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Tahun 2021 dimulai dengan berbagai isu menarik, 
mulai dari produksi masal - perubahan vaksin dan 
dimulainya era pemerintahan Joe Biden sebagai 
presiden Amerika Serikat. Lalu, apa kabar pasar 
komoditas? Bagaimana pasar merespon perubahan-
perubahan besar ini? Simak selengkapnya dalam The 
Source Issue 13.

“Bangsa kita, negara kita yang besar, 
sangat diminati, dilihat sebagai pemain 
besar yang potensial. Baik di tingkat Asia 
Tenggara, maupun di tingkat global. 
Ini menunjukkan betapa relevannya, 
strategisnya, dan signifikannya Indonesia di 
mata dunia.”

Dr. Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Perdagangan RI
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sarana manajemen risiko pelaku pasar keuangan. 
Pasar keuangan sendiri menjadi salah satu sektor 
pendukung yang kuat dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional, dimana fokus ekonomi nasional di 
tahun 2021 ini adalah Pemulihan Ekonomi Nasional. 
 
Bursa komoditi dapat menjadi salah satu titik fokus 
dalam mewujudkan PEN 2021, khususnya melalui 
instrumen derivatif dan pendalaman pasar. Maka, 
penting untuk menyediakan instrumen pendalaman 
pasar keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 
ekonomi nasional untuk mendukung kesejahteraan 
dalam kegiatan bisnis dan ekonomi dengan produktif.
 
Terbitnya kontrak derivatif melalui bursa komoditi 
mampu menjadi instrumen mitigasi risiko nilai tukar 
dalam perdagangan ekspor dan impor, dimana 
ekspor dan impor sangat bergantung pada stabilitas 
nilai tukar rupiah. Pelaku ekspor dan impor dalam 
negeri dapat melakukan manajemen risiko melalui, 
misalnya, instrumen derivatif valuta asing dolar AS 
terhadap Rupiah. Banyaknya perdagangan Indonesia 
yang bergantung pada dolar AS menambah urgensi 
akan adanya instrumen derivatif tersebut. 

ICDX Group InsightICDX Group Insight

Membuka tahun 2021 yang penuh optimisme, 
Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia 
(ICDX) mengadakan Pembukaan Perdana 

Perdagangan Berjangka Komoditi 2021. Acara 
ini menjadi pembukaan perdagangan resmi yang 
dilakukan pertama kali dalam industri PBK dan dihadiri 
secara daring oleh Wakil Menteri Perdagangan, 
Dr. Jerry Sambuaga; Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Prof. 
Sidharta Utama; Wakil Ketua Umum Kamar Dagang 
dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perdagangan, 
Benny Soetrisno; dan Komisaris Utama ICDX, Kyai Haji 
Said Aqil Siradj. 

Cukup banyak instrumen keuangan yang terpuruk 
selama pandemi. Namun, perdagangan berjangka 
komoditi justru memperlihatkan pertumbuhan. 
Produk-produk derivatif yang muncul sebagai sarana 
alternatif investasi maupun manajemen risiko, terlihat 
bertumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun, 
terutama produk multilateral. 

Produk derivatif multilateral ICDX, melalui GOFX 
(Gold, Oil, Forex), telah mengalami pertumbuhan 

volume transaksi sebesar 1991% sejak diperkenalkan 
di tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari kemudahan 
akses produk derivatif melalui kontrak-kontrak GOFX 
berukuran mikro yang lebih terjangkau bagi berbagai 
kalangan. 

Sementara itu, perdagangan fisik timah melalui 
bursa ICDX juga menunjukkan perkembangan yang 
sangat positif. Jumlah pembeli timah internasional 
sudah meningkat menjadi 37 perusahaan dengan 
perluasan ke 26 negara tujuan ekspor. Perdagangan 
timah Indonesia juga kini berhasil menggeser posisi 
Singapura di Asia Tenggara sebagai secondary market 
timah dunia. Tercatat sejak dibursakan pada Agustus 
2013 hingga Desember 2020, total ekspor timah yang 
dilakukan melalui bursa ICDX mencapai 404,363.19 
metrik ton atau senilai 7,916,877,408 USD atau setara 
dengan Rp 111.79 Triliun.

Potensi Derivatif di Tengah Krisis
Hadirnya instrumen derivatif keuangan dari bursa 
derivatif ke dalam sistem keuangan negara akan 
memberikan kelengkapan infrastruktur dari pasar 
keuangan yang ada di dalam negeri, yakni sebagai 

Pengembangan produk derivatif juga dapat 
dimaksimalkan dengan hadirnya beberapa komoditas 
strategis baru yang berkelanjutan. Selain ekonomi, 
sektor sosial dan lingkungan juga menjadi sektor 
penting yang dipertimbangkan dalam perspektif 
berkelanjutan. Jika selama ini isu terkait lingkungan 
dan pemanasan global tampak bertentangan dengan 
sisi bisnis, maka keseimbangan antara kedua sektor 
tersebut dapat ditanggulangi dengan mekanisme 
perdagangan karbon melalui pasar fisik dan pasar 
berjangka.
 
Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara 
paru-paru dunia, sehingga potensi Indonesia 
sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan 
perdagangan kredit karbon. Indonesia sendiri 
menyumbangkan 75-80% karbon kredit dunia. Karbon 
kredit ini berasal dari hutan mangrove, lahan gambut, 
padang lamun dan batu karang yang wilayahnya 
sangat luas di Indonesia. Jika terealisasi dengan 
baik, perdagangan karbon ini mampu menyumbang 
hingga lebih dari 150 miliar USD untuk perekonomian 
Indonesia. 

Pembukaan Perdana 
Perdagangan Berjangka 
Komoditi 2021
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Terjebak di rumah, kos-kosan, apartemen, maupun 
kontrakan untuk sebisa mungkin menghindari 
kontak dengan orang lain, ternyata telah memicu 

generasi muda untuk menjadi lebih produktif. Selain 
pembatasan sosial, dampak pandemi terhadap 
perekonomian dan ketidakstabilan mata pencaharian, 
juga telah memicu mereka untuk mencari penghasilan 
tambahan dan melakukan manajemen risiko.

Dalam rentang usia produktif 25-40 tahun ini, tak 
sedikit di antara kaum milenial yang hanya memiliki 
satu sumber penghasilan, baik sebagai karyawan 
maupun usaha sendiri. Krisis ekonomi menuntut 

mereka untuk menjadi lebih kreatif dalam mengelola 
penghasilan dan keuangan mereka agar dapat 
bertahan. Sudah waktunya bagi generasi milenial 
untuk memikirkan risiko keuangan di tengah pandemi 
dan mencari cara-cara alternatif untuk membatasi 
pengeluaran maupun menambah penghasilan. 

Menurut riset oleh E*Trade Financial Corp., lebih dari 
setengah investor generasi Z dan milenial mengatakan 
bahwa mereka lebih banyak trading selama pandemi. 
Sekitar 46% diantaranya mengaku menjadi lebih sering 
trading produk derivatif sejak pandemi. Akses ke pasar 
komoditas yang semakin mudah dan terjangkau, serta 
anjloknya pasar saham pada sebagian besar rentang 
tahun 2020, memicu mereka untuk trading derivatif 
sebagai sarana diversifikasi atau manajemen risiko 
mereka. 

Banyak dari investor muda ini yang beralih menjadi 
cukup skeptis terhadap pasar, sehingga trading jangka 
panjang (seperti “investasi untuk masa pensiun”) 
tampaknya bukan lagi menjadi tujuan utama mereka. 
Trading jangka pendek dengan modal lebih sedikit 
dapat menghindarkan mereka dari kerugian yang 

lebih besar, dengan keuntungan yang juga relatif 
lebih cepat diperoleh. Hal ini cukup wajar mengingat 
betapa tingginya volatilitas pasar sepanjang pandemi. 

Belajar Trading Derivatif Itu MUDAH!
Bekerja sama dengan Finansialku, GOFX membuka 
peluang derivatif untuk menambah penghasilan lebih 
luas kepada generasi milenial Indonesia. Melalui 
serangkaian artikel informatif, video edukasi, podcast, 
serta yang paling baru diluncurkan dari kolaborasi 
ini adalah course Trading Masterclass: Menambah 
Penghasilan dengan Trading GOFX untuk Pemula. 
Dalam Masterclass ini, peserta akan mempelajari 
tentang seluk-beluk trading GOFX (Gold, Oil, Forex), 
dimana produk forex GOFX sendiri merupakan 
exchange-traded spot forex pertama di Asia Tenggara. 

Masterclass ini merupakan bagian dari rangkaian 
courses ICDX x Finansialku, yang didahului dengan 
course Income Breakthrough dan Professional Trader. 
Selama kurang lebih 3 jam 26 menit, peserta akan 
dibimbing mulai dari pengertian tentang produk 
derivatif dan GOFX, alur transaksi di dalam bursa, 

berbagai tipe analisis, mindset trading, hingga 
indikator analisis yang yang lazim digunakan traders 
profesional. Namun, belajar trading rasanya kurang 
lengkap tanpa bimbingan tentang cara-cara trading 
yang aman. Kita semua tahu, bagaimana trading 
juga erat dengan modus-modus penipuan. Maka 
dari itu, ICDX dan Finansialku juga berkolaborasi 
dalam FINTALK (Finansialku Talk), segmen podcast 
Finansialku yang membahas tentang dunia keuangan 
bersama para pakarnya. 

Traders, khususnya traders forex, perlu ekstra hati-
hati dalam memilih pialang. Jangan sampai terjebak 
dalam ‘surat-surat izin’ palsu dan janji-janji manis 
pialang bodong. Nah, dalam FINTALK Episode 
106: Apakah Aman Trading Forex untuk Pemula 
Kategori Trading Berjangka, pendengar diajak 
untuk berkenalan dengan dunia trading derivatif, 
perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, 
lembaga regulasinya, dan tentunya cara-cara 
mengenali pialang bodong dan menghindari modus 
penipuan berkedok trading. (Btari Nadine)

Milenial Lirik 
Derivatif Selama 
Pandemi
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Di awal tahun 2021, ICDX cukup dikejutkan dengan 
beredarnya grup telegram mengatasnamakan ICDX 
dengan ratusan anggota. Perkara ini memang 

bukan yang pertama kali bagi ICDX, tetapi kami sangat 
menyayangkan beberapa anggota grup yang telah 
mentransfer sejumlah dana kepada para admin palsu. 

Dalam grup tersebut, admin juga mengatasnamakan salah 
satu trader saham profesional yang memang cukup populer 
di media sosial untuk konten-konten informatifnya mengenai 
saham. Grup “ICDX” ini juga memiliki akun Instagram 
aktif dengan kurang lebih 17 ribu followers. Dalam akun 
Instagram tersebut, admin menyertakan surat izin palsu 
sebagai “bukti” bahwa layanan investasinya teregulasi. 

Setelah kami telisik lebih lanjut, surat izin tersebut 
mengatasnamakan lembaga regulator Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), bukan Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang memang regulator 
resmi bursa ICDX. Sebagaimana kita ketahui, OJK 
merupakan regulator dari bursa efek, bukan bursa 
komoditi. Jelas bahwa surat ini bukanlah surat asli. Namun, 
apabila calon korban penipuan tidak memiliki informasi 
mendalam mengenai cara kerja trading, jenis-jenis bursa 
di Indonesia, serta prosedur pembuatan akun trading yang 
sesuai dengan izin dari regulator, maka calon korban bisa 
saja mempercayai surat izin tersebut. 

HATI-HATI! Penipuan 
Berkedok Trading dan Bursa

Selain itu, meski grup telegram mengatasnamakan bursa 
ICDX, yang mana secara resmi terdaftar PT Bursa Komoditi 
dan Derivatif Indonesia, tetapi akun Instagram menyebutkan 
nama “perusahaan” sebagai PT INVESTASI TRADING 
SUKSES. Sementara, apabila korban menyetorkan sejumlah 
dana yang dimintakan, maka korban akan terhubung pada 
rekening bank pribadi, bukan rekening perusahaan. 

Selain ketidaksesuaian nama dan izin, salah satu ciri modus 
penipuan berkedok investasi adalah janji keuntungan. 
Dalam deskripsi akun Instagram, admin tersebut 
menyatakan “Win 99% Lose 1%”. Pialang dan bursa resmi 
manapun tidak akan benar-benar menjanjikan kepastian 
seperti itu, sebab dalam trading, kemungkinan kalah atau 
menang tergantung daripada situasi pasar dan strategi 
yang dijalankan masing-masing trader. Seringkali, strategi 
yang sama tidak akan memberikan hasil yang sama dalam 
situasi pasar yang dinamis dan terus berubah-ubah. 

Terkait kasus ini, tim ICDX telah bertindak cepat dalam 
menangani kasus ini dan sudah melaporkannya kepada 
pihak berwajib. Selalu cek dengan seksama terlebih dahulu 
sebelum berinvestasi, ya!
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Tips Sederhana untuk
Menghindari Modus Penipuan

Biasanya penipu menggunakan rekening pribadi
Seperti kasus penipuan yang mengatasnamakan ICDX 
Group, banyak sekali kasus penipuan yang menggunakan 
rekening pribadi sebagai rekening penampungan dana 
investor. Padahal, apabila sebuah perusahaan di bidang 
layanan finansial hendak menampung dana nasabah, 
maka perusahaan diwajibkan untuk memiliki rekening atas 
nama perusahaan. Sehingga, aktivitasnya dapat diawasi 
oleh lembaga regulator, berbeda dengan aktivitas rekening 
pribadi. 

Tidak ada surat izin resmi atau palsu
Surat izin memang mudah dipalsukan. Maka dari itu, Anda 
perlu mengidentifikasi beberapa hal yang bisa jadi janggal 
ketika melihat surat izin palsu, seperti tanda tangan, nama 
dan jabatan yang memberi wewenang, materai, cap, hingga 
kesesuaian lembaga regulator. Dalam kasus penipuan 
yang mengatasnamakan ICDX, surat izin jelas palsu sebab 
dikeluarkan oleh OJK, bukan oleh BAPPEBTI yang mana 
merupakan regulator resmi bursa komoditi. 

Tidak terdaftar di lembaga regulator
Biasanya, nama “perusahaan” tidak terdaftar secara resmi 
di lembaga regulator dengan berbagai dalih. Sehingga, 
penipu seringkali menggunakan nama perusahaan yang 
sudah terdaftar resmi, seperti nama ICDX. Apabila hal 
ini terjadi, tentu ketika calon klien mengecek di lembaga 
regulator, nama perusahaan sudah terdaftar. 

Maka dari itu, calon klien perlu menelusuri informasi-
informasi lain. Sebagai contoh, nama rekening tempat dana 
klien disimpan, channel-channel digital resmi perusahaan, 
prosedur cara kerja dan mekanisme yang diterapkan oleh 
perusahaan, hingga cara persuasi perwakilan “perusahaan” 
tersebut.

Tidak ada jaminan
Klien seringkali diburu-buru untuk mentransfer sejumlah 
dana agar segera “diinvestasikan” oleh “perusahaan” 
tersebut. Data diri yang diminta dari klien juga biasanya 
sederhana saja (sebab tujuan akhir mereka adalah 
menghindari para korbannya sejauh mungkin). Klien 
biasanya tidak diberi jaminan resmi berupa perjanjian 
legal, yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak klien dan 
pihak perusahaan.

Janji terlalu “manis”
Meskipun telah mendapat himbauan dan waspada dengan 
modus penipuan, terkadang orang masih terlena dengan 
janji-janji persuasif. Salah satu tanda yang bisa Anda 
jadikan dasar untuk curiga adalah janji keuntungan yang 
pasti. Ingat, semua investasi dan bahkan semua keputusan 
yang Anda ambil terkait pengelolaan keuangan Anda, pasti 
memiliki risiko. Hanya saja, tingkat risikonya berbeda-beda. 
Ada jenis investasi high risk-high return, ada juga low risk-
low return. 

Risiko dalam keuangan memang tidak dapat dihindari, 
tetapi bisa dikelola. Maka dari itu, layanan finansial yang 
handal pasti akan menawarkan untuk membantu Anda 
mengelola risiko, bukan memberikan janji “bebas risiko 
rugi” atau “pasti profit 100%”. (Btari Nadine)
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Sukses bukan hanya diukur dari prestasi seseorang saja, 
tetapi juga dari usahanya. Seorang atlet tidak akan 
menjadi juara dunia tanpa latihan dan konsistensi. 

Seorang juara catur dunia tidak akan menang tanpa trial-
and-error strategi dan taktik bermain catur. Sukses bukan 
keberuntungan atau warisan. Sukses bisa diasah.
 
Inilah yang mendasari PT Victory International Futures 
(VIF), pialang anggota bursa ICDX paling inovatif per 
Januari 2021, untuk membentuk generasi futures traders 
profesional. VIF memang memiliki spesialisasi sebagai 
pialang berjangka dalam memberikan wawasan yang 
dinamis dan pengetahuan profesional yang mendalam.
 
Kondisi pasar forex, indeks saham berjangka dan komoditas 
(fokus utama VIF) memiliki volatilitas pasar yang tinggi. Maka 
dari itu, membantu nasabah-nasabahnya dalam membuat 
keputusan yang tepat dan menjadi traders profesional yang 
sukses di era modern ini menjadi komitmen penuh dari VIF.

Victory Kembangkan 
Generasi Traders Profesional

Dibantu oleh tim analis yang handal, VIF secara rutin 
memberikan market insight dan berita-berita yang berguna 
bagi nasabah-nasabahnya dalam melakukan analisis 
fundamental. Untuk memperkuat hasil analisis, VIF juga 
membantu nasabah-nasabahnya dalam menguasai analisis 
teknikal melalui berbagai kelas online. Upaya-upaya 
ini diharapkan dapat membantu para nasabah dalam 
membuat keputusan yang bijak dan terkalkulasi dengan 
matang.

Tim analis VIF juga memiliki akses terhadap sumber-sumber 
berita tercepat dan terpercaya dari mancanegara, serta 
relasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan 
keputusan penting, dimana keputusan tersebut akan 
memberi pengaruh signifikan terhadap pasar.

Kelas-kelas Profesional VIF
Selama masa pandemi, aktivitas fisik masyarakat menjadi 
sangat terbatas. Tidak sedikit dari investor yang akhirnya 
melirik futures trading sebagai alternatif investasinya, serta 
stock traders yang melihat peluang baru dalam futures 
trading setelah ‘kejatuhan’ pasar saham cukup dalam.
 
Meski terbatas secara fisik, namun hal tersebut tidak menutup 
upaya tim VIF dalam membimbing para nasabahnya dan 
masyarakat yang tertarik pada dunia trading untuk ditekuni 
secara profesional. VIF secara rutin menggelar kelas-kelas 
online dengan variasi topik-topik yang akan memberikan 
panduan dan insight mendalam kepada traders. Mulai 
dari kelas-kelas mendasar, seperti multilateral dan bilateral 
trading, pengelolaan risiko dan perbedaan analisis 
fundamental dan teknikal, hingga kelas-kelas yang khusus 
untuk trader  mahir, seperti kelas manajemen risiko, hingga 
teknologi-teknologi terkini, yaitu autochartist.

Teknikal vs Fundamental
Kelas ini diperuntukkan bagi traders pemula yang ingin 
menajamkan analisisnya dengan menggunakan teknik 
dasar, yaitu analisis teknikal dan fundamental. Selain 
penjabaran tentang perbedaannya, kelas ini juga 
mengajarkan tentang bagaimana cara mengkombinasikan 
kedua analisis ini.

Simple Trade with Autochartist
Kemudahan trading didukung oleh inovasi teknologi yang 
kian dinamis. Autochartist menjadi salah satu teknologi 
terkini dalam dunia trading yang penting untuk dipelajari 
oleh traders profesional. Autochartist sendiri merupakan 
fasilitas pattern-recognition yang sangat canggih untuk 
menganalisis situasi pasar secara otomatis.

Risk & Money Management
Baik traders maupun calon traders, perlu membekali diri 
dengan pemahaman mumpuni tentang risiko. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa semua jenis investasi maupun alternatifnya 
memiliki risiko, termasuk trading. Maka dari itu, penting 
bagi setiap trader untuk mengelola risikonya, sehingga ia 
dapat menyesuaikan pengelolaan keuangannya dengan 
baik.

Basic Chart Pattern
Bagi traders yang cenderung menyukai penggunaan analisis 
teknikal, tentunya perlu juga membekali diri dengan trik-
trik membaca pola pada chart yang tampil pada platform 
trading.

Multilateral dan Bilateral Trading
Dengan pilihan platform transaksi yang menggunakan 
MetaTrader5, ada pilihan bagi traders untuk bertransaksi, 
baik secara multilateral maupun bilateral. Apabila traders 
ingin bertransaksi langsung di dalam bursa dan ingin 
menjadi penggerak likuiditas pasar karena banyaknya 
pelaku pasar yang bertransaksi, maka pilihan tepat adalah 
transaksi multilateral. Tetapi, jika traders ingin bertransaksi 
di luar bursa (over the counter) dengan pedagang sebagai 
lawan transaksi secara langsung, maka pilihannya adalah 
transaksi bilateral atau biasa kita sebut dengan Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA). (Btari Nadine)

ICDX MembershipICDX Membership
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Komoditas 2021: Kian Bersinar 
Atau Masih Meredup?

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi virus 
COVID-19 telah menyebabkan hampir 
semua kompleks komoditas pada tahun 2020 

mengalami turbulensi. Upaya pembatasan serta 
himbauan untuk meminimalisasi pertemuan sosial 
di luar rumah yang dilakukan untuk mengendalikan 
penyebaran virus, juga turut memangkas permintaan 
sejumlah komoditas dan mengganggu rantai 
pasokan.

Memasuki tahun 2021 ini, isu apa sajakah yang akan 
mempengaruhi pasar komoditas? Bagaimana kira-
kira kinerja dari pasar komoditas? Apakah masih 
meredup ataukah kembali bersinar?

Vaksinasi dan Selamat Datang untuk Biden
Jika ditanya isu mana yang paling mempengaruhi 
gejolak pasar komoditas dan perekonomian global 
pada tahun 2020, tentunya semua jawaban akan tertuju 
pada pandemi virus COVID-19. Mengutip dari Bank 
Dunia, perekonomian global mengalami kontraksi 
sebesar 4.3% pada tahun 2020 akibat pandemi ini 
dan telah menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi 
di seluruh dunia.  Bank Dunia dalam Prospek Ekonomi 
Global Januari 2021 mengungkapkan bahwa 
output ekonomi global diperkirakan akan tumbuh 
4% pada tahun 2021 (meski masih tetap lebih dari 
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5% di bawah tren pertumbuhan sebelum pandemi). 
Pertumbuhan ini diperkirakan dengan asumsi bahwa 
distribusi vaksin COVID-19 dilakukan secara meluas 
sepanjang tahun.

Prospek Ekonomi Global
(World Bank, Januari 2021)

Dalam laporannya, World Bank juga mengatakan 
bahwa prospek jangka pendek tetap sangat tidak pasti. 
Hasil pertumbuhan yang berbeda masih mungkin 
terjadi, seperti skenario penurunan, dimana infeksi 
terus meningkat dan peluncuran vaksin tertunda 
dapat membatasi ekspansi global menjadi 1.6% pada 
tahun 2021. Sementara itu, dalam skenario naik, 
pengendalian pandemi yang berhasil dan proses 
vaksinasi yang lebih cepat dapat meningkatkan 
pertumbuhan global hingga hampir 5 %.       

Dengan kata lain, fokus pasar global di tahun 2021 
ini nampaknya akan lebih tertuju pada dua isu 
utama, yakni vaksinasi serta kinerja AS di bawah 
kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden, yang 
akan mulai menjabat secara resmi pada tanggal 20 
Januari.

Vaksinasi sendiri sebenarnya telah dimulai pada 
bulan Desember lalu di Inggris, AS dan negara-
negara Eropa melalui ijin penggunaan darurat vaksin 
Pfizer dan Moderna. Sementara, negara-negara lain 
dijadwalkan akan mulai melakukan vaksinasi pada 
awal tahun 2021.

Di tengah euphoria vaksinasi tersebut, Inggris sebagai 
negara barat pertama yang melakukan vaksinasi, 
juga melaporkan kasus mutasi virus COVID-19. 
Mutasi virus ini disebutkan hampir 70% lebih menular 
dibanding virus varian awalnya. Selain Inggris, mutasi 
virus COVID-19 juga dilaporkan telah menyebar di 
beberapa negara Eropa, Timur Tengah, Kanada, Asia, 
Afrika dan Australia. Alhasil, pembatasan yang lebih 
ketat serta penguncian di berbagai negara kembali 
dilakukan.

Isu utama selanjutnya adalah berakhirnya era Trump 
pada 20 Januari 2021 lalu, yang digantikan oleh Joe 
Biden, telah memicu berbagai spekulasi akan kinerja 
AS di masa mendatang. Spekulasi positif menyebutkan 
bahwa era Biden nanti akan mengucurkan lebih banyak 
stimulus ekonomi, serta arah kebijakan dagang yang 
menjadi lebih bersahabat dibandingkan dengan era 
Trump. Sementara itu, spekulasi negatif menyebutkan 
bahwa akan terjadi perombakan besar untuk sektor 
energi AS. Sesuai dengan janji kampanyenya, Biden 
akan mempercepat transisi dari bahan bakar fosil 
menjadi energi bersih, mengurangi emisi, mengekang 
perubahan iklim. Sehingga, pangsa industri minyak 
dan gas AS diperkirakan akan mengalami hambatan 
dengan rencana untuk moratorium izin pengeboran 
baru di AS.

Komoditas Energi
Kompleks komoditas energi merupakan komoditas 
yang paling terpukul dengan pandemi virus 
COVID-19, khususnya minyak mentah. Aksi 
pembatasan dan penguncian telah membuat aktivitas 
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Sejak bulan April 2020 hingga awal Januari, harga 
minyak terlihat sudah mulai kembali pulih dengan 
pergerakan di atas $50 per barel. Namun, harga 
minyak diperkirakan masih akan tertekan setidaknya 
hingga kuartal II 2021, terlebih dengan kondisi Cina–
konsumen minyak terbesar kedua dunia–yang saat ini 
menghadapi gelombang baru infeksi virus COVID-19.

Harga minyak berpotensi menguat apabila distribusi 
vaksin berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 
dimana kelancaran vaksinasi tentu akan membantu 
pulihnya aktivitas perjalanan dan meningkatkan 
permintaan bahan bakar. Selain itu, penemuan vaksin 
untuk mutasi virus COVID-19 juga akan membantu 
pemulihan di kompleks komoditas energi lebih lanjut.

Sementara untuk komoditas energi hijau, diperkirakan 
akan mengalami peningkatan permintaan di 
tahun 2021 seiring dengan menjabatnya Joe Biden 
sebagai Presiden AS, yang berambisi untuk menekan 
pembangkit listrik berbahan bakar gas, meningkatkan 
penjualan kendaraan listrik, serta mengurangi 
penggunaan bensin dan solar.

Komoditas pertanian secara umum tetap stabil, 
bahkan cenderung naik. Mengutip dari World Bank, 
harga komoditas pertanian mengalami kenaikan 
sebesar 4% pada tahun 2020, yang sebagian besar 
dipicu oleh kekurangan pasokan dan permintaan 
minyak nabati dan makanan yang lebih kuat dari 
perkiraan.

Pada tahun 2021, diperkirakan harga komoditas 
pertanian akan mengalami peningkatan lebih lanjut. 

ICDX Group Insight

industri dan perjalanan menurun drastis, sehingga 
berdampak pada lesunya permintaan minyak mentah 
dan penurunan harga komoditas ini. 

Hal ini didukung dengan tren peningkatan impor 
komoditas pertanian oleh Cina, yang diperkirakan 
masih akan tetap berlanjut hingga 2021, serta 
harapan akan meredanya tensi antara AS dan Cina 
di bawah kepemimpinan Biden.

Komoditas Logam
Secara umum, komoditas logam (tidak termasuk 
logam mulia) bergerak datar pada tahun 2020, karena 
penurunan permintaan di paruh pertama 2020 yang 
diakibatkan oleh pembatasan aktivitas pabrik dan 
logistik di berbagai negara untuk menekan angka 
penyebaran kasus COVID-19. Harga komoditas 
logam terlihat mulai kembali menguat pada paruh 
kedua 2020 yang didukung oleh pemulihan aktivitas 
industri di Cina, dimana telah menyebabkan lonjakan 
permintaan logam–Cina berkontribusi sekitar 
setengah dari konsumsi logam global.

Sementara untuk logam mulia, khususnya emas, 
terjadi peningkatan harga di tahun 2020. Hal ini 
dipicu oleh meningkatnya permintaan sebagai imbas 
dari pelarian investasi aset berisiko tinggi ke aset 
safe-haven. Selain itu, depresiasi dolar AS (USD), 
penurunan suku bunga, dan gangguan produksi 
tambang emas karena pembatasan aktivitas, juga 
turut mendukung kenaikan harga logam mulia.

Diperkirakan harga komoditas logam akan naik 5 % 
pada 2021 ini, bersamaan dengan ekspektasi rebound 
dalam permintaan global. Namun, kenaikan tersebut 
juga berpotensi tertahan, mengingat situasi Cina yang 
saat ini yang tengah menghadapi gelombang baru 
virus COVID-19. (Girta Yoga)
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Peluang Besar 2021:
Temukan Gaya Baru Anda!

Tahun 2020 adalah tahun penuh kejutan. 
Pandemi dan berbagai pembatasan aktivitas 
telah membawa perubahan signifikan. Tahun 

2020 telah ditutup “manis” dengan besarnya 
harapan rebound kuat. Namun, banyak yang masih 
harus dilakukan di bidang kebijakan kesehatan dan 
ekonomi untuk pemulihan akibat kontraksi parah 
di tahun 2020 dan memastikan pemulihan tersebut 
berkelanjutan. Mengingat beragamnya sentimen 
yang sudah menyambut pasar di tahun 2021 ini, 
maka muncul tiga pertanyaan besar terkait prospek 
global. 

Pertama, bagaimana pembatasan yang diperlukan 
untuk mengekang penularan mempengaruhi aktivitas 
dalam waktu dekat sebelum vaksin mulai memberikan 
perlindungan yang efektif di seluruh masyarakat?

Kedua, bagaimana ekspektasi peluncuran vaksin dan 
dukungan kebijakan akan mempengaruhi aktivitas?

Ketiga, bagaimana kondisi keuangan dan harga 
komoditas berkembang?

Prediksi dan Ekspektasi 2021
Pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 
diproyeksikan berkontraksi 4,9 %, dengan Amerika 
Serikat tumbuh negatif 8%, Eropa minus 10,2%, 
Jepang minus 6%, dan Indonesia minus 2 %. Cina 
mungkin satu-satunya negara yang akan mencatatkan 
pertumbuhan positif dengan proyeksi 1,2 %.

Menurut JP Morgan, meski di tengah ketidakpastian 
yang luar biasa, ekonomi global tahun ini 
diproyeksikan tumbuh 5,8% dan 4,2% pada tahun 
2022. 

Perkiraan tahun 2021 direvisi naik 0,3% relatif terhadap 
perkiraan sebelumnya, yang mana mencerminkan 
ekspektasi akan penguatan kegiatan yang didukung 
oleh ditemukannya vaksin di akhir tahun 2020, serta 
dukungan kebijakan di beberapa negara besar. 

Sementara menurut IMF, ekonomi global diproyeksikan 
tumbuh 5,5% pada 2021 dan 4,2% pada 2022.

“Menelisik dari regional utama pemegang setir 
kemudi raksasa perekonomian dunia, kekuatan 
pemulihan diproyeksikan akan bervariasi secara 
signifikan di berbagai negara, tergantung pada 
akses ke intervensi medis, efektivitas dukungan 
kebijakan, dan karakteristik struktural yang 
memasuki krisis.”

Investor memasuki tahun ini dengan sikap yang 
lebih baik berkat peristiwa positif pasar, termasuk 
prospek vaksinasi yang meluas. Penemuan vaksin 
dapat membantu sepertiga populasi untuk kembali 
ke aktivitas normal mereka tetapi hanya pada tingkat 
60% hingga 70% dibandingkan sebelum pandemi. 

Selain itu, pemerintahan Joe Biden diharapkan dapat 
merangkul sistem multilateral. Tetapi, hal ini belum 
tentu menyelesaikan semua masalah. Para analis 
menilai, dunia kini sedang menghadapi satu tahun 
penurunan ekonomi yang serius, dan dibutuhkan 
setidaknya tiga tahun untuk pulih – terbukti dari mulai 
melunaknya pertumbuhan aktivitas global di fase 
pergantian tahun.

Dari grafik tersebut, statistik perkembangan 
harian kasus COVID-19 di AS masih beberapa 
kali menyentuh, bahkan melewati, nilai rata-rata 
mingguan. Ada kemungkinan besar bahwa selama 
bulan-bulan musim dingin di awal tahun 2021, 
infeksi COVID-19 akan meledak di seluruh negeri 
dan menyebabkan lockdown di sebagian wilayah. 
Lockdown ini jauh jauh lebih kecil skalanya secara 
global dibanding bulan April 2020, ketika 95% orang 
Amerika berada di bawah perintah tinggal di rumah. 
Namun, langkah ini disinyalir akan memperlambat 
laju kinerja ekonomi positif hingga akhir tahun 2021.

Sementara itu, The Fed terus mempertahankan sikap 
kebijakan yang sangat akomodatif. Bahkan, dengan 
ekspektasi kuat untuk tahun 2021, fokus The Fed 
untuk menghasilkan overshoot inflasi masih akan 
meninggalkan banyak landasan untuk ekspansi, 
dalam memperkuat dan memperluas dampak dari 
kebijakan mereka.

Sebelumnya, Cina menunjukkan ketahanan yang 
cukup kuat terhadap disrupsi pandemi dibandingkan 
dengan mayoritas negara berkembang lain, bahkan 
negara-negara maju. Namun kini, perekonomian 
Cina telah kembali ke tingkat output yang hampir 

Indikator Aktivitas Global

Source: J.P. Morgan forecast

Source: International Monetary Fund

Source: International Monetary Fund

Source: International Monetary Fund

AMERICA

CHINA
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sama sebelum pandemi. Hal ini merupakan 
pencapaian yang signifikan, mengingat kedalaman 
penurunan kuartal pertama. Di sisi lain, IMF juga 
tidak mengharapkan negara-negara besar lainnya 
untuk kembali ke tingkat ekonomi sebelum COVID-19 
hingga 2022. 

Konsumsi telah mengejar produksi dan hal ini penting 
bagi prospek kebijakan pemerintah. Pemerintah Cina 
fokus pada konsep sirkulasi ganda yang bertujuan 
untuk menyeimbangkan kembali ekonomi menuju 
permintaan domestik dan menjauhi ketergantungan 
pada ekspor dan penanaman modal. 

Pemerintah yakin bahwa transisi ini diperlukan 
untuk memastikan bahwa Cina tidak jatuh ke dalam 
perangkap pendapatan menengah. Bersama People’s 
Bank of China, pemerintah telah mendiskusikan 
kapan harus mulai mengurangi jumlah stimulus. 
Kemungkinan paling besar adalah melanjutkan 
penyerahan dari kebijakan moneter ke stimulus fiskal, 
dimana kebijakan fiskal harus tetap mendukung 
hingga 2021.

INDONESIA
Berdasarkan asumsi makro ekonomi 2021, pemerintah 
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,5% 

Pasar keuangan, terutama komoditas, masih akan 
berfluktuasi pada tahun 2021. Namun, volatilitas 
tahun ini diantisipasi kurang berfluktuasi dibanding 

2020. Dunia tidak dapat memastikan kapan kehidupan 
akan kembali normal, sehingga tingkat ketidakpastian 
yang tinggi tetap akan muncul sepanjang tahun 2021. 
Hal ini tentunya akan membuka peluang-peluang 
baru. 

Faktor-faktor yang akan berkontribusi pada volatilitas 
pasar tahun ini meliputi kecepatan peluncuran vaksin, 
ukuran dan waktu dari stimulus fiskal tambahan, 
serta perubahan dalam ketegangan perdagangan 
dan lingkungan peraturan di bawah pemerintahan 
Biden. Dilihat dari sisi positif, pengumuman vaksin 
dan berlalunya ketidakpastian selama pemilu AS, telah 
menghilangkan dua poin kekhawatiran jangka pendek 
terkait prospek 2021. Selain itu, pembuatan vaksin, 
distribusi, dan efektivitasnya, dapat meningkatkan 
ekspektasi akan berakhirnya pandemi yang lebih 
cepat daripada yang diantisipasi.. 

Ekspektasi tersebut tentu dapat mengakibatkan 
tingkat konsumsi, investasi, dan pemulihan lapangan 
kerja yang kuat. Perusahaan dapat mempekerjakan 
dan memperluas kapasitas lapangan kerja untuk 
mengantisipasi kenaikan permintaan. Bersamaan 
dengan dukungan kebijakan fiskal, perolehan 
pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan juga 
akan mendukung pengeluaran yang lebih tinggi dan 
besar daripada yang diproyeksikan. Namun, lonjakan 
infeksi pada akhir 2020 (termasuk ditemukannya 
varian baru virus), lockdown baru, serta masalah 
logistik dan distribusi vaksin akan menjadi tantangan 
penting untuk sentimen yang optimis. Banyak yang 
masih harus dilakukan dalam kebijakan kesehatan 
dan ekonomi untuk membatasi dampak yang terus-
menerus dari kontraksi parah di tahun 2020 dan 
memastikan pemulihan yang berkelanjutan. 

Risiko utama saat ini sebetulnya ada pada besarnya 
optimisme investor sejak pengumuman vaksin. 
Investor diposisikan untuk memiliki ekspektasi akan 
keuntungan, yang mana akan membuat pasar rentan 
terhadap berita yang mengecewakan – yang bisa 
dilacak dari laporan negative perkembangan suasana 
pandemi global dan potensi penurunan permintaan 
pada awal 2021 karena program dukungan 
pemerintah berakhir dan tidak diperbarui. 

Risiko yang Perlu 
Diantisipasi:
Akankah 2021 masih 
menawarkan volatilitas 
untuk pasar keuangan?

Rekomendasi untuk Traders
Meski peluang yang ditawarkan di tahun 2021 cukup 
tinggi, terutama dari pasar derivatif, ada beberapa 
poin penting yang perlu dijadikan pedoman, khususnya 
bagi traders, dalam menyikapi dan memanfaatkan 
peluang yang ada. 

Hindari prediksi yang gegabah
Situasi pasar pada tahun 2020 merupakan salah 
satu contoh terbaik dari besarnya kemungkinan 
prediksi yang meleset. Tidak ada yang mengantisipasi 
besarnya dampak yang terjadi: pandemi besar, 
ekonomi terburuk dalam seabad, situasi politik yang 
‘gila’, hingga rebound kuat yang terjadi di akhir tahun.

Prediksi memang dapat membantu kita mempersiapkan 
diri untuk volatilitas di masa depan, tetapi reaksi 
terhadap peristiwa yang berubah tanpa diduga adalah 
kunci paling penting bagi traders. Mengantisipasi 
pergerakan sentimen dan tren baru yang muncul 
dapat melindungi traders dengan lebih baik daripada 
hanya mengandalkan ‘prediksi yang matang’. Ingat, 
jangan fokus pada antisipasi dan prediksi saja. Tetap 
waspada dan jangan bereaksi dengan gegabah.

- 5,5%. Jika pemulihan ini dapat dicapai, maka 
Indonesia dapat kembali pada pertumbuhan ekonomi 
jangka panjangnya. 

Pemerintah Indonesia kini diharapkan mulai 
melakukan transformasi besar-besaran untuk 
memperbaiki masalah-masalah domestik Indonesia, 
yaitu meningkatnya NPLs (Non-Performing Loan), 
stagnasi FDI (Foreign Direct Investment) dan investasi 
dalam negeri, menurunnya impor mesin dan bahan 
baku, perlambatan ekonomi global, dan fakta bahwa 
perdagangan dunia tidak akan segera membaik. 

Penerapan stimulus untuk menghidupkan kembali 
konsumsi domestik sangat penting dilakukan agar 
bisnis dapat kembali normal. Stimulus menjadi kunci 
untuk meningkatkan konsumsi domestik hingga tahun 
depan. 

Selain itu, Indonesia juga perlu memperbaiki iklim 
perdagangan dan investasi dengan merampingkan 
prosedur ekspor-impor dan investasi. Berdasarkan 
rilis terbaru pada saat penulisan, anggaran keuangan 
dalam negeri Indonesia telah menitikberatkan 
pendanaan pada sektor UMKM (Usaha Kecil dan 
Menengah), sebagai “bahan bakar” untuk terus 
memompa gerak perekonomian dalam negeri.
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Risiko Minimal Melalui 
Produk Derivatif

Derivatif merupakan aset finansial yang 
didasarkan pada harga aset tertentu seperti 
saham, indeks, obligasi, mata uang, hingga 

komoditi pertambangan dan perkebunan. Produk-
produk derivatif yang kita kenal selama ini dapat 
diperdagangkan melalui bursa ataupun di luar bursa. 
Hal ini tergantung pada jenis produk derivatif yang 
akan digunakan. 

Sebagai contoh, kontrak berjangka (futures) 
merupakan produk derivatif yang ditransaksikan di 
dalam bursa. Kelebihan dari perdagangan di dalam 
bursa ini adalah keamanan antara kedua pihak 
yang bertransaksi lebih terjamin. Sementara, kontrak 
forward yang juga termasuk dalam produk derivatif, 
ditransaksikan di luar bursa. Meski sekilas tampak 
sejenis, namun perdagangan yang terjadi di luar bursa 
bisa menimbulkan risiko-risiko yang tidak diinginkan, 
seperti default.

Produk derivatif terbagi atas beberapa jenis, 
diantaranya kontrak berjangka (futures), Kontrak 

forward, dan options. Ketiga jenis kontrak derivatif 
tersebut berguna untuk meminimalisasi paparan risiko 
dari potensi pergerakan harga di masa depan. Lalu, 
apa yang membedakan ketiga jenis kontrak tersebut?

Kontrak Forward
Kontrak ini tergolong sebagai kontrak penyerahan, 
baik untuk melakukan penjualan atau pembelian 
aset di masa depan. Kontrak forward juga berguna 
untuk melakukan penguncian harga aset pada saat 
dilakukan penyerahan di masa depan. 

Transaksi perjanjian jual-beli ini dilakukan secara 
langsung oleh kedua belah pihak tanpa perantara. 
Dengan kata lain, transaksi terjadi di luar lembaga 
yang berwenang, seperti bursa, untuk menangani 
transaksi tersebut. Transaksi seperti ini biasanya 
disebut over the counter (OTC). 

Selain terjadi di luar bursa, ciri yang juga umum 
dari kontrak forward adalah pembentukannya yang 
disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang 

Tidak ada pendekatan trading yang “paling tepat”
Pendekatan terbaik untuk pasar sangatlah subjektif. 
Beberapa orang melakukannya dengan mengikuti tren 
dan momentum. Sementara yang lainnya melakukan 
permainan nilai dan analisis fundamental. Pendekatan 
mana yang paling berhasil akan bergantung pada 
cara tiap trader melihat pasar dan metodologi yang 
digunakan untuk melindungi modal dan menemukan 
posisi terbaik untuk masuk ke dalam pasar.

Usahakan untuk mengembangkan gaya pendekatan 
paling logis dan nyaman bagi pribadi masing-masing. 
Jika suatu pendekatan tidak berfungsi dengan baik 
dalam situasi Anda, maka lakukanlah modifikasi atau 
ganti total pendekatan yang digunakan. Pasar akan 
terus berubah, yang berarti pendekatan terbaik pun 
juga akan berubah setiap saat. 

Keuntungan terjadi secara sporadis
Pasar adalah, dan akan selalu, bersiklus. Trader 
pemula kemungkinan besar memiliki gambaran yang 
tidak realistis tentang pasar yang lebih besar. Trader 
yang bijak akan memperhatikan pengembangan 

keahliannya dan memperhatikan portofolio yang 
terukur. 

Prinsip yang paling lumrah dan sering digunakan 
oleh trader profesional di pasar saat ini adalah porsi 
80:20. Biasanya, trader akan menghasilkan 80% 
dari keuntungan mereka dalam 20% waktu yang 
digunakan untuk trading. Sementara, 80% dari sisa 
waktu, mereka gunakan untuk porsi belajar dan 
memperbaiki kesalahan.

Salah satu kemampuan untuk trading dengan efektif 
adalah kemampuan untuk bersabar. Memulai 
langkah-langkah kecil untuk memperoleh ‘hasil’ 
(tidak selalu berupa keuntungan materi!) jangka 
panjang. Tentunya, proses ini juga didampingi 
dengan pengambilan keputusan tegas pada waktu 
yang tepat saat trading. Waspada akan kondisi yang 
kian berubah menjadi kunci untuk mempertahankan 
keuntungan. Dengan demikian, peluang yang tersedia 
akan membuahkan hasil yang “manis” di waktu yang 
tepat. (M. Dzaki Adani)
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terlibat, sehingga dapat terjadi perbedaan antara 
kontrak forward yang satu dengan yang lain walau 
atas aset yang sama.

Kontrak Futures
Serupa dengan kontrak forward, kontrak futures juga 
terjadi antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual, 
untuk menyerahkan aset dengan harga tertentu dan 
pada waktu tertentu di masa mendatang. Namun 
berbeda dari kontrak forward, kontrak futures diatur 
oleh bursa dan diselesaikan melalui lembaga kliring. 
Hal inilah yang membuat transaksi kontrak futures 
lebih aman dari risiko default salah satu pihak. 
Spesifikasi transaksi juga menjadi lebih teratur, yang 
mana memasukkan kuantitas aset, waktu dan metode 
penyerahan.

Options 
Options disebut juga sebagai kontrak opsi, yang 
merupakan jenis kontrak untuk mentransaksikan hak 
tertentu, baik untuk membeli atau untuk menjual. 
Pemilik posisi beli pada kontrak opsi memiliki pilihan 
untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi haknya. 
Hal ini tentunya berbeda dengan kontrak forward 
dan futures, dimana pada saat jatuh tempo, kedua 
belah pihak memiliki kewajiban membayar atau 
menyerahkan barang.

Ketiga instrumen kontrak derivatif tersebut memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang 
lain, sehingga Anda bisa melakukan pemanfaatannya 
yang cukup luas untuk meminimalisasi risiko. (Nikolas 
Prasetia)

Karakteristik Forward Futures Options

Mekanisme Transaksi Luar bursa Dalam bursa Dalam bursa

Detail Kontrak
Disesuaikan dengan 

Kebutuhan/Permintaan
Terstandarisasi bursa Terstandarisasi bursa

Risiko Gagal Serah/
Bayar

Tinggi, karena tidak 
diselesaikan di lembaga 

kliring

Rendah, karena 
transaksi didaftarkan di 

lembaga kliring

Rendah, karena 
transaksi didaftarkan di 

lembaga kliring

Penyelesaian Kontrak Tunai/Fisik Tunai/Fisik

Pembeli Opsi: Berhak 
Eksekusi;

Penjual Opsi: 
Wajib menyerahkan 

jika pembeli opsi 
mengeksekusi haknya

Biaya/Syarat 
Pembukaan Kontrak

Disesuaikan dengan 
Kontrak

Menyerahkan margin, 
untuk proses marked to 

market

Premi, dibayarkan untuk 
membuka opsi

PT PHILLIP FUTURES yang ke-15th
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