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Krisis iklim masih menjadi perbincangan hangat di tahun ini. Meningkatnya emisi karbon dari aktivitas individu dan bisnis mendesak 
berbagai sektor untuk dapat melakukan langkah mitigasi krisis iklim, salah satunya melalui perdagangan karbon. Selain itu, konflik 
geopolitik di Eropa juga masih menjadi katalis pergerakan harga komoditi. Simak ulasan lengkapnya dalam The Source Issue 23.

#Bursa
MasaKini

ICDX Group Insight

Di usia ke-13 tahun ini, ICDX akan terus 
menjalankan komitmen dan perannya 
sebagai Self Regulatory Organization 

(SRO) dalam menghadirkan Perdagangan 
Berjangka Komoditi untuk komoditas unggulan 
Indonesia dapat bersaing di pasar global. 
Terima kasih bagi regulator kami Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
BAPPEBTI , Kementerian Perdagangan RI, 
dan para anggota kami untuk kerja sama 
yang terjalin selama ini. Mari kita lanjutkan 
kesuksesan yang ada untuk tahun-tahun 
berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada 
BAPPEBTI untuk dukungannya kepada ICDX, 
dan mengapresiasi kerja sama yang baik para 
anggota kami selama 13 tahun ini. Sesuai 
dengan tema tahun ini, akselerasi, ICDX 
akan fokus pada percepatan pertumbuhan 
Perdagangan Berjangka Komoditi. Mulai 
dari peningkatan transaksi multilateral, 
Pasar Komoditi Syariah, hingga turut serta 
menurunkan emisi karbon sesuai target iklim 
Indonesia. ICDX berharap pada tahun-tahun 
mendatang, kita dapat terus meningkatkan 
sinergi demi tercapainya
Perdagangan Berjangka Komoditi yang adil, 
terorganisir, modern, dan transparan.

Salam,
Nursalam
Director of ICDX
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Sebagai bursa, ICDX mempunyai peran dalam memberikan edukasi 
kepada masyarakat terkait bursa dan produk-produk komoditi. Pada 
29 Juni 2022, ICDX mengadakan webinar bersama para member 
yaitu PT. Rajawali Kapital Berjangka (E Capital), Prima Tangguharta 
Futures dan Agrodana Futures. Sesi webinar dibuka dengan 
paparan materi dari Head of Learning Center, Anang E. Wicaksono 
lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi membahas lebih dalam tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi serta sharing tips & trick trading 
bagi level pemula sampai mahir.

Cara-cara Br i l ian Trading Langsung di  Dalam 
Bursa Komodit i  (ICDX )
Lydia Kambey

ICDX dan ICH mengadakan acara Cluster Sharing Session pada 
hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 di Lounge ICDX Group. Acara ini 
diadakan setiap tahun yang dihadiri oleh seluruh Anggota Pialang 
Berjangka dan Penyelenggara ICDX dan ICH. Selain memberikan 
informasi terkait program – program yang terlaksana dan program 
yang akan dicanangkan oleh ICDX dan ICH, kegiatan ini juga untuk 
mempererat hubungan antara Bursa, Kliring dan Anggotanya.

ICDX Group Insight ICDX Group Insight

ICDX 
AnniversaryHighlight

Oleh : Lydia KambeyICDX Anniversary 13th Highlight Membership Activity

Pada tanggal 4 Juli 2022 lalu, ICDX mengundang para anggota 
serta relasi dan partner yang telah mendukung perjalanan 
ICDX selama ini untuk bersama-sama merayakan serta 

mengapresiasi segala pencapaian istimewa yang telah diraih.

ICDX berharap melalui momentum ini, kebersamaan yang sudah terjalin selama lebih dari 1 dekade ini kita jaga untuk dapat bersama-sama 
mengakselerasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi hingga tahun-tahun mendatang.

Pencapaian dan prestasi yang dicapai oleh ICDX tidak lepas dari 
peran penting para anggotanya. Momen 13th Anniversary ini kami 
persembahkan bagi para anggota kami melalui acara Awarding 
Member atas kerja keras dan komitmen dalam memajukan Industri 
Perdagangan Berjangka.

“Mari kita bersama-sama tegakkan integritas dalam industri ini, 
demi masa depan yang lebih baik, demi industri yang lebih baik 

itulah yang harus kita lakukan. Di masa depan pasti ada badai yang 
harus kita lewati, tetapi jika kita mengayuh bersama, kita dapat 

mencapai dermaga atau tujuan yang kita tuju.”

Didid Noodiatmojo - Plt Kepala BAPPEBTI

“Kedepannya, ASPEBTINDO bersama ICDX akan terus 
mengembangkan jaringan untuk memperluas jangkauan pasar 
PBK dengan kolaborasi bersama asosiasi lain, pihak swasta dan 

pemerintah.”

Udi Margo Utomo - Ketua Umum ASPEBTINDO

“Saya mengucapkan selamat untuk usia 13 tahun ini. Sebagai 
pelaku industri, kita harus kompak melalui KADIN, bekerjasama 
memberikan gambaran dan mindset yang sama dalam langkah-

langkah ke depan dalam industri komoditi.”

Juan Permata Adoe - Wakil Ketua Umum Perdagangan
KADIN Indonesia

“ Terima kasih atas support dan kerjasama yang baik, sehingga 
kami boleh sampai di usia 13 tahun ini. Semoga kedepannya kita 

akan mencapai hal-hal yang lebih, lebih dan lebih lagi.” 

Nursalam - Direktur ICDX

Cluster  Shar ing Sess ion
RR. Vira Dian Setyowati

Sejalan dengan peraturan Bappebti No. 10
 Tahun 2021 perihal 

Customer Due Diligence (CDD) sederhana, ICDX m
engadakan 

sosialisasi sistem registrasi kontrak mikro SPA bersama para 

pialang anggotanya. Acara yang diselen
ggarakan pada 23 

Februari 2022 ini mencakup pembahasan terkait kesiapan 

sistem registrasi mikro SPA, dengan pemateri Iwahori Yosafat 

dan Uluna Sembiring dari tim Compliance ICDX, serta Arief 

Rachman dari tim Market Operations ICDX. 

Sos ial isas i  Sis tem Regist ras i  Mik ro SPA

Btari Nadine
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ICDX Group Insight
Oleh : Btari NadinePembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi 2022

ICDX Group Insight

RUTTEN
LAMON

After 5 years at ICDX, the time has come for me to say goodbye. I 
have enjoyed my time here, and I feel blessed that all these years, 
I was trusted to work with you all on building the exchange. There 
is no doubt in my mind that the prospects for ICDX are promising. 
ICDX will play a prominent role in Indonesia’s development, as 
the country ’s leading multilateral commodity exchange and the 
driver of warehouse receipt finance. If I have failed in any way 
to get ICDX ready to play that role, I sincerely apologise and 
please, forgive me for my failings. I am optimistic that the policy 
conditions for ICDX’s success will improve, and that all of our 
hard work – the hard work that you will continue – will pay off. The 
company is left in capable hands, and together, you will not just 
build a vibrant futures exchange, but a futuristic exchange. For 
this, you can count on my constant support. You will always stay 
in my heart, and I thank you for these past years. 

After 5 and a half 
year at ICDX, 
the time has 
come for me to 
say goodbye
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Di kuartal 2 ini, ICDX meluncurkan 
delapan exotic pair baru. Delapan 

pasang tersebut diluncurkan pada 6 Juni 
dan 22 Juni 2022.  Keempat pasangan 
pertama adalah USD/RUB Mic, GBP/
AUD, EUR/GBP Mic, dan EUR/AUD Mic. 
Keempat pasangan selanjutnya adalah 
USD/MYR Mic, AUD/NZD Mic, NZD/CAD 
Mic, dan EUR/AUD. Kontrak-kontrak valuta 
asing tersebut menambah daftar panjang 
kontrak spot forex GOFX. GOFX sendiri 
merupakan rangkaian produk derivatif 
dari bursa ICDX untuk perdagangan 
multilateral yang diluncurkan sejak 2018.

Dua pasangan yang paling menarik 
perhatian adalah USD/RUB Micro dan 
USD/MYR Micro. Pasangan USD/RUB 
dan USD/MYR ini tergolong dalam varian 
forex exotic pair. Pasangan forex exotic 
pair menduduki posisi yang ketiga paling 
banyak diperdagangkan di pasar forex. 
Pasangan exotic pair adalah kombinasi 
dari salah satu dari 8 mata uang utama 
(major pair) dan mata uang dari ekonomi 
berkembang.

Di tengah krisis energi dan konflik di 
Eropa, USD/RUB menjadi salah satu 

Sebagai bursa berjangka komoditi 
dan lembaga kliring yang telah 
mendapatkan izin dari Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (BAPPEBTI) - Kementerian 
Perdagangan untuk menyelenggarakan 
Pasar Murabahah Komoditi Syariah, ICDX 
dan ICH kini memfasilitasi akad komoditi 
syariah bagi lembaga keuangan syariah 
khususnya perbankan syariah untuk 
kebutuhannya. 

Pada Maret lalu, ICDX dan ICH secara 
resmi menjalin kerja sama dengan unit 
usaha syariah PT Bank CIMB Niaga 
Tbk (CIMB Niaga Syariah) terkait 
transaksi komoditi syariah dalam rangka 
Pembiayaan Subrogasi Indirect Auto iB, 
yang merupakan produk pembiayaan 
joint financing untuk pengalihan piutang 
pembiayaan murabahah kendaraan (mobil 
dan motor) milik Perusahaan Pembiayaan 
(Multifinance) kepada Bank berdasarkan 
prinsip Syariah. 

Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No 104/
DSN/-MUI/X/2016  tentang subrogasi 
berdasarkan prinsip syariah, pengalihan 
piutang pembiayaan murabahah dilakukan 
melalui proses jual beli (ba’i) dengan alat 
bayar (tsaman) menggunakan barang 
(sil’ah). Adapun barang yang menjadi 
alat bayar adalah berupa komoditi yang 
pengadaannya dilakukan melalui Bursa 
Komoditi yang ditunjuk BAPPEBTI, 
Kementerian Perdagangan yaitu ICDX dan 
settlement transaksinya dilakukan oleh 
ICH.
 
“Kerja sama ini menandai era baru 
bagi ekonomi Indonesia di mana 
Bursa Komoditi untuk pertama kalinya 
berkolaborasi langsung dengan lembaga 
perbankan dalam memfasilitasi kebutuhan 
pasar. Seperti kita ketahui bahwa 
Indonesia merupakan negara dengan 
penduduk muslim terbesar di dunia, 
hal ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi perkembangan ekonomi 
syariah Indonesia bahkan dunia,” kata 
Direktur ICDX, Nursalam, dalam acara 
penandatanganan kerja sama di kantor 
pusat Bank CIMB Niaga pada Maret lalu.

ICDX Group Insight

ICDX Luncurkan
8 Exotic Pair Baru!

ICDX dan ICH 
Menggandeng CIMB 
Niaga Syariah untuk 
Mengembangkan 
Pasar Murabahah 
Komoditi Syariah

alternatif pilihan mata uang yang dapat 
diperdagangkan, hal ini disebabkan karena 
Rusia menjadi salah satu pemimpin pasar 
untuk Uni Eropa dan beberapa negara 
lainnya untuk berbagai sektor komoditi 
seperti minyak bumi, gas alam, logam 
mulia hingga komoditi perkebunan seperti 
gandum.

Sementara USD/MYR, adalah salah satu 
alternatif pilihan mata uang yang menarik 
untuk diperdagangkan, karena Malaysia 
merupakan salah satu negara di Asia 
tenggara dengan ekonomi yang kuat dan 
hasil sumber daya alam yang melimpah, 
seperti CPO, minyak mentah, dan karet.

Potensi USD/MYR
Menurut data OEC, pada tahun 2020 
Malaysia mengekspor minyak mentah 
sebesar $5,18 miliar, menjadikannya 
pengekspor minyak mentah terbesar ke-21 
di dunia. Pada tahun yang sama, minyak 
mentah Malaysia menjadi produk ke-10 
yang paling banyak diekspor di Malaysia. 
Tujuan utama ekspor minyak mentah dari 
Malaysia adalah Australia ($1,29M), India 
($891M), Thailand ($840M), China ($512M), 
dan Jepang ($483M).

Pada tahun 2020, Malaysia juga 
mengekspor karet senilai $901 juta, 
menjadikan Malaysia menjadi pengekspor 
karet terbesar ke-4 di dunia. Beberapa 
negara tujuan utama ekspor karet Malaysia 
adalah China ($390M), Jerman ($88,7M), 
Uni Emirat Arab ($37,3M), Slovakia 
($34,9M), dan Amerika Serikat ($29,6M).

Penguatan Mata Uang Rusia
Rusia saat ini tengah mengalami 
penurunan secara signifikan dari 
pertengahan Februari hingga awal 
Maret 2022, akibat sanksi ekonomi yang 
diberikan Uni Eropa dan Amerika untuk 
menghentikan invasi yang dilakukan ke 
Ukraina. Dalam rangka membangkitkan 
ekonomi, pada 1 April 2022 Presiden Rusia 
Vladimir Putin telah menandatangani 
dekrit yang mengatakan pembeli asing 
harus membayarkan pembelian gas alam 
Rusia dengan menggunakan Rubel dan 
jika pembayaran tidak dilakukan maka 
kontrak akan dihentikan, hal ini telah 
mendorong penguatan bagi mata uang 
Rusia.

ICDX Group Insight

Senada dengan Nursalam, pada 
kesempatan yang sama Direktur Syariah 
Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara 
mengatakan, “Produk Subrogasi Indirect 
Auto iB ini dapat melengkapi produk-
produk Syariah yang telah ada sehingga 
layanan yang diberikan CIMB Niaga 
Syariah semakin komprehensif. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada 
ICDX dan ICH untuk sinergi ini, sehingga 
kami dapat menghadirkan produk baru 
Subrogasi Indirect Auto iB sebagai 

pertama di industri perbankan Syariah 
Tanah Air.”

 Kerja sama ini sekaligus juga menandai 
telah berlangsungnya transaksi komoditi 
syariah pertama di Bursa Komoditi 
ICDX. Ke depannya, ICDX dan ICH 
berharap akan semakin banyak lembaga 
perbankan syariah yang berpartisipasi 
dalam menggunakan produk komoditi 
syariah sebagai instrumen pengelolaan 
manajemen likuiditas.

Oleh : Lydia KambeyICDX Luncurkan 8 Exotic Pairs Baru Corporate NewsOleh : Christina Novalita

8 Pair
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Bursa Komoditi Bursa Komoditi

Sebagaimana yang telah terjadi di negara 
lain, lokomotif dari ekonomi syariah adalah 
sektor keuangan, khususnya perbankan. 
Baik di Malaysia, United Kingdom, Jordan 
dan di negara-negara lainnya di kawasan 
timur tengah yang mengadopsi sistem 
keuangan syariah, awal berkembangnya 
ekonomi syariah dimulai dari keberadaan 
perbankan syariah.

Bank Syariah lahir di Indonesia setelah 
dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 
Tahun 1992 tentang bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil, yang kemudian direvisi 
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1992 dalam bentuk sebuah 
bank yang beroperasi dengan prinsip 
syariah yang ditandai dengan berdirinya 
Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 
dan memulai kegiatan operasinya pada 
bulan Mei 1992. Dengan lahirnya Undang-
Undang tersebut, maka landasan hukum 
bank syariah menjadi lebih jelas dan 
kuat baik dari segi kelembagaan maupun 
landasan operasionalnya. Sejak itu 
kemudian berdiri beberapa Bank Umum 
Syariah (BUS) dan pendirian Unit Usaha 
Syariah (UUS) dari bank konvensional. 
Menurut OJK, 2022 sampai saat ini sudah 
terdapat 12 BUS, 20 UUS, dan 163 Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang 
beroperasi di wilayah Indonesia.

Secara historis pertumbuhan perbankan 
syariah di Indonesia mengalami 
peningkatan walaupun tidak signifikan 
dan masih jauh jika dibandingkan dengan 
perbankan konvensional. Sampai dengan 
Juni 2019, pangsa pasar (market share) 
masih berada pada angka 6,65 persen per 
Februari 2022 masih jauh dibawah market 
share perbankan konvensional. Hal ini 
dapat dilihat dari beberapa indikator utama 
market share yaitu; asset, pembiayaan 
yang disalurkan (penyaluran dana) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun 
(OJK, 2021).

Semakin berkembangnya perbankan 
syariah di Indonesia memberikan 
tantangan tersendiri bagi para pelakunya 
untuk gencar melakukan berbagai 
gebrakan agar eksistensinya tetap 
terjaga. Hal ini karena persaingan dengan 
perbankan konvensional juga semakin 
ketat. Sehingga perbankan syariah harus 
memiliki market share yang lebih besar 
dan bersaing di pasar global. Hal ini 
memicu perbankan syariah untuk dapat 
berkonsentrasi pada kinerjanya agar 
dapat menjadi pelaku bisnis yang mampu 
bersaing secara sehat dalam rangka 
meningkatkan market share.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar 
di dunia terus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam 
mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah dunia. Naiknya 
jumlah kelas menengah dan semakin tingginya ghirah keislaman 
masyarakat muslim, menjadi modal utama bagi perkembangan 
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia
dalam 10 Tahun Terakhir

Komoditi Syariah Sebagai Instrumen Pendobrak 
Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia

Komoditi Syariah Sebagai Instrumen Pendobrak 
Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia

Oleh : Zulfal FaradisOleh : Zulfal Faradis

Komoditi Syariah Sebagai 
Instrumen Pendobrak Pangsa 
Pasar Perbankan Syariah di 
Indonesia

Oleh : Zulfal Faradis

Disisi lain, pertumbuhan pangsa pasar 
perbankan syariah di Indonesia yang 
bergerak relatif lambat menjadikan 
Indonesia sebagai negara mayoritas 
berpenduduk muslim masih tertinggal 
dengan negara - negara lain yang telah 
mengadopsi sistem keuangan syariah di 
perbankan.
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Berdasarkan data Islamic Financial Services Industry Stability 
Report 2021, pangsa pasar Indonesia masih menempati urutan ke-
20 dibandingkan negara - negara lain. Indonesia masih kalah jauh 
dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Padahal jumlah penduduk 
Muslim Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia. Pangsa 
pasar perbankan syariah di Malaysia menempati urutan ke-6 
hingga saat ini menjadi pemimpin keuangan syariah nomor satu 
di negara ASEAN. Dalam penilaiannya, Malaysia dianggap mampu 
mengembangkan kebijakan keuangan syariah yang lebih lengkap. 
Malaysia juga sukses menawarkan berbagai produk layanan 
perbankan syariah. Maka dari itu diperlukannya sebuah inovasi pada 
keuangan syariah di Indonesia.

Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pokok 
utama dalam pengembangan industri perbankan syariah, tentunya 
pengembangan harus didukung dengan kompetensi sumber daya 
manusia yang selain handal tetap berpegang teguh dengan prinsip 
syariah. Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang 
semakin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Inovasi 
juga harus dilakukan agar produk bank syariah tidak monoton dan 
dominan dengan akad tertentu di tengah bervariasinya kebutuhan 
pasar. Oleh karena itu, pemerintah turut mendirikan suatu komite 
yang bertujuan untuk mengembangkan keuangan syariah di 
Indonesia yakni Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 
(KNEKS) guna terus mendorong pelaku industri keuangan syariah 
untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan pasar.

Semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat 
pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank 
syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada 
lambatnya pengembangan pasar. Lemahnya inovasi produk dan 

pengembangan pasar bank syariah harus segera diatasi, agar 
akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk 
diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan 
fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar 
biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk.

Salah satu inovasi produk yang belum optimal dimanfaatkan oleh 
lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan 
syariah yakni “komoditi syariah” atau biasa dikenal dengan sebutan 
“komoditi murabahah” di berbagai belahan dunia. Komoditi syariah 
merupakan solusi yang baik bagi industri perbankan syariah nasional 
dalam pengelolaan manajemen likuiditas. Sehingga ketika terjadi 
kelebihan dana atau pun kekurangan dana, perbankan syariah 
dapat memanfaatkan instrumen komoditi syariah dalam mengelola 
likuiditasnya.

PERKEMBANGAN KOMODITI SYARIAH ATAU KOMODITI 
MURABAHAH DI BELAHAN DUNIA DAN INDONESIA
Sejak pertama kali diluncurkan sekitar tiga puluh tahun yang lalu, 
komoditi syariah atau komoditi murabahah telah mendapatkan 
popularitas hingga saat ini sebagai instrumen manajemen likuiditas. 
Penggunaannya yang luas karena kemudahan eksekusi dan 
dianggap sebagai cara yang fleksibel untuk memperoleh likuiditas. 
Komoditi syariah atau komoditi murabahah banyak dipraktikkan di 
sebagian besar negara yang menganut sistem keuangan syariah, 
terutama di Timur Tengah, United Kingdom, dan Malaysia. Menurut 
Prudential and Structural Islamic Financial Indicators (PSIFIs) 2021, 
akad komoditi murabahah mempunyai urutan ke-2 setelah akad 
murabahah, hal ini bukti bahwa perbankan syariah di beberapa 
negara telah menggunakan komoditi murabahah sebagai instrumen 
manajemen likuiditas mereka.

Dari pernyataan dan standar yang dikeluarkan oleh beberapa 
organisasi islam yang fokus terhadap ekonomi dan keuangan 
syariah menjadikan beberapa negara menggunakan Bursa Komoditi 
nya masing - masing untuk memfasilitasi akad komoditi murabahah 
sehingga perbankan syariah yang telah memiliki Bursa Komoditi 
di negara nya tidak lagi menggunakan LME sebagai platform 
perdagangan. Salah satu contoh negara yang menggunakan 
Bursa Komoditi nya yakni negara Malaysia dengan membentuk 

ISLAMIC ORGANIZATION STATEMENT

Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Finance (AAOIFI).

AAOIFI approved the use of organized Tawarruq in 
2006 subject to strict fulfillment of the requirements 

relating to the commodity and the agency relationship 
under the (Shariah standard 30 Article 4/5 - The 
commodity, Article 4/7 to 4/10 - Agency Issues).

Islamic Judicial Assembly ,a branch of the 
World Muslim League during its Conference 

of Rajab, 1419H.
Decided the permissibility of Tawarruq.

Shariah Advisory Council of Bank Negara 
Malaysia.

The Shariah Advisory Council (SAC) of Bank Negara 
Malaysia Tawarruq (Commodity Murabahah) concept 

permissible in 2005.
It is widely used by Islamic banks in Malaysia in 

deposit products, financing, liquidity management 
and risk management.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama 
Indonesia.

Fatwa: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Regarding Commodity 
Trading Based on Sharia Principles on the 

Commodity Exchange.

Bursa Suq Al Sila yang merupakan anak perusahaan dari Bursa 
Malaysia, dimana Bursa Suq Al Sila dibentuk pada tahun 2009 yang 
didedikasikan untuk memfasilitasi transaksi lembaga keuangan 
syariah khususnya perbankan syariah untuk menggunakan akad 
komoditi murabahah. Nilai transaksi pada Bursa Suq Al Sila dapat 
dibilang fantastis yakni pada tahun 2021 rata-rata transaksi harian 
mencapai 37,3 miliar ringgit atau setara dengan 123,65 trilliun rupiah 
(estimasi kurs ringgit to IDR: Rp.3,315). 
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Tingginya transaksi akad komoditi murabahah di Bursa Suq 
Al Sila menunjukkan bahwa akad tersebut sangat dibutuhkan 
oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah 
karena manfaat yang didapatkan oleh perbankan syariah 
dengan menggunakan akad komoditi murabahah antara lain:
1.  Meningkatkan daya saing produk perbankan syariah;
2. Sebagai instrumen perbankan syariah untuk pengelolaan 
    manajemen likuiditas;
3. Diversifikasi dan pengembangan produk perbankan syariah;
4. Memberikan imbal hasil tetap pada perbankan syariah.

Melihat perkembangan akad komoditi murabahah yang telah 
banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah di Negara 
lain menuntut Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas 
muslim terbesar di dunia menjawab tantangan atas inovasi 
produk yang telah berkembang pesat pada tingkat global. 
Pada tahun 2011, Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional 
- Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) pun mengeluarkan 
fatwa nomor 82 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi 
berdasarkan prinsip syariah di Bursa Komoditi. Terbitnya fatwa 
tersebut didasari untuk menjawab banyaknya transaksi dengan 
menggunakan akad komoditi murabahah oleh perbankan 
syariah di Negara lain dan juga banyaknya permintaan dari 
perbankan syariah di Indonesia untuk mengelola manajemen 
likuiditasnya. Setelah DSN - MUI mengeluarkan fatwa tersebut, 
Bank Indonesia (BI) pun merilis ketentuan terkait penggunaan 
komoditi syariah sebagai salah satu instrumen di pasar uang 
antarbank syariah (PUAS). Ketentuan tersebut berwujud Surat 
Edaran BI (SE 14/3/DPM 2012) perihal sertifikat perdagangan 
komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA). SiKA 
merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah 
(BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam transaksi PUAS. 
Sertifikat ini sekaligus bukti jual beli dengan pembayaran 
tangguh atas perdagangan komoditi di Bursa Komoditi.

Selain itu, DSN - MUI tahun-tahun berikutnya juga 
mengeluarkan turunan dari fatwa nomor 82 tahun 2011 
yakni fatwa nomor 96 tahun 2015 tentang transaksi lindung 
nilai syariah (al-tahawwuth al-islami/islamic hedging) atas 
nilai tukar dan fatwa nomor 104 tentang subrogasi syariah. 
Pengeluaran kedua fatwa tersebut juga didasari dari kebutuhan 
pasar khususnya perbankan syariah. Sehingga di Indonesia 
terdapat 3 fatwa yang mendasari untuk melakukan transaksi 
dengan akad komoditi murabahah:

Dengan adanya 3 fatwa dengan penggunaan akad komoditi 
murabahah diharapkan dapat membantu perbankan 
syariah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Namun, pada kenyataannya pengimplementasian ketiga 
fatwa tersebut di Indonesia belum optimal, hal ini memaksa 
Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga ikut 
andil dalam mengoptimalkan akad komoditi murabahah di 
Indonesia. KNEKS sebagai katalisator untuk  mempercepat, 
memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia pun melakukan pemetaan 
kebutuhan produk di Indonesia beserta rekomendasi kepada 
seluruh pemangku kepentingan guna pengimplementasian 
akad komoditi murabahah di Indonesia. Pemetaan 
kebutuhan produk pada perbankan syariah di Indonesia.

 
 
 
 
 
 

TIPE 
PRODUK 

PRODUK AKAD TERSEDIA 

Treasury Lindung Nilai Syariah terhadap 
Suku Bunga 

Tidak tersedia, dapat menggunakan akad komoditi 
murabahah 

Lindung Nilai Syariah terhadap 
Nilai Tukar 

Al Tahawwuth 
alBasith 

  

Sukuk Mudharabah 
  

Foreign Exchange Derivatives Sharf 
  

Financing Skema asset sale Tidak tersedia, dapat menggunakan akad komoditi 
murabahah 

CDS project financing Tidak tersedia, dapat menggunakan akad komoditi 
murabahah 

Overdraft/Pembiayaan 
rekening koran syariah 

Dapat menggunakan akad 
komoditi murabahah 

Musyarakah 

Revolving financing Dapat menggunakan akad 
komoditi murabahah 

Musyarakah 

Modal kerja Murabahah 
 

Musyarakah 
Investasi Murabahah IMBT MMQ 
Executing 

  
Mudharabah 

Channeling Murabahah 
 

  
Trade 

Financing 
Letter of credit Kafalah Wakalah & 

Qard 

 

Bank guarantee Kafalah 
  

Trust receipt Hawalah Wakalah & 
Qard 

 

Pinjaman transaksi khusus Hawalah Wakalah & 
Qard 

 

Pre-shipment financing Salam 
  

Consumer 
Financing 

Subrogasi indirect auto Tidak tersedia, dapat menggunakan akad komoditi 
murabahah 

Pembiayaan kepemilikan 
rumah 

Murabahah IMBT MMQ 

Pembiayaan kepemilikan 
kendaraan  

Murabahah 
  

Personal loan Murabahah Ijarah Multi 
Jasa 

 

JF indirect auto Murabahah 
  

Funding Giro dan tabungan Wadiah Mudharabah 
 

Deposito 
 

Mudharabah 
 

Investment account Wakalah bil 
istithmar 

Mudharabah 
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Oleh : Girta Yoga Eropa Embargo Minyak Rusia,  Harga Energi Siap Melambung

Bursa Komoditi

Dari rekomendasi dan pemetaan kebutuhan produk perbankan 
syariah di Indonesia yang dilakukan oleh KNEKS memberikan 
hasil yang positif. Pada tahun awal tahun 2022, Unit Usaha Syariah 
(UUS) PT Bank CIMB Niaga Syariah Tbk yang melakukan transaksi 
pertama di Indonesia pada awal tahun 2022 setelah mendapat 
izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat melakukan 
transaksi pengalihan piutang dengan menggunakan akad komoditi 
murabahah. Transaksi yang dilakukan oleh UUS PT Bank CIMB 
Niaga Syariah Tbk tentunya melalui Indonesia Commodity & 
Derivatives Exchange (ICDX) yang juga telah mendapatkan izin dari 
DSN - MUI dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) - Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan 
pasar murabahah komoditi syariah.

ICDX SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR 
MURABAHAH KOMODITI SYARIAH
ICDX sebagai Bursa Berjangka yang telah mendapatkan izin dari 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 
- Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan pasar 
murabahah komoditi syariah juga akan terus berkomitmen untuk 
dapat memfasilitasi akad komoditi syariah bagi lembaga keuangan 
syariah khususnya perbankan syariah untuk kebutuhannya.  
Mekanisme transaksi untuk akad komoditi syariah di ICDX juga 
telah sesuai dengan standar yang terdapat pada fatwa yang 
dikeluarkan oleh DSN - MUI. 

Transaksi akad komoditi murabahah di ICDX sebagai penyedia 
sistem perdagangan juga melibatkan Indonesia Clearing House 
(ICH) sebagai lembaga penjamin dan penyelesaian transaksi. 
Pada sistem perdagangan transaksi komoditi murabahah di ICDX 
tentunya menggunakan sistem perdagangan yang bersifat user 
friendly, real time, transparan dan berbasis web based sehingga 
user dapat menggunakannya dimanapun dan kapanpun.

Dengan adanya ICDX sebagai penyelenggara pasar murabahah 
komoditi syariah, diharapkan lembaga keuangan syariah khususnya 
perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan platform 
ICDX untuk memfasilitasi pengelolaan manajemen likuiditas 
sehingga perbankan syariah dapat bersaing di pasar global dan 
meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

Memasuki akhir kuartal II ini, konflik Ukraina yang 
mulai bergaung sejak awal tahun 2022 masih terus 
berlanjut bahkan eskalasi tensi semakin memanas 

tiap harinya. Sebelumya pada The Source Issue #22 telah 
dibahas secara singkat mengenai efek dari memanasnya 
situasi di Eropa Timur tersebut pada harga minyak sepanjang 
kuartal I tahun ini. Pada edisi The Source kali ini kita akan 
melihat dari sisi efek konflik terhadap Rusia, dimana salah 
satu yang menjadi fokus utama adalah sanksi terbaru dari 
Uni Eropa (UE) terkait embargo impor minyak Rusia.

Demi Ukraina,  Eropa Setujui Embargo Minyak Rusia
Seiring dengan terus berlanjutnya serangan Rusia terhadap 
Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskyy telah memohon 

EROPA EMBARGO 
MINYAK RUSIA, 
HARGA ENERGI 

SIAP MELAMBUNG
bantuan dari komunitas internasional dalam upaya  
menghentikan invansi lebih lanjut Rusia. Alhasil, beberapa 
Negara seperti AS, UE, Kanada, Inggris, Jepang, Taiwan, 
Selandia Baru dan Australia telah meluncurkan serangkaian 
sanksi yang menargetkan berbagai sektor penting Rusia, 
termasuk dari sektor minyak dan gas yang menyumbang 
sekitar 60% terhadap pemasukan ekonomi Rusia. 

Dari sekian negara tersebut, UE menjadi negara yang 
baru menyetujui embargo impor minyak Rusia. UE sendiri 
bergantung pada Rusia untuk 27% pasokan minyak 
mentahnya, dimana sekitar 90% minyak dipasok melalui 
jalur laut dan sisanya dipasok melalui jalur darat yaitu 
jaringan pipa Druzhba. 

Bursa Komoditi
Komoditi Syariah Sebagai Instrumen Pendobrak 
Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Indonesia

Oleh : Zulfal Faradis
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Rubrik Utama

Awalnya, usulan embargo itu mendapat penentangan keras 
dari negara Hungaria, Slovakia dan Republik Ceko, karena 
ketiga negara anggota UE inilah yang menerima 10% 
pasokan minyak Rusia melalui jalur pipa Druzhba tersebut. 

Namun, setelah perundingan yang cukup alot selama hampir 
satu bulan, akhirnya UE menyetujui (30/5) pemberlakuan 
embargo minyak Rusia secara parsial, yaitu melarang impor 
minyak dari jalur laut mulai 5 Desember 2022 dan produk 
turunannya mulai Februari 2023.

Pengecualian diberikan pada Hungaria, Slovakia dan 
Republik Ceko, yang diperbolehkan untuk tetap mengimpor 
hingga akhir 2024, akan tetapi ketiga negara itu dilarang 
untuk menjual kembali minyak maupun produk turunannya 
ke negara-negara anggota UE lainnya atau di tempat lain.

Ekspor Minyak Rusia Menuju 
Asia Meningkat ,  Termasuk 
Indonesia?
Sejak dimulainya konflik Ukraina, Rusia telah mengalihkan 
sebagian besar ekspor minyaknya ke negara-negara Asia 
karena sebagian besar negara terutama dari negara Barat 
dan sekutunya memilih untuk menghindari pembelian 
minyak Rusia. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah ekspor 
minyak Rusia ke UE pada kuartal akhir 2021 yang mencapai 
sekitar 95% turun menjadi 59% pada bulan April dan Mei, 
ungkap data yang dirilis oleh perusahaan analis pasar energi 
dan perkapalan, Vortexa.

Pengiriman minyak Rusia melalui jalur laut hingga 22 April 
tercatat mencapai rata-rata 3,2 juta bph, naik dari rata-rata 
2,88 juta bph pada sepanjang tahun 2021, dengan tujuan 
pengiriman sebagian besar ke China dan India. Jumlah ini 
diperkirakan akan meningkat sebesar 45 juta hingga 60 juta 
barel saat pemberlakuan embargo UE mendatang. 

Pada 26 Mei, sekitar 57 juta barel minyak diekspor melalui 
jalur laut dan 7,3 juta barel minyak melaui jalur pipa ESPO 
(Eastern Siberia Pacific Ocean), naik dibandingkan dengan 
19 juta via laut dan 5,7 juta via ESPO pada akhir Februari, 
menurut data Kpler.

Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar keenam di Asia 
tentu juga tertarik  untuk mempertimbangkan pembelian 
minyak Rusia di tengah harga diskon besar-besaran, dimana 
isyarat ini sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh 
Pertamina, perusahaan minyak dan gas negara Indonesia 
(28/3).

Namun, Indonesia telah mengambil sikap netral dalam 
konflik Ukraina dengan menolak untuk bergabung bersama 
AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 
Rusia. Apabila Indonesia mengikuti langkah India dan China 
untuk membeli minyak Rusia, maka secara tidak langsung 
akan menempatkan Indonesia di pihak Rusia, yang artinya 
harus siap menerima konsekuensi ekonomi dari AS dan 
sekutunya.

Selain itu, Indonesia selama ini mengimpor hampir semua 
minyaknya dari Timur Tengah, dimana sekitar 38% impornya 
dipasok dari Arab Saudi, dengan beralih ke minyak mentah 
Rusia yang memiliki mutu lebih tinggi, maka artinya harus ada 
peningkatan infrastruktur kilang untuk dapat memprosesnya.
 
Imbas Konflik Ukraina Pada Harga Minyak
Sepanjang kuartal I tahun ini, harga minyak mencatatkan 
lonjakan kenaikan sebesar lebih dari 40 persen. Katalis 
pendorong utamanya tidak lain adalah konflik Ukraina, 
dimana sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 
Februari lalu, terlihat harga minyak melambung sebesar 32% 
atau mencapai USD 119,65 per barel, level harga tertinggi 
sejak 2008.

Memasuki kuartal II, harga minyak terpantau bergerak stabil 
dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran pasar pasca otoritas 
kota Shanghai memutuskan (22/4) untuk memperketat 
penguncian hingga akhir Mei. Kota Shanghai merupakan 
pusat kota keuangan yang berkontribusi sebesar 4% 
terhadap permintaan minyak China secara keseluruhan. 
Sentimen negatif yang mempengaruhi sisi permintaan ini 
meredam ancaman ketatnya pasokan di tengah konflik 
Ukraina yang tidak kunjung usai.

Meski demikian, sepanjang kuartal II ini pergerakan harga 
minyak terpantau masih berada dalam tren bullish dengan 
katalis penggerak utama yang mempengaruhi masih 
seputar konflik Ukraina, penurunan produksi Rusia pasca 
embargo diberlakukan, kebijakan produksi OPEC+ dan juga 
perkembangan situasi Covid di China.

Sementara itu, mengutip dari Trafigura Group, minyak Rusia 
pada akhir Februari ditawarkan dengan harga $6,30 per barel 
di bawah harga minyak mentah jenis Brent, yang sekaligus 
merupakan diskon terbesar dalam 11 tahun. Momentum ini 
dimanfaatkan oleh pembeli di Asia yang mengincar minyak 
murah dari Rusia tersebut dengan meningkatkan volume 
pembelian.
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Sebagai Alat untuk Mengatasi Krisis 
Iklim Global

Jakarta, 25 Mei 2022 - Pasar karbon sukarela atau di Indonesia 
lebih dikenal sebagai pasar offset karbon memiliki peran 
penting dalam dekarbonisasi global. Sumber daya alam 

Indonesia yang melimpah - dari lahan bakau dan hutan tropis hingga 
pembangkit listrik tenaga air dan potensi geopower yang luas - 
menjadikan carbon offset yang diproduksi di Indonesia tidak hanya 
akan membantu Indonesia mencapai komitmen internasional yang 
tertuang dalam Paris Agreement sebagai Nationally Determined 
Commitment (NDC), tetapi juga akan menciptakan lahan pekerjaan 
yang baru, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan pendapatan 
ekspor.

Melihat situasi saat ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia 
(KADIN) sebagai penyelenggara B20 Indonesia, bersama dengan 
Bursa Berjangka Komoditi ICDX, menyelenggarakan webinar secara 
daring dengan tema “Organized voluntary carbon marketplace to 
tackle the global climate crisis” sebagai bagian dari B20 Side Event 
untuk Trade and Investment Task Force. Webinar ini diharapkan 
dapat memberikan dorongan bagi pemerintah dalam pembentukan 
pasar karbon sukarela di Indonesia. Bentuk Pasar Karbon Sukarela 
yang diimplementasikan di Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi 
negara-negara G20 lainnya dalam menghadapi tantangan iklim 
yang serupa.

Chairman of B20 Trade and Investment Task Force, Arif Rachmat, 
dalam sambutannya mengatakan, “Berfungsinya pasar karbon yang 
efektif dengan mekanisme penetapan harga karbonnya, harus secara 
signifikan mengurangi tingkat emisi karbon di atmosfer. Untuk dapat 
menarik minat dari sebanyak mungkin negara, pasar karbon harus 

Pasar Karbon Sukarela 
yang Diorganisir Sebagai 

Alat untuk Mengatasi 
Krisis Iklim Global

beroperasi berdasarkan prinsip transparansi, integritas, inklusivitas, 
dan keadilan bagi semua.”

Lebih lanjut, Arif juga mengatakan bahwa B20 Trade and Investment 
Task Force, bercita-cita untuk memiliki mekanisme pasar yang 
memungkinkan sektor swasta dan publik untuk berkontribusi 
dalam menurunkan emisi karbon secara keseluruhan. Setelah 
diratifikasinya Paris Agreement, skema perdagangan karbon juga 
harus diselaraskan dengan kepentingan dan tujuan NDC negara 
tersebut. Namun, dengan mempertimbangkan semua opsi yang 
tersedia, saat ini dunia membutuhkan sistem perdagangan karbon 
global yang efektif yang aman dan adil, terutama bagi negara-
negara kurang berkembang dan berkembang.

Pada kesempatan yang sama, Executive Director for Public Policy, 
GFANZ, Alice Carr mengatakan, “Jika kita bisa mendirikan cross 
border market, kita dapat mencapai skenario di mana gabungan 
dari advance economy dapat membeli kredit karbon terbarukan 
yang berkualitas tinggi, yang dapat digunakan untuk mendukung 
pengembangan solusi berbasis alam pada masa kini, dan teknologi 
carbon capture di masa mendatang. Hal ini juga akan membantu 
negara berkembang seperti Indonesia untuk melestarikan 
lingkungan, juga mengurangi emisi karbon hingga tiga kali lipat.”

Senada dengan Alice Carr, Special Advisor of CDP, Member, 
Distinguished Advisory Board, Integrity Council for the Voluntary 
Carbon Market, Paula DiPerna menjelaskan bahwa pembentukan 
pasar karbon sukarela menandai tahap baru dalam pengembangan 
perdagangan karbon, juga sebagai langkah panjang untuk konservasi 
energi dan penurunan emisi, serta mempercepat pembangunan 
ekonomi dan menjadikan masyarakat yang lebih ramah lingkungan 
serta melestarikan sumber daya alam.

“Carbon offset yang diperdagangkan di pasar sukarela tidak 
mempengaruhi pencapaian NDC, jika carbon offset ini dibeli oleh 
perusahaan asing, pengurangan emisi tetap diperhitungkan sebagai 
NDC Indonesia dan bukan untuk NDC negara asing. Dengan kata 
lain, pasar karbon sukarela akan mendorong investasi sektor swasta 
dalam usaha pengurangan karbon sebagai kontribusi terhadap NDC 
Indonesia, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru,” kata 
CEO ICDX, Lamon Rutten.

Rubrik Utama
Oleh : Revandra Aritama Potensi Pasar Karbon Indonesia

Potensi Pasar
Karbon Indonesia

Perdagangan Karbon adalah suatu mekanisme untuk 
memperdagangkan karbon kredit. Karbon kredit 
adalah suatu izin yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk menghasilkan emisi karbon dalam jumlah 
tertentu. Perdagangan unit karbon atau perdagangan kredit 
karbon adalah mekanisme yang memungkinkan adanya 
insentif berbasis pasar bagi pihak yang berhasil melakukan 
upaya-upaya penurunan emisi karbon. Secara umum terdapat 
2 jenis perdagangan karbon, yaitu perdagangan karbon wajib 
dan perdagangan karbon sukarela.

Pada perdagangan karbon wajib, suatu negara akan 
menerapkan mekanisme cap and trade, yaitu dengan 
menentukan kuota emisi karbon suatu perusahaan dalam 
periode tertentu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan. Perusahaan yang hasil audit emisi karbonnya 
berhasil mencapai tingkat emisi di bawah kuota yang 
ditetapkan, bisa menjual sisa kuotanya melalui pasar karbon. 
Sementara perusahaan yang melebihi kuota, harus membeli 
kuota emisi dari perusahaan lain atau menghadapi denda 
yang besar. 
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Rubrik Utama

Sedangkan pada perdagangan karbon sukarela, pihak yang tidak 
diwajibkan untuk mengikuti mekanisme cap and trade namun tetap 
ingin melakukan offset terhadap emisi karbon yang dihasilkannya, 
juga dapat melakukan pembelian karbon kredit untuk dapat 
melakukan offset terhadap emisi GHG yang dihasilkannya. Dengan 
berpartisipasi pada pasar karbon sukarela, pihak yang bersangkutan 
dapat mengklaim telah carbon netral dan telah berkontribusi dalam 
menjaga iklim bumi.

Potensi Karbon Indonesia

Oleh : Revandra AritamaPotensi Pasar Karbon Indonesia

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menerapkan pajak 
karbon, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan, yang rencananya akan mulai diberlakukan 
pada bulan Juli 2022. Hadirnya kewajiban perpajakan ini tentu 
menuntut percepatan bagi korporasi untuk mengurangi emisi 
karbonnya atau melakukan offset terhadap emisi karbon yang 
dihasilkannya. Untuk mendukung berjalannya peraturan ini 
diperlukan hadirnya suatu pasar karbon yang dapat mengakomodir 
kebutuhan perusahaan untuk membeli kuota karbon sekaligus 
memberikan keuntungan bagi perusahaan yang telah berhasil 
mengurangi emisi karbon dengan cara menjual kelebihan kuota 
karbon yang dimiliki.

Peran Lembaga Kliring 
Dalam Perdagangan 
Karbon

Semakin gentingnya perubahan iklim yang terjadi di dunia, 
diperlukan perubahan yang signifikan terhadap cara manusia dalam 
memperlakukan alam. Semakin digaungkannya Environmental, 
Social and Corporate Governance oleh berbagai pihak menunjukkan 
bahwa kesadaran terhadap isu iklim dan lingkungan juga sangat 
besar di dunia. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kontribusi
 yang besar dalam menjaga iklim dunia. Indonesia disebut memiliki
 hutan tropis terbesar nomor 3 di dunia dengan luas mencapai 125
 juta Ha yang diperkirakan dapat menyerap karbon sebesar 25
 miliar ton. Potensi penyerapan ini belum termasuk hutan mangrove
 dan hutan gambut milik Indonesia yang disebut memiliki potensi
 penyerapan karbon yang lebih besar daripada hutan tropis..

Hadirnya pasar karbon akan membantu mengembangkan potensi 
karbon Indonesia dan mendorong posisi Indonesia dalam percaturan
 global. Dengan hadirnya pasar karbon, proyek untuk mengurangi
 emisi karbon dapat memperoleh insentif, pemilik proyek dapat
 memperoleh keuntungan finansial dengan menjual kredit karbon
 yang dihasilkan dari proyek yang dimiliki pada pasar karbon sukarela
 ataupun perusahaan yang berhasil menurunkan emisi Greenhouse
 

Besarnya potensi penyerapan karbon yang dimiliki Indonesia 
membuat posisi Indonesia mencuat sebagai salah satu agen utama  
dalam kelestarian lingkungan di bumi. Potensi besar ini dapat  
meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam pergaulan internasional  
dan harus dijadikan basis dari perekonomian Indonesia. Rencana  
Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 harus bisa dimulai 
sedini mungkin. Pasar Karbon menjadi salah satu alat yang dapat 
dimanfaatkan untuk memastikan bahwa rencana net zero emission 
berada di rel yang benar.

Gases yang dihasilkan bagi perusahaan yang terlibat dalam 
skema cap and trade. Insentif ini diharapkan mampu mendorong 
inisiatif bagi banyak pihak untuk mulai memperhatikan emisi 
Greenhouse Gas yang dihasilkan dan secara aktif melakukan upaya 
untuk menguranginya sekaligus mendorong terciptanya berbagai 
proyek yang dapat membantu menyerap emisi karbon yang telah 
dihasilkan.
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Rubrik Utama
Oleh : Sri Nurhayati & Timotheus Keanu

CARBON TRADING MECHANISM FLOW

Perubahan iklim (climate change) saat ini telah menjadi 
istilah yang akrab di telinga masyarakat luas. Kita 
semua telah merasakan bagaimana cuaca saat ini 

semakin sulit diramalkan, seringnya terjadi kejadian iklim 
yang luar biasa seperti hujan bercurah tinggi, kemarau 
panjang dan bencana iklim seperti badai, banjir, tanah 
longsor, serta kekeringan pun semakin sering terjadi bahkan 
mulai dianggap normal terjadi setiap tahunnya. 

Kegiatan konkret dalam mitigasi perubahan iklim adalah 
mengurangi dan/atau mencegah emisi gas rumah kaca 
yang dilepaskan akibat kegiatan manusia. Berbagai kegiatan 
dapat digolongkan sebagai mitigasi perubahan iklim, di 
antaranya adalah beralih ke moda transportasi umum, 
menggunakan energi bersih yang terbarukan, menghemat 
pemakaian listrik, mendaur ulang limbah, memelihara hutan, 
dan lain-lain. Pasar karbon sendiri adalah suatu instrumen 
ekonomi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan 
kebijakan (policy tool) untuk memberikan insentif bagi 
kegiatan mitigasi perubahan iklim. 

Pengendalian emisi karbon adalah salah satu tantangan 
terbesar dalam menghadapi bahaya pemanasan global. 
Maka penting bagi tiap negara untuk menyiapkan sistem 
perdagangan karbon yang terstruktur, tak terkecuali di 
Indonesia. Berdasarkan definisi komoditi pada Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, karbon 
termasuk sebagai komoditi, seperti halnya perdagangan 
karbon sebagai komoditi di pasar global. Oleh karena itu, 
Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX memiliki 
inisiatif untuk menjadi penyedia sistem perdagangan karbon 
di Indonesia. Manfaat perdagangan karbon di bursa antara 
lain:

Peran Lembaga Kliring dalam Perdagangan Karbon

Rubrik Utama
Oleh : Sri Nurhayati & Timotheus Keanu

• Perdagangan karbon di bursa dapat mendukung 
    pencapaian komitmen indonesia untuk menurunkan gas 
     rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 
    41% dengan bantuan asing;
• Perdagangan karbon di Bursa menciptakan pasar yang 
    adil, transparan, terorganisir, dan juga membuka akses 
    pasar yang luas;
• Perdagangan karbon di Bursa dapat memberikan acuan 
    harga karbon di pasar karbon domestik maupun pasar 
    karbon internasional;
• Perdagangan karbon di Bursa dapat memberikan data 
    yang akurat dan kredibel untuk seluruh pemangku 
    kepentingan dalam mengambil kebijakan yang akan 
    datang.

Dalam kapasitasnya, ICDX sebagai penyedia sistem 
perdagangan karbon di Indonesia akan bekerja sama dengan 
berbagai lembaga lain dalam melaksanakan perdagangan 
karbon, antara lain:
• Lembaga verifikasi, yang berperan untuk validasi dan 
    verifikasi proyek penurunan emisi karbon
• Lembaga registrasi, yang berperan dalam pencatatan 
    penerbitan dan pengalihan kepemilikan unit karbon
• Lembaga kliring, yang melakukan penjaminan dan 
    penyelesaian transaksi, serta menyediakan sistem 
    pencatatan, perpindahan, dan penyimpanan karbon

Lembaga kliring yang akan bekerja sama dengan ICDX 
adalah Indonesia Clearing House (ICH). Mekanisme 
perdagangan karbon yang akan dilaksanakan oleh ICDX dan 
ICH berdasarkan pada standar praktik internasional, yang 
secara detail dijabarkan pada diagram berikut: 

Keterangan Bagan:
Sebelum melakukan perdagangan unit karbon di ICDX, 

penjual wajib menyerahkan atau menjaminkan unit karbon 

dari akun registry penjual ke akun registry ICH.

ICH akan mencatat unit karbon di sistem penyimpanan ICH.

ICH akan menginfokan ke ICDX atas unit karbon dari penjual 

untuk ditransaksikan.

Penjual sudah dapat memasukan volume unit karbon ke 

sistem perdagangan ICDX.

Pembeli meletakkan dana margin ke ICH untuk melakukan 

transaksi.

Pembeli melakukan transaksi di sistem perdagangan ICDX.

Transaksi di sistem lelang ICDX “match order” antara 

pembeli dan penjual, ICDX menginfokan ke ICH atas 

transaksi yang “match order”.

Pembeli melakukan pelunasan pembayaran 100% ke ICH 

atas transaksi unit karbon.

ICH melakukan transfer dana transaksi dari pembeli ke 

penjual unit karbon.

ICH melakukan pemindahan pencatatan unit karbon di 

sistem ICH.

ICH melakukan pemindahan unit karbon dari penjual ke 

pembeli melalui akun registry ICH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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Sebelum melakukan perdagangan unit karbon di ICDX, penjual 
wajib menyerahkan atau menjaminkan unit karbon yang telah 
terstandarisasi dari akun registry penjual ke akun registry ICH. 
Beberapa institusi yang dapat menstandarisasi unit karbon antara 
lain VERRA, American Carbon Registry, Gold Standard dan  Plan 
Vivo Foundation. Setelah unit karbon tercatat di sistem penyimpanan 
ICH, ICH akan menginformasikan ke bursa perdagangan karbon 
(ICDX) bahwa unit karbon dari penjual sudah dapat ditransaksikan. 
Melalui akun penjual, penjual sudah dapat memasukan volume unit 
karbon ke sistem perdagangan ICDX. 

Sedangkan untuk proses pembelian unit karbon, pembeli menyimpan 
dana margin di ICH untuk melakukan transaksi unit karbon. Setelah 
transaksi dilakukan atau ”match order”, ICDX selaku penyedia sistem 
perdagangan akan menginformasikan ke ICH atas transaksi yang 
telah dilakukan. ICH akan mengelola hak dan kewajiban penjual 
dan pembeli karbon yaitu melakukan transfer dana transaksi antara 
penjual dan pembeli dan melakukan pemindahan pencatatan unit 
karbon di sistem ICH melalui akun registry ICH.

Bursa Karbon di Dunia
Sebagai respon atas pentingnya pengendalian emisi karbon dunia, 
pada beberapa tahun terakhir, terdapat semakin banyak bursa 
karbon di berbagai negara, antara lain:

Negara Bursa
China Shanghai Environment and Energy 

Exchange (SEEE)

Bratislava Commodity Exchange Bratislava 
(CEB)

Jerman European Energy Exchange (EEX)

Korea Korea Exchange (KRX)

Norwegia Nasdaq OMX Commodities

Inggris Intercontinental Exchange (ICE)

Singapore Air Carbon/Climate Impact X

Tiap bursa internasional menerapkan mekanisme perdagangan 
karbon yang serupa dengan rencana mekanisme ICDX dan ICH, 
di mana tiap bursa akan bekerja sama dengan lembaga kliring 
untuk menyelesaikan transaksi perdagangan karbon. Misalnya, 
bursa European Energy Exchange (EEX) yang berbasis di Jerman 
menggunakan jasa kliring dari European Commodity Clearing (ECC) 
untuk penyelesaian transaksi karbon mereka. ECC mewajibkan 
penjual kontrak karbon EU Allowances (EUA) untuk menyerahkan 
unit karbon mereka ke akun registry ECC, sehingga kemudian 
transfer kontrak karbon kepada pembeli dilakukan sepenuhnya 
dalam sistem internal ECC. 

Pada Maret 2022, Abu Dhabi Global Market (ADGM) mengumumkan 
bahwa mereka akan bekerja sama dengan Air Carbon Exchange 
(ACX) untuk mengoperasikan bursa dan lembaga kliring karbon 
teregulasi penuh yang pertama di negara Uni Emirat Arab. 
ACX berencana untuk menggabungkan sistem perdagangan 
komoditi tradisional dengan arsitektur teknologi blockchain untuk 
menciptakan sistem tokenised carbon credit for spot trading. Kerja 
sama ini akan mendorong perkembangan pasar karbon di area 
Timur tengah-Afrika Utara.
  
Sumber:
[1] Sumber infografis: Presentasi ICDX “Komitmen Indonesia Dalam Mengatasi Perubahan 
Iklim Melalui Perdagangan Karbon”
[2] Contoh kliring karbon di bursa luar negeri: https://www.eex.com/en/markets/
environmental-markets/eu-ets-spot-futures-options 
[3] Contoh kliring karbon di bursa luar negeri: https://www.thenationalnews.com/
business/markets/2022/03/29/abu-dhabi-to-launch-worlds-first-carbon-credit-trading-
exchange-and-clearing-house/ 
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Suhu rata-rata bumi terus mengalami peningkatan. 
Dampak langsungnya adalah pemanasan global yang 
mengancam kelangsungan hidup di bumi. Berbagai 
upaya penanggulangan pemanasan global terus 

dilakukan. Antara lain dengan upaya-upaya penurunan emisi karbon. 
Mengingat tingginya biaya dan rumitnya upaya penurunan gas 
rumah kaca di atmosfer, maka upaya penurunan emisi karbon antara 
lain didorong oleh perdagangan emisi karbon di bursa. Melalui 
perdagangan ini, pihak yang sulit menurunkan emisi karbon, bisa 
mengimbanginya dengan membeli hasil penurunan emisi karbon 
tersertifikasi. Masalahnya, banyak pihak yang tidak menyadari 
bahwa mereka sebenarnya berkontribusi pada emisi karbon di bumi. 
Melalui tulisan ini, mari kita lihat apakah kita berkontribusi pada 
emisi karbon melalui sektor yang kita bahas di bawah ini.

Dalam proses pembuatan peraturan perdagangan suatu komoditi di 
Bursa, kami sedapat mungkin mempelajari segala aspek mengenai 
produk tersebut. Begitu pula dalam persiapan perdagangan 

Emisi Gas Rumah Kaca
dari Pertanian

Unit Emisi Karbon, kami jadi mempelajari proses-proses yang 
menghasilkan emisi karbon dan juga upaya-upaya pengurangannya. 
Yang menarik dalam proses ini adalah ketika mempelajari besarnya 
emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas pertanian.

Pertanian menghasilkan emisi karbon? Itu adalah pertanyaan 
yang sering kami jumpai ketika masyarakat awam pertama kali 
berhadapan dengan informasi ini. Karena persepsi yang umumnya 
dipahami adalah bahwa tanaman akan menyerap karbon dioksida. 
Memang benar, tanaman menyerap karbon dioksida pada 
siang hari dan melepaskan oksigen. Sebaliknya, dalam proses 
respirasi tumbuhan di malam hari, tumbuhan pada umumnya 
akan melepaskan karbon dioksida. Namun itu adalah proses yang 
sudah diperhitungkan oleh para ahli dalam perhitungan upaya 
pengurangan emisi karbon. Bagaimanapun, manfaat hutan dalam 
mengurangi gas rumah kaca di atmosfer sangat besar.  Berdasarkan 
data dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, emisi gas 
rumah kaca dari sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 131.642 

gigagram ekuivalen karbon dioksida 
(CO2e). Jumlah ini mencapai 8% dari total 
emisi gas rumah kaca Indonesia pada 
tahun tersebut. Sementara berdasarkan 
data dunia, aktivitas pertanian di negara 
berkembang bahkan bisa mencapai 24% 
dari emisi gas rumah kaca negara tersebut. 
Jumlah yang sangat besar. 

Lantas bagaimana pertanian 
menghasilkan emisi karbon? Ada dua 
hal yang perlu kita ketahui terkait hal ini. 
Pertama bahwa istilah emisi karbon, dalam 
konteks pemanasan global dan perubahan 
iklim, mencakup enam jenis gas yang 
memiliki efek gas rumah kaca. Tiga 
diantaranya adalah gas karbon dioksida 
(CO2), gas metana (CH4) dan gas nitrogen 
oksida (N2O). Tiga jenis gas ini adalah 
gas rumah kaca yang terkait aktivitas 
pertanian. Selain itu, hal kedua yang perlu 
kita ketahui adalah bahwa dalam kategori 
pertanian, selain pertanian itu sendiri, 
juga mencakup aktivitas perkebunan dan 
peternakan. Sehingga cakupan aktivitas 
pertanian menjadi lebih luas.

Dari cakupan aktivitas pertanian, yang 
paling mudah dipahami tentu adalah 
aktivitas peternakan. Bisa dipastikan 
bahwa ternak akan menghasilkan kotoran 
hewan. Kotoran hewan merupakan 
penyumbang besar gas metana. Selain itu, 
kotoran hewan juga digunakan sebagai 
pupuk kandang. Proses pembuatan 
pupuk kandang juga akan menghasilkan 
emisi gas rumah kaca lebih lanjut. Antara 
lain adalah gas nitrogen oksida yang 
dilepaskan dari tanah. Total aktivitas 
pertanian bisa menyumbang hingga 22,7% 
emisi karbon sektor pertanian pada tahun 
2018.

Sumber penghasil emisi gas rumah 
kaca selanjutnya adalah dari proses 
pengolahan lahan pertanian. Pembakaran 
jerami padi ataupun sisa hasil pertanian 
sebelumnya, pemberian kapur untuk 
mengurangi keasaman tanah pertanian, 
serta penggunaan pupuk memiliki 
kontribusi pada emisi gas rumah kaca dari 
aktivitas pertanian. Berbagai jenis pupuk 
yang mengandung unsur nitrogen bisa 
melepaskan gas nitrogen oksida.

Pembakaran sisa hasil pertanian tentu 
melepaskan emisi karbon, dan proses 
kimia dari penambahan kapur pada tanah 
juga menghasilkan emisi karbon dioksida. 
Namun jumlahnya tidak terlalu besar. Dari 
kedua aktivitas ini, emisi karbon yang 
dilepaskan hanya mencakup 4,2% dari 
emisi karbon sektor pertanian. Namun 
demikian, ada sejumlah artikel yang 
menyarankan untuk tidak lagi membakar 
sisa hasil pertanian, karena ada kerugian 
tambahan. Tanah tidak mendapatkan 
nutrisi dari biomassa yang dibakar. Sisa 
pembakarannya hanya tinggal karbon saja.

Dampak paling besar dari pengolahan 
lahan pertanian adalah aplikasi pupuk. 
Emisi gas nitrogen oksida yang dihasilkan 
pada tahun 2018 mencapai 29% dari 
total emisi sektor pertanian. Dari laporan 
yang ada bahkan selain emisi nitrogen 
oksida secara langsung dari tanah, ada 
penguapan-penguapan amonia dan 
limpasan unsur nitrogen dari tanah yang 
dikelola juga bisa menghasilkan tambahan 
emisi nitrogen oksida.

Dari seluruh sumber emisi karbon 
terkait aktivitas pertanian, yang paling 
mengejutkan adalah fakta bahwa emisi 
gas rumah kaca terbesar bersumber dari 
budidaya padi sawah. Pada sawah yang 
tergenang, ternyata terjadi suatu proses 
pembusukan bahan organik. Hasil dari 
proses ini adalah gas metana. Emisi gas 
rumah kaca dari aktivitas ini mencapai 
32,3% emisi karbon dari sektor pertanian.

Informasi ini sangat menarik karena 
aktivitas pertanian dan peternakan 
merupakan sumber konsumsi banyak 
orang. Mengingat suatu artikel online 
tentang pengukuran emisi karbon dari 
penghasilan energi listrik, ada pertanyaan 
menarik di mana emisi karbon akan 
diukur pada tempat energi listrik dibuat, 
atau pada tempat di mana energi listrik 
digunakan? Karena data yang dihasilkan 
menjadi sangat berbeda.

Akan menarik bila hal serupa diterapkan 
untuk pertanian dan peternakan. Bila 
pengukuran emisi dihitung pada tempat 
di mana produk pertanian dan peternakan 

dikonsumsi, maka siapapun yang 
mengkonsumsi produk pertanian dan 
peternakan tersebut ikut bertanggung 
jawab atas emisi karbon yang dihasilkan.

Dengan terbukanya wawasan atas 
sumber emisi karbon sektor pertanian, 
bisa memperluas makna “go-green”. Go 
green tidak lagi terpaku pada elektrifikasi 
transportasi, atau penghematan listrik dan 
kertas pada lingkungan kerja, tapi go green 
juga bisa bermakna untuk memanfaatkan 
bahan makanan secara bijak. Go green 
bisa bermakna untuk tidak membuang-
buang makanan yang ada.

Berdasarkan informasi ini, mari kita coba 
introspeksi diri: berapa besar sumbangan 
kita pada emisi karbon? Berapa besar 
aktivitas kita yang secara langsung 
maupun tidak langsung berdampak pada 
pemanasan global? Apakah kita bisa 
sepenuhnya mengubah aktivitas dan gaya 
hidup kita sehingga mencapai zero carbon? 
Bila kita masih belum bisa mencapai 
zero carbon, maka setidaknya kita bisa 
berupaya menjadi carbon neutral dengan 
membantu upaya-upaya aktif penurunan 
emisi gas rumah kaca di atmosfer melalui 
pembelian unit emisi karbon di bursa.
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listrik, dan karenanya, akan bervariasi 
tergantung dengan bauran energi 
penyedia listrik. Perusahaan akan 
memiliki lebih sedikit emisi Scope 
2 jika mereka membeli listrik dari 
penyedia yang bauran energinya 
mengandung lebih banyak sumber 
energi terbarukan daripada sumber 
yang intensif karbon. Di sisi lain, 
emisi tidak langsung (Scope 3), 
terkait dengan rantai pasokan atau 
logistik dan penggunaan produk 
perusahaan. Cakupan emisi ini lebih 
sulit untuk dilacak karena kurangnya 
data serta kemungkinan perhitungan 
ganda yang tinggi. Sebuah artikel 
dari Morgan Stanley tentang 
dekarbonisasi menyatakan bahwa 
sekitar 80% emisi Scope 1 dan 2 di 
MSCI World Index terkonsentrasi di 
sektor utilitas, energi, dan material. 
Dalam kasus sektor FMCG, sebagai 
contoh, mayoritas emisi Scope 3 
berasal dari konsumen yang didorong 
oleh penyedia utilitas mereka, bukan 
perusahaan itu sendiri. 

Tujuan dekarboksilasi menciptakan 
permintaan akan aset berkelanjutan 
karena investor mentransmisikan 
portofolio mereka agar selaras 
dengan masa depan yang rendah 
karbon. Banyak investor mulai 
mengecualikan kelas aset penghasil 
emisi berat dengan masa depan 
terbatas di bawah semua skenario 
rendah karbon. Menyertakan jejak 
karbon dalam proses pengambilan 
keputusan investasi mengirimkan 
sinyal pasar bahwa investor 
menginginkan metode yang lebih 
ketat untuk mengukur bahan bakar 
fosil dan paparan risiko iklim yang 
lebih kuat. Dari sini, ekuitas dan 
aset pendapatan tetap menggeser 
temanya untuk lebih fokus pada 
keberlanjutan. 

Investor dan perantara keuangan 
dapat mengatasi kekhawatiran 
mereka tentang risiko karbon 
ketika mereka membuat keputusan 
investasi, memperpanjang pinjaman 
atau kredit, atau memulai sekuritas, 
serta dalam investasi dan pinjaman 
yang ada untuk eksposur risiko nanti. 

perusahaan serta menimbulkan 
potensi risiko keuangan. Risiko 
iklim fisik terkait dengan dampak 
fisik dari perubahan iklim yang 
mempengaruhi aset dan perusahaan 
yang beroperasi, sementara risiko 
karbon berhubungan dengan faktor 
terkait perubahan iklim non-fisik yang 
dihadapi aset dan perusahaan. Pada 
akhirnya, investor sekarang harus 
memperhitungkan jejak karbon dari 
aset mereka sebelum berinvestasi 
untuk memiliki portfolio dengan jejak 
karbon yang rendah. Banyak aset 
fisik dan perusahaan yang terpapar 
risiko karbon, terutama yang terlibat 
di dalam; produksi bahan bakar fosil, 
pembangkit listrik berbahan bakar 
fosil, dan infrastruktur yang sangat 
bergantungan pada bahan bakar fosil. 
Selain itu, perusahaan, bahkan dalam 
sektor yang sama, dapat terpapar 
risiko karbon di tingkat yang berbeda. 

Bagaimana cara mengukur emisi yang 
diperhitungkan? Untuk mengukur 
dampak lingkungan dari suatu aset, 
Greenhouse Gas Protocol diterima 
secara global dalam mengklasifikasi 
emisi tersebut. Aset dapat secara 
langsung dan tidak langsung 
dipengaruhi oleh emisi karbon, 
dibagi menjadi tiga ruang lingkup 
atau scope. Dua cakupan pertama 
adalah emisi langsung, dan sebagian 
besar perusahaan melaporkan data 
tersebut. Cakupan pertama (Scope 
1) terdiri dari emisi langsung ari 
pembangkit listrik batu bara atau gas 
alam perusahaan, armada truck milik 
perusahaan, tungku baja, dan tempat 
pembakaran semen. Cakupan kedua 
(Scope 2) tertanam dalam pembelian 

Berinvestasi dalam aset 
menghadapkan investor 
pada berbagai faktor risiko, 

terlepas dari kelasnya. Risiko 
biasanya dikaitkan dengan tingkat 
ketidakpastian dan potensi kerugian 
finansial. Empat risiko utama terkait  
dengan volatilitas dan risiko pasar, 
opportunity cost, likuiditas, dan faktor 
yang spesifik dengan perusahaan. 
Sekarang, banyak regulator sudah 
mengakui pemanasan global sebagai 
risiko keuangan sistemik. Peningkatan 
suhu, naiknya permukaan laut, dan 
perubahan ekstrim dalam pola cuaca 
memicu implikasi ekonomi, sosial, dan 
keuangan yang mengkhawatirkan 
secara global. Sebagai tanggapan, 
pemerintah telah memberlakukan 
kebijakan dan bisnis-bisnis telah 
mengubah model mereka untuk 
mencegah kerusakan lebih lanjut. 
Perubahan dalam kebijakan dan 
dinamika pasar telah membuat 
investor mempertanyakan apakah 
aset dan perusahaan yang intensif 
karbon akan lebih terpapar risiko 
keuangan. Ketidakpastian transisi ini 
bervariasi untuk berbagai jenis aset, 
tergantung pada seberapa banyak 
aset tersebut terpapar sumber yang 
intensif karbon seperti bahan bakar 
fosil. 

Di saat ekonomi global memulai 
transisinya menuju dekarbonisasi, 
jejak karbon dalam aset menjadi 
penting bagi pengambilan keputusan 
investasi. Menurut kerangka 
diskusi WRI tentang  Carbon Asset 
Risk, ada beberapa jenis risiko 
yang terkait dengan karbon yang 
dapat berdampak pada aset dan 

Aset Investasi 
dengan Jejak 
Karbon Tertinggi 
Sampai Terendah

Ada kekhawatiran yang berkembang 
bahwa investasi di perusahaan 
yang intensif karbon tertentu dapat 
menghasilkan imbal hasil yang lebih 
rendah melalui dividen ekuitas yang 
lebih rendah atau bahkan utang 
perusahaan yang default disebabkan 
oleh kebijakan iklim yang ketat 
dan perubahan teknologi. Salah 
satu solusi untuk mentransmisikan 
portofolio adalah untuk memitigasi 
risiko dari aset yang terlantar 
melalui divestasi dari perusahaan 
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dan aset bahan bakar fosil, baik itu 
divestasi secara penuh maupun 
sebagian. Contoh pendekatan 
divestasi dari AXA adalah divestari 
parsial dan penghentian investasi 
di perusahaan pertambangan yang 
menghasilkan lebih dari 50% omset 
dari pertambangan batubara dan 
utilitas listrik yang memperoleh lebih 
dari 50% energinya dari pembangkit 
listrik tenaga batubara termal. Saat 
investor melakukan investasi dari 
aset yang intensif karbon, mereka 

dapat mengalihkan investasi mereka 
ke aset yang berfokus pada iklim. 
Banyak ari aset ini mengikuti tema 
keberlanjutan serta pedoman 
ESG yang mendukung manfaat 
jangka panjang dari pembangunan 
rendah emisi, dibandingkan dengan 
manfaat jangka pendek yang murah 
namun tidak berkelanjutan. Berikut 
contoh dari Credit Suisse dalam 
mengalokasikan aset untuk portfolio 
yang rendah karbon:

Transisi yang menentukan tujuan ekonomi rendah karbon membutuhkan kombinasi antara kebijakan peningkatan 
pertumbuhan yang konsisten dengan iklim dan paket kebijakan yang selaras untuk memobilisasi investasi dalam 
infrastruktur dan tekonologi rendah karbon. Kesempatan untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang tepat menghidupkan 
kembali pertumbuhan dan membuka jalan untuk mencapai tujuan Paris Agreement. Menggabungkan agenda iklim dan 
pertumbuhan menawarkan banyak peluang ekonomi, termasuk peningkatan pasar untuk infrastruktur, teknologi, serta 
layanan rendah emisi; peningkatan kepercayaan pasar yang dipicu oleh kejelasan kebijakan iklim yang lebih baik; dan 
peningkatan insentif untuk inovasi dan efisiensi. 
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Sebagian pihak bisa saja menganggap bahwa peraturan 
ini tidak atau belum berdampak pada bidang usahanya. 
Bisa saja ada anggapan karena bidang usaha yang mereka 
jalani tidak terkait bidang energi ataupun tidak melibatkan 
penggunaan energi yang besar seperti sektor transportasi, 
tapi apakah mereka tidak menggunakan listrik? Apakah 
usaha mereka tidak melibatkan perjalanan dinas? Apakah 
dalam aktivitas usaha yang mereka jalani, mereka tidak 
menggunakan kertas? Selama suatu aktivitas masih 
melibatkan penggunaan energi listrik, kita harus melihat 
dari mana sumber listrik tersebut. Apakah bersumber dari 
pembangkit listrik yang digerakkan oleh batubara, ataukah 
pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan? 
Begitu pula dengan transportasi untuk perjalanan dinas dan 
juga kertas yang digunakan. Selama aktivitas usaha yang kita 
lakukan meninggalkan jejak karbon, maka aktivitas tersebut 
masih menyumbang pada penambahan emisi karbon di 
dunia.

Berkaca pada apa yang telah berlaku di negara-negara lain, 
mengabaikan potensi dari upaya penurunan emisi karbon 
ini bisa berarti kehilangan momentum untuk mendapatkan 
keuntungan nyata dari upaya mencapai net-carbon 
emission atau bahkan zero-carbon emission. Memang tidak 
mudah dan tentu tidak murah bagi suatu entitas usaha 
untuk mencapai net-carbon emission, apalagi zero-carbon 
emission. Mengubah pasokan listrik dari sumber listrik 
berbasis batubara menjadi listrik berbasis tenaga surya 
memerlukan investasi yang besar. Mengubah prosedur 
berbasis dokumen fisik menjadi digital perlu proses adaptasi 
seluruh karyawan dan mitra usaha. Selama perusahaan 
penerbangan tidak melakukan offset atas emisi karbon dari 
penggunaan bahan bakar penerbangan, maka perjalanan 
dinas yang menggunakan pesawat, pasti meninggalkan 
jejak karbon. Untuk itulah dikembangkan perdagangan 
unit karbon sebagai jembatan untuk mendorong upaya 
pencapaian net-carbon emission tersebut.

Perdagangan unit karbon atau perdagangan kredit karbon 
adalah mekanisme yang memungkinkan adanya insentif 
berbasis pasar bagi pihak yang berhasil melakukan upaya-

Negara-negara di dunia,  termasuk 
Indonesia,  telah sepakat 
melakukan upaya-upaya penurunan 
emisi karbon sebagai upaya 
penanggulangan pemanasan global.  
Pemerintah kini tengah melakukan 
berbagai persiapan untuk mencapai 
target-target penurunan emisi di 
wilayah Indonesia melalui berbagai 
peraturan terkait emisi karbon.

upaya penurunan emisi karbon. Negara-negara yang 
menerapkan mekanisme cap and trade, akan menentukan 
kuota emisi karbon suatu perusahaan dalam periode 
tertentu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 
Perusahaan yang hasil audit emisi karbonnya berhasil 
mencapai tingkat emisi di bawah kuota yang ditetapkan, 
bisa menjual sisa kuotanya melalui pasar karbon. Sementara 
perusahaan yang melebihi kuota, harus membeli kuota emisi 
dari perusahaan lain atau menghadapi denda yang besar.

Negara-negara maju telah lama menjalankan mekanisme 
perdagangan karbon ini. Hasilnya, perusahaan-perusahaan 
dari berbagai bidang telah bergerak melakukan aksi-aksi 
nyata untuk menurunkan jejak karbon yang dihasilkan 
aktivitas usahanya. Bahkan wilayah seperti Uni Eropa sudah 
mencapai pemahaman bahwa upaya net-carbon emission 
tidak bisa tercapai selama produk impor yang dikonsumsi 
masyarakat Uni Eropa masih dihasilkan pada wilayah yang 
belum menerapkan upaya penurunan emisi. Hasilnya adalah 
Cross Border Adjustment Mechanism (CBAM), yaitu upaya 
untuk memastikan produk impor telah memenuhi ketentuan 
terkait emisi karbon yang berlaku di Uni Eropa. Bila suatu 
produk impor dianggap belum memenuhi ketentuan emisi 
karbon, maka importir Eropa harus melakukan pembelian 
kredit karbon untuk meng-offset emisi karbon yang 
dihasilkan dalam pembuatan produk tersebut. Hal ini tentu 
akan membuat harga produk tersebut menjadi lebih mahal 
dan sulit bersaing di wilayah Uni Eropa.

Bahkan sebelum peraturan emisi karbon Indonesia 
diberlakukan, kebijakan di Uni Eropa ini sudah pasti 
berpengaruh pada produsen Indonesia yang melakukan 
ekspor ke wilayah Uni Eropa. Bila produsen di Indonesia tidak 
melakukan upaya mitigasi emisi karbon, maka produknya 
akan sulit bersaing di Uni Eropa.

Lalu bagaimana dengan produsen produk lokal yang tidak 
melakukan ekspor? Bagaimana dengan bidang usaha yang 
hanya melibatkan listrik, kertas, dan bahan bakar minyak? 
Sekali lagi, perdagangan emisi karbon akan menghasilkan 
insentif bagi pihak yang bisa menurunkan emisi. Sementara 
upaya penurunan emisi tidak semudah membalik telapak 
tangan. Diperlukan persiapan dan proses untuk mencapai 
aktivitas usaha yang net-carbon emission. Dengan memulai 
langkah-langkah mencapai kondisi usaha yang net-
carbon emission dari sekarang, merupakan investasi untuk 
mengantisipasi pemberlakukan peraturan emisi karbon di 
Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya kesadaran 
global mengenai net-carbon emission, perusahaan yang bisa 
mencapai net-carbon emission akan lebih mudah menjadi 
mitra bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kesadaran 
terkait emisi karbon ini. Sehingga upaya penurunan emisi 
yang dilakukan dari sekarang, selain potensi hasil dari pasar 
karbon, juga memiliki potensi pengembangan bisnis yang 
lebih baik dalam lingkungan usaha yang carbon neutral.
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Top 5 Pasangan
Forex di ICDX

Carbon Trading dalam 
Bentuk NFT & Kripto

1.  EUR/USD Mic
EUR/USD Mic adalah pasangan mata uang yang paling banyak No 
1 diperdagangkan di ICDX dengan total volume 54,676 atau setara 
dengan 23.2% dari seluruh transaksi forex di ICDX. Popularitas 
pasangan EUR/USD Mic berasal dari fakta bahwa pasangan ini 
mewakili dua ekonomi terbesar dunia, pasar tunggal Eropa, dan AS.

Likuiditas tinggi dalam transaksi EUR/USD Mic karena volume 
harian yang tinggi, yang umumnya menghasilkan spread yang ketat. 
Likuiditas dan spread yang ketat menarik karena perdagangan besar 
dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak besar pada pasar. 
Nilai tukar EUR/USD Mic ditentukan oleh sejumlah faktor, dengan 
salah satu faktor terbesar adalah suku bunga yang ditetapkan oleh 
Bank Sentral Eropa (ECB) dan Federal Reserve AS (Fed). Mata 
uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengalami 
peningkatan permintaan karena tingkat bunga yang lebih tinggi 
memberikan pengembalian yang lebih baik atas investasi awal.
 
2.  GBP/USD Mic
Pasangan GBP/USD Mic ini menjadi favorit kedua dengan 
menyumbang 36.882  atau setara 15.7% dari seluruh transaksi forex 
di Januari 2022 – Mei 2022. Kekuatan pasangan utama ini berasal 
dari pound Inggris dan dolar AS dan akibatnya bergantung pada 
seberapa baik ekonomi Inggris dan Amerika berjalan. Pertumbuhan 
ekonomi mendorong kekuatan mata uang sehingga dalam hal ini 
jika ekonomi Inggris tumbuh pada tingkat yang lebih cepat dari 
AS, pound akan menguat terhadap dolar dan sebaliknya.Nilai tukar 
terkait untuk pasangan ini bergantung pada suku bunga yang 
ditetapkan oleh Bank of England dan Federal Reserve AS. Salah satu 
faktor tambahan yang perlu dipantau terkait pasangan ini adalah 
keluarnya Inggris dari UE.
 
3.  AUD/NZD
Mata uang AUD/NZD menjadi pair no 3 dengan mencetak volume 
sebanyak 19.536 atau sebesar 8.3% dari seluruh total transaksi forex 
di ICDX. Yang mempengaruhi harga mata uang ini adalah kondisi 
ekonomi dari masing masing negara sedangkan faktor lain yang 
berdampak pada AUD dan NZD adalah kinerja ekonomi global, lebih 
khusus lagi ialah volume perdagangan dan kinerja di Asia-Pasifik. 
Selain itu masalah baru-baru ini seputar krisis utang yang sedang 
berlangsung di zona euro juga juga telah mempengaruhi pasar, 
karena investor khawatir penurunan impor atau ekspor ke wilayah 
Eropa

4.  AUD/USD Mic
AUDUSDMic mencetak volume sebanyak 19.536 atau sebesar 18.3% 
dari seluruh transaksi forex di ICDX menduduki top favorit forex no 4 
di ICDX. Nilai dolar Australia terjalin dengan nilai ekspornya karena 
bahan mentah seperti besi dan batubara menyumbang sejumlah 
besar PDB negara itu. Dengan AUD bergantung pada komoditas ini, 
perdagangan AUD bisa menguntungkan ketika nilai barang-barang 
ini naik karena memperkuat mata uang terhadap dolar. Jika barang-
barang tersebut mengalami devaluasi maka akan menyebabkan 
penurunan nilai AUD terhadap USD.

 5. USD/JPY Mic
Pasangan mata uang USD/JPY Mic terdiri dari dolar AS dan yen 

Jepang. Ini adalah pasangan valas kedua yang paling banyak kelima 
diperdagangkan di ICDX, terhitung sebanyak 17.820 volume yang 
dihasilkan atau setara dengan 7.6% dari seluruh transaksi forex di 
ICDX sepanjang tahun 2022 hingga bulan Mei lalu.

USD/JPY Mic juga dikenal dengan likuiditasnya yang tinggi, karena 
yen Jepang sangat dominan dalam perdagangan mata uang di Asia 
dan dolar AS adalah mata uang terbesar di dunia. Bank of Japan 
menetapkan suku bunga untuk ekonomi Jepang seperti Fed dan 
ECB, yang menyebabkan perubahan nilai yen terhadap dolar AS.

Pandemi Covid-19 dan perang yang terjadi antara Rusia dan 
Ukraina membuat berbagai negara mengalami kenaikan harga 
pada sejumlah komoditas. Perang yang terjadi pada Februari akhir 
membuat sejumlah negara salah satunya kelompok G7 dengan 
anggota negara Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, 
Italia, dan Jepang, memberikan sanksi ekonomi untuk menghentikan 
invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sanksi yang diberikan 
adalah negara anggota G7 berkomitmen untuk melarang impor 
minyak Rusia pada 8 Mei, sedangkan Uni Eropa berkomitmen untuk 
melarang impor minyak Rusia pada tanggal 30 Mei embargo yang 
disepakati hanya mencakup pengiriman minyak Rusia melalui laut, 
yang memungkinkan sanksi untuk dikecualikan pada pengiriman 
pipa, namun hal ini berlaku selama enam bulan untuk minyak 
mentah dan delapan bulan untuk produk olahan.

Timeline inflasi AS
1. Februari Inflasi AS mencapai level 7,5% y/y
2. Maret inflasi mencapai level 8,5% Y,Y
3. April inflasi mencapai level 8,3% y/y
4. Mei tingkat inflasi mencapai level 8,6% y/y

Tingkat inflasi yang semakin tinggi sebesar 8,6% pada bulan Mei 
merupakan angka yang tertinggi sejak 41 tahun lalu, hal ini membuat 
Federal Reserve (The Fed) berencana untuk menaikan tingkat suku 
bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan Juni mendatang untuk 
menekan inflasi yang terjadi. 

Timeline tingkat suku bunga AS Januari sampai Mei

Tingkat suku 
bunga AS 

Actual Ekspektasi Sebelumnya

27 Januari 
2022 

0.25% 0.25% 0.25%

17 Maret 2022 0.05% 0.05% 0.25%

5 Mei 2022 1.00% 1.00% 0.05%

Tingkat suku bunga mempengaruhi pergerakan pasangan mata 
uang lainnya karena tingkat suku bunga yang ditetapkan The Fed 
mempengaruhi kinerja ekonomi global dan domestik dan juga 
tingkat suku bunga yang terjadi.

Pasar karbon menjadi salah satu solusi dalam mengurangi 
emisi yang sulit untuk dihindarkan untuk sektor-sektor yang 
membangun ekonomi, dan kemungkinan untuk individu juga. 

Di saat kita bertransisi ke teknologi dan sumber energi yang lebih 
berkelanjutan, offset karbon menyediakan batu loncatan supaya 
mencapai netralitas carbon. Instrumen yang selama ini dianggap 
sebagai komoditi karena kemampuannya dalam memberikan nilai 
ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Namun, kredit karbon tidak 
terbatas pada perdagangan hak dari satu pihak ke pihak lain. Dengan 
berkembangnya teknologi, terutama blockchain, perdagangan kredit 
karbon telah bertumbuh secara kreatif. Teknologi ini membawa 
keterlacakan dan transparansi ke perdagangan komoditi, sebuah 
solusi dalam mengurangi penipuan di sektor ini. Blockchain 
memungkinkan data untuk didistribusikan ke banyak database, 
dengan demikian memberikan transparansi dalam proses sebuah 
komoditi dari tambang ke produk manufakturnya. 

Dengan semakin terdesaknya perusahaan-perusahaan dalam 
mencapai target ESG (Environment, Social, Govermance), muncul 
masalah mengenai verifikasi atas ‘kehijauan’ komoditi tersebut. 
Dengan melacak input dan aktivitas secara real-time, faktor-
faktor ESG dapat menjadi lebih mudah untuk diaudit, sehingga 
dapat menyediakan informasi tambahan kepada investor-investor. 
Pengenalan NFT (Non-Fungible Tokens) ke pasar karbon sukarela 
global telah menunjukan bagaimana NFT dapat mendukung 
kebenaran kredit karbon yang diperdagangkan, terutama karena 

karakteristiknya yang berbeda dari komoditi fisik. Masalah yang 
berlaku untuk kredit karbon yang didistribusikan dan dipantau 
melalui rute tradisional adalah risiko penghitungan ganda, kredit yang 
dijual dari proyek yang tidak ada, dan motif lain yang dipertanyakan 
(contohnya, greenwashing). Pembeli harus bergantung pada 
kredibilitas proyek offset atau pada pendaftar yang memvalidasi 
transaksi semacam itu - sebuah metode “kadaluarsa” yang dapat 
dibuat efisien melalui blockchain. 

Konsep baru perdagangan karbon memiliki tantangan yang unik, 
yaitu mengenai proses verifikasi dan pengukurannya. Secara 
teori, blockchain dapat membantu mengatasi masalah ini dengan 
menghubungkan proyek offset ke mata uang kripto, atau token 
berbasis blockchain. Token ini dapat membantu mendorong 
verifikasi, dan tokenizing proyek offset dapat memastikan pengukuran 
penyerapan karbon yang akurat. Sifat unik NFT memungkinkan 
harga kredit karbon secara eksponensial melampaui nilai pasar. 
Terbukti dari kredit karbon yang dihasilkan dari  cadangan Rimba 
Raya di Indonesia, dengan bantuan usaha mata uang kripto yang 
berbasis di Inggris, Save Planet Earth. Mereka telah menjual lebih 
dari 1,000 kredit karbon edisi terbatas sebagai NFT dari proyek yang 
diverifikasi oleh Verra dengan harga rata-rata $1,770. 

Dari pandangan ini, kredit karbon dapat menjadi cara untuk 
membuat lahan berhutan menjadi mahal karena investor dapat 
‘menghasilkan uang’ dengan melindungi hutan, dibandingkan 
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dengan membakarnya untuk memelihara ternak, misalnya. Karena 
kredit karbon menjadi lebih mahal, perusahaan dan pemerintah 
harus menyadari bahwa akan lebih mahal untuk mengimbangi 
emisi mereka, sehingga menciptakan insentif untuk memulai proyek 
pengurangan dan penghapusan emisi. Menurut poll dari Reuters, 
ekonom iklim menyarankan bahwa harga karbon harus segera 
mencapai rata-rata minimum $100 untuk mencapai tujuan net-zero 
dalam Perjanjian Paris di tahun 2050 nanti, dan menurut IMF, rata-
rata harga karbon global adalah $3. Tidak seperti saham, kredit 
karbon dari beberapa proyek tidak dapat dipertukarkan karena 
ada perbedaan dalam cara kredit tersebut dibuat. Beberapa proyek 
mungkin lebih efektif daripada yang lain dalam menjaga karbon 
keluar dari atmosfer, yang tercermin di dalam harga kredit tersebut. 

Pasar global memiliki omset sebesar $1 miliar pada November 
2021, dan diperkirakan akan terus tumbuh, didorong oleh semakin 
banyaknya perusahaan yang mengambil tujuan net-zero carbon 
dan komitmen terkait iklim lainnya. Dalam mekanisme pasar saat 
ini, pemerintah dan perusahaan dipaksa untuk membeli kredit 
karbon melalui perjanjian perantara yang rumit atau melalui 
kemitraan langsung dengan pengembang proyek daripada melalui 
pasar terbuka. Diatur oleh kumpulan badan standar swasta yang 
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menjalankan registry mereka sendiri menyiratkan bahwa ini adalah 
pasar global yang belum teratur - sebuah peluang untuk melakukan 
perbaikan. 

Memindahkan pasar sukarela ke blockchain, dan mengikat kredit 
karbon ke metadata secara publik dapat membuktikan asal dan 
kualitas kredit, dan akan memberikan akses ke pasar dengan 
harga transparan dan likuid. Selain itu, pengawas-pengawas akan 
dapat melacak klaim netralitas karbon kembali ke sumbernya. 
Menjembatani kredit karbon disk di registri yang berbeda, lalu 
mengubahnya dan menstandarkannya menjadi token karbon ke 
satu registri blockchain menciptakan pasar efisien yang terbuka, 
transparan, dan adil dengan risiko penghitungan ganda yang 
minimal. Kemudahan tersebut meningkatkan harapan untuk 
membawa lebih banyak investor yang tertarik dengan kripto ke 
pasar karbon yang, secara tradisional, didominasi oleh perusahaan-
perusahaan yang berupaya untuk menyeimbangkan emisi mereka 
supaya memenuhi tujuannya. 

HAPPY 19th ANNIVERSARY
PT Topgrowth Futures

HAPPY 18th ANNIVERSARY
PT Adhikarya Cipta Persada

HAPPY 17th ANNIVERSARY
PT Java Global Futures

HAPPY 6th ANNIVERSARY
PT Global Kapital Investama Berjangka

HAPPY 22ND ANNIVERSARY
PT Jalatama Artha Berjangka
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