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Zaman semakin berkembang, begitu pula dengan 
perempuan.  Telah banyak gebrakan baru yang 
diinisiasi oleh kaum perempuan dan stigma-stigma 
yang membatasi ruang gerak perempuan semakin tipis. 
Bagaimana partisipasi perempuan masa kini dalam 
dunia keuangan yang didominasi oleh laki-laki? Simak 
selengkapnya dalam THE SOURCE Issue 15.

ICDX Group Insight

Percakapan Masa Depan: 
Trading Kripto Buat Pemula

Pertumbuhan perdagangan 
kripto di Indonesia yang 
pesat telah menarik 

perhatian masyarakat dari 
berbagai lapisan. Modal yang 
dibutuhkan untuk mulai trading 
aset kripto, seperti Bitcoin, cukup 
terjangkau. Selain itu, peluang 
untuk memperoleh keuntungan 
secara aktif terbuka lebar. 
Namun, selayaknya instrumen 
keuangan baru lainnya, timbul 
banyak pertanyaan seputar 
instrumen keuangan digital ini. 

Bagaimana cara 
bertransaksinya? Dimana 
aset ini disimpan? Dari mana 

asalnya? Bagaimana aset kripto 
ditambang? Apakah aman? Siapa 
yang menjamin keamanannya? 
Bagaimana aturannya di 
Indonesia?

Untuk menjawab rasa penasaran 
tersebut, ICDX telah merangkum 
hal-hal yang perlu diketahui 
tentang aset kripto dalam webinar 
Percakapan Masa Depan: Trading 
Kripto Buat Pemula pada Jumat, 26 
Maret 2021 melalui Zoom. Dalam 
webinar kali ini, ICDX bersama 
Douglas Tan dari Bullwhales 
membahas mulai dari asal mula 
aset kripto, sistem transaksinya, 
hingga peluang pasarnya. Webinar 

ini cocok bagi pemula, baik 
pemula dalam trading, industri 
aset kripto, maupun pemula 
dalam pengelolaan keuangan. 

Masyarakat pun cukup antusias 
untuk perdagangan aset kripto 
ini dengan lebih dari 700 
pendaftar webinar. Topik-topik 
yang paling banyak dibahas 
dalam sesi diskusi meliputi tips 
dan trik menganalisis pasar 
kripto, keamanan transaksi, 
faktor yang mempengaruhi 
pergerakan harga aset kripto, 
dan sebagainya. (Btari Nadine)

Editorial
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Ekosistem Perdagangan Aset 
Kripto Terintegrasi

kripto. Pedagang aset kripto akan masuk ke dalam 
ekosistem mitigasi risiko yang komprehensif, sehingga 
perdagangan aset kripto akan terintegrasi secara real-
time. 

“Dengan mekanisme mitigasi risiko yang sudah 
melalui proses riset komprehensif, dikombinasikan 
dengan global best practice, perdagangan aset kripto 
di Indonesia akan lebih aman dan terjamin untuk 
nasabah,” ujar Jericho Biere, Research & Development 
Manager ICDX.

Pedagang aset kripto yang merupakan garis depan 
dalam perdagangan aset kripto Indonesia memiliki 
tantangan besar, terutama dari segi teknologi dan 
layanan atas keamanan dana dan aset kripto nasabah. 

Pesatnya perkembangan nilai transaksi aset kripto, 
serta besarnya potensi pemanfaatan aset kripto di masa 
depan, telah mendorong para pelaku industri untuk 
bergerak cepat sesuai dengan fungsi operasionalnya 
masing-masing. “Bursa dan lembaga kliring akan 
menjadi entitas pendukung yang berperan sebagai 

ICDX Group InsightICDX Group Insight

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 
meminta seluruh stakeholder terkait, termasuk 
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia 

(ICDX) untuk memfasilitasi perdagangan digital, 
seperti perdagangan blockchain. Sesuai dengan 
amanat tersebut, bursa ICDX dan lembaga kliring 
ICH telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang 
harus dipenuhi ke BAPPEBTI sebagai lembaga yang 
menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset 
kripto di Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana 
strategis pemerintah terhadap pengembangan dan 
pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Perdagangan aset kripto di Indonesia berkembang 
cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 
Salah satu hal yang menjadi perhatian seiring dengan 
perkembangan ini adalah penjaminan transaksi aset 
kripto. Pedagang aset kripto wajib melaporkan setiap 
transaksi yang terjadi kepada bursa dan lembaga 
kliring untuk menjaga keamanan data informasi. 
Lembaga kliring akan mengawasi aset kepemilikan 
yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan 
aset kripto, serta perputaran dana nasabah yang 
tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto.

Berkaitan dengan kebutuhan tersebut, ICDX dan ICH 
telah membuat rencana mitigasi risiko terstruktur 
dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di 
bursa, serta beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan 
transaksi dengan analisis yang komprehensif. 

Mekanisme tersebut disampaikan langsung oleh 
ICDX dan ICH kepada pedagang aset kripto dalam 
diskusi dan sosialisasi terkait perdagangan aset kripto 
di Indonesia. Diskusi yang diselenggarakan pada 3 
Maret 2021 ini ditujukan untuk menyelaraskan visi 
terkait pengembangan perdagangan aset kripto, 
serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset 

perpanjangan tangan regulator untuk pengawasan 
transaksi dan katalisator industri  aset kripto, ICDX 
dan ICH siap menjalankan mekanisme ini awal bulan 
depan,” tambah Jericho. 

Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara 
berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang 
terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel 
dan aman. 

Pedagang aset kripto akan berperan penting sebagai 
penyedia informasi atas operasional yang terjadi di 
lapangan, sehingga pengawas dan pedagang aset 
kripto dapat menghasilkan solusi berdasarkan fakta 
dan secara cepat bertindak untuk meminimalisasi 
risiko yang terjadi di masa mendatang. 

“Dengan kesiapan yang matang dari berbagai pihak 
yang terlibat dalam perdagangan aset kripto Indonesia 
ini, masa depan perdagangan aset kripto Indonesia 
akan lebih cerah dan bersaing di pasar global,” tutup 
Jericho. (Btari Nadine)
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Mengawali 2021, ICDX mengadakan sharing 
session bersama para anggotanya di kantor 
baru ICDX yang berlokasi di Jalan H. Fachrudin 

No. 26, Jakarta Pusat. Acara ini dibagi menjadi dua 
sesi selama dua hari, yaitu pukul 10.00 dan pukul 
14.00 pada 24-25 Maret 2021.

Sharing session di awal tahun ini menghadirkan 
seluruh divisi-divisi ICDX yang berkaitan erat dengan 
para anggotanya. Acara dibuka dengan sambutan 
dari Direktur Utama ICDX, Lamon Rutten, dan Direktur 
Utama ICH, Nursalam. Selanjutnya, para kepala divisi 
memberikan serangkaian materi sebagai topik-topik 
pilihan pada sharing session kali ini. 

Pembahasan dimulai dengan divisi Business 
Development yang mensosialisasikan tentang 
produk multilateral ICDX, yakni GOFX. Perdagangan 

Cluster Sharing
Session Maret 2021

multilateral yang fair, transparan, dan terjangkau 
dengan adanya GOFX tentu membuka peluang pasar 
baru yang sustainable untuk perkembangan jangka 
panjang industri perdagangan berjangka komoditi. 
Terkait mekanisme sistem multilateral itu sendiri, 
materi ini didukung oleh divisi Market Operations yang 
menyampaikan secara detail fitur-fitur dan teknologi 
pendukung yang digunakan. 

Selanjutnya, ada divisi Marketing & Communications 
yang menyampaikan terkait pentingnya menggunakan 
digital marketing secara efektif di era pandemi. 
Selayaknya industri-industri lain, industri perdagangan 
berjangka komoditi juga perlu beradaptasi dengan 
keadaan tak menentu selama pandemi COVID-19. 
Online presence yang kuat akan mendukung usaha di 
tengah situasi pandemi, dimana kegiatan tatap muka 
dibatasi.

ICDX Membership

Berkaitan dengan edukasi kepada 
masyarakat dan peningkatan 
kualitas layanan perdagangan 
berjangka komoditi, divisi Research 
& Development mengangkat topik 
Peningkatan Literasi dan Kompetensi 
di Bidang PBK 2021. Layanan tersebut 
juga perlu memenuhi ketentuan 
dari pengawas. Maka dari itu, divisi 
Back Office melakukan sosialisasi 
sistem pengawasan tunggal sesuai 
aturan BAPPEBTI. Topik ini dilanjutkan 
dengan divisi Compliance yang 
memberikan materi terkait Sistem 
Pendaftaran Online KYC dan Proses 
Penanganan Pengaduan di PBK dan 
Mediasi Online ICDX Sesuai Peraturan 
BAPPEBTI Terbaru.

Sharing session ini diharapkan dapat 
menjadi pembuka atas kerja sama 
yang lebih erat antara bursa ICDX 
dan para anggotanya. (Btari Nadine)
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Bursa Komoditi

SI KOMODITAS 
PERMATA PUJAAN
WANITA

Mutiara:

Eksplorasi Peluang Alternatif 
Investasi Bersama ABI

ICDX Membership

Diversifikasi menjadi aspek penting dalam 
berinvestasi. Melalui diversifikasi investasi, 
investor dapat memitigasi risiko investasinya. 

Sebagai gambaran, apabila seorang investor 
menaruh 100% modalnya pada satu jenis produk atau 
instrumen investasi, maka ia berpotensi mengalami 
kerugian total apabila terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan pada asetnya. Sebaliknya, jika ia membagi 
modalnya ke beberapa jenis produk, maka ketika 
salah satu aset merugi, masih ada aset lainnya yang 
bisa ‘menyelamatkan’ sang investor.

Di era digital ini, produk investasi semakin beragam. 
Selain produk investasi yang familiar seperti 
saham, properti, dan emas, telah muncul berbagai 
alternatifnya. Alternatif investasi inilah yang dapat 
menjadi sarana diversifikasi investasi bagi investor 
untuk memitigasi risiko investasi. Kebanyakan dari 
alternatif investasi ‘berkebalikan’ atau berkorelasi 
negatif dengan pasar investasi tradisional, sehingga 
investor dapat mengandalkannya apabila pasar 
investasi lainnya sedang tidak menguntungkan. 

Selain itu, alternatif investasi juga menawarkan 
keunggulan seperti keterjangkauan, kemudahan 
bertransaksi, dan peluang pengelolaan keuntungan 
secara aktif untuk beberapa produk alternatif 
investasi. Potensi alternatif investasi inilah yang disorot 
oleh ABI Komoditi Berjangka melalui perdagangan 

berjangka komoditi. ABI Komoditi Berjangka memiliki 
keyakinan bahwa industri perdagangan berjangka 
komoditi memiliki nilai industri yang potensial 
dan dapat mengembangkan alternatif investasi di 
Indonesia. ABI membawa visi untuk memajukan 
industri perdagangan berjangka komoditi di 
Indonesia sebagai sarana alternatif investasi yang 
dapat diandalkan dan membantu memajukan 
perekonomian nasional. 

Mengusung motto “Investasi sekarang menjadi 
masa depan Anda!” ABI Komoditi Berjangka akan 
mewujudkan visinya melalui beberapa hal, yang 
meliputi: 
• Peningkatan likuiditas pasar komoditi berjangka 
   melalui perencanaan pemasaran yang inovatif dan 
   jaringan bisnis dengan kredibilitas tinggi;
• Pengembangan layanan transaksi yang akuntabel 
   dengan sistem administrasi yang jujur dan 
   transparan. 

Perusahaan yang didirikan pada 9 April 2018 ini 
khususnya memfasilitasi produk-produk berjangka 
emas. ABI Komoditi Berjangka kini merupakan 
anggota bursa ICDX dan lembaga kliring ICH, serta 
memegang izin dari Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan nomor 001/
BAPPEBTI/SI/02/2020. (Btari Nadine)
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Mutiara telah menjadi salah satu simbol 
kecantikan, kemakmuran, kesuksesan, dan 
keberuntungan bagi wanita. Perhiasan dari 

mutiara dianggap membuat wanita tampak lebih 
elegan. Warnanya yang cantik mengkilap, serta 
kelangkaannya membuat mutiara selalu menjadi 
salah satu komoditas favorit para wanita.

Sekilas Komoditas Mutiara
Mutiara merupakan satu-satunya komoditas perhiasan 
atau permata yang diproduksi oleh makhluk hidup dan 
sekaligus menjadi satu-satunya permata yang dapat 
dikatakan sustainable atau berkelanjutan dibanding 
permata lain seperti berlian, rubi, safir atau zamrud 
yang persediaannya terbatas dan tidak tergantikan. 
Selain itu jika dilihat dari proses pembentukannya, 

mutiara hanya membutuhkan beberapa tahun untuk 
terbentuk, bukan ribuan tahun seperti yang dibutuhkan 
untuk pembentukan permata lainnya.

Berdasarkan catatan sejarah, mutiara telah dipakai 
sejak zaman awal peradaban, salah satu buktinya 
adalah penemuan perhiasan mutiara tertua pada 
520 SM di sarkofagus seorang putri Persia. Mutiara 
ini dihasilkan dari kerang dan tiram (keduanya masuk 
dalam jenis hewan moluska). Alasan terciptanya 
mutiara adalah ketika benda asing, seperti potongan 
kecil rumput laut atau kepiting kecil tersangkut di 
moluska, moluska akan mempertahankan diri dengan 
menutupi benda yang mengganggu dengan bahan 
yang sama dengan yang digunakan untuk membuat 
cangkangnya.

Nah, ketika berbicara tentang mutiara, ada 2 jenis 
mutiara jika dibedakan menurut pembuatannya 
yakni mutiara alam dan mutiara budidaya. Ke dua 
jenis mutiara ini akan menentukan kualitas dan nilai 
dari mutiara. Mutiara budidaya cenderung memiliki 
kualitas yang lebih baik karena terdapat persyaratan 
pengawasan lingkungan.

Mutiara alam dihasilkan tanpa campur tangan 
manusia sedangkan mutiara budidaya terbentuk 
ketika petani mutiara memasukkan moluska ke 
dalam cangkang tiram. Untuk mutiara alam, moluska 
merupakan organisme di dalam air. Sedangkan untuk 
mutiara budidaya, moluska biasanya berupa manik-
manik kecil. 

Mutiara alam terlihat lebih “organik” daripada mutiara 
budidaya. Itu sebabnya mutiara alam sangat langka, 
dan satu-satunya yang bisa kita lihat semuanya ada 
di tempat lelang. Mutiara budidaya, sebaliknya, tidak 
terlalu langka dan memiliki bentuk yang lebih bagus 
atau bulat. Mutiara budidaya adalah mutiara yang 
digunakan untuk membuat hampir semua perhiasan 
yang ada di pasaran saat ini.

Mutiara budidaya dapat dibedakan lagi berdasarkan 
lingkungan budidayanya, yaitu mutiara air asin dan 
mutiara air tawar. Secara umum, mutiara air asin 
lebih mahal daripada mutiara air tawar karena 
membutuhkan waktu lebih lama untuk dibudidayakan. 
Moluska air asin hanya menghasilkan satu mutiara 
dalam satu waktu, sedangkan moluska air tawar 
dapat menghasilkan hingga 30 mutiara sekaligus.

Budidaya mutiara air asin tersebar di Asia dan 
Australia. Ada tiga jenis mutiara air asin: mutiara 
Tahiti, mutiara Laut Selatan, dan mutiara Akoya. 
Ukuran mutiara ini berkisar dari 2 mm hingga 
diameter 15 mm. Biasanya warnanya bulat dan putih, 
tetapi bisa juga berwarna hitam atau pastel.

Budidaya mutiara air tawar kebanyakan ditemukan 
di China, karena itu ada juga yang menyebutnya 
sebagai mutiara air tawar China. Mutiara ini seringkali 
berwarna putih tetapi memiliki berbagai warna pastel 
termasuk merah muda dan emas. Bentuk mutiara air 
tawar yang paling umum adalah bulat, lonjong, dan 
tetesan air mata. 

Warnanya pun biasa kurang berkilau karena nacre-
nya lebih tebal. Secara umum, mutiara air tawar juga 
lebih murah daripada mutiara air asin karena waktu 
pembudidayaannya lebih singkat. Namun faktanya, 
banyak orang kesulitan membedakan antara mutiara 
air tawar dan mutiara air asin.

Selain digunakan sebagai perhiasan, mutiara juga 
berguna dalam dunia kecantikan, kosmetik, obat-
obatan dan bahkan untuk dalam formula cat.

Kualitas Mutiara
Jika berlian memiliki persyaratan “4 C” - color, clarity, 
cut and carat weight - untuk standar global dalam 
menilai kualitasnya, maka untuk mutiara sedikit lebih 
rumit karena melibatkan 7 faktor yang disebut Pearl 
Grading System (PGS) yaitu Ukuran, Lustre, Bentuk, 
Warna, Permukaan, Matching, dan Nacre.

Ukuran: Umumnya, semakin besar ukurannya, 
semakin berharga mutiaranya. Mutiara dengan 
diameter sama dengan 7mm atau lebih rendah 
disebut “beads” oleh petani mutiara air tawar 
sedangkan mutiara dengan diameter lebih tinggi dari 
8mm disebut “gems”.

Permukaan: Kualitas permukaan mengacu pada 
hasil akhir yang terlihat pada permukaan mutiara. 
Hanya sebagian kecil mutiara yang permukaannya 
benar-benar halus, rata, sebagian besar ditandai 
dengan lubang atau pita atau benjolan atau bahkan 
retakan.

Lustre: Istilah yang digunakan untuk kilau mutiara, 
semakin berkilau, semakin baik kilaunya. GIA, 
mengklasifikasikan lustre dalam empat tingkatan 
yaitu Buruk, Sedang, Baik dan Luar Biasa.

Bentuk: Semakin bulat bentuk mutiara akan membuat 
harga mutiara semakin mahal. 

Warna: Untuk faktor ini tidak terlalu berpengaruh 
besar pada nilai mutiara karena akan tergantung dari 
selera dan kelangkaan.

Matching: Untuk untaian mutiara, seberapa cocok 
mutiara satu sama lain dalam bentuk, ukuran, dan 
warna, akan turut mempengaruhi nilai dari perhiasan 
itu.

Nacre: Atau dikenal dengan sebutan Mother of 
Pearl (MOP), merupakan substansi yang ditemukan 
di permukaan luar mutiara atau lapisan dalam 
cangkang moluska. Faktor ini hanya diterapkan pada 
mutiara air asin atau mutiara air tawar Edison, karena 
merupakan mutiara berinti manik. Mutiara dengan 
nacre tipis tidak memiliki kedalaman warna dan kilau, 
selain itu dapat membuat nacre dapat segera hilang.
Ke-7 (tujuh) faktor penentu nilai mutiara ini ditetapkan 
oleh lembaga Gemmological Institute of America (GIA) 
yang secara luas diakui sebagai otoritas terkemuka di 
dunia untuk mutiara.

Harga Mutiara
Harga mutiara sangat bervariasi tergantung pada 
faktor penentu sebagaimana dijelaskan diatas. 
Harga mutiara alam juga akan lebih mahal daripada 
mutiara budidaya. Namun, melansir dari situs The 
Pearl Source rata-rata harga mutiara air asin berkisar 
dari $ 300 hingga $ 100,000, sedangkan untuk 

Mutiara: Si Komoditas
Permata Pujaan Wanita
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mutiara air tawar berkisar dari $ 50 hingga $ 2,000.
Mutiara Laut Selatan merupakan mutiara terbesar 
dan paling mahal saat ini, dengan ukuran rata-rata 
berkisar antara 10 hingga 15 milimeter. Mutiara Laut 
Selatan ini ditemukan pada budidaya tiram mutiara 
besar jenis Pinctada Maxima Oyster asal Australia, 
Filipina, Myanmar dan Indonesia. Tiram jenis ini 
hanya menghasilkan satu mutiara per tiram, dan 
itu membuat Mutiara Laut Selatan jauh lebih langka 
dibandingkan jenis mutiara lainnya. Harga untaian 
mutiara Laut Selatan dapat berkisar dari $ 1,000 
hingga lebih dari $ 100,000. Mutiara Tahiti yang 
dihasilkan oleh Pinctada Margaritifera berwarna gelap 
dan eksotis, karena itu sering disebut sebagai mutiara 
hitam. Meskipun seringkali lebih kecil dari mutiara 
Laut Selatan, mutiara Tahiti juga dapat tumbuh cukup 
besar, dengan ukuran rata-rata berkisar antara 8 
hingga 14 milimeter. Harga untaian mutiara Tahiti 
berkisar dari $ 500 hingga lebih dari $ 25,000.

Mutiara Akoya merupakan mutiara klasik yang 
terkenal karena bentuknya yang bulat sempurna dan 
kilau reflektif yang halus. Akoya yang dihasilkan oleh 
Pinctada Fucata Oyster ini adalah mutiara pertama 
yang dibudidayakan lebih dari 100 tahun yang lalu 
di Jepang oleh Mikimoto Kōkichi, dan diklaim sebagai 
mutiara yang pertama diterima oleh dunia di antara 
semua mutiara budidaya. Mutiara Akoya cenderung 
lebih kecil dari kebanyakan mutiara budidaya lainnya, 
dengan ukuran rata-rata berkisar antara 6 hingga 9 
milimeter. Harga untaian Akoya bisa berkisar dari $ 
300 hingga lebih dari $ 10,000.

Mutiara air tawar sangat mungkin merupakan mutiara 
yang paling serbaguna dari semua jenis mutiara 
karena memiliki berbagai bentuk, ukuran dan warna. 
Meskipun jarang berbentuk bulat, mutiara air tawar 
terbaik hampir tidak bisa dibedakan dari mutiara 
Akoya yang lebih mahal. Mutiara ini dihasilkan 
oleh Hyriopsis cumingi dan Hyriopsis schlegeli yang 
banyak dibudidayakan di China. Ukurannya berkisar 
dari 6 hingga 10 mm, namun inovasi terbaru dalam 
budidaya mutiara air tawar telah melahirkan generasi 
baru mutiara yang tumbuh sebesar 15 mm. Harga 
untaian air tawar dapat berkisar dari $ 50 hingga $ 
2,000.

Posisi Indonesia Dalam Pasar Mutiara Dunia
Mutiara menjadi salah satu komoditas unggulan 
Indonesia dari sektor kelautan dan perikanan. 
Indonesia sendiri merupakan salah satu pemain kunci 
untuk komoditas mutiara, dimana sejak tahun 2005 
Indonesia telah menjadi negara produsen South Sea 
Pearl terbesar di dunia yang berkontribusi sebesar 50 
persen dari produksi  South Sea Pearl  dunia. 

Sentra produksi mutiara terbesar Indonesia terletak 
di daerah Indonesia timur, yaitu kepulauan Maluku, 
NTB, NTT dan Sulawesi. Dan sebagian lagi tersebar 
di pulau Papua, Sumatera dan Bali. Indonesia 
memproduksi sekitar 8 ton mutiara setiap tahun dan 
sekitar 94% ditujukan untuk pasar ekspor dan 6% 
sisanya untuk pasar dalam negeri.

Dari sisi ekspor mutiara secara global Indonesia 
menduduki peringkat eksportir ketiga terbesar dunia 
setelah Jepang dan Hong Kong. Mengutip dari data 
UN Comtrade, total ekspor mutiara Indonesia tahun 
2019 sebesar 7.97 ton dengan nilai mencapai $ 
47,464,333. Adapun 3 negara tujuan ekspor utama 
mutiara Indonesia adalah Hong Kong (49.76%), 
Jepang (17.04%) dan Australia (32.26%).

Mengapa Belum Ada Bursa Untuk Komoditas 
Mutiara?
Meskipun termasuk komoditi yang bernilai cukup 
tinggi, namun hingga saat ini belum ada bursa 
komoditi di dunia yang memperdagangkan mutiara 
sebagai salah satu produk komoditi. Mengapa 
demikian? Berikut merupakan beberapa poin penting 
yang menjadi pertimbangan:

Penilaian kualitas mutiara yang tergolong masih 
sangat subjektif karena masih tergantung pada 
individu baik itu dari sisi penjual maupun pembeli. 
Hal ini tentunya akan berpengaruh pada standar nilai 
jual dari mutiara itu sendiri. Berbeda dengan emas 
ataupun berlian yang dapat dikatakan bertambah 
nilainya, harga mutiara cenderung lebih stabil, 
sehingga para pelaku tidak membutuhkan sarana 
hedging untuk komoditas ini. 

Mutiara merupakan kategori perhiasan yang paling 
sedikit laris di pasaran saat dijual kembali, terlebih 
hal ini juga berpengaruh pada tren fashion yang 
sedang berlangsung. Misalnya, untaian mutiara 
Akoya tradisional, dengan mutiara yang berubah dari 
besar ke kecil, kurang populer saat ini dan karena itu 
sangat murah di pasar penjualan kembali.

Terlepas dari hal tersebut diatas, mutiara merupakan 
pilihan yang baik untuk dijadikan investasi khususnya 
bagi para wanita, karena meskipun mutiara tidak 
bertambah nilainya seperti emas atau berlian, tetapi 
komoditas perhiasan ini memiliki nilai sentimental 
tersendiri karena dapat diwariskan sebagai pusaka 
yang berharga kepada generasi mendatang dalam 
keluarga. (Girta Yoga)

Telah banyak kemajuan dalam kesetaraan 
gender dan kesempatan kerja yang telah 
dicapai di era modern ini. Jika puluhan tahun 
lalu meja-meja kantor didominasi dengan laki-

laki, kini keberadaan perempuan di kantor dengan 
jabatan tinggi dan tanggung jawab untuk mengambil 
keputusan senilai miliaran rupiah setiap harinya 
sudah tidak asing lagi.

Namun di balik kemajuan ini, masih terdapat 
kesenjangan dalam beberapa bidang, seperti 
trading. Laki-laki masih mendominasi dunia trading, 
bahkan ketika perempuan telah mencapai posisi-
posisi tinggi dan ahli dalam berbagai macam bidang. 
Marilah kita bahas satu per satu tentang kesetaraan 
gender di bidang keuangan, termasuk trading, serta 

dua pertanyaan penting: mengapa masih sedikit 
perempuan yang berpartisipasi dalam trading, dan 
apakah kita dapat mengharapkan perubahan dalam 
hal ini dalam waktu dekat?
 
Gerakan Menuju Kesetaraan Gender dalam Keuangan
Hampir semua perusahaan, industri, dan bidang 
profesi tengah mencoba untuk meningkatkan angka 
statistik mereka dalam hal kesetaraan gender, tak 
terkecuali trading. Dalam artikel Reuters tahun 2018, 
“Wall Street Wants More Female Traders, But Old 
Perceptions Die Hard,” Jon Regan, pimpinan pasar 
global untuk Sheffield Haworth, mengungkapkan 
bahwa trading memang sektor yang cukup sulit dan 
partisipasi perempuan hanya sekitar 12-15% dalam 
sektor ini. Memang, tidak semua perempuan (maupun 
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laki-laki) secara umum dapat bertahan dalam dunia 
keuangan yang memiliki intensitas tinggi. Pergerakan 
pasar sangat cepat perlu diimbangi dengan berbagai 
kemampuan untuk dapat menganalisis situasi pasar 
dan mengambil keputusan yang tepat. Salah satu 
alasan terbesar akan sedikitnya partisipasi perempuan 
dalam trading adalah kerugian historis (historical 
disadvantage) dimana dalam sejarah, perempuan 
sangat jarang memegang peranan penting dalam 
mengambil keputusan besar, termasuk keputusan 
seputar keuangan. Di samping itu, laki-laki cenderung 
lebih percaya diri dalam mengambil keputusan 
finansial; dalam survei Forex Crunch di tahun 2016, 
hanya 22% perempuan yang mengkategorikan diri 
mereka sangat siap dalam mengambil keputusan 
finansial, sedikit dibanding 37% laki-laki yang 
mengkategorikan diri mereka siap.

Faktor lainnya adalah kesenjangan tingkat literasi 
finansial antara laki-laki dan perempuan, serta 
kesenjangan penghasilan. Menurut data tahun 2020 
dari International Labour Organization, perempuan 
di Indonesia memperoleh penghasilan 23% lebih 
sedikit dibanding rata-rata penghasilan laki-laki. 
Bahkan, posisi-posisi penting atau manajerial dengan 
penghasilan tinggi rata-rata masih didominasi 
oleh laki-laki, sehingga menambah kesenjangan 
penghasilan berbasis gender. Ditambah lagi, tingkat 
literasi finansial perempuan cenderung lebih rendah 
dari laki-laki di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 
Berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada tahun 
2019, literasi finansial di Indonesia baru mencapai 
38%, sementara indeks literasi perempuan sebesar 
36,13% atau lebih rendah dari 39,94% pada laki-
laki. Padahal, literasi finansial dapat mendukung 
perempuan untuk mempersiapkan hari tua nya dan 
memperbaiki keamanan keuangannya (financial 
security) melalui kemampuannya mengelola keuangan 
dan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan 
yang tersedia.
 
Pendekatan Perempuan Terhadap Risiko
Meski terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara 
investor perempuan dan laki-laki, para psikolog dan 
analis ekonomi menilai bahwa perbedaan psikologis 
pada investor perempuan dibanding investor laki-laki 
justru menguntungkan dalam beberapa area. Sebagai 
contoh, anggapan bahwa perempuan cenderung lebih 
hati-hati dan tidak ingin mengambil risiko tinggi telah 
menjadikan investor perempuan untuk memiliki sikap 
disiplin yang lebih kuat dalam mengikuti rencana 
trading (trading plan) yang telah ia susun dan sangat 
memperhatikan manajemen risiko dan minimalisasi 
kerugian. Jadi, lebih tepat dikatakan bahwa 
perempuan sangat sadar terhadap risiko (risk aware) 
bukan menghindarinya sama sekali (risk averse). Salah 
satu buktinya, traders perempuan dalam aset kripto 
bertumbuh tujuh kali lipat hingga awal 2021–yang 
akan dibahas pada bagian berikutnya–padahal aset 
kripto tergolong instrumen baru dan trading itu sendiri 

memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dibanding 
instrumen lain seperti reksadana dan deposito yang 
bersifat low risk, low return.

Perhatian perempuan pada risiko ini tentu akan sangat 
menguntungkan, dimana perlindungan terhadap 
kelemahan (risiko) suatu investasi relatif berujung pada 
imbal hasil yang lebih banyak. Ketika dibandingkan, 
beberapa studi menunjukkan bahwa performa 
portofolio perempuan justru lebih baik dibanding laki-
laki.
 
Sebuah studi dari Fidelity Investments 2017 
menyimpulkan bahwa perempuan memperoleh imbal 
hasil (return) 0.4%  lebih tinggi dari laki-laki dalam 
berinvestasi. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi 
menurut Fidelity, perbedaan ini akan terus bertumbuh 
seiring berjalannya waktu. Hal ini turut didukung 
oleh studi tentang perilaku trading oleh Terrance 
Odean, profesor di Haas School of Business, dan 
Brad Barber, profesor di UC Davis Graduate School 
of Management. Studi mereka menunjukkan bahwa 
investor yang terlalu percaya diri cenderung lebih 
banyak melakukan transaksi, dan dalam hal trading, 
laki-laki cenderung terlalu percaya diri dalam bidang 
yang memang didominasi oleh gender mereka, yakni 
keuangan. Laki-laki melakukan transaksi 45% lebih 
banyak dari perempuan, dan hal ini menurunkan 
imbal hasil mereka sebanyak 2.65 poin persentase 
tiap tahunnya, sementara perempuan hanya 1.72. 
 
Traders Perempuan
Menurut Broker Notes, semakin banyaknya ketersediaan 
platform trading online yang membuat trading semakin 
mudah diakses, dapat diartikan bahwa orang tidak 
harus sesuai dengan stereotip trader tertentu untuk 
dapat memulai trading. Untuk membuktikan hal ini, 
Broker Notes melakukan penelitian pada trading forex 
di era digital ini. 

Penelitian Broker Notes mengungkapkan bahwa hampir 
30% trader perempuan lebih memilih perdagangan 
forex daripada produk lainnya. Perdagangan harian 
(day trading) dan perdagangan CFD (Contract 
for Difference) masing-masing menempati posisi 
kedua dan ketiga. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari hasil penelitian ini adalah bahwa perempuan 
lebih memilih untuk menempatkan risikonya pada 
beberapa instrumen, tidak pada satu instrumen 
saja. Studi tersebut juga mengungkapkan dua hal 
menarik. Pertama, 42% perempuan menggolongkan 
diri mereka sebagai trader berpengalaman. Hal ini 
menunjukkan banyaknya traders perempuan yang 
sudah berkecimpung dalam perdagangan bursa. 
Kedua, perempuan lebih suka platform yang dirancang 
untuk perdagangan forex yang mengedepankan akses 
ke pasar forex yang ramah pengguna. Oleh karena 
itu, munculnya platform trading online membuka 
peluang lebih besar bagi traders perempuan. Selain 
itu, Robinhood sebagai salah satu platform trading 

online yang cukup populer, menyatakan bahwa traders 
perempuan dalam aset kripto melalui platform tersebut 
bertumbuh tujuh kali lipat hingga paruh awal 2021. 
Robinhood mengatakan, 40% dari traders perempuan 
aktif pada platformnya bertransaksi aset kripto. 
Namun, survei oleh pialang online eToro menunjukkan 
bahwa hanya 15% dari traders Bitcoin adalah 
perempuan; meningkat 10% dari 2020. Lebih lanjut, 
laporan Investing in Bitcoin: Perspectives from Female 
Investors tahun 2019 dari Grayscale menunjukkan 
bahwa 60% investor perempuan menyukai likuiditas 
yang ditawarkan oleh Bitcoin. Tetapi, Lebih banyak 
investor perempuan menunjukkan bahwa mereka 
kurang familiar dengan Bitcoin (76% dibanding 52% 
investor laki-laki).

Seolah membuktikan poin penting sebelumnya terkait 
kesenjangan literasi finansial, laporan Grayscale 
tersebut juga menunjukkan 93% investor perempuan 
menyatakan bahwa mereka bisa lebih terbuka 
terhadap berbagai macam aset jika mereka memiliki 
lebih banyak sumber daya pendidikan. Sehingga, 
dapat disimpulkan bahwa meski terdapat pertumbuhan 
dalam jumlah traders perempuan, namun jumlahnya 
belum signifikan untuk menyeimbangkan partisipasi 
perempuan dalam trading. Ingat, trading bukanlah 
upaya menjadi miliuner dalam sehari. Trading 
membutuhkan banyak ilmu, sebab trading memiliki 
banyak komponen statistik. Trader yang baik perlu 
mempertimbangkan dampak dari keputusan-
keputusan ekonomi makro dan teknik manajemen 
risiko yang ketat. Di sisi lain, volatilitas pasar yang 
cenderung tinggi di tengah pandemi ini membuka 
kesempatan besar dan perlu dimanfaatkan bagi 
perempuan untuk bisa memulai trading dari rumah. 
 
Ragam Instrumen Keuangan Modern yang Perlu 
Dieksplorasi Traders Perempuan
Perlu diperhatikan bahwa meski dunia trading masih 
didominasi oleh laki-laki, tetapi lahirnya berbagai 
platform trading yang dapat diakses melalui perangkat 
genggam tentu memudahkan perempuan untuk 
trading. Baik perempuan bekerja maupun ibu rumah 
tangga, kini dapat lebih fleksibel melakukan trading 
dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, para analis 
mencatat bahwa, terlepas dari kendala finansial 
unik yang dihadapi kelompok usia ini, perempuan 
milenial (mereka yang lahir antara 1980-an hingga 
pertengahan 1990-an) memiliki lebih banyak ragam 
investasi dibanding generasi sebelumnya. Menurut 
laporan Millennials and Money: Next Era Wealth 
Management oleh Accenture, 40% perempuan milenial 
lebih merangkul investasi dibanding perempuan 
Baby Boomer (28%). Budaya kaum milenial yang 
semakin progresif tentu akan semakin mempersempit 
kesenjangan gender dalam investasi, khususnya 
trading. 

Berikut ini beberapa produk keuangan modern yang 
perlu dieksplorasi oleh trader perempuan:

Forex
Volatilitas, leverage (daya ungkit), dan waktu trading 
menjadi tiga hal kunci yang membuat traders melekat 
pada instrumen ini. Volatilitas merupakan ukuran 
fluktuasi harga jangka pendek. Traders jangka pendek, 
seperti day traders, sangat mengandalkan volatilitas 
pasar yang tinggi untuk memperoleh keuntungan. Ada 
juga leverage dalam trading forex yang memungkinkan 
traders untuk bertransaksi pasangan forex dengan 
nilai beberapa kali lipat dari modal yang dimiliki. 
Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pun 
juga beberapa kali lipat. Namun, traders juga perlu 
berhati-hati sebab hal tersebut juga berlaku pada 
posisi rugi. Selain itu, pasar forex terbuka hampir 24 
jam setiap hari. Pasar ini terbagi menjadi empat sesi, 
yaitu sesi London, New York, Tokyo, dan Sydney. Jadi, 
traders bisa memilih jam buka perdagangan pada sesi 
yang paling likuid. 

Derivatif
Produk derivatif (turunan) terdiri dari beberapa jenis 
kontrak perdagangan yang berbasis komoditas 
tertentu, seperti emas, minyak mentah, dan lain-
lain. Umumnya, produk derivatif digunakan untuk 
dua hal: lindung nilai (hedging) dan memperoleh 
imbal hasil saja (spekulasi). Pada kontrak berjangka, 
pembeli dapat melindungi nilai komoditas tertentu 
dari perubahan harga di masa depan. Jadi, ia akan 
memperoleh penyelesaian kontrak (misalnya serah 
terima fisik) di masa mendatang dengan harga di 
masa sekarang (pada saat pembelian kontrak).  
Bagi traders yang ingin memperoleh peluang profit 
saja, trading produk derivatif juga bisa menjadi 
alternatif dari trading aset tradisional, seperti saham. 
Keuntungannya adalah traders dapat memasang posisi 
jual tanpa harus memasang posisi beli terlebih dahulu. 
Selain itu, seperti forex, kontrak berjangka juga dapat 
memanfaatkan leverage.

Aset Kripto
Di era digital ini, tentu mulai bermunculan aset-aset 
digital, seperti aset kripto. Pasar aset kripto berkembang 
sangat pesat sejak kemunculannya sekitar tahun 
2009. Beberapa hal yang membuat traders tertarik 
pada aset kripto antara lain transparansi informasi 
dan keamanan transaksi. Teknologi blockchain yang 
mendasari perdagangan aset kripto menjaga identitas 
para traders. Di sisi lain, transparansi yang muncul dari 
blockchain juga membantu traders untuk melakukan 
transaksi dengan bebas dan kontrol penuh atas aset 
mereka masing-masing, serta memfasilitasi keamanan 
tingkat tinggi untuk para traders. Kesimpulannya, 
telah banyak instrumen keuangan dan sarana digital 
yang memudahkan perempuan untuk mengeksplorasi 
berbagai peluang ekonomi, sehingga perempuan 
dapat memaksimalkan potensi finansialnya. Ingat, 
uang memang bukan yang paling penting, namun 
kondisi keuangan yang sehat dapat memberi Anda 
pilihan yang lebih beragam dalam hidup. 
(Btari Nadine)
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Kathy Lien

Jennifer Fan

PEREMPUAN-PEREMPUAN HEBAT
DALAM FOREX, KOMODITAS, DAN KRIPTO

Elizabeth Stark

Bicara tentang forex dan 
perempuan, rasanya tidak 
mungkin jika tidak mendengar 

nama Kathy Lien. Lulusan Stern School of Business di 
New York University ini telah memiliki pengalaman 
lebih dari dua puluh tahun di pasar keuangan. 
Karirnya di dunia trading forex dimulai saat ia bekerja 
di JPMorgan Chase, perusahaan layanan keuangan 
sekaligus bank AS dengan aset terbesar, tepatnya 
di bagian trading valuta asing antarbank (interbank 
forex trading). 
 
Pada tahun 2003, Kathy Lien bergabung di FXCM 
dan mulai mengembangkan sebuah portal riset forex 
online, DailyFX.com, yang kini menjadi portal berita 
online terkemuka untuk berita dan analisis pasar 
keuangan. Kathy menjabat sebagai Chief Strategist, 
dimana ia memimpin tim analis yang melakukan riset 
dan memberikan opini terkait pasar forex. Pada tahun 
2008, Kathy pun bergabung dengan Global Futures & 
Forex Ltd. Sebagai Director of Currency Research, ia 
bertanggung jawab untuk memimpin tim analis forex, 

serta memberikan riset dan analisis kepada para 
klien.
 
Dalam perjalanan karirnya, Kathy pun menjadi 
pakar analisis mata uang negara-negara G20, yakni 
termasuk Australia, Argentina, Singapura, Italia, 
Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Ia melihat bahwa 
kesepakatan negara-negara G20 memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap mata uang negara-negara 
lainnya. 

Misalnya, jika G20 memutuskan untuk mundur dari 
devaluasi kompetitif akan mata uang-mata uang 
mereka demi mendukung sistem moneter internasional 
yang stabil, maka akan sulit bagi negara-negara 
individual untuk melemahkan mata uang mereka 
demi mendukung pergerakan ekonomi mereka. 

Pengalaman Kathy yang luas dalam pengembangan 
strategi trading dengan analisis lintas pasar dan 
prediksi situasi ekonomi dibagikan kepada publik 
melalui sejumlah buku yang ditulisnya, yang juga 
menjadi best-seller, antara lain Day Trading and 
Swing Trading the Currency Market, The Little Book 
of Currency Trading, dan Millionaire Traders: How 
Everyday People Beat Wall Street at its Own Game.

Pada tahun 2012, Jennifer 
Fan masuk ke dalam 30 
Under 30 Finance List oleh 
majalah Forbes atas perannya 

sebagai Founder dan Chief Investment Officer Arbalet 
Capital, serta veteran Wall Street di usia 29 tahun. Apa 
rahasia suksesnya? Tentu saja kombinasi kreativitas 
dan keberanian. Berani mengambil risiko dan kreatif 
dalam membangun strategi trading.
 
Sejak usia dini, Jennifer telah menunjukkan 
ketertarikannya pada dunia keuangan, yang dimulai 
dengan pelajaran matematika di sekolahnya. 
Menjelang akhir tahun keduanya di SMA, Jennifer 
sudah merasa bosan dengan kurikulum matematika 
di sekolahnya. Jennifer pun mengeksplorasi berbagai 
program teknik dan memilih Bard College di Simon’s 
Rock, program sekolah yang mengkombinasikan 
pelajaran SMA dan kuliah, Ia pun mulai mendalami 
berbagai mata pelajaran termasuk matematika, fisika, 
statistik, serta pelajaran dasar menulis dan membaca. 
 
Pada usia yang sangat muda, yakni 19 tahun, ia pun 
lulus dengan gelar di bidang keuangan, statistik, 
dan operation research dari New York University. Ia 
memulai karirnya sebagai pegawai magang di Bank 
of America pada tahun 2002. Lalu, ia bergabung 
dengan Morgan Stanley sebagai analis, dan kemudian 
menjadi trader di perusahaan yang sama. Disinilah 
ia mulai berkembang dan membuka pikirannya 
terhadap berbagai pilihan trading. Ia dikenal sebagai 
trader yang “bisa memperdagangkan apa saja” mulai 
dari “produk berjangka telur hingga spread antara 
bensin pesawat dan minyak pemanas.” Selanjutnya, ia 
bergabung dengan Arrowhawk Capital Management 
di tahun 2009. Dalam waktu singkat, Jennifer 
pun dipromosikan menjadi partner dan manajer 
portofolio. Barulah pada 2012, ia mendirikan Arbalet 
Capital, perusahaan pengelola investasi (hedge fund) 
senilai $650 juta yang fokus pada pasar energi dan 
pertanian. Sayangnya, perusahaan barunya ini harus 
ditutup pada tahun 2013 akibat kekurangan investor. 
 
Jennifer sudah merasa lebih tertarik pada komoditas 
daripada saham karena sifat komoditas yang nyata 
(tangible). Menurut Jennifer, komoditas mempengaruhi 
segala aspek kehidupan manusia sehari-hari. 
Masyarakat menggunakan minyak, membeli makanan 
dari supermarket, menggunakan listrik. Baginya, 
menjadi trader komoditas memberikan kemampuan 
khusus untuk mengamati rantai perdagangan secara 
keseluruhan, serta bagaimana komoditas berakhir 
di tangan konsumen. Kemampuan ini akan menjadi 
bekal dalam kehidupan yang modern. 

Berawal dari 2014, ketika 
Elizabeth iseng mencari-
cari tahu tentang Bitcoin 
bersama temannya, ia pun 

menemukan bahwa teknologi tersebut berpotensi 
besar, namun belum ada yang mengembangkan 
pengaplikasiannya. Dua tahun kemudian, Elizabeth 
Stark memulai Lightning Labs, perusahaan 
pengembang teknologi pembayaran untuk mata uang 
kripto yang terinspirasi dari sistem pembayaran Visa. 
 
Elizabeth melihat bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk 
membuat transfer uang dengan internet lebih mudah 
dibanding sistem keuangan yang ada sekarang, 
dimana cukup banyak pihak ketiga yang akan 
mengenakan biaya ataupun memotong beberapa 
persen dari jumlah uang yang kita bayarkan. Bagi 
Elizabeth, jaringan Lightning yang dibangunnya 
dapat memfasilitasi transaksi Bitcoin bervolume besar 
dan dunia penuh kemungkinan lebih luas. 
 
Ketika memulai Lightning Labs, Bitcoin hanya 
mampu melakukan sekitar lima transaksi per 
detik. Namun, Elizabeth mempelopori upaya untuk 
membuat pembayaran dengan Bitcoin menjadi lebih 
cepat dan terjangkau, serta dapat dikembangkan 
menjadi transaksi berskala besar. Lightning Labs pun 
bekerja sama dengan protocol developers lainnya 
dan memiliki komunitas developers Lightning dan 
penggemarnya dari seluruh dunia. Pada Lightning 
Conference di Berlin, mereka memperkenalkan 
bagaimana penggunaan Lightning untuk memesan 
minuman dari mesin, membeli bir dari keran bir 
(beer tap) otomatis, memainkan game, dan bahkan 
membayar untuk melihat percikan kumparan Tesla.
 
Selain Lightning Labs, Elizabeth juga merupakan 
anggota Coin Center, organisasi kebijakan mata 
uang digital terkemuka, sekaligus penasihat untuk 
Chia, perusahaan yang tengah membangun protokol 
blockchain berdasarkan pembuktian ruang dan waktu. 
Ia juga pernah mengajar di Universitas Stanford dan 
Yale tentang masa depan internet dan memainkan 
peran penting dalam memandu berbagai startup 
teknologi, mulai dari teknologi terdesentralisasi 
hingga Artificial Intelligence (AI).
 
Mereka hanya segelintir dari generasi perempuan 
‘penggebrak’ dunia trading. Ketertarikan dini dan visi 
yang kuat kini telah mengantarkan mereka menjadi 
perempuan-perempuan hebat di dunia yang kini 
masih didominasi laki-laki. Inikah saatnya giliran 
Anda? (Btari Nadine)
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MENGUCAPKAN

Sementara itu pada sesi Eropa, berlaku hampir serupa dengan 
sesi Asia. Para pelaku pasar di sesi Asia mulai beristirahat 
dan para pelaku pasar di Eropa mulai aktif bertransaksi. Sesi 
perdagangan Eropa ini berakhir pada tengah malam Waktu 
Indonesia Barat, dan pada pertengahan sesi Eropa ini, sesi 
Amerika akan dimulai. Sehingga, pada waktu kedua sesi 
tersebut berjalan bersama, tingkat partisipasi pada pasar 
finansial akan sangat tinggi dan membuat produk finansial 
semakin aktif diperdagangkan dan likuid.

Sesi Amerika menjadi sesi terakhir pada setiap hari 
perdagangan. Sesi ini akan berakhir subuh hari berikutnya 
Waktu Indonesia Barat, dan waktu paling ramai pada sesi 
ini adalah pada awal perdagangan dibuka, yang mana 
bersamaan dengan waktu aktif sesi Eropa. Jika diurutkan 
dari Zona Asia, Zona Eropa, hingga Zona Amerika, maka 
akan terlihat waktu perdagangan dari yang kurang aktif 
hingga yang paling aktif sebelum akhirnya sesi perdagangan 
ditutup. 

Mengetahui hal ini, para pelaku pasar Indonesia akan lebih 
mudah untuk menentukan kapan waktu yang tepat dan 
cocok untuk bertransaksi pada pasar finansial. Misalnya, 
seorang ibu rumah tangga memiliki anak yang tidak memiliki 
banyak waktu, dapat memanfaatkan waktu di Zona Eropa, 
yakni ketika anak-anaknya sedang beristirahat siang. Pada 
zona Eropa tersebut ia berencana untuk melakukan transaksi 
dengan jangka waktu transaksi sekitar 2-3 jam. 

Sebagai contoh lain, seorang pekerja kantoran yang cukup 
sibuk di pagi hari dapat melakukan transaksi pada pasar 
finansial saat jam pulang kerja, yakni antara pertengahan 
Zona Eropa dan awal pembukaan Zona Amerika dengan 
rencana transaksi selama beberapa menit hingga tengah 
malam hingga Zona Eropa ditutup dan beristirahat untuk 
kegiatan pada esok hari. (Nikolas Prasetia)

Sulit mencari waktu yang tepat untuk masuk ke pasar 
finansial? Tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung, 
sebab pasar finansial memberikan fleksibilitas yang 

tinggi kepada para pelaku dan orang-orang yang memiliki 
kesibukan tinggi. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat bagi 
orang-orang yang memiliki kesibukan di pagi hari, tetapi 
ingin masuk dan bergabung dalam pasar finansial. Berbeda 
dengan jenis pasar lainnya, pasar finansial hampir terbuka 
sepanjang hari, sehingga semuanya akan tergantung pada 
diri kita masing-masing untuk memanfaatkannya.

Pasar finansial menjadi sebuah melting pot dari para pelaku 
yang berasal dari Negara-negara berbeda, dengan sifat 
tersebut, maka secara garis besar pasar finansial dapat 
dibagi-bagi menjadi beberapa zona waktu sepanjang 
hari perdagangan sesuai dengan pusat finansial dunia. 
“Matahari terbit dari Timur,” juga diterapkan pada pasar 
finansial yang perdagangannya dibuka dan dimulai dari 
wilayah Timur (Zona Asia) dan “terbenam di Barat,” yakni 
perdagangannya berakhir pada wilayah matahari terbenam 
di sebelah Barat dunia, tepatnya di wilayah Amerika Serikat. 
Melalui pembagian sesi tersebut dan pasar finansial yang 
terus berjalan sepanjang hari, maka transaksi pun dapat 

dilakukan sesuai dengan kesibukan kita dan zona waktu 
yang ada. Pada dasarnya, pasar finansial dibagi menjadi 
3 zona waktu:

• Zona Asia, pembukaan perdagangan di Jepang, 
   Australia, dan negara-negara Asia Lainnya;

• Zona Eropa (sesi tengah) dimana pusat-pusat 
   finansial di Eropa mulai dibuka, seperti London dan 
   Jerman, serta Negara-negara Eropa lainnya;

• Zona Amerika (sesi penutupan) dimana pasar 
   finansial dunia akan ditutup di Amerika Serikat dan 
   Kanada.

Masing-masing zona tersebut memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda, terutama pada tingkat partisipasi pasar. 
Sebagai contoh, pada sesi Asia atau sesi pembukaan, 
partisipan pasar finansial didominasi oleh pelaku pasar 
Asia, sementara pelaku pasar di AS kurang aktif sebab saat 
sesi Asia, masyarakat di AS umumnya tengah beristirahat 
dan akan minim partisipasi.

Transaksi Efektif dengan 
3 Zona Waktu
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