
meningkatkan prospek konsumsi bahan bakar, meskipun 
ada kebangkitan COVID-19 di beberapa bagian Asia.

1 Juli 2021
Awalnya, keputusan mengenai kuota produksi OPEC+ 
untuk bulan Agustus akan dilanjutkan pembicaraannya 
hari ini, namun pertemuan berakhir ditunda yang dipicu 
oleh Uni Emirat Arab (UEA) pada menit terakhir yang 
mengatakan akan memblokir kesepakatan sampai kuota 
untuk pemotongannya sendiri disesuaikan. Permintaan dari 
UEA tersebut mendapat penolakan keras dari Arab Saudi 

dan Rusia, karena bila disetujui maka pasar berpotensi 
mendapat tambahan pasokan sekitar 700,000 bph hanya 
dari UEA, dan ditambah negara anggota OPEC+ lain yang 
kemungkinan meminta penyesuaian juga. Hal ini tentunya 
akan berdampak memicu pasokan berlebih pada pasar 
minyak global. Hingga sesaat sebelum konflik internal 
tersulut, OPEC+ juga menurut beberapa sumber tampaknya 
memiliki kesepakatan untuk meningkatkan produksi sebesar 
400,000 bph menjadi 2 juta bph mulai dari bulan Agustus 
hingga Desember.

Pertemuan OPEC Diperpanjang
Pertemuan OPEC dan sekutunya yang berlangsung di hari 
esoknya juga berakhir tanpa ada keputusan dan rencananya 
akan kembali diperpanjang untuk memutuskan kebijakan 
kuota produksi. Anggota OPEC+ selain Uni Emirat Arab 
(UEA) pada dasarnya telah menyetujui untuk meningkatkan 
pasokan sebesar 400,000 bph mulai Agustus hingga 
Desember 2021. 

UEA menentang usulan yang diajukan oleh Arab Saudi dan 
Rusia untuk memperpanjang masa pemangkasan produksi 
hingga akhir 2022, dan menuntut hak berdaulatnya untuk 
melakukan negosiasi terkait persyaratan yang lebih adil 
dalam kebijakan produksi minyak. 

Dalam lanjutan pembicaraan pada hari Senin 5 Juli 2021, 
OPEC+ kembali gagal mencapai kesepakatan untuk 
meningkatkan produksi mulai Agustus, sehingga OPEC+ 
memutuskan untuk mempertahankan batas produksi saat 
ini untuk Agustus. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga 
belum memutuskan tanggal untuk pertemuan berikutnya, 
ungkap pernyataan dari Sekretaris Jenderal OPEC, 
Mohammad Barkindo. 

Pertemuan OPEC Memancing Respon dari Penjuru Lain
Menyikapi hasil pertemuan OPEC+, juru bicara Gedung 
Putih pada hari Senin mendesak dilakukannya solusi 
kompromi yang memungkinkan peningkatan produksi 
sesuai yang diusulkan sebelumnya. Pengetatan produksi 
akan semakin mendorong kenaikan harga minyak, yang 
saat ini telah berada di level tertinggi sejak 2018, dan 
berpotensi untuk memicu kekhawatiran inflasi, yang dapat 

menghambat pemulihan ekonomi AS dari resesi, tambah 
juru bicara Gedung Putih.

18 Juli 2021 
OPEC + pada hari Minggu sepakat untuk meningkatkan 
pasokan minyak sebesar 400,000 bph mulai Agustus 
hingga Desember 2021 dalam rangka menstabilkan harga 
minyak yang telah naik ke level tertinggi dalam 2.5 tahun, 
ungkap OPEC dalam sebuah pernyataan. Selain itu, OPEC+ 
juga menyetujui untuk memperpanjang kebijakan produksi 
hingga akhir 2022 (dari kesepakatan awal yang mengakhiri 
kesepakatan pada April 2022) dengan menetapkan alokasi 
produksi baru mulai Mei 2022 nanti.

1 September 2021
OPEC dan sekutunya sepakat untuk tetap meningkatkan 
produksi sebesar 400,000 bph sesuai yang disetujui dalam 
pertemuan bulan Juli lalu, dengan pertimbangan harga 
minyak yang telah pulih dari kemerosotan pertengahan 
Agustus dan prospek pasokan yang relatif ketat untuk sisa 
tahun ini.

Sementara itu, Menteri Perminyakan Iran Javad Owji pada 
hari Rabu menegaskan tekad Iran untuk meningkatkan 
ekspor minyaknya meskipun sanksi AS terhadap sektor 
minyak Iran belum dicabut. Pernyataan tersebut memicu 
kekhawatiran akan potensi pasokan berlebih dengan 
tambahan barel Iran ke pasar minyak global. Juga perlu 
dicatat bahwa dukungan Rusia terhadap kenaikan produksi 
OPEC+ memberikan ikut memberikan tekanan turun pada 
harga minyak, terutama ketika kesengsaraan COVID masih 
membebani prospek permintaan.

Pada akhirnya, kekuatan penawaran dan permintaan 
menentukan keseimbangan harga, meskipun pengumuman 
OPEC+ untuk sementara dapat mempengaruhi harga 
minyak dengan mengubah ekspektasi. Janji OPEC+ untuk 
memangkas pasokan ke depan masih akan direspon 
pasar dengan lonjakan harga minyak. Sebaliknya, seiring 
berjalannya waktu, penyesuaian harga akan cenderung 
kembali ke level yang wajar (tanpa adanya koreksi dramatis), 
meski tanpa ada penurunan pasokan dan tingkat permintaan 
yang sesuai ekspektasi.
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Apakah Supersiklus 
Komoditas akan Terjadi 
Pasca Pandemi?
Oleh : Jericho Biere

Rubrik Utama Rubrik Utama

Awal Mula Supersiklus Komoditas
Harga komoditas bergerak pada dua situasi pasar, 
yaitu pasar bullish dan pasar bearish. Sebagai contoh, 
meningkatnya permintaan terhadap supply yang terbatas 
cenderung mendorong harga untuk naik (bullish). Namun, 
setelah waktu berlangsung dan terjadi pemenuhan akan 
supply komoditas, maka supply yang berlebih akan membuat 
harga pasar kembali ke posisi berimbang (bearish).

Kedua kondisi pasar tersebut sering kita temui dalam 
pergerakan harga berbagai periode, namun berbeda 
dengan kondisi supersiklus. Supersiklus biasanya dipicu oleh 
perubahan yang struktural dan menyeluruh di seluruh dunia, 
bahkan dapat berakhir dalam satu dekade.

Supersiklus komoditas (commodity supercycle) adalah 
fenomena ketika perdagangan komoditas berada di atas 
tren harga jangka panjang dalam waktu yang cukup lama. 
Hanya ada empat supersiklus komoditas yang teridentifikasi 
sejak abad 19, dan masing-masing supersiklus sangat erat 
dengan transformasi ekonomi global. 

Supersiklus komoditas terakhir terjadi pada 
awal tahun 2000. Supersiklus ini dimotori 
oleh percepatan industri, serta pertumbuhan 
ekonomi Cina dan negara-negara 
berkembangan lainnya. Ekonomi dari Brasil, 
Rusia, India, dan Cina (BRIC) melangkah 
jauh dalam percepatan industrinya, sehingga 
melahirkan permintaan yang sangat tinggi 
dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk 
bahan-bahan mentah. Pasar pun sering tidak 
dapat memenuhi permintaan. 

Perluasan pembangunan infrastruktur dan 
pertumbuhan populasi sangat mendukung 
peningkatan harga dengan yang disertai 
kekuatan permintaan komoditas industri dan 
agrikultur. Ledakan komoditas ini berakhir 
pada krisis keuangan pada tahun 2008 dan 
ekonomi Cina yang mulai mereda. 
 
Supersiklus Komoditas Kembali Diperbincangkan
Supersiklus komoditas menjadi perbincangan hangat sejak 
awal tahun 2021, akibat dari tekanan harga berbagai 
komoditas pada awal tahun sebelumnya, ketika COVID-19 
melanda dunia dan dinyatakan sebagai pandemi global. 
Berdasarkan data historis, harga beberapa komoditas global 
pada akhir kuartal pertama 2020 mengalami tekanan 
karena sentimen pasar akan pandemi COVID-19. 

Namun, setelah masuk periode kuartal kedua 2020, harga 
beberapa komoditas mengalami pemulihan. Apakah sinyal 
kenaikan harga-harga komoditas tersebut merupakan efek 
sementara, setelah kekhawatiran akan pandemi lewat, 
atau apakah kenaikan tersebut merupakan permulaan dari 
sesuatu yang lebih besar?

Pada awal pandemi COVID-19, minat dunia terhadap 
komoditas mentah anjlok. Sebagaimana permintaan turun, 

begitu juga dengan harganya. Tidak lama kemudian, 
harga meningkat kembali. Banyak analis berpendapat 
bahwa situasi ini adalah “supercycle” komoditas periode 
baru, didukung dengan harga yang terus meningkat. 
Untuk mendukung teori tersebut, mereka mengasosiasikan 
kebangkitan ekonomi dengan meningkatnya antusiasme 
“green economy” yang menyerap banyak komoditas 
mineral, serta pasokannya yang kurang. Namun pada Mei 
2021 lalu, harga komoditas mengalami penurunan. Hal ini 
pun memberikan sinyal skeptis akan terjadinya supersiklus 
komoditas.

Pemulihan ekonomi global tidak dapat disangkal 
menguntungkan berbagai komoditas. Pada supercycle 
terakhir—yang bermula pada tahun 2000 dan berakhir 
di tahun 2014—Cina menyerap banyak komoditas 
mentah. Saat ini, Cina memulai kembali pembelian besar 
banyak komoditas global dari tembaga sampai jagung. 
Hal ini menjadi alasan utama mengapa data Bloomberg 
Commodity Index (BCOMTR) meningkat sebesar 60% sejak 
April 2020 lalu sampai dengan Agustus 2021, sebagaimana 
terlihat pada grafik berikut.

BCOMTR menjadi salah satu indikator global atas berbagai 
komoditas yang digabung dalam satu indeks, seperti 
komoditas energi (minyak mentah WTI, minyak mentah 
Brent, gas alam, minyak sulfur gas rendah, RBOB Gasoline), 
komoditas agrikultur (minyak kacang kedelai, gandum, 
jagung, kacang kedelai), komoditas industri (tembaga, 
aluminium, zinc, nikel), komoditas logam mulia (emas, 
perak), komoditas lunak (gula, kopi, kapas), dan komoditas 
ternak (sapi, babi).

Negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar pun juga 
terguncang akibat pandemi COVID-19. Banyak pelaku 
ekonomi optimis bahwa dalam satu dekade ke depan ada 
pertumbuhan ekonomi yang besar, sehingga banyak bisnis 
yang berinvestasi di pendanaan fisik. Sementara, pemerintah 
Amerika Serikat berencana akan belanja besar untuk proyek 
infrastruktur. Presiden Joe Biden akan menggunakan 1.7 
triliun dollar AS dalam anggaran pemerintah, dengan 
perencanaan menyerap material mentah.
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Pembatasan pasokan berpengaruh terhadap penambahan 
keuntungan komoditas. Cina membatasi output manufaktur 
besi karena alasan lingkungan. Iklim yang kering dapat 
menghancurkan produksi jagung. Pandemi COVID-19 
memukul industri pertambangan di Amerika Selatan, 
sehingga menciptakan kekurangan pasokan komoditas 
tambang. Untuk mengembangkan lahan tambang baru 
memerlukan waktu setidaknya satu dekade. Semua 
tindakan dan penyebab keterbatasan pasokan tersebut 
menyebabkan harga komoditas cenderung naik.

Namun, harga yang terus naik dalam setahun ini tidak 
cukup untuk memprediksi terjadinya supersiklus. Ada 
beberapa hal yang sangat kontras dengan supersiklus 
komoditas sebelumnya. Contohnya, pembangunan di Cina. 
Pada supersiklus terakhir, pembangunan urban yang sangat 
cepat di Cina membuat konstruksi menggila. Sedangkan 
saat ini, Cina berada pada posisi yang sangat berbeda 
dalam hal pembangunan. 

Pemimpin-pemimpin Cina saat ini lebih waspada dalam 
pembangunan dengan berhutang dibanding para 
pendahulu mereka. Para pemimpin Cina juga khawatir 
akan lonjakan harga-harga material mentah yang akan 
menyebabkan inflasi yang tinggi. Pemerintah Cina melarang 
produsen berperilaku secara monopoli dan melarang 
investor berspekulasi terhadap komoditas. Perubahan 
daripada permintaan pemerintah Cina tersebut membuat 
harga-harga komoditas lambat laun menurun. 

Bagaimana green economy berdampak pada harga 
komoditas?
Perubahan iklim dan risikonya merupakan tantangan besar 
bagi pasar komoditas. Namun, saat ini pasar global secara 
terstruktur tengah merealisasikan hal-hal yang disepakati 
pada Paris Agreement dan dari Sustainable Development 
Goals (SDGs) United Nation. Keduanya sama-sama 
mengarahkan pasar untuk menjalankan ekonomi dengan 
lebih berkelanjutan, dengan emisi karbon yang jauh lebih 
sedikit; meski saat ini perekonomian dunia masih dibayangi 
ketidakpastian pandemi. Transisi ekonomi rendah karbon 
akan bertahan sampai beberapa dekade ke depan, dan 

dampaknya tidak akan sama pada semua komoditas, 
sebagaimana material mentah akan memiliki paparan 
yang berbeda-beda terhadap risiko iklim dan risiko transisi.

Sebagai contoh, komoditas energi dan komoditas logam 
akan memiliki korelasi tinggi. Dalam hal substitusi 
bahan bakar fosil ke sumber energi rendah karbon, 
komoditas logam dan mineral akan sangat dibutuhkan 
untuk membangun infrastruktur energi terbarukan dan 
memproduksi baterai yang mendukung energi listrik.

Saat ini, banyak proyek infrastruktur global yang fokus 
pada green growth. Menurut International Energy Agency 
(IEA), infrastruktur energi dari angin memerlukan mineral 
sembilan kali lebih besar dari energi berbahan bakar gas. 
Mobil listrik memerlukan mineral enam kali lebih besar 
dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Untuk memenuhi 
tujuan iklim dunia, IEA memperkirakan konsumsi lithium, 
bahan baku baterai, akan meningkat 40 kali lipat di tahun 
2040. Faktanya, harga lithium sudah meningkat dua kali 
lipat tahun 2021 ini. 

Tembaga juga disebut-sebut sebagai logam yang mampu 
menjadi indikator ekonomi global. Harga tembaga tercatat 
meningkat 34% sejak Januari 2021 dibanding harga 
tertingginya pada bulan Mei 2021. Transisi ke kendaraan 
listrik juga tidak dapat dihindari, sehingga permintaan 
tembaga akan meningkat, sedangkan minyak mentah akan 
mengalami posisi stagnan. Goldman Sachs memperkirakan 
pada tahun 2025, tembaga akan banyak digunakan 
untuk teknologi hijau dan memiliki potensi kenaikan harga 
setidaknya 50 persen.

Beberapa pakar bahkan memprediksi adanya “ex-energy 
commodity supercycle” atau kejatuhan harga komoditas 
sebentar (awal pandemi COVID-19) yang disusul dengan 
kebangkitan kembali harga komoditas. Pada tahun 2000-
an, transaksi pada berbagai komoditas saat supersiklus 
sangat menguntungkan. Namun pada tahun 2020-an ini, 
keuntungan dapat diraih dengan memilih dengan tepat 
komoditas dengan potensi besar di masa mendatang.

Contango Vs Backwardation
Dalam Perdagangan Minyak

Oleh : Kevin Andrew Oktavianus

Contango dan backwardation adalah istilah yang 
digunakan untuk mendefinisikan struktur kurva maju 
yang menerangkan pola harga dari waktu ke waktu. 

Istilah ini sering digunakan pada kegiatan transaksi pasar 
minyak mentah dan komoditas tertentu. 

Kondisi  pasar  minyak, seperti yang  diindikasikan  oleh  
harga  minyak  saat  ini  (spot  prices) atau harga  ke  depan 
(crude oil futures prices),  secara  langsung mencerminkan  
pola fundamental pasar minyak dunia. Fundamental 
pasar ini berkaitan dengan dinamika penawaran  dan 
permintaan  pasar  minyak  dunia,  seperti  yang dicirikan 

oleh kecenderungan dalam kontrak pembelian minyak 
mentah yang berlangsung di saat tertentu. Contango, 
seperti yang dilihat pada grafik di bawah ini, harga spot 
lebih rendah dari harga futures yang telah menghasilkan 
kurva forward miring ke atas. Pasar ini berada di contango, 
kontrak berjangka (futures) diperdagangkan dengan harga 
lebih tinggi dibandingkan harga spot. Harga kontrak 
berjangka dapat berubah seiring waktu karena pelaku pasar 
mengubah pandangan mereka tentang harga spot yang 
diharapkan di masa depan; sehingga kurva maju berubah 
dan dapat bergerak dari contango ke backwardation.

Trading 101
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Perdagangan minyak mentah pada kondisi contango, 
mengindikasikan kondisi normal yang terjadi pada 
pasar minyak mentah saat itu, dimana harga futures 
menggambarkan optimisme pasar terhadap kenaikan 
harga minyak mentah di kemudian hari. Contoh kasus pada 
perdagangan minyak mentah berjangka WTI pada Mei dan 
Juli 2021, respon pasar optimis akan harga minyak mentah 
yang diperdagangkan dalam periode tersebut. 

Backwardation, seperti yang dilihat pada grafik di bawah 
ini, harga spot lebih tinggi dari harga kontrak futures dan 
telah menghasilkan kurva miring ke bawah ke depan, atau 
terbalik. Kurva futures forward dapat menjadi backwardation 
dalam kontrak yang diserahkan secara fisik karena mungkin 
ada manfaat untuk memiliki materi fisik, seperti menjaga 
proses produksi tetap berjalan.

Contoh kasus yaitu pada perdagangan minyak mentah 
di pasar minyak mentah berjangka WTI yang mengalami 
backwardation sejak delapan bulan sebelumnya pada 
puncak pada April 2020. Pasar minyak global menghadapi 
krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan WTI 
ditutup pada -$37,63 per barel, seperti gambar chart 
selanjutnya. Harga menjadi negatif setelah adanya lock 
harga membuat permintaan tidak menentu dan produsen 
utama Arab Saudi dan Rusia membanjiri pasar sehingga 
terjadi perang harga. Pemulihan persatuan OPEC+ yang 
ditandai dengan pengurangan pasokan yang cukup besar, 
serta pengembangan vaksin, telah membantu harga untuk 
naik kembali.

Ada biaya besar yang terlibat dalam penghentian produksi, 
dan ada kemungkinan bahwa penghentian paksa dapat 
menyebabkan kerusakan permanen pada sumur minyak, 
yang mungkin tidak menghasilkan volume yang sama 
setelah dimulai kembali. Risiko penghentian mendadak 
harus dipertimbangkan terhadap risiko terus memompa 
minyak mentah.

Ketakutan pasar telah mendorong harga minyak global ke 
posisi terendah sejak tahun 1999. Harga minyak mentah 
untuk pengiriman bulan depan di pasar minyak AS, yang 
dikenal sebagai West Texas Intermediate (WTI), berbalik 
negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Produsen 
minyak tanpa akses ke fasilitas penyimpanan lokal terpaksa 
membayar pembeli untuk mengambil pasokan mereka 
karena harga pasar turun hampir -$40 per barel. 
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