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Dunia teknologi tengah ramai memperbincangkan 
perkembangan blockchain dan penerapannya pada 
berbagai sektor, hingga memunculkan komoditas 
baru: aset kripto. Bagaimana penerapan blockchain 
pada perdagangan komoditas dan bursa? Simak 
selengkapnya dalam THE SOURCE Issue 9. 

Perdagangan komoditas berwujud (tangible), seperti 
hasil tambang, merupakan aktivitas yang cukup 
kompleks karena melibatkan banyak pihak. Selain 

produsen, manufaktur, dan pengguna, perdagangan 
komoditas juga melibatkan transportasi, pergudangan, 
hingga pembiayaan. Kompleksitas tersebut juga terjadi 

ICDX Group Insight

Kemudahan Integrasi Logistik 
dengan EPACT

pada perdagangan komoditas dan produk derivatifnya 
dalam bursa ICDX, terutama pada transaksi yang 
melibatkan penyelesaian atau serah terima fisik. Aktivitas 
yang terkait langsung dengan ICDX, paling sedikit 
melibatkan gudang (dalam hal ini ICDX Logistik Berikat – 
ILB) sebagai tempat serah terima fisik.

Skema tersebut hanyalah penjelasan singkat akan proses 
serah terima fisik komoditas. Proses tersebut akan jauh 
lebih kompleks, terutama jika memperhitungkan potensi 
masalah, seperti keterbatasan kapasitas gudang atau 
penumpukan antrian pengangkutan barang ke gudang.

Dokumen resi gudang sendiri bisa berpindah tangan 
berulang kali sebelum digunakan untuk mengeluarkan 

Komoditas akan 
dibawa oleh penjual 

ke gudang

Pihak pengelola gudang akan 
mengeluarkan resi gudang dan 

diserahkan ke penjual.

Untuk serah terima fisik atas 
transaksi yang dilakukan di bursa, 
resi gudang diserahkan kepada 
lembaga kliring (dalam hal ini 

Indonesia Clearing House – ICH).

Lembaga kliring akan menyerahkan 
resi gudang kepada pembeli setelah 

pembayaran dilakukan.

Pembeli akan menggunakan 
resi tersebut untuk mengambil 

komoditas dari gudang.

komoditas dari gudang. Hal ini dapat menambah 
kompleksitas proses serah terima fisik, mengingat jarak 
yang bisa jadi berjauhan antara penjual, lembaga kliring, 
dan pembeli. Kompleksitas juga bertambah apabila 
komoditas yang diperdagangkan ditujukan untuk ekspor, 
seperti timah, dimana pihak pembeli berada di luar negeri. 

Sebagai bursa, ICDX menyadari kompleksitas dalam 
perdagangan komoditas berwujud. Tidak hanya alur 
transaksi di dalam bursa saja, ICDX juga memikirkan 
perkembangan mengembangkan alur transaksi secara 
keseluruhan hingga logistik. Sehingga, seluruh pelaku 
pasar pun dapat ikut merasakan kemudahan bertransaksi 
di dalam bursa ICDX.

Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses 
logistik tersebut, EPACT hadir sebagai sistem resi gudang 
elektronik yang disediakan oleh ICDX. EPACT mengubah 
sistem resi gudang tercetak menjadi resi gudang elektronik 
dan mencakup proses memasukkan barang ke gudang, 
alih kepemilikan, hingga fungsi pembiayaan oleh lembaga 
keuangan.
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Pantau Transaksi 
Melalui E-CITRA

Penggunaan EPACT dimulai 
sejak penjual memasukkan 
komoditasnya ke gudang, 
dimana ia akan mengisi 

formulir elektronik yang berisi 
informasi lengkap tentang 

komoditas yang akan masuk 
ke gudang.

Bila kapasitas masih 
cukup, pengelola gudang 
akan menentukan jadwal 

pengiriman. 

Pengelola melakukan 
konfirmasi penerimaan 
komoditas di gudang ke 

dalam sistem.

Penjual membawa komoditas 
ke gudang sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan.

Jika terjadi transaksi di bursa, 
lembaga kliring akan mengalihkan 

kepemilikan komoditas yang tercatat 
pada sistem setelah menerima 

konfirmasi pembayaran dari pembeli.

Setelah melakukan verifikasi, 
pengelola dapat mengizinkan 
komoditas disimpan di dalam 

gudang.

Pembeli akan mengisi formulir 
elektronik untuk mengeluarkan 

komoditas dari gudang dan 
menunggu jadwal pengambilan dari 

pengelola gudang.

Informasi yang telah masuk 
dalam sistem tersebut akan 

dibaca oleh pengelola gudang.

Pengelola gudang akan 
melakukan pengecekan kapasitas 

ruang yang tersisa di gudang 
untuk menampung komoditas 

yang akan dikirim.

Melalui EPACT, alur logistik lebih terorganisasi dan 
kesalahan dapat dihindarkan. Dari segi gudang, pengelola 
dimudahkan dalam penyesuaian jadwal untuk menghindari 
penumpukan jadwal. Kepastian jadwal akan membuat 
pengaturan transportasi komoditas menjadi lebih efisien. 

Selain itu, EPACT juga terintegrasi dengan lembaga kliring. 
Komoditas dalam gudang dapat langsung ditransaksikan 
di bursa segera setelah pengelola gudang melakukan 
konfirmasi, sebab lembaga kliring dapat melihat data 
komoditas dengan EPACT. Integrasi ini juga dapat menghemat 
waktu yang terbuang untuk mengirimkan dokumen fisik dari 
satu tempat ke tempat lainnya. 

Kemudahan yang diberikan sistem EPACT tidak berhenti 
sampai di sana. Kadang perdagangan komoditas 

melibatkan pembiayaan oleh lembaga keuangan, yang 
mana menjadikan proses logistik lebih kompleks. EPACT 
bisa terintegrasi dengan lembaga keuangan yang siap 
memberikan pembiayaan, sehingga pemilik resi gudang 
elektronik di EPACT bisa mengajukan pembiayaan.

Dengan kepastian sistem EPACT yang disediakan oleh 
bursa ICDX, maka lembaga keuangan akan lebih mudah 
untuk memberi pembiayaan. Ketika resi gudang elektronik 
diajukan sebagai jaminan, resi tersebut akan terkunci dan 
tidak bisa dijual oleh pihak penjual. Lembaga keuangan 
juga dimudahkan dalam memantau harga komoditas yang 
menjadi jaminan, yakni dengan memantau harga yang 
terbentuk di bursa. (Isa Djohari)

Salah satu jenis transaksi komoditas dan derivatifnya 
yang umum berjalan di Indonesia adalah Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA). SPA bersifat bilateral, 

dimana nasabah melakukan transaksi dengan pedagang 
berjangka atau penyelenggara SPA.  Seluruh transaksi 
SPA wajib dilaporkan oleh peserta dan penyelenggara SPA 
kepada bursa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan 
dan didaftarkan pada lembaga kliring untuk dijamin 
penyelesaiannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, E-CITRA hadir untuk 
memudahkan nasabah dalam memantau pelaporan dan 
pendaftaran transaksinya. Melalui E-CITRA, nasabah 
dapat melihat apabila transaksinya sudah dilaporkan ke 
bursa hanya dengan membuka web browser di perangkat 
genggam ataupun komputer PC. (Revandra Aritama)

“Clearing Info of Trade 
(CITRA) merupakan sistem 
yang menyediakan informasi 
transaksi nasabah yang 
telah tercatat pada Indonesia 
Clearing House (ICH). 
Melalui E-CITRA, ICH akan 
memudahkan nasabah dalam 
mengakses informasi tentang 
lembaga kliring ICH, serta 
informasi dan aktivitas lainnya 
dalam bursa komoditi dan 
perdagangan berjangka.”

Transparency
Seluruh transaksi SPA yang telah 

didaftarkan pada Indonesia 
Clearing House (ICH) dapat 
dilihat melalui E-Citra oleh 

nasabah.

Accessibility
E-CITRA dapat diakses dengan 
mudah melalui web browser.

Privacy
Nasabah hanya dapat 
melihat transaksinya 
sendiri melalui web 

browser.

Security
Kewajiban mengganti password 
pada saat pertama kali log in 

memastikan akun nasabah tidak 
dapat diakses oleh pihak lain.

Integrity
Informasi E-CITRA 

dikontrol penuh oleh 
ICH untuk menghindari 
terjadinya manipulasi 

data.
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Bursi Komoditi

Menjaga Bisnis Tetap 
Produktif dengan Sistem

Work-From-Home

Kasus positif COVID-19 di Indonesia 
belum menunjukkan tanda-tanda 
penurunan, dan bahkan semakin 

tinggi penambahan kasus per harinya. 
Berbagai upaya menjaga kesehatan 
semakin diperketat, salah satunya dengan 
aturan work-from-home (WFH). Perubahan 
cara kerja ini tentu menimbulkan berbagai 
kesulitan baru dalam bekerja, meski memiliki 
keuntungan-keuntungannya sendiri. 

Untuk memudahkan transisi work-from-
office ke WFH dan menjaga kelangsungan 
bisnis para pialang anggota, ICDX 
mengadakan Member Virtual Summit 
dengan pembahasan Risk Management: 
Business Continuity Plan Implementation in 
WFH Condition. Dalam pertemuan virtual 
ini, tim ICDX membahas tentang rencana 
keberlangsungan usaha, mitigasi risiko dan 
pemulihan, serta penerapannya di masa 
pandemi COVID-19. 

Membership

“Risk Management: 
Business Continuity Plan 
Implementation in WFH 
Condition”

1730 
Dojima Rice Exchange resmi memperdagangkan kontrak beras berjangka di Osaka, Jepang, 
dan dikenal sebagai pasar berjangka terorganisir (bursa komoditi) pertama di dunia. Sempat 
dibubarkan tahun 1939, bursa ini dibangun kembali tahun 1952 dengan nama Osaka Grain 
Exchange. Pada Oktober 1993, Osaka Grain Exchange merger dengan Osaka Sugar Exchange 
dan Kobe Grain Exchange menjadi Kansai Agricultural Commodities Exchange (KACE). KACE 
kemudian merger dengan Kobe Raw Silk Exchange menjadi Kansai Commodities Exchange 
(KEX). Pada Desember 2006, KEX melakukan merger dengan Fukuoka Futures Exchange. Di 
tahun 2013, setelah mengambil alih kontrak beras berjangka milik Tokyo Grain Exchange, KEX 
merubah nama menjadi Osaka Dojima Commodity Exchange (ODE) hingga saat ini.

1870
New York Cotton Exchange (NYCE) resmi berdiri. Di tahun 1998, NYCE   dengan Coffee, Sugar 
and Cocoa Exchange (CSCE) menjadi New York Board of Trade (NYBOT). Pada Januari 2007, 
NYBOT resmi diakuisisi oleh ICE menjadi ICE Futures US. 

1848
Chicago Board of Trade (CBOT) didirikan sebagai bursa yang mayoritas fokus 
memperdagangkan komoditas sektor pertanian. Harga kontrak komoditas jagung, kedelai 
dan gandum yang diperdagangkan di CBOT telah diakui oleh pelaku pasar dunia dan 
dijadikan harga referensi global.

1872 
Butter and Cheese Exchange of New York dibentuk sebagai pasar fisik tunai untuk komoditas 
mentega dan keju. Di tahun 1880, saat komoditas telur ditambahkan ke dalam daftar produk, 
nama bursa ini menjadi Butter, Cheese and Egg Exchange of New York. Dua tahun kemudian, 
namanya berbubah menjadi New York Mercantile Exchange (NYMEX). Pada tahun 2008, 
NYMEX resmi bergabung dengan CME Group.

Catatan 
Perjalanan 
Bursa 
Komoditi 
Terkemuka 
di Dunia
(Girta Yoga)

Bursa Komoditi
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1984
Tokyo Textile Exchange, Tokyo Gold Exchange, dan Tokyo Rubber Exchange melakukan merger 
untuk membentuk Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). 

Bursa KomoditiBursa Komoditi

1877
London Metal Exchange (LME) resmi didirikan sebagai bursa yang fokus memperdagangkan 
komoditas logam. Harga komoditas yang terbentuk di LME telah diakui dan dijadikan 
referensi harga oleh para pelaku pasar secara global. LME resmi diakuisisi oleh Hong Kong 
Exchanges and Clearing Limited (HKEX) pada Desember 2012.

1881
Minneapolis Chamber of Commerce resmi didirikan. Di tahun 1947, bursa ini berganti nama 
menjadi Minneapolis Grain Exchange (MGEX). MGEX telah menjadi bursa utama dunia untuk 
perdagangan komoditas gandum jenis Hard Red Spring Wheat (HRSW). Di tahun 2012, 
MGEX mengikat perjanjian komersial dengan CME Group, dimana kontrak berjangka HRSW 
milik MGEX diperdagangkan secara eksklusif di platform perdagangan CME Globex.

1933
Commodity Exchange Inc (COMEX) resmi berdiri 
sebagai hasil merger antara empat bursa kecil di New 
York (National Metal Exchange, Rubber Exchange of 
New York, National Raw Silk Exchange, dan New York 
Hide Exchange). Pada tahun 1994, COMEX merger 
dengan NYMEX dan menjadi divisi yang menangani 
perdagangan logam.

1887
Winnipeg Grain & Produce Exchange resmi berdiri sebagai satu-satunya bursa komoditas 
berjangka di Kanada dan dikenal dengan kontrak berjangka kanola. Pada tahun 1972, 
namanya berganti menjadi Winnipeg Commodity Exchange (WCE). Lalu pada Januari 
2008, WCE diakuisisi oleh ICE menjadi ICE Futures Canada.

Periode 1900-an - 1907
Buenos Aires Grains Association resmi berdiri dan 
berubah nama menjadi Mercado a Término de Buenos 
Aires (MATBA) sejak 1991 hingga sekarang. MATBA 
merupakan bursa komoditas berjangka pertama di 
Amerika Latin yang memperdagangkan komoditas 
kedelai dan sorgum.

1898
Chicago Butter and Egg Board didirikan sebagai perusahaan 
independen milik Chicago Produce Exchange. Di tahun 
1919, Chicago Butter and Egg Board kembali diorganisir 
dan berubah nama menjadi Chicago Mercantile Exchange 
(CME). CME lalu merger dengan CBOT di tahun 2007 dan 
membentuk CME Group.

1873
Dersaadet Securities Exchange resmi berdiri. Di tahun 1985, namanya sempat berubah 
menjadi İstanbul Stock Exchange (İMKB). Lalu pada bulan Desember 2012, İMKB merger 
dengan Istanbul Gold Exchange dan Turkish Derivatives Exchange menjadi Borsa Istanbul 
(BIST) hingga saat ini.

1956
Korea Stock Exchange (KSE) resmi berdiri. KCE merger dengan Korean Securities Dealers 
Automated Quotations (KOSDAQ) dan Korea Futures Exchange (KOFEX) pada Januari 
2005 dan membentuk Korea Exchange (KRX). KRX kini menjadi satu-satunya platform 
perdagangan di Korea untuk saham, derivatif obligasi, mata uang, suku bunga, dan 
produk turunan komoditas.

1976
Hong Kong Commodity Exchange resmi berdiri dan berganti nama menjadi Hong Kong 
Futures Exchange (HKFE) di tahun 1985. Pada tahun 1999, di bawah reformasi anggaran 
pemerintah, HKFE Limited, Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK), dan Hong 
Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), melakukan merger dan membentuk 
perusahaan holding, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX). 

1985
Brazilian Mercantile & Futures Exchange (BM&F) 
didirikan. Pada tahun 2002, BM&F meluncurkan Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (BBM) untuk menciptakan 
pasar domestik komoditas pertanian. Lalu pada Maret 
2008, BM&F merger dengan Bovespa Holding menjadi 
BM&FBOVESPA. Bursa ini kembali mengganti nama 
menjadi B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pada Juni 2017 
hingga saat ini.

1960
Sydney Greasy Wool Futures Exchange (SGWFE) didirikan untuk menyediakan fasilitas 
lindung nilai bagi pedagang wol di Australia. Pada 1972, SGWFE berganti nama menjadi 
Sydney Futures Exchange (SFE). SFE merger dengan Australian Stock Exchange di tahun 
2006 menjadi Australian Securities Exchange (ASX) dan berubah menjadi ASX Group sejak 
Agustus 2010.

Periode 1982
London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) resmi berdiri. Pada 
tahun 2002, LIFFE diakuisisi oleh Euronext dan di tahun 2007 menjadi bagian dari NYSE 
Euronext, merger antara Euronext dan NYSE. Saat NYSE Euronext dibeli oleh ICE di tahun 
2013, LIFFE menjadi bagian dari bisnis ICE, namun masih beroperasi di bawah naungan 
NYSE Euronext. Ketika Euronext berpisah dari ICE di tahun 2014, LIFFE tetap bergabung 
bersama ICE NYSE sebagai ICE Futures Europe.

1990
Zhengzhou Commodities Exchange (ZCE) didirikan pada 
12 Oktober 1990. ZCE meluncurkan kontrak berjangka 
pertamanya pada 28 Mei 1993 untuk komoditas 
gandum, jagung, kedelai, kacang hijau dan wijen.
South African Futures Exchange (SAFEX) dibentuk sebagai 
anak perusahaan Johannesburg Stock Exchange (JSE). 
Pada tahun 2001, SAFEX diakuisisi oleh JSE Securities 
Exchange.

•

•
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2002
• Pakistan Mercantile Exchange Limited (PMEX) dibentuk pada tahun 2002 mulai beroperasi 
   sejak Mei 2007.
• European Energy Exchange (EEX) didirikan atas merger 2 bursa di Jerman yang berbasis 
   di Leipzig dan Frankfurt. Saat ini, EEX merupakan bursa komoditi utama dunia untuk 
   komoditas listrik dan kargo curah kering.

2003
• National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) didirikan pada April 2003.
• Multi Commodity Exchange of India (MCX) didirikan pada November 2003 dan kini 
   menjadi bursa komoditi terbesar di India.

2005
Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) merupakan bursa komoditi pertama di Timur 
Tengah. Bursa ini dibentuk sebagai usaha patungan antara Dubai Multi Commodities Centre 
(DMCC), Financial Technologies (India) Limited dan Multi Commodity Exchange of India 
Limited (MCX). 

2007
Dubai Mercantile Exchange (DME) diluncurkan pada bulan Juni 2007 sebagai usaha 
patungan antara Dubai Holding, Oman Investment Authority dan CME Group. DME 
menjadikan kontrak berjangka minyak mentah Oman sebagai produk andalannya. 
Kontrak ini menjadi satu-satunya patokan untuk menentukan Harga Jual Resmi (Official 
Selling Prices) minyak mentah Oman dan Dubai.
Mercantile Exchange Nepal Limited (MEX) didirikan pada 14 Agustus 2007 dan 
mulai beroperasi sejak 5 Januari 2009. MEX menjadi bursa komoditi pertama yang 
menggunakan Automated Trading System (ATS) dalam perdagangan komoditas di 
Nepal.

• 

•

2008
Buon Ma Thuot Coffee Exchange Center resmi didirikan. Meski sempat terhenti, bursa 
ini kembali beroperasi pada tahun 2015 dengan nama Buon Ma Thuot Coffee and 
Commodity Exchange (BCCE). Kontrak berjangka Kopi Robusta BCCE terhubung dengan 
bursa komoditi global, seperti CME. 
Ethiopia Commodity Exchange (ECX) menjadi bursa komoditi pertama di Afrika. ECX 
memperdagangkan kopi, wijen, kacang haricot, jagung dan gandum.

•

•

2009
Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) resmi berdiri sebagai bursa 
komoditi ke-2 yang hadir di Indonesia. ICDX lalu ditunjuk sebagai penyelenggara bursa 
timah di Indonesia pada tahun 2013 dan berhasil menambah jumlah pembeli internasional 
dari 14 perusahaan menjadi 37 di tahun 2020. Pada tahun 2019, Futures Industry 
Association (FIA) menempatkan ICDX di peringkat #52 sebagai bursa terkemuka dunia.

1992
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) didirikan. Pada 19 Desember 2011, MICEX 
merger dengan Russian Trading System Stock Exchange (RTS) menjadi Moscow Exchange 
(MOEX). 

1998
Eurex didirikan sebagai bentuk kerjasama Deutsche Börse AG dan SIX Swiss Exchange. Di 
tahun 2012, Deutsche Börse AG menjadi pemilik tunggal Eurex. 

Periode 2000-an  - 2000
Intercontinental Exchange (ICE) didirikan pada Mei 2000 di Atlanta, Georgia. ICE 
merupakan grup bursa terbesar ketiga dunia, setelah HKEX dan CME Group. Saat ini, ICE 
mengoperasikan bursa berjangka di AS, Eropa, Singapura dan Abu Dhabi.  

1993
Dalian Commodity Exchange (DCE) didirikan pada 28 Februari 1993. Pada tahun 2013, 
DCE mengembangkan produknya dari yang awalnya terfokus pada komoditas pertanian, 
melebar ke komoditas industri seperti bijih besi dan batubara kokas. 
Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD) didirikan sebagai anak perusahaan dari Bursa 
Malaysia Berhad - sebelumnya dikenal dengan Malaysia Derivatives Exchange Berhad 
(MDEX).

•

•

1999
Shanghai Futures Exchange (SHFE) dibentuk pada Desember 1999 sebagai gabungan 
dari Shanghai Metal Exchange, Shanghai Foodstuffs Commodity Exchange, dan 
Shanghai Commodity Exchange.
Iran Agricultural Commodity Exchange (IACE) didirikan sebagai kerjasama Kementerian 
Pertanian Iran, Iranian Stock Exchange Organization dan Agricultural Bank. IACE merger 
dengan Tehran Metal Exchange pada 2007 menjadi Iran Mercantile Exchange (IME).
Singapore Exchange (SGX) merupakan perusahaan holding dari gabungan Stock 
Exchange of Singapore (SES), Singapore International Monetary Exchange (Simex) dan 
Securities Clearing and Computer Services (SCCS).

•

•

•

2001
Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) dibentuk oleh Kementerian Perdagangan 
Thailand untuk mengembangkan perdagangan kontrak berjangka komoditas beras, karet 
dan tapioka. AFET merger dengan Thailand Futures Exchange (TFEX), anak perusahaan 
Stock Exchange of Thailand (SET), pada tahun 2016.
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Blockchain dan cryptocurrency 
tengah menjadi sorotan dalam 
beberapa tahun terakhir. 

Konsep blockchain sendiri pertama 
kali mencuat bersama dengan 
kemunculan mata uang digital Bitcoin 
di tahun 2008.

Secara umum, teknologi Blockchain 
dapat didefinisikan sebagai sebuah 
rantai catatan (distributed ledger) 
yang disimpan pada sebuah node. 
Tiap node saling terkoneksi dan 
menggunakan algoritma konsensus 
untuk melakukan verifikasi atas 
transaksi yang terjadi. 

Blockchain terus berkembang, diikuti 
oleh kemunculan berbagai platform 
blockchain seperti Ethereum, R3 
Corda, Hyperledger, dan lain-lain. 
Cryptocurrency sendiri merupakan 
istilah dari teknologi blockchain yang 
diaplikasikan dalam pembuatan 
mata uang digital. Dalam artikel 
ini kita akan membahas mengenai 
penerapan blockchain dalam konteks 
instrumen keuangan. 

Cryptocurrency di Indonesia
Cryptocurrency menjadi topik yang 
cukup kontroversial pada awal 
kemunculannya, dimana mayoritas 
negara-negara di dunia melarang 
cryptocurrency menjadi alat untuk 
pembayaran dan menggantikan mata 

Rubrik Utama

Tekan Risiko 
Perdagangan 
Aset Kripto dan 
Kembangkan 
Potensinya
Richard Win Putra



15ICDX BULLETIN - AUGUST 202014 ICDX BULLETIN - AUGUST 2020

Rubrik Utama Rubrik Utama

Jika transaksi hanya berupa aktivitas 
jual-beli aset kripto oleh pelanggan 
dengan pedagang, maka transaksi 
tersebut dapat dikategorikan 
sebagai off-chain. Pada transaksi 
off-chain, tempat penyimpanan aset 
kripto yang ditransaksikan tidak 
berpindah (tetap berada di crypto 
wallet milik pedagang), hanya saja 
terjadi perubahan pencatatan saldo 
aset kripto pelanggan pada sistem 
informasi yang dikelola pedagang 
aset kripto. 

Sebagai pengawas dan verifikator 
transaksi aset kripto, bursa dan 
lembaga kliring perlu memiliki 
sistem yang dapat mencatat seluruh 
transaksi on-chain dan off-chain yang 
dilakukan oleh pedagang fisik aset 
kripto. 

Central Depository sebagai Kustodian
Seperti yang tertuang dalam 
peraturan BAPPEBTI, kehadiran bursa 
dan lembaga kliring juga didukung 
oleh central depository sebagai 
tempat penyimpanan sentral untuk 
aset kripto. Penyimpanan ini bisa 
berupa replikasi dari hot/cold wallet 
yang dimiliki pedagang, maupun hot/
cold wallet yang dikontrol oleh central 
depository itu sendiri. 

Terkait keamanan aset kripto, 
terdapat dua isu penting yang perlu 
diperhatikan bersamaan dengan 
adanya central depository. Pertama, 
terkait keamanan aset kripto yang 
dilindungi oleh central depository. 
Menurut sebuah artikel oleh Reuters 
pada Februari 2020, kerugian akibat 
aksi kriminal terhadap aset kripto 
diperkirakan mencapai 4.5 miliar 
USD di tahun 2019. 

Meski angka tersebut tidak 
sepenuhnya berasal dari serangan 
terhadap crypto wallet, tetapi 
kerugian ini menunjukkan besarnya 
risiko pengelolaan aset kripto. Maka 
dari itu, central depository perlu 
mempersiapkan langkah-langkah 
pemulihan dan mitigasi risiko apabila 
terjadi serangan pencurian terhadap 
aset kripto yang dilindungi.

Sekaligus potensi setiap pengetatan 
dan pelonggaran aturan 

perdagangan aset kripto tentunya 
akan menimbulkan trade-off 
(keputusan atas situasi tertentu yang 
melibatkan hilangnya manfaat 
tertentu untuk memperoleh manfaat 
lain). 

Misalnya, jika peran central depository 
diperkuat dengan mengharuskan 
pedagang mentransfer aset kripto dari 
wallet mereka ke wallet yang dimiliki 
oleh central depository, maka gas fee 
atas transaksi tersebut akan menjadi 
biaya tambahan yang memberatkan 
pedagang, serta pelanggan aset 
kripto.

Masih banyak isu penting dalam 
perdagangan aset kripto yang 
perlu menjadi pertimbangan para 
pengawas pedagangan, seperti 
conflict of interest, business continuity, 
fault tolerance, dan sebagainya. 
Regulasi dan pengawasan yang 
dilakukan harus ikut beradaptasi 
dengan berbagai penyesuaian, 
mengingat perkembangan aset kripto 
yang sangat cepat.

Regulatory sandbox dapat menjadi 
cara yang tepat untuk mengawasi 
perdagangan aset kripto tanpa 
menghambat perkembangan dan 
potensinya. Regulatory sandbox 
merupakan sebuah framework yang 
disusun untuk memberikan ruang 
fleksibiltas kepada inovasi. Pada 
regulatory sandbox, para pelaku 
bisnis diberikan kesempatan 
untuk mempresentasikan 
ide-ide baru serta 
menyatakan kekhawatiran 
terkait dengan regulasi 
yang ada.  Regulatory 
sanbox pertama kali 
diperkenalkan di UK 
pada tahun 2014 sebagai 
bagian dari Project 
Innovate yang diinisiasi 
oleh Financial Conduct 
Authority.

D e n g a n 
memasukkan 

perdagangan aset kripto dalam 
sebuah regulatory sandbox, 
pemerintah dan lembaga pengawas 
lainnya dapat melihat pergerakan 
dari perdagangan aset kripto di 
Indonesia dan mendeteksi risiko, 
sekaligus potensi yang ada. Melalui 
sistem pengawasan yang tepat, 
Indonesia dapat berpotensi 
menjadi salah satu acuan 
dalam perdagangan aset 
kripto dunia. 

uang 
negara.

Di Indonesia 
sendiri, cryptocurrency 

dikategorikan sebagai 
komoditas dan berada di bawah 

pengawasan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI). Sebagai komoditas, 
masyarakat (Pelanggan Aset Kripto) 
dapat membeli, menyimpan, dan 
menjual aset kripto secara legal 
melalui Pedagang Fisik Aset Kripto 
yang terdaftar di BAPPEBTI. Hingga 19 
Juni 2020, sebanyak 13 perusahaan 
telah terdaftar di BAPPEBTI sebagai 
Pedagang Fisik Aset Kripto. Angka 
ini menunjukkan pertambahan, 
terutama sejak pertama kalinya 
diterbitkan regulasi mengenai aset 
kripto melalui Peraturan BAPPEBTI 
No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan 
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Aset Kripto di Bursa Berjangka. 
Peraturan ini kemudian diperbaharui 
melalui Perubahan Peraturan yang 
berlaku mulai 26 Juli 2019.

Peran Bursa dalam Perdagangan 
Aset Kripto

Munculnya regulasi aset kripto 
memberikan sinyal baik bagi para 
pelaku pasar aset kripto di Indonesia. 
Dengan kepastian hukum yang lebih 
baik, perkembangan transaksi aset 
kripto juga diharapkan dapat terus 

meningkat. 

Dalam regulasi 
tersebut, kehadiran 

Pedagang Fisik Aset Kripto 
juga didukung oleh kehadiran 

bursa (Pasar Fisik Aset Kripto) yang 
didampingi oleh lembaga kliring 
berjangka dan pengelola tempat 
penyimpanan. 
Dengan adanya bursa, pedagang 
aset kripto dapat mengambil harga 
acuan (price reference) dari bursa 
sebagai static price limits dari harga 
aset kripto yang dijual ke pelanggan. 
Selain itu, kehadiran bursa juga 
dapat membantu pemerintah, dalam 
hal ini BAPPEBTI, untuk mengawasi 
dan melihat  potensi dari perputaran 
transaksi aset kripto di Indonesia.

Tantangan Besar bagi Pedagang 
Aset Kripto

Tantangan paling besar dalam skema 
perdagangan aset kripto tentunya 
berkaitan dengan teknologi. Pada 
dasarnya, aset kripto berada dalam 
platform blockchain publik dan 
bersifat terbuka, sehingga mekanisme 
transaksi sangat berbeda dengan 
proses jual-beli aset umum.

Sebagai contoh, pada aset kripto 
seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, 
kita umumnya memerlukan sebuah 
crypto wallet dan private key untuk 
menyimpan dan mengelola aset kripto 
yang telah kita beli. Maka, pedagang 
aset kripto yang memfasilitasi 
pembelian dan penjualan aset kripto 
biasanya menyediakan crypto wallet 
dan private key untuk menyimpan 
aset yang milik oleh pelanggan. 

Dalam kasus seperti ini, pedagang 
memiliki risiko cukup besar, karena 
secara langsung bertanggung jawab 
akan aset milik pelanggan. 

Jika pelanggan ingin 
mengirimkan asetnya 

yang berada di crypto 
wallet ke wallet mereka sendiri, 

pedagang akan berperan sebagai 
transmitter dan bertanggung jawab 
akan risiko terjadinya kesalahan 
transaksi. 

Risiko tersebut tentu telah 
dipertimbangkan oleh pedagang 
aset kripto dengan rencana mitigasi 
risiko yang sesuai. Terdapat pula 
serangkaian persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk menjadi pedagang 
aset kripto resmi, terutama terkait 
modal dan ekuitas minimum. Namun 
tidak dapat dipungkiri, ancaman 
akan keamanan aset kripto akan 
selalu ada di era  keterbukaan digital 
seperti sekarang ini.

Dukungan Pemerintah Melalui 
Bursa

Tingginya perkembangan nilai 
transaksi perdagangan aset kripto, 
serta besarnya potensi pemanfaatan 
aset kripto di masa depan membuat 
peran pemerintah dalam mengawasi 
dan mendukung industri aset kripto 
semakin penting. Pengawasan dan 
dukungan tersebut bisa berupa 
relaksasi dari beberapa peraturan 
yang telah ada ataupun penguatan 
poin-poin penting terkait risiko 
perdagangan aset kripto. 

Adanya bursa yang membantu fungsi 
pengawasan dan kontrol terhadap 
pedagangan aset kripto, membuat 
tanggung jawab bursa juga tak 
kalah besar dalam perdagangan 
ini. Bursa perlu memiliki kapabilitas 
khusus, terutama dari segi teknologi, 
dalam menjalankan perdagangan 
aset kripto dengan karakteristik yang 
sangat berbeda dari aset komoditas 
pada umumnya.

Secara umum, transaksi aset kripto 
dapat dikategorikan sebagai on-
chain dan off-chain. Transaksi yang 
dikategorikan sebagai on-chain 
hanya terdapat pada kasus-kasus 
tertentu, seperti saat pelanggan ingin 
mentransfer aset mereka dari wallet 
yang dimiliki oleh pedagang ke wallet 
pribadi pelanggan. 
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Berdasarkan ilustrasi tersebut maka 
jarak antara open-close biasa disebut 
sebagai body sementara high atau 
low biasa disebut sumbu (wick). 
Bentuk grafik yang menyerupai 
lilin tersebut membuat teknik ini 

disebut candlestick. Sekilas, terdapat 
beberapa pola yang terbentuk dari 
sejumlah candlestick. Pola-pola 
tersebut mengindikasikan melemah 
atau menguatnya permintaan dan 
penawaran suatu komoditas. Analisis 

candlestick juga dapat digunakan 
sebagai alat analisis menentukan 
pembalikan arah harga. Sejumlah 
pola dasar utama yang perlu 
diperhatikan adalah:

Bentuk Candlestick Karakteristik Indikasi

1. Jarak antara Open dan Close  
    berdekatan 

2. Mempunyai sumbu (wick) yang  
    panjang baik ke atas dan ke 
    bawah atau cuman ke salah satu 
    sisi saja

3. Menandakan ketidakjelasan 
    prilaku pasar

Pembalikan tren / 
pelanjutan tren harga

1. Biasa disebut sebagai candle 
    penuh

2. Untuk candle naik, open akan 
    sama dengan low, sementara 
    close akan sama dengan high

3. Untuk candle turun open akan 
    sama dengan high, sementara 
    close akan sama dengan low

Kelanjutan tren

1. Mirip dengan pola doji, namun 
    jika pada pola doji jarak open ke 
    close relatif dekat, maka pada 
    pola pin bar akan ada jarak  
    yang sedikit lebih jauh antara 
    open dan close

2. Sumbu (wick) akan panjang ke 
    salah satu sisi, indikasikan areal 
    penolakan

Pembalikan arah tren

Pin Bar

Marubozu

DojiSama halnya dengan teknik 
analisis fundamental, analisis 
teknikal pun menggunakan 

data historis. Dengan kata lain, 
teknik analisis ini menggunakan 
data-data yang tersedia dan telah 
terbentuk sebelumnya sebagai dasar 
perhitungan dan dasar pertimbangan 
transaksi. 

Kekuatan permintaan dan penawaran 
suatu komoditi menjadi kunci 
dalam analisis dan penentuan arah 
pergerakan harga. 

Terdapat beberapa metode atau 
instrumen yang digunakan untuk 
menentukan kekuatan permintaan 
dan penawaran suatu harga komoditi, 
diantaranya dengan menggunakan 
pola candlestick, tren harga, indikator, 
atau analisis teori seperti teori Dow 
atau Elliot Wave. 

Analisis Teknikal Dasar: 
Membaca Candlestick

Pertama dan yang paling penting 
untuk dipahami traders adalah 
pola candlestick, karena membaca 
candlestick akan menjadi 
pengetahuan dasar yang berguna 
untuk melihat kekuatan permintaan 
dan penawaran harga dalam periode 
tertentu.

Candlestick merupakan alat analisis 
yang paling dasar dalam analisis 
teknikal, karena setiap candlestick 
yang terbentuk mewakili kekuatan 
permintaan dan penawaran yang 
menggerakan harga suatu komoditas.

Candlestick pertama kali ditemukan 
oleh Munehisa Homma, seorang 
pengusaha beras pada tahun 1700an, 
dan digunakan dalam perdagangan 
komoditas beras. Dalam praktiknya, 
Homma mendalami psikologi dari 
para pedagang beras di eranya 
dan sangat menyadari bahwa 
hukum pemintaan dan penawaran 
sangat mempengaruhi pergerakan 
harga suatu komoditas. Melalui 
analisis candlestick, permintaan dan 
penawaran suatu komoditas dapat 
terlihat cukup jelas di pasar. Berikut 
cara membaca candlestick:

Jenis Grafik Candle naik Candle turun

Karakteristik

1. Warna candle biasanya hijau, biru, 
    atau putih

2. Open akan lebih rendah dari close

1. Warna candle biasanya merah atau   
    hitam

2. Open akan lebih tinggi dari close

Bentuk Grafik

Open

High

Low

Close

Close

High

Low

Open
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Dengan ketiga pola candlestick di 
atas, dapat diartikan bahwa ada 
perilaku yang tercermin dari setiap 
candlestick yang ada. Misalnya dalam 
pola Marubozu, terlihat kekuatan 
penuh permintaan (pembelian) 
atau kekuatan penuh penawaran 
(penjualan). 

Sementara pada pola Pin Bar atau 
pola Doji, sumbu yang panjang 
menunjukan aksi balas-membalas 
atau perimbangan antara kekuatan 

penawaran dan pembelian hingga 
menunjukkan satu kekuatan yang 
jelas di akhir periode, baik itu 
permintaan atau penawaran.

Jika dilihat candle per candle, dapat 
diketahui kecenderungan permintaan 
maupun penawaran dalam pasar. 
Namun dalam sejumlah kasus, 
penggunaan analisis candlestick 
secara tunggal akan sangat 
sulit dipastikan kebenarannya, 
sehingga penggunaannya perlu 

dikombinasikan dengan ‘gambaran’ 
besar suatu harga. 

Dianjurkan untuk menggabungkan 
candlestick dengan teknik analisis 
lainnya, seperti analisis tren dan 
support-resistance. Penggabungan 
beberapa metode analisis dengan 
candlestick akan sangat membantu 
dalam memperbesar peluang 
pebandingan rasio risk : reward. 
(Nikolas Prasetia)

Trading 101
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