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ebih dari satu dekade sudah ICDX Group memberikan
kontribusinya dalam industri perdagangan berjangka
komoditi. Tepat pada hari jadi yang ke-12, ICDX
Group pun memberikan apresiasi kepada seluruh anggota
dan partner usaha yang telah mendukung perjalanan
ICDX Group dalam upaya memodernisasi perdagangan
berjangka komoditi di Indonesia. Pada perayaan yang
diadakan secara virtual ini mengingat situasi pandemi
yang memburuk ICDX Group mengundang seluruh
anggota pialang, pedagang, pemerintah, asosiasi, serta
pihak-pihak lain yang telah mendukung perjalanan ICDX
Group sepanjang 12 tahun terakhir.

Pada kesempatan ini pula, Indrasari Wishnu Wardhana,
selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti), memberikan arahan berdasarkan
perkembangan industri PBK, terlebih di tengah tantangan
pandemi COVID-19. Menurut data Bappebti, transaksi
di bursa berjangka mencatatkan pertumbuhan nilai dan
volume transaksi sebesar 13.210.336 lot sepanjang tahun
2020 atau naik 18,85% dibandingkan dengan periode
yang sama di tahun 2019.

Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siradj, selaku Komisaris Utama
ICDX, membuka acara dengan sambutan dan doa.
“Perjalanan 12 tahun ICDX Group tentunya bukan tanpa
lika liku. Bersama para partner dan anggota, kita berhasil
memperoleh pencapaian-pencapaian istimewa.”

Selanjutnya, sebagaimana sebuah industri, tentu para
pelaku industri PBK memerlukan sebuah wadah aspirasi.
Disinilah Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi
Indonesia (Aspebtindo) berperan untuk menjaga
kebersamaan dan dukungan antarpelaku industri PBK.
“Sinergitas antara berbagai pihak, bursa sebagai penyedia
infrastruktur, dan pemerintah yang memberikan dukungan
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akan mampu mengakselerasi pencapaian industri PBK,” ujar
Udi Margo Utomo, Ketua Umum Aspebtindo.

ICDX Group Insight

dengan rentang usia 25-34 tahun atau generasi milenial,
di mana rentang usia ini merupakan irisan dari rata-rata
usia investor GOFX dan audiens digital GOFX. Hingga
Juni 2021, total transaksi GOFX telah mencapai 294.658
lot settled. Angka tersebut meningkat 137% jika dibanding
dengan periode yang sama pada 2020. Untuk mendukung
pertumbuhan ini, ICDX telah meluncurkan empat kontrak
spot forex baru di tahun ini, yaitu NZDJPY (Micro), EURCHF
(Micro), GBPCAD (Micro), dan CHFJPY.

juga berkomitmen untuk terus berperan aktif mendukung
rencana pemerintah dalam mengembangkan Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagai salah satu upaya Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) 2021, dengan terus berinovasi

menghadirkan produk-produk baru yang banyak diminati
pasar, dan memberikan keamanan serta jaminan transaksi
dalam pasar komoditi berjangka Indonesia.

ICDX Group Employee Awards 2020 - 2021

Sebagai tambahan, sepanjang tahun 2020 ICDX juga telah
meluncurkan 11 kontrak baru yang terdiri dari kontrak
berjangka minyak mentah berbasis USD dan Rupiah,
kontrak spot emas berbasis Rupiah, dan beberapa kontrak
spot forex.
Bersama dengan para anggota dan relasi lainnya, ICDX
Group berhasil mencatatkan pencapaian-pencapaian besar
selama 12 tahun terakhir ini. Sejak awal, ICDX Group
berupaya untuk membangun ekosistem perdagangan
terintegrasi melalui operasi terstruktur Lembaga Kliring
ICH dan pusat logistik ILB. Ekosistem ini menjadi pondasi
ICDX Group dalam mengembangkan dan memperkuat
infrastruktur perdagangan komoditas Indonesia, sehingga
dapat membentuk pasar keuangan yang likuid dan efisien.
“During our 12 years, ICDX and ICH have made many efforts
to modernize Indonesia’s commodity futures trading, through
financial market deepening and otherwise,” ucap Lamon
Rutten, Direktur Utama ICDX.

Sebagai bursa komoditi, ICDX memiliki visi untuk menjadi
pusat perdagangan global dengan menghadirkan
teknologi dan praktik terbaik di pasar komoditas Indonesia.
Integrasi dalam ekosistem ICDX Group pun mampu
menyelenggarakan perdagangan multilateral sebagai
sarana pendalaman keuangan yang akan memberikan
transparansi harga, kemudahan aksesibilitas, dan
terjangkaunya instrumen derivatif kepada masyarakat.
ICH pun turut menerapkan transparansi tersebut dalam
proses kliring transaksi. Untuk itu, ICH telah memperoleh
sertifikasi ISO 27001 dari SGS untuk menjamin keamanan
operasional dan manajemen risiko informasi di semua
tingkatan. Melalui ISO 27001, ICH akan melindungi
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Hal tersebut meliputi sistem pemrosesan informasi, layanan
atau infrastruktur, dan tempat penyimpanan informasi
yang mempertimbangkan segala jenis risiko yang mungkin
terjadi dan mekanisme penanggulangannya. Perlindungan
aset informasi akan mendukung ICH dalam melaksanakan
sistem dan memberi fasilitas kliring dan penyelesaian untuk
transaksi di ICDX secara efektif.

Kesiapan infrastruktur tersebut tercermin dari salah satu
capaian ICDX Group yang signifikan, yaitu GOFX. Produk
derivatif yang mencakup emas, minyak mentah, dan valuta
asing (forex) ini telah menjadi jembatan bagi masyarakat
untuk mengakses peluang di pasar komoditas. Khususnya
untuk GOFX Micro, generasi muda pun dapat memulai
diversifikasi portofolio investasi dengan modal terjangkau.
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Best GOFX Broker of the Year

PT GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA

PT AGRODANA FUTURES

“During the assessment that was conducted on the 30th and
31st of March 2021, the SGS auditors were very pleased to
see the level of commitment and the implementation of your
[ICDX-ICH] information security management system,” jelas
Mike Bruinsma selaku perwakilan dari SGS.

Sejak diluncurkan pada 2018, GOFX telah mencapai
pertumbuhan rata-rata 900% setiap tahun. GOFX pun
menjadi salah satu kontributor utama pencapaian
transaksi derivatif multilateral ICDX. Perlu diketahui bahwa
pertumbuhan transaksi multilateral ICDX mencapai 57,9%
pada semester pertama 2021.
Selain itu, jumlah investor untuk produk multilateral ICDX
meningkat 1520% di tahun 2020 dari tahun sebelumnya.
Kelas Trading GOFX Micro memberikan kontribusi terbesar,
yakni 55% dari total kenaikan jumlah investor tersebut, dan
tercatat didominasi oleh rentang usia rata-rata 21-40 tahun.
Berdasarkan data digital GOFX, audiens GOFX didominasi
generasi Z (18-24 tahun) dan generasi milenial (25-34
tahun). Dapat dikatakan bahwa GOFX merupakan produk
derivatif yang strategis bagi masyarakat muda Indonesia

Best Employee ICDX
Uluna Kartika Sembiring
Legal Executive

Best Employee ICH
M. Zulfal Faradis
Strategic Development Supervisor

Tentunya segala pencapaian ini tidak lepas dari dukungan
dan kerja keras dari berbagai pihak. Mulai dari lembaga
pemerintahan, pialang, pedagang, asosiasi, relasi bisnis,
serta segenap keluarga ICDX Group. Menyongsong tahuntahun mendatang, ICDX Group berharap bahwa seluruh
pelaku industri PBK yang tergabung dalam ekosistem ICDX
dapat terus bersinergi dan saling memberi dukungan untuk
dapat meraih pencapaian yang lebih besar lagi. ICDX Group

Best Trader of the Year

Best Tin Buyer
of the Year

Best Tin Seller
of the Year

PT ADHIKARYA CIPTA PERSADA

TF EXCHANGE PTE LTD

PT RAJAWALI RIMBA PERKASA
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Sosialisasi Penggunaan Kurs
Jisdor Bank Indonesia dalam
Pelaporan Keuangan

Prima Tangguharta Futures:
Siap Memberikan Layanan
Berkualitas

Oleh : Btari Nadine

Oleh : RR Vira Dian Setyowati
Didirikan pada tahun 2004, PTF telah memperoleh izin
dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi) dengan nomor 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004. Sejalan
dengan itu, PTF juga menjadi anggota bursa ICDX dengan
nomor keanggotaan 049/SPKB/ICDX/Dir/IX/2010, serta
anggota lembaga kliring ICH dengan nomor 061/SPKK/
ICH-PTF/VII/2017.

Asal mula penerbitan dan penggunaan kurs JISDOR
Saat ini, kurs JISDOR menjadi acuan dalam setiap transaksi
yang melibatkan dolar AS, dan berlaku untuk lembaga
perbankan maupun non-bank. Kurs ini memang dihitung
berdasarkan transaksi spot USD/IDR, namun perlu diketahui
bahwa sebelum JISDOR, informasi mengenai spot harga
USD/IDR hanya didasarkan pada kuotasi bank, yaitu minat
beli atau jual yang ditawarkan oleh bank. Hal ini belum tentu
terealisasi dalam transaksi.

PT Prima Tangguharta Futures mengkhususkan diri pada
perdagangan valuta asing (forex), indeks saham berjangka,
dan komoditas berjangka lainnya. PTF memfasilitasi trading
untuk produk-produk yang mencakup emas, forex, minyak
mentah, gas alam, serta indeks saham. Dalam hal teknologi,
PTF menggunakan MetaTrader5 (MT5) sebagai platform
trading bagi para nasabahnya, dimana MT5 sudah menjadi
aplikasi trading yang populer digunakan oleh para traders di
seluruh dunia. MT5 juga ramah bagi trader pemula maupun
mahir.

Maka dari itu, acuan ini dinilai kurang akurat, sebab spot
harga tidak didasarkan pada transaksi aktual. Akibatnya,
informasi bisa tidak simetris dan pembentukan harga pasar
pun menjadi kurang efisien. Sebelum JISDOR ditetapkan
sebagai kurs acuan yang aktual, perdagangan valuta
asing dilakukan berdasarkan tiga referensi umum di pasar
domestik.

J

ika
laporan
keuangan
perusahaan
biasanya
menggunakan kurs tengah (mid rate) Bank Indonesia
(BI), kini sudah berlaku penggunaan kurs JISDOR dalam
laporan keuangan. Hal ini berlaku tak terkecuali untuk
industri perdagangan berjangka komoditi dan regulatornya,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti). Terkait hal ini, ICDX Group pun melakukan
sosialisasi kepada para anggotanya pada 30 Juli 2021.
Apa itu JISDOR?
JISDOR atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate merupakan
kurs referensi yang merepresentasikan nilai tukar spot dolar
AS terhadap rupiah. Kurs ini dihitung berdasarkan transaksi
spot USD/IDR antar bank di pasar valuta asing Indonesia
melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time.
Apa perbedaan JISDOR dengan kurs tengah?
Kurs transaksi BI digunakan sebagai referensi transaksi BI
dengan pihak ketiga. Kurs ini ditampilkan dalam kurs beli
dan kurs jual. Nah, nilai tengah antara kurs jual dan beli
inilah yang disebut dengan mid rate (kurs tengah).
Sementara itu, asal nilai kurs JISDOR berbeda. Nilai kurs
Jisdor didasarkan pada kurs transaksi IDR/USD terhadap
Rupiah di antara bank pada pasar valuta asing domestik.
Kurs JISDOR ditentukan dengan landasan volume rata-rata
dari jumlah total transaksi antar bank, baik dengan dolar AS
maupun Rupiah, sejak pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.
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Kurs USD/IDR yang dilaporkan pada Bloomberg dan Reuters
Kurs dinamis yang berlandaskan pada bank yang melakukan
kuotasi terakhir, sehingga nilainya bisa berubah setiap saat.
Kurs ini disebut juga dengan Kurs Penutupan Reuters/
Bloomberg (mark to market).
Kurs BI
Nilai tukar USD/IDR yang diumumkan oleh BI berdasarkan
transaksi valuta asing. Kurs ini biasanya digunakan oleh
perusahaan perbankan atau non-bank.
Kurs tengah BI
Nilai tukar USD/IDR yang ditentukan BI untuk kepentingan
laporan keuangan perusahaan.
Penentuan ketiga referensi tersebut yang tidak berdasarkan
transaksi aktual, membuat urgensi kebutuhan akan acuan
tunggal yang akurat (atau mendekati akurat) tinggi. Maka
dari itu, BI menerbitkan JISDOR sebagai kurs acuan.
Mengapa beralih ke kurs JISDOR?
Kurs jual dan kurs beli tidak dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan laporan. Maka dari itulah BI mengeluarkan kurs
tengah dengan membagi jumlah kurs jual dan beli. Namun,
sebagaimana dipaparkan sebelumnya, BI pun akhirnya
menerbitkan kurs JISDOR, sehingga kurs tengah (yang biasa
digunakan dalam laporan keuangan) tidak digunakan lagi
dalam laporan keuangan perusahaan. Akurasi menjadi
alasan peralihan ini.

S

ebagai perusahaan pialang berjangka, PT Prima
Tangguharta Futures (PTF) mengedepankan kebutuhan
nasabah sebagai tanggung jawab utamanya. PTF telah
menetapkan standar keunggulan mutu sumber daya manusia
yang kompetitif untuk memberikan pelayanan profesional
kepada nasabah di industri perdagangan berjangka.
VISI: Menjadi perusahaan pialang berjangka yang
terpercaya dalam memberikan pelayanan jasa kontrak
berjangka.
MISI:
- Menyediakan pelayanan dengan nilai tambah sesuai
dengan kebutuhan nasabah.
- Secara konsisten menyediakan informasi dan petunjuk
transaksi secara profesional kepada nasabah.
- Kami memiliki tenaga handal, yang
siap memberikan pelayanan
berkualitas pada setiap nasabah.

Sejalan dengan peraturan dalam industri perdagangan
berjangka komoditi, dimana dana nasabah harus disimpan
dalam rekening terpisah (segregated account), PTF pun
menyimpan seluruh dana nasabah dalam rekening terpisah
di bank kustodian yang telah ditunjuk oleh Bappebti.
Rekening terpisah ini bertujuan untuk menjamin keamanan
dana nasabah, di mana dana tersebut tidak akan digunakan
untuk kepentingan operasional lain.
Sebagai salah satu bentuk layanan terhadap para
nasabahnya, Prima Tangguharta Futures juga memberikan
berbagai panduan trading dan edukasi yang dapat
membantu para nasabah dalam mengambil keputusan
trading yang tepat. Outlook harian, mingguan, kalender
ekonomi yang diperbarui secara real-time, serta berita
pergerakan pasar terkini lainnya menjadi beberapa laporan
yang diberikan oleh Prima Tangguharta Futures.
Selain itu, Prima Tangguharta Futures juga turut memberikan
panduan mulai dari tutorial demo account sebelum nasabah
mulai trading pada akun live, hingga tips seperti pentingnya
menetapkan batas pembelian saat trading. Dengan
demikian, nasabah pun dapat menjadi trader mahir secara
bertahap dan lebih jeli dalam mengambil peluang, serta
manajemen risiko.
@primatangguharta

PT PRIMA
TANGGUHARTA
FUTURES

www.ptf.co.id
THE SOURCE - ISSUE 18
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Mengembangkan Ekonomi
Hijau di Bursa Berjangka
Oleh : Jericho Biere

MENGEMBANGAKAN

EKONOMI

HIJAU

DI BURSA

BERJANGKA
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Pada pertengahan tahun 2021, Cina telah
menjalankan
perdagangan
emisi
karbon
perdananya secara nasional. Tepat pada 16 Juli
2021, bursa lokal di Cina melakukan perdagangan
dengan volume karbon sebanyak 4.1 juta ton
CO2 (karbon dioksida) atau setara dengan 210
juta yuan (32 juta dollar AS).
Cina menyatakan bahwa sebelum tahun 2030,
skema perdagangan emisi karbon di Cina akan
mencapai puncaknya, sehingga pada tahun
2060 Cina menargetkan untuk sudah mencapai
status carbon neutral. Saat ini, Cina disebut-sebut
sebagai negara penghasil polusi udara terbesar di
dunia dengan kandungan karbon dioksida tinggi.
World Population Review mencatat pada tahun
2018 bahwa Cina adalah negara penyumbang
polusi karbon dioksida terbesar di dunia dengan
kontribusi mencapai 30% dari total polusi karbon
dioksida. Fakta tersebut membuat pemerintah Cina
gencar untuk mengatasi masalah polusi udara ini
dengan serius. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan mengadakan pasar emisi karbon
lokal, yang juga diharapkan menjadi jalan keluar.

Urgensi Penanganan Emisi Karbon Dunia
Mengapa emisi karbon menjadi masalah serius
saat ini? Polusi udara yang mengandung karbon
dioksida tinggi adalah penyebab utama dari
pemanasan global. Sebagaimana kita ketahui,
fenomena pemanasan global ini memang dipicu
oleh aktivitas manusia, terutama yang berkaitan
dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan
alih guna lahan. Kegiatan manusia tersebut
menghasilkan emisi yang mengandung gas-gas
berbahaya bagi atmosfer. Semakin padat jumlah
populasi dunia, kandungan gas-gas tersebut
dalam atmosfer bumi menjadi semakin banyak,
khususnya gas karbon dioksida (CO2) yang
mengakibatkan efek rumah kaca.
Efek rumah kaca (greenhouse effect) pun akhirnya
menjadi istilah yang cukup erat kaitannya dengan
pemanasan global. Disebut dengan efek rumah
kaca karena terjadi peningkatan suhu bumi akibat
panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi.
Proses ini mirip seperti rumah kaca yang berfungsi
untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di
dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca
terjadi karena adanya pantulan sinar matahari
oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca
dan terhalang oleh dinding kaca, sehingga udara
panas tidak dapat keluar.

Dalam hal pemanasan global, efek rumah kaca
terjadi karena kandungan karbon dioksida
(bersama dengan metana dan halokarbon)
menyerap energi (termasuk energi inframerah
atau panas yang dikeluarkan bumi), lalu
memancarkannya kembali. Energi panas yang
dipancarkan tersebut mengarah ke segala
penjuru. Sebagian kembali ke bumi dan sebagian
lagi terjebak di permukaan bumi.
Tanpa gas-gas rumah kaca seperti karbon
dioksida, bumi akan beku hingga -18 derajat
Celsius. Namun, terlalu banyak gas rumah kaca
dapat menjadikan bumi seperti planet Venus,
dengan suhu sekitar 400 derajat Celsius. Dengan
demikian, pemanasan global akibat gas rumah
kaca dapat mengancam peradaban makhluk
hidup di masa mendatang, tak terkecuali manusia.
Partisipasi Perdagangan Karbon Internasional
Cina menjadi salah satu negara yang semakin
sadar akan ancaman pemanasan global akibat
emisi karbon yang dikeluarkan dari berbagai
industri. Pemerintah Cina pun turut menyadari
bahwa membangun perdagangan emisi karbon
lokal dapat menjadi solusi yang tepat untuk
permasalahan emisi karbon dalam negeri.
Selain Cina, negara-negara besar seperti Jerman,
Kanada, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan,
Swiss dan Amerika Serikat, juga menyelenggarakan
perdagangan karbon dan tergabung dalam
pasar karbon internasional. Salah satu pasar
internasional tersebut dibentuk oleh Komisi Eropa
bidang energi, perubahan iklim dan lingkungan.
Pasar ini tergabung dalam sistem perdagangan
emisi Uni Eropa (EU ETS).
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa sendiri
merupakan sistem perdagangan emisi karbon
multinasional terbesar di dunia. Sistem ini
merupakan salah satu implementasi dari kebijakan
utama Uni Eropa yang mengatur batasan emisi
yang boleh dikeluarkan industri, sebagaimana
telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto.
Bagaimana perdagangan emisi karbon
dilaksanakan? Siapa saja yang turut
berpartiipasi di dalamnya?
Sejak tahun 2005, EU ETS menetapkan
batasan tahunan bagi perusahaan untuk dapat
mengeluarkan emisi karbon dioksida dalam
operasionalnya. Selain itu, tunjangan (allowances)
untuk emisi karbon dalam perhitungan mata
uang juga diluncurkan. Tunjangan ini berasal dari
industri atau perusahaan yang memiliki ruang
cukup besar dari batasan yang ditetapkan untuk
emisi karbon yang dihasilkan.
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Sederhananya, perusahaan yang mengeluarkan sedikit
emisi karbon dapat menjual sisa batasannya (allowances)
kepada perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon
lebih besar dan melewati batasan per tahunnya. Jika tidak
membeli allowances, maka perusahaan yang mengeluarkan
emisi karbon berlebih tersebut harus membayar denda yang
tidak sedikit.
Semakin berkembangnya perdagangan kredit karbon,
terutama didukung oleh kesadaran banyak negara untuk
meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim akibat
polusi karbon dioksida, semakin banyak pula negaranegara yang berpartisipasi dalam menciptakan pasar
karbon.
Hal tersebut memperluas cakupan untuk memenuhi
kebutuhan dari banyak industri. Melalui perdagangan
karbon, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi
karbon dengan jumlah yang cukup signifikan, kini bisa
tetap menerapkan nilai yang baik terhadap lingkungan,
sosial dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social,
and Corporate Governance - ESG).
Emisi karbon allowances memiliki kepemilikan seperti
pasar keuangan pada umumnya. Allowances memiliki
nilai finansial, sehingga menciptakan peluang investasi
bagi seluruh partisipan pasar. Partisipan tidak terbatas
pada perihal kepatuhan (compliances) atau perusahaanperusahaan yang diwajibkan saja, tetapi juga terbuka bagi
pemain-pemain industri lain seperti perusahaan investasi,
perbankan, perusahaan pialang, dan bahkan perorangan
yang berkecimpung dalam pasar keuangan.
Perusahaan-perusahaan keuangan tersebut memiliki peran
penting dalam pasar karbon, salah satunya meningkat
likuiditas pasar dan keahlian dalam pasar keuangan. Jika
kita menilik pasar karbon di dunia, terdapat beberapa
kasus di mana banyak pihak terlibat yang memutuskan
untuk tidak menahan allowances selama setahun karena
kepatuhan (compliances) atau batasan emisi yang
diwajibkan ditetapkan satu kali dalam setahun.
Mereka pun membeli kontrak atau opsi beli atas allowances
tersebut sebelum waktu yang diwajibkan untuk menyerahkan
allowances ke dalam akun emisinya. Kontrak-kontrak
tersebut memiliki nilai setara mata uang yang berasal dari
turunan asetnya, atau disebut sebagai kontrak berjangka
kredit karbon. Seperti kontrak derivatif (turunan) keuangan
lainnya, kontrak berjangka kredit karbon ditransaksikan di
bursa berjangka.
Perdagangan Karbon di Bursa Berjangka
Berkembangnya pasar kredit karbon di bursa berjangka
melalui produk kontrak berjangka kredit karbon bermula
dari Eropa, tepatnya di European Energy Exchange (EEX).
Pengembangan karbon kredit berjangka memberikan solusi
bagi perusahaan yang membutuhkan karbon kredit untuk
potensi emisi karbon yang dihasilkan perusahaannya pada
waktu mendatang.
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Bursa Komoditi

Semakin banyak proyek-proyek ramah lingkungan yang
dapat memberikan offset bagi emisi karbon yang ada
sekarang, tentunya akan meningkatkan sisi penawaran
(pasokan) dari perdagangan karbon kredit.
Proyek-proyek seperti penanaman hutan dan mangrove,
serta pelestarian lingkungan yang legal dan bersertifikasi,
semakin gencar dilakukan di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Peningkatan jumlah proyek-proyek ramah
lingkungan yang dilakukan oleh para pemimpin dunia,
memberikan harapan lebih besar akan target tercapainya
carbon neutrality dunia pada rentang waktu 2050-2060.
Target ini telah ditetapkan dalam Paris Agreement yang
berlangsung pada tahun 2015.
Carbon neutrality merujuk pada bagaimana setiap karbon
dioksida yang dikeluarkan oleh aktivitas perusahaan
seimbang dengan tindakan lain untuk menghilangkan
karbon dioksida tersebut, sehingga tercapai net-zero
carbon emission. Sebagai contoh, ‘tindakan lain’ ini dapat
berupa penanaman hutan dengan kemampuan menyerap
karbon dioksida yang setara dengan emisi yang diproduksi
perusahaan tersebut.
Carbon Neutrality: Kunci Kelangsungan Makhluk Hidup
Peradaban manusia dan keberlangsungan makhluk
hidup di bumi bergantung sepenuhnya kepada kondisi
alam semesta. Apa yang kita tanam, itulah yang generasi
kita selanjutnya akan tuai di masa mendatang. Jika kita
‘menanam’ gas-gas rumah kaca pada lapisan atmosfer,
ataupun membuang zat-zat beracun pada perairan, maka
generasi selanjutnya akan mengalami kesulitan bertahan
hidup. Air bersih sudah terkontaminasi. Udara tidak lagi
aman untuk dihirup. Suhu panas terjebak di bumi. Maka
dari itu, carbon neutrality menjadi komitmen yang tepat dari
para pemimpin dunia untuk menjaga bumi dari potensi
kerusakan fatal di masa mendatang. Semakin banyak pihak
yang terlibat dalam proyek-proyek ramah lingkungan, maka
semakin banyak udara bersih dan lingkungan hidup sehat
yang bisa dihasilkan. Semua ini dapat menghilangkan jejak
karbon hingga di titik nol.

PENTING !

APA
PERBEDAAN
CARBON
ALLOWANCE
DAN CARBON
OFFSET ?

CARBON ALLOWANCE
Carbon allowance adalah istilah yang digunakan untuk
sertifikat izin yang merepresentasikan hak legal untuk
menghasilkan 1 ton (metrik ton) karbon dioksida (setara
gas rumah kaca). Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan
atau organisasi yang berpartisipasi dalam pasar karbon
wajib.
Jika satu pihak menghasilkan kurang dari jumlah karbon
yang diperkirakan, mereka boleh menjual allowance
berlebih mereka ke pihak lain yang menghasilkan karbon
lebih dari target. Perlu diingat bahwa carbon allowance
tidak dihasilkan dari proyek-proyek yang khusus bertujuan
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Carbon allowance
berasal dari organisasi atau perusahaan yang menghasilkan
emisi di bawah perkiraan.

CARBON OFFSET
Carbon offset juga merepresentasikan 1 ton karbon
dioksida, namun asalnya berbeda. Carbon offset berasal
dari pengurangan emisi yang dilakukan oleh proyek
sukarela, di mana proyek ini secara khusus bertujuan untuk
mengurangi emisi. Proyek-proyek ini biasanya berada di
luar operasional perusahaan, seperti pembangunan turbin,
proyek pengurangan metana, atau pemulihan hutan.

Indonesia termasuk negara dengan hutan lindung yang luas
dan tersebar di berbagai wilayah. Seperti Brazil, Indonesia
pun turut menjadi paru-paru dunia, sebab hutan-hutan di
Indonesia memiliki kemampuan serap karbon dioksida yang
tinggi dan menghasilkan udara bersih. Dengan kata lain,
Indonesia dapat menjadi kontributor karbon kredit yang
cukup besar dalam perdagangan karbon internasional.
Pemerintah pun saat ini sudah mulai memetakan potensi
perdagangan karbon kredit dari proyek ramah lingkungan
maupun lahan-lahan Indonesia untuk diperdagangkan di
kancah global. Semoga dengan turut aktifnya Indonesia
dalam perdagangan karbon dunia, Indonesia dapat turut
menjaga bumi pertiwi dari kerusakan, sekaligus memperoleh
nilai ekonomi baru dari aktivitas carbon finance, sekaligus
meramaikan kembali aset investasi baru di dalam negeri.
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Perkembangan Investasi
Berkelanjutan (Sumber: UN)

Istilah ESG pertama kali disebutkan pada
tahun 2006 dalam laporan PBB mengenai
“Principles for Responsible Investment (PRI)”.
Konsep ESG sendiri mencakup banyak
dimensi yang dimulai dengan isu lingkungan,
yakni emisi dan pengelolaan limbah,
kinerja sosial, keragaman tenaga kerja
dan keterlibatan masyarakat, dan langkah-

I
INVESTASI
MASA DEPAN
LEWAT DERIVATIF
ESG
“Sustainable investing is the buzzword
in modern investment management.”
Oleh : Girta Yoga
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nvestasi berkelanjutan kian menjadi
fokus perhatian investor, khususnya
bagi investor generasi milenial yang
lebih berkomitmen pada isu berkelanjutan
dan cenderung membuat pilihan yang
lebih sadar lingkungan dibanding generasi
sebelumnya. Mengutip laporan dari Global
Sustainable Investment Alliance disebutkan
bahwa investasi berkelanjutan mencapai
$30.7 triliun pada awal 2018, yang
menunjukkan nilai investasi yang sangat
besar dan sekaligus menandai peningkatan
sebesar 34% dalam dua tahun – dan lebih
dari dua kali lipat jumlah pada tahun 2012.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin
banyak investor yang menganggap investasi
berkelanjutan sebagai isu serius, karena
kian banyaknya investor yang mengalihkan
aset dari portofolio konvensional menjadi
aset yang dikelola berdasarkan kriteria
Environment, Social and Governance (ESG).

langkah tata kelola yang menggabungkan keterlibatan
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.
Mengingat luasnya isu yang tercakup dalam ESG, maka
pemberian skor ESG juga dapat berbeda, tergantung
dari metodologi penilaian masing-masing perusahaan
penyedia data ESG seperti Bloomberg, Thomson Reuters
(Refinitiv), Dow Jones, Morgan Stanley dan lainnya.

Skor Penentuan ESG (Sumber: Refinitiv)

Transaksi Spot Produk Derivatif ESG
Dalam proses transisi menuju investasi berkelanjutan
tentunya akan membutuhkan sejumlah besar dana
jangka panjang, dalam hal ini pasar derivatif akan
memainkan peranan penting baik dalam penyediaan
dana tersebut maupun dalam hal mengelola risiko yang
terkait dengan investasi berkelanjutan.

Serangkaian
produk
derivatif
terkait
investasi
keberlanjutan telah diluncurkan selama beberapa tahun
terakhir, umumnya dengan menambahkan komponen
penetapan harga ESG ke dalam instrumen lindung nilai
konvensional yang telah dikenal di pasar.
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Bursa Eurex menyusul pada Februari 2019
dengan meluncurkan 3 kontrak indeks ESG
yaitu Euro Stoxx 50 low carbon index (yang
didasarkan pada Euro Stoxx 50, tolok ukur
terkemuka untuk saham terbesar dan paling
likuid di Zona Euro), Stoxx Europe 600 ESG-X
index (yang didasarkan pada Stoxx Europe
600, salah satu indeks utama benua Eropa),
dan Stoxx Europe Climate Impact Index (yang
mencakup 260 perusahaan Eropa yang
memimpin dalam hal perubahan iklim).
Pada bulan Oktober, Eurex memperluas
kompleks ESG-nya dengan menambahkan
Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 Index.
Bursa Eurex menjadi bursa terdepan di dunia
yang memimpin dalam peluncuran derivatif
ESG, hal ini juga sejalan dengan kebijakan
mandat ESG di Eropa.

Sustainability Improvement Derivative (SID) merupakan
produk derivatif ESG pertama yang diluncurkan pada
Agustus 2019 oleh ING, bank global yang berbasis di Eropa.
SID adalah produk swap suku bunga yang melindungi risiko
suku bunga dari pembangunan salah satu fasilitas Floating
Production Storage and Off-loading milik SBM Offshore,
pemasok global solusi produksi terapung untuk industri
energi lepas pantai.
Di bulan September 2019, bank asal Prancis, Société
Générale juga meluncurkan produk derivatif ESG berupa
swap mata uang untuk pembangunan berkelanjutan
milik Enel, perusahaan listrik dan gas asal Italia. Swap
ini memungkinkan Enel untuk melindungi eksposurnya
terhadap risiko nilai tukar euro/dolar dan suku bunga yang
diciptakan oleh denominasi yang berbeda dari pembayaran
obligasi (dolar AS) dan sumber pembayaran (euro).
Menyusul, BNP Paribas pada Oktober 2019 mengeluarkan
produk derivatif ESG berupa kontrak mata uang senilai EUR
174 juta dengan pihak Siemens Gamesa, pemasok solusi
tenaga angin. Melalui kontrak ini, Siemens Gamesa dapat
melindungi eksposur mata uang dari penjualan turbin
angin lepas pantai di Taiwan dan untuk berkontribusi pada
target UNSDG terkait dengan aksi iklim dan energi yang
terjangkau dan bersih.
Selain ketiga produk derivatif ESG yang disebut di atas,
masih banyak lagi produk derivatif ESG keuangan yang
umumnya dilakukan langsung antara perusahaan berbasis
investasi berkelanjutan dengan pihak perbankan.
Transaksi Produk Berjangka ESG di Bursa
Sejalan dengan semakin meningkatnya tren investasi
berkelanjutan ini, secara perlahan juga mendorong
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munculnya permintaan dari para investor terkait kebutuhan
lindung nilai dan juga fleksibilitas dalam mengelola dana
ESG. Secara umum, produk derivatif ESG dalam bentuk
kontrak berjangka dapat menjadi instrumen yang tepat
dalam mewujudkan kebutuhan tersebut.
Produk berjangka ESG pertama tercatat diluncurkan pada
Oktober 2018 oleh bursa Nasdaq. Produk yang diberi
nama OMXS30 ESG ini merupakan kontrak berjangka
berdasarkan indeks OMX Stockholm 30, yang melacak
saham teratas di Swedia - varian ESG hanya mengecualikan
satu saham, Swedish Match, sebuah perusahaan tembakau.
Sejak diluncurkan, lebih dari 1 juta kontrak berjangka
OMXS30 ESG telah berpindah tangan, dan pada 1 Oktober
minat terbuka mencapai 28,365 kontrak, setara dengan
nilai SEK 4.6 juta ($469 juta).

Tidak mau ketinggalan, bursa terkemuka
asal AS, CME Group juga turut meluncurkan
kontrak berjangka ESG pertamanya pada
bulan November 2019. Kontrak yang diberi
nama S&P 500 ESG tersebut merupakan
kontrak yang berdasarkan indeks S&P 500,
acuan terkemuka untuk pasar saham AS. S&P
Global selaku penyedia indeks ini melakukan
analisa terhadap perusahaan – perusahaan
yang dimasukkan dalam perhitungan indeks
dan mengeliminasi perusahaan yang gagal
mendapatkan skor S&P Dow Jones ESG.

Doing the right thing is
important, but the path to
a sustainable future for the
global economy depends on
following the money, too.
Pertumbuhan Pasar Derivatif ESG Asia
Perdagangan produk derivatif ESG di Asia tercatat mulai dilakukan sejak
tahun 2014, di mana bursa Japan Exchange Group sebagai pelopor tren
ESG di Asia ini meluncurkan kontrak berjangka indeks JPX-Nikkei 400,
yang terdiri dari saham-saham yang dipilih berdasarkan pengembalian
ekuitas yang tinggi dan kualitas proses tata kelola perusahaan mereka.
Kontrak tersebut sangat sukses, dengan total volume mencapai 6.7 juta
kontrak yang diperdagangkan sepanjang tahun 2019. Mengutip laporan
dari Global Sustainable Investment Alliance, nilai investasi ESG di Jepang
telah mengalami peningkatan hingga empat kali lipat Antara 2016 dan
2018, di mana investasi ESG sebagian besar diadopsi pada pengelolaan
dana pensiun.
Cina juga turut mengadopsi tren ESG ini, di mana pada tahun 2018,
Komisi Regulasi Sekuritas Cina, regulator pasar utama negara itu, merevisi
kode tata kelola perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar. Dalam
revisi tersebut mencakup penekanan yang lebih besar pada penerapan
ESG, akuntabilitas dewan direksi, dan pentingnya keberagaman, di antara
bidang-bidang lainnya.

Bursa Intercontinental Exchange atau yang
dikenal dengan ICE, juga ikut meramaikan
pasar derivatif ESG dengan menggandeng
Morgan Stanley Capital International (MSCI)
dan meluncurkan serangkaian indeks
berjangka ESG pada bulan November 2019,
seperti MSCI Emerging Markets ESG Leaders
Index, MSCI Europe ESG Leaders, MSCI USA
Climate Change, MSCI USA ESG Leaders ,
dan MSCI World ESG Leaders.
Meskipun investasi ESG ini awalnya lebih
maju di Eropa dibanding AS karena
beberapa
faktor
pendukung,
seperti
undang-undang lingkungan Uni Eropa,
kebijakan investasi dana berdaulat dan
institusional, dan sentimen investor umum
di Eropa. Namun AS mampu mengejar laju
pertumbuhan tersebut. Mengutip data yang
diterbitkan oleh Morningstar, perusahaan
jasa keuangan asal AS yang menyediakan
riset investasi dan manajemen investasi,
reksa dana berbasis ESG di AS mampu
menarik investasi senilai $8.9 miliar pada
paruh pertama tahun 2019, melebihi nilai
investasi yang dikumpulkan sepanjang tahun
2018 sebesar $5.5 miliar.

Transaksi Kontrak Derivatif di Bursa (Sumber: World Federation of Exchanges)

Terus meningkatnya laju investasi berkelanjutan, khususnya permintaan
instrumen pasif yang memungkinkan integrasi ESG ke dalam portofolio
investasi dapat menjadikan Asia sebagai potensi pasar derivatif ESG yang
jauh lebih menjanjikan bagi investor dibanding Eropa maupun AS di tahuntahun mendatang, mengingat kawasan Asia-Pasifik berkontribusi sebesar
42.5% dari total volume transaksi kontrak derivatif di bursa secara global
(World Federation of Exchanges, 2019).
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Mengenal Mekanisme
Kontrak Futures Melalui
Spesifikasi Kontrak: Bagian II
Oleh : Kevin Andrew Oktavianus

K

ontrak berjangka adalah kontrak antara dua pihak di
mana kedua belah pihak setuju untuk membeli dan
menjual aset tertentu dengan jumlah tertentu dan
pada harga yang telah ditentukan, pada tanggal tertentu
di masa depan. Ketika pelaku pasar hendak berspekulasi
atau melakukan lindung nilai dengan kontrak futures, pelaku
pasar harus paham dan perlu mengetahui spesifikasi kontrak
tersebut dan bagaimana mekanismenya perdagangannya.
Pada artikel sebelumnya, telah dibahas akan beberapa
komponen dari spesifikasi kontrak futures yang dikeluarkan
oleh bursa. Sebagai contoh, berikut ini akan dijelaskan
spesifikasi kontrak berjangka emas GOLDGR yang
diperdagangkan di ICDX.
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Batas posisi, adalah jumlah maksimum posisi beli atau posisi
jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai
oleh setiap pihak dalam 1 (satu) bulan kontrak atau untuk
seluruh bulan kontrak. Batas posisi menjelaskan maksimal
kepemilikan akan kontrak berjangka. Hal ini diterapkan
guna mengurangi risiko akan terjadinya cornering atau
membuat integritas pasar berisiko akibat salah satu pihak
yang memiliki posisi yang cukup besar untuk menggerakan
harga komoditas ke arah tertentu.
Posisi wajib lapor, adalah posisi beli atau posisi jual netto
yang dikuasai oleh setiap pihak pada saat penutupan hari
perdagangan. Dalam perdagangan di bursa berjangka,
untuk meminimalisir risiko dan menjaga integritas pasar,
pelaku pasar yang memiliki kontrak berjangka di atas batas
yang sudah ditetapkan diharuskan untuk melapor kepada
lembaga kliring.
Selain untuk meminimalkan risiko integritas pasar, posisi
wajib lapor ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak
mana yang memiliki posisi dalam jumlah besar yang memiliki

tujuan untuk lindung nilai atau hanya untuk berspekulasi.
Contohnya, pada spesifikasi kontrak diatas, posisi wajib
lapor kontrak berjangka emas GOLDGR adalah 1.500 lot.
Sehingga, kepemilikan di atas 1.500 lot diwajibkan untuk
melapor ke lembaga kliring.
Margin, adalah jumlah dana minimal yang harus disiapkan
nasabah untuk membuka posisi pada kontrak berjangka.
Pada dasarnya margin ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni
margin kontrak berjangka dan margin spot.
Pada margin kontrak berjangka, margin ditetapkan oleh
Bursa dan berlaku selama bulan-bulan kontrak tersebut
berada dalam bulan berjangka. Sementara pada margin
spot, biasanya diterapkan pada kontrak-kontrak berjangka
yang berada di dalam bulan spot. Biasanya, margin bulan
spot akan lebih tinggi dari margin kontrak berjangka,
hal ini dimaksudkan supaya pihak yang memiliki posisi
pada kontrak bulan berjangka harus benar-benar siap
untuk masuk ke dalam bulan spot dan bersiap-siap untuk
melakukan penyerahan atau penerimaan komoditas.
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Penyelesaian, adalah tahap akhir dari kontrak berjangka
yang menentukan cara bagaimana sebuah kontrak akan
diselesaikan, apakah melalui penyelesaian secara tunai
atau fisik. Pada penyelesaian tunai, semua posisi terbuka
akan diselesaikan dengan harga penyelesaian pada hari
perdagangan terakhir. Pada penyelesaian fisik, penjual
atau pembeli yang ingin melakukan penyerahan fisik akan
menyerahkan form pemberitahuan kepada lembaga kliring
berjangka dengan alokasi dilakukan oleh Lembaga Kliring
sementara para pihak bersiap untuk melakukan penerimaan
atau penyerahan.
Bagi para pelaku pasar berjangka yang telah memasang
posisi jual atau beli pada kontrak berjangka dan memilih
mekanisme penyelesaian tertentu, maka mereka wajib
melakukan penyerahan maupun penerimaan. Terkait hal
ini, biasanya terdapat kuantitas penyerahan minimum
(minimum lot penyerahan) sebab beberapa kontrak
memang dibuat lebih kecil ukurannya untuk memenuhi
kebutuhan pelaku pasar yang lebih luas; tentunya
disesuaikan dengan karakteristik pelaku pasar dan jenis
komoditas yang ditransaksikan.

2020 Recap

akses. Sebagai contoh sebuah kontrak berjangka minyak,
penyerahan biasanya dilakukan di pinggir pantai untuk
kebutuhan pengangkutan langsung menggunakan kapal
tanker, untuk kontrak berjangka minyak tersebut akan
menjadi kurang tepat apabila tempat penyerahan dilakukan
di daerah pegunungan atau perkotaan. Berbeda dengan
komoditi lainnya seperti emas yang penyerahannya lebih
tepat di daerah perkotaan atau di tempat pencetakan emas.
Dengan demikian, spesifikasi kontrak futures distandarisasi
oleh bursa memberikan informasi bagi pelaku pasar
bagaimana mekanisme kontrak tersebut berjalan. Sehingga
dengan spesifikasi kontrak berjangka tersebut, pelaku
pasar dapat mengenali kontrak yang diperdagangkan dan
bertransaksi di bursa dengan meminimalisasi risiko dalam
melakukan hedging atau speculation.

Tempat Penyerahan, pada kontrak dengan penyerahan
fisik, menjadi sangat krusial karena selain meminimalisasi
biaya transportasi, penentuan tempat penyerahan ini
bertujuan untuk memberikan keamanan dan kemudahan

MENGUCAPKAN

Happy 19th Anniversary PT DANPAC FINANSA UTAMA
Happy 16th Anniversary PT MIDTOU ARYACOM FUTURES
Happy 8st Anniversary PT CGS-CIMB FUTURES INDONESIA
OUR BEST WISHES FOR A PROPEROUS YEAR AHEAD
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Indonesia Commodity
and Derivatives Exchange

ICDX Office

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