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Tidak terasa tahun 2020 telah berakhir. Pandemi 
yang melanda seluruh dunia, telah berdampak 
signifikan dalam segala aspek kehidupan; sosial, 
ekonomi, politik, kesehatan. Krisis yang belum pernah 
kita alami sebelumnya ini, telah menguji ketahanan 
dan kemampuan kita dalam beradaptasi. Namun, 
perdagangan berjangka komoditi justru mencatatkan 
pertumbuhan yang cukup signifikan. Ulasan 
selengkapnya telah kami rangkum dalam THE SOURCE 
Issue 12: Special Edition.

Tahun 2020 kemarin merupakan tahun yang 
cukup berat bagi banyak keluarga, mulai 
dari banyaknya saudara yang meninggalkan 
kita akibat virus corona, hingga kesulitan 

ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi yang 
tidak pernah terjadi sebelumnya. Perekonomian 
global merosot hingga 3.8% dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Penurunan ini sangat jauh jika 
dibandingkan dengan penurunan 0.1% di tahun 
2009 setelah krisis ekonomi global besar di tahun 
2008.

Namun, berkat kerja keras dan dedikasi para 
ilmuwan-ilmuwan dunia, kita dapat melihat titik cerah 
dari akhir krisis ini di tahun 2021. Semoga segala 
kesulitan yang kita alami di tahun 2020 tidak sia-sia, 
dan kita bisa belajar dari pengalaman tersebut.

Krisis ini tentunya turut mempengaruhi kinerja 
ICDX tahun lalu, tetapi untungnya, kami berhasil 
beradaptasi dengan cara kerja yang lebih fleksibel 
dan tetap melaksanakan banyak program kerja kami 
di tahun 2020.

Sebagai hasil, kami melihat pertumbuhan volume 
transaksi multilateral yang cukup signifikan. Kerja 
keras seluruh karyawan ICDX dan ICH, pialang-
pialang anggota kami, serta dukungan dari Bappebti 
telah menghasilkan pasar multilateral organik 
pertama untuk Indonesia.

Pasar ini akan menjadi fondasi yang baik untuk 
memperkenalkan produk-produk baru, yang akan 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, 
keseimbangan perdagangan, dan pendalaman 
pasar. Kami berharap, produk-produk kami akan 
membuka jalan keluar bagi konsumen-konsumen 
Indonesia yang pernah, atau bahkan sekarang, 
terjebak dalam perdagangan pasar ilegal tanpa 
regulasi yang jelas.

Kami juga berharap, produk-produk kami dapat 
melindungi konsumen dari pialang-pialang 
internasional (sebutan yang sebetulnya kurang pantas 
bagi mereka) dengan maksud curang, yang mana 
kini tengah mencari pasar di antara konsumen kelas 
menengah Indonesia yang sedang berkembang, 
tetapi memiliki literasi finansial yang buruk.

Pertumbuhan kami di tahun ini akan didukung oleh 
pemulihan ekonomi global yang bersinergi, sehingga 
memungkinkan munculnya kembali tren commodity 
supercycle atau naiknya harga-harga komoditas 
fisik, termasuk hasil tambang. Supercycle terakhir 
mencapai puncaknya di tahun 2011, dan harga-
harga logam, yang baru-baru ini mencapai harga 
puncaknya dalam beberapa tahun terakhir, bisa 
menjadi permulaan untuk tren harga yang lebih luas.
Memang, tidak semua komoditas akan bertumbuh. 
Beberapa sektor seperti batu bara, tidak akan 
tumbuh dengan baik saat kita bergerak menuju 
ekonomi yang lebih hijau. Namun, kita tetap dapat 
melihat masa depan yang cerah bagi sebagian besar 
komoditas mineral dan logam yang diproduksi di 
Indonesia.

Kami bisa berharap bahwa pemerintah akan 
mendukung bursa komoditi untuk memastikan bahwa 
perekonomian Indonesia memperoleh keuntungan 
maksimal dari ledakan harga komoditas ini. 
Kontrak-kontrak valuta asing kami juga seharusnya 
dapat menarik para investor, mengingat perbedaan 
kebijakan tiap negara akan berujung pada volatilitas 
nilai tukar.

Kami Siap untuk
Commodity Supercycle 2021

Greetings
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Kami juga berharap bahwa pengenalan kontrak 
berjangka IDR di tahun ini, yang mana tertunda 
akibat pandemi virus corona tahun lalu, akan 
menguntungkan usaha-usaha kecil dan menengah. 
Melalui kontrak berjangka IDR, mereka dapat 
meningkatkan daya saing di pasar internasional, 
sebab mereka bisa melindungi risiko mata uang 
mereka.

Kami juga sangat gembira untuk pasar-pasar baru 
dengan potensi tinggi, seperti pasar aset kripto dan 
kredit karbon. Hal ini tidak hanya membuka akses 

terhadap pasar aset baru bagi para investor, tetapi 
juga dapat mendorong perubahan penting dalam 
perekonomian Indonesia, membuka jalan bagi inovasi 
pasar keuangan dan kemampuan Indonesia untuk 
berkontribusi dalam tujuan iklim global.

Agenda kami di tahun ini memang tampaknya cukup 
ambisius. Tetapi kami yakin, dengan dukungan Anda, 
semua pasti bisa terlaksana. ICDX berada pada 
posisinya sekarang berkat dukungan Anda, dan 
bersama-sama, kita dapat meningkatkan industri ini 
menuju tingkat yang lebih tinggi lagi.

Members

“The Source with 12th edition has achieved a milestone 
in our journey towards growth of financial markets in 
Indonesia. I take this opportunity to convey our sincere 
thanks to members who have supported our GOFX 
product during these difficult times. We continue to look 
for their patronage. We invite other members who are 
watching our journey from the sidelines to participate 
in this journey. We will always be available to partner 
with them in growing business.

As Robin Sharma once said, ‘Well, if you are running 
a mental narrative that says that you don’t have 
what it takes to get a superb leader in business or an 
acclaimed expert of your craft’, ‘then you won’t even 
start the adventure of getting there.’”

Sunil Gupta Kumar
Head of Business Unit GOFX

“Saya sangat berterima kasih atas kerja keras dan 
kontribusi pialang dan pedagang ICDX dalam 
perdagangan berjangka di bursa kami. Meski di 
tengah pandemi, pialang dan pedagang ICDX 
berhasil beradaptasi dengan baik. Bahkan, kita 
mencatatkan kenaikan transaksi yang cukup 
signifikan. Saya berharap, kita bisa terus melanjutkan 
fleksibilitas kita dalam beradaptasi ini di tahun 2021, 
sehingga industri PBK bisa semakin bersinar.”

Yohanes Ferdinan Silaen
VP Membership ICDX

Membership GreetingsGreetings
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“Terima kasih kepada anggota-anggota timah 
kami yang telah mempercayakan ICDX sebagai 
bursa Anda. Kami akan terus mengupayakan 
dan mengutamakan kualitas layanan kami untuk 
menunjang perdagangan timah Indonesia yang lebih 
baik dan lebih makmur. Maju terus perdagangan 
timah ICDX!”

Katharina Antoinette
Tin Members Relationship Management ICDX

“Tanpa dukungan pialang dan pedagang kami, tentu 
saja ICDX tidak akan berada di posisinya sekarang. 
Kami berharap pialang dan pedagang ICDX dapat 
terus mendukung program-program kami. Di tahun 
2021, kami juga telah menyiapkan rencana-rencana 
kerja untuk meningkatkan kualitas kerja sama kami 
dengan para pialang dan pedagang. Terima kasih 
telah menjadi partner-partner yang kooperatif untuk 
ICDX.”

RR. Vira Dian Setyowati
SPA Members Relationship Management ICDX

Membership

Members

Membership Greetings
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Hampir seluruh pelaku industri Perdagangan 
Komoditi Berjangka (PBK) mengakui pentingnya 
edukasi PBK kepada masyarakat luas. PBK memang 
saat ini belum menjadi industri yang dikenal luas 

oleh masyarakat. Maka dari itu, ICDX bekerja sama dengan 
pialang-pialang anggotanya dalam program Trading Class 
GOFX Micro.

Berawal di bulan Februari, ICDX memulai kelas trading forex 
offline yang meliputi pemberian materi, sesi demo akun 
dan aktivasi akun trading. Namun, pandemi COVID-19 
membuat kegiatan offline harus melakukan penyesuaian 
menjadi kelas trading online.

Peralihan ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat 
untuk mempelajari teknik-teknik trading dan mengenal 
produk derivatif. Sepanjang tahun 2020, ICDX dan pialang-
pialang yang bekerja sama dalam Trading Class GOFX 
Micro mencatatkan hampir 300 partisipan.

Selama pelaksanaannya, Trading Class GOFX Micro terus 
melakukan perkembangan, mulai dari perubahan materi 

Bursa dan Pialang 
Bergandengan dalam Trading 

Class GOFX Micro

belajar hingga halaman registrasi yang menjadi lebih 
informatif bagi calon partisipan. Saat ini, partisipan Trading 
Class GOFX Micro tidak hanya mendapat satu kelas trading 
dan akun trading GOFX, tetapi dua kelas trading (level 
pemula dan mahir), materi belajar (e-book), dan juga grup 
konsultasi.

Kedua tingkatan kelas yang dipandu oleh Dedi Prasetyo 
(Business Unit GOFX Manager) dan Anang Wicaksono (Head 
of Learning Center) tersebut telah mampu memberikan 
pemahaman lengkap mengenai perdagangan derivatif, 
khususnya GOFX. Tidak hanya pengetahuan tentang 
produk saja, partisipan Trading Class GOFX Micro juga 
belajar tentang berbagai cara menganalisis pasar dan cara 
trading yang aman melalui pialang-pialang legal. 

Trading Class GOFX Micro akan terus berjalan di tahun 
2021 dengan lebih banyak pilihan pialang berjangka bagi 
para partisipan, serta fasilitas dan infrastruktur yang lebih 
informatif dan memudahkan partisipan dalam mempelajari 
trading produk derivatif. (Btari Nadine)

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, harga emas 
melambung naik hingga menyentuh $2000, 
memecahkan rekor harga emas tertinggi di tahun 
2011 yang mencapai $1,900. Emas yang populer 

sebagai aset safe-haven memang menjadi incaran bagi 
para investor seiring dengan melonjaknya jumlah pasien 
positif COVID-19.

Sayangnya, harga emas yang sudah terlalu tinggi justru 
membuat para peminatnya yang belum memiliki emas, 
urung untuk melirik aset ini dengan anggapan bahwa 
mereka tidak bisa lagi meraih keuntungan. Pasalnya, jika 
membeli emas di harga yang sudah terlanjur tinggi ini, 
investor belum tentu memperoleh keuntungan karena 
kemungkinan harga emas turun lebih besar. Kalaupun 
harga emas terus naik, keuntungan yang diperoleh bisa jadi 
tipis sekali.

Lalu, apakah peluang meraih keuntungan dari emas 
sepenuhnya tidak ada jika harganya sudah tinggi seperti ini? 
Disinilah emas derivatif menjadi jawaban. ICDX mencoba 
menjawab topik hangat ini ke dalam seri webinar bertajuk 
Percakapan Masa Depan: Kelola Emas Kekinian. Webinar 
ini terbagi ke dalam tiga seri: peluang pasar emas, emas 
digital, dan emas derivatif.

Pada webinar pertama, kami membahas secara umum 
tentang bagaimana emas dianggap sebagai aset berharga, 
faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas, serta 

Percakapan Masa Depan: 
Derivatif sebagai Masa 

Depan Perdagangan Komoditi

perkembangan bentuk aset emas sebagai instrumen 
finansial. Dalam pembahasan ini, kami dibantu oleh Jericho 
Biere sebagai Research & Product Development Manager 
ICDX.

Selanjutnya, kami membahas berbagai bentuk digital emas 
bersama M. Dzaki Adani sebagai Product Development 
Executive ICDX. Pada seri ini, kami turut membahas peluang 
dari tiap pasar emas yang terbentuk, termasuk emas digital 
biasa (emas fisik yang diperdagangkan secara digital), ETF, 
aset kripto, dan derivatif.

Barulah pada seri ketiga, kami memperkenalkan emas 
dalam bentuk derivatif. Seri emas derivatif ini terbagi dalam 
dua sesi, yaitu pengenalan derivatif yang dilaksanakan 
tanggal 13 November 2020 dan cara bertransaksi derivatif 
secara legal dan aman pada tanggal 27 November 2020.

Masyarakat ternyata cukup antusias terhadap emas 
derivatif, terlihat dari hampir 1000 pendaftar pada kedua 
sesi, serta banyaknya pertanyaan yang muncul selama 
sesi diskusi. Kedua sesi tersebut diharapkan mampu 
memberikan perspektif baru kepada masyarakat umum 
terkait perdagangan emas dan peluangnya.

Menyambut 2021, Percakapan Masa Depan akan terus 
mengadakan seri-seri lainnya untuk membahas peluang 
dari berbagai pasar komoditi dan instrumen finansial. 
(Btari Nadine)

ICDX Group InsightICDX Group Insight

ratusan partisipan.
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Jika selama ini traders forex lebih familiar dengan 
pasangan mata uang major pairs (mata uang yang 
berpasangan dengan USD), kini GOFX membuka 
kesempatan bagi para traders untuk memperoleh 

peluang keuntungan dengan pasangan cross pairs. 
Pasangan mata uang yang termasuk cross pairs adalah 
semua pasangan mata uang yang tidak ada USD di 
dalamnya. 

Pada bulan Mei 2020 kemarin, GOFX meluncurkan 
pasangan mata uang GBP/AUD dan EUR/AUD. Lalu, 
pada bulan Desember 2020, GOFX kembali meluncurkan 
pasangan mata uang cross pairs EUR/GBP dan GBP/
CHFMic. 

Mengapa traders perlu melirik cross pairs?
Jika biasanya traders major pairs memanfaatkan stabilitas 
USD dengan spread yang cukup ketat, cross pairs 
memberikan efek sebaliknya. Pasangan mata uang yang 
tidak berpasangan dengan USD akan lebih fluktuatif, yang 
berarti spread lebih besar. 

Nah, melalui GOFX, traders berpeluang memperoleh 
keuntungan dari spread tersebut. Adanya peluang dua 

GOFX Buka Peluang
Trading Cross Pairs

arah yang ditawarkan produk derivatif seperti GOFX, 
memungkinkan traders meraih keuntungan saat harga 
naik maupun turun. Apalagi, 2020 bisa dikatakan sebagai 
“tahun volatilitas pasar” dimana pandemi COVID-19 
mewarnai kondisi pasar yang menjadi fluktuatif. 

Jam perdagangan mata uang dalam pasangan cross pairs 
yang diluncurkan GOFX sendiri juga memudahkan traders 
forex di Indonesia karena sesuai dengan waktu produktif 
orang Indonesia. Untuk pasangan mata uang terhadap AUD 
(Australian Dollar), pasar valuta asing sesi Australia (Sydney) 
dimulai pada pukul 04.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. 
Untuk pasangan mata uang terhadap GBP (Pound Sterling), 
pasar valuta asing sesi London dimulai pukul 15.00 WIB 
sampai 24.00 WIB. Sementara, untuk pasangan mata uang 
terhadap CHF (Swiss Franc), sesi Eropa dimulai pada pukul 
14.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. 

Keempat pasangan mata uang baru tersebut telah 
menambah daftar panjang produk forex GOFX dan GOFX 
Micro. Uniknya lagi, ICDX tidak membebankan swap (biaya 
inap) bagi semua produk GOFX Micro. Artinya, traders 
tidak akan terkena swap untuk produk GBP/CHFMic dalam 
kategori cross pairs. 

Tidak seperti emas, pertengahan tahun 2020 justru 
menjadi masa terpuruknya minyak mentah. Harga 
minyak mentah menembus rekor harga terendahnya 
di angka -$37 per barel. Pandemi COVID-19 yang 

membatasi hampir seluruh aktivitas industri dan keseharian 
menjadi penyebab utama harga minyak mentah turun 
drastis, dimana terjadi surplus stok minyak.

Di tengah anjloknya harga minyak ini, ICDX justru berani 
mengeluarkan kontrak minyak mentah berjangka baru, 
yaitu COFU dan COFR. Mengapa? Bukannya ini justru masa 
yang buruk bagi segala aset finansial yang berhubungan 
dengan minyak mentah?

Minyak mentah merupakan salah satu sumber energi 
utama di dunia. Pergerakan harga minyak mentah turut 
menjadi indikator penting yang mencerminkan kondisi 
perekonomian global, sebab minyak mentah menyokong 

Peluncuran Kontrak Berjangka 
Minyak Mentah di Tengah 
Anjloknya Harga Minyak

aktivitas berbagai industri. Mulai dari transportasi, mesin, 
dan lain-lain. Maka dari itu, minyak mentah akan terus 
menjadi komoditas penting hingga tahun-tahun mendatang.
Meski di tengah pandemi dan harga minyak mentah terus 
merosot, mendekati pertengahan tahun 2020, ICDX ingin 
menunjukkan peluang pasar minyak mentah kepada 
khalayak. Peluang dua arah (peluang untuk memperoleh 
keuntungan dengan harga aset yang turun maupun naik) 
yang bisa diperoleh melalui produk derivatif minyak 
mentah, membuat masyarakat tetap bisa memanfaatkan 
minyak mentah sebagai salah satu aset investasinya. Hal 
ini terlihat dari kesuksesan peluncuran kontrak minyak 
mentah COFU10 dan COFU100, dimana dalam minggu 
pertama peluncurannya, sudah tercatat 3.200 kontrak 
berjangka minyak mentah diperdagangkan di bursa ICDX. 
Keberhasilan ini mencerminkan banyaknya investor yang 
melihat kontrak ini sebagai cara efektif berinvestasi di pasar 
minyak mentah. (Btari Nadine)

ICDX Group InsightICDX Group Insight



13ICDX BULLETIN - DECEMBER 202012 ICDX BULLETIN - DECEMBER 2020

ISO 27001:
Informasi adalah Aset

Tidak hanya benda-benda fisik dan instrumen 
finansial saja yang menjadi aset perusahaan, 
informasi pun juga turut menjadi aset penting 
bagi Indonesia Clearing House (ICH) dan 

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange. 
Informasi dalam bentuk digital maupun fisik dapat 
disampaikan lewat berbagai cara: kurir, pengiriman 
elektronik, atau komunikasi verbal. Bagaimanapun 
bentuk dan cara penyampaiannya, informasi terkait 
ICH dan ICDX perlu dilindungi yang layak. Dalam 
hal ini, ICH akan melaksanakan fungsinya untuk 
manajemen risiko. 

Tepat pada hari jadinya yang ke-11, ICH turut 
merayakan keberhasilannya dalam memperoleh 
sertifikasi ISO 27001. Melalui ISO 27001, ICH akan 
melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan 
informasi. Hal ini meliputi sistem pemrosesan 
informasi, layanan atau infrastruktur, dan tempat 
penyimpanan informasi yang mempertimbangkan 
segala jenis risiko yang mungkin terjadi dan 
mekanisme penanggulangannya.

Perlindungan akan aset informasi akan mendukung 
ICH dalam melaksanakan sistem dan memberi 
fasilitas kliring dan penyelesaian untuk transaksi 
di ICDX secara efektif. Secara umum, terdapat tiga 
prinsip yang mendasari ISO 27001. 

Confidentiality
Kerahasiaan merupakan bagian dari informasi yang tidak 
boleh dipublikasikan kepada pihak-pihak yang tidak 
memiliki otoritas akan informasi tersebut. Maka dari itu, 
penting untuk membedakan informasi berdasarkan jenis-
jenisnya, yaitu informasi publik (segala informasi tentang 
atau dari perusahaan yang boleh diketahui oleh masyarakat 
luas, seperti izin resmi usaha, settlement price, dan 
sebagainya); informasi internal (segala informasi tentang 
atau dari perusahaan yang hanya boleh diketahui oleh 
karyawan perusahaan, seperti proposal program, memo, 
dan lainnya); dan informasi pribadi (segala informasi 
tentang atau dari perusahaan yang hanya boleh diketahui 
oleh karyawan perusahaan secara individu, seperti slip gaji).

Integrity
Integritas merupakan ketepatan dan kelengkapan informasi. 
Dalam menyampaikan informasi, ICH dan seluruh timnya 
harus mengupayakan integritas dari informasi tersebut. 
Jangan sampai ada informasi yang disampaikan keliru.

Availability
Ketersediaan informasi berkaitan dengan aksesibilitas 
informasi dan kegunaannya berdasarkan permintaan pihak 
yang berhak memperoleh informasi tersebut. Perusahaan 
juga perlu memastikan ketersediaan dan akses informasi 
yang konsisten kepada pihak-pihak terkait, baik publik, 
internal, maupun pribadi. 

ICDX Cares:
Berbagi di Akhir Tahun

Selebrasi Natal dan akhir tahun 
biasanya kita rayakan dengan 
penuh kemeriahan dan suka cita. 
Namun, pandemi yang masih 

berlangsung membuat perayaan akhir 
tahun menjadi lebih sederhana. Selain 
untuk mematuhi protokol kesehatan, 
banyak dari saudara-saudara kita yang 
juga tidak dapat merayakan dengan 
meriah akibat mengalami kesulitan 
ekonomi selama pandemi. 

Jakarta menjadi salah satu provinsi di 
Indonesia dengan penambahan harian 
kasus COVID-19 tertinggi, dimana 
kantor pusat ICDX Group terletak. Maka 
dari itu, sebagai bentuk kepedulian, ICDX 
Group dan partner menyalurkan bantuan 
kepada beberapa panti asuhan dan panti 
jompo di Jakarta melalui program ICDX 
Cares.

Pertama-tama, kami mengunjungi Panti 
Asuhan Vincentius Putra di Kecamatan 
Senen, Jakarta Pusat. Panti asuhan yang 
telah berdiri sejak 1893 ini telah menjadi 
rumah bagi kurang lebih 99 anak asuh. 

Selanjutnya kami mengunjungi Panti Asuhan Dorkas di Jakarta Pusat. 
Berdiri sejak 1888, panti asuhan ini mengasuh kurang lebih 50 anak 
dengan jenjang pendidikan TK hingga perguruan tinggi. 

Lalu kami beralih ke kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk 
mengunjungi Panti Asuhan Vincentius Putri. Panti asuhan yang 
terletak di Jl. Otto Iskandardinata No.76 ini merupakan panti 
asuhan khusus perempuan yang juga berada dalam satu yayasan 
dengan Panti Asuhan Vincentius Putra.

C E R T I F I E D

ICDX Group InsightICDX Group Insight

Panti Asuhan Vincentius Putri

Panti Asuhan Dorkas

Panti Asuhan Vincentius Putra
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ICDX Cares:
Berbagi di Akhir Tahun

2020
RECAP

ICDX Group Insight

Kami juga berkunjung ke Jagakarsa, Jakarta Selatan 
untuk menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan 
Desa Putera, yang telah menjadi rumah bagi sekitar 
70 anak asuh dengan jenjang pendidikan dari SD 
hingga perguruan tinggi. 

Selanjutnya, kami mengunjungi Panti 
Rehabilitasi Bhakti Luhur yang berada 
di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Panti 
ini merawat anak-anak asuh dengan 
kebutuhan khusus. Selain pendidikan 
dan pemenuhan kebutuhan dasar, 
Panti Rehabilitasi Bhakti Luhur 
juga memberikan fasilitas-fasilitas 
khusus seperti klinik bimbingan, 
serta berbagai terapi sesuai dengan 
kebutuhan tiap anak asuh.

Terakhir, kami mengunjungi Panti Lansia 
Santa Anna di Teluk Gong, Jakarta Utara. 
Panti yang didirikan tahun 1987 ini 
melayani lansia kurang mampu dengan 
latar belakang yang bervariasi.

Menutup tahun 2020, ICDX Group dan 
partner melalui program ICDX Cares, 
mengharapkan bantuan yang diberikan 
dapat memberikan keringanan kepada 
saudara-saudara yang mengalami 
kesulitan dalam berkegiatan, serta 
menjadi harapan bagi penerimanya 
untuk tahun yang akan datang.

Panti Lansia Santa Anna

Panti Rehabilitasi Bhakti Luhur 

Panti Asuhan Desa Putera
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V
olatilitas bertindak sebagai barometer risiko 
keuangan atau ketidakpastian seputar investasi 
dalam berbagai aset, sehingga volatilitas menjadi 
sangat penting dalam aktivitas pasar keuangan. 

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi bahwa rentang 
waktu pandemi di tahun 2020 ini memiliki dampak besar 
pada volatilitas sejumlah instrumen, salah satunya produk 
derivatif dan komoditi. Singkatnya, jika dikombinasikan 
dengan sejumlah tajuk global selain pandemi yang masih 
mewarnai pasar, kebijakan pembatasan pemerintah pada 
aktivitas komersial dan batasan pada konsumen bisa 
menjadi alasan utama pemicu atas peningkatan volatilitas 
pasar.

Bicara tentang 2020, beberapa bulan pertama tahun 
ini didominasi oleh COVID-19. Dilihat dari dampaknya 
sepanjang tahun, dunia sangat terpukul menghadapi 
dampak dan skala pandemi ini. COVID-19 memulai disrupsi 
besar-besarannya dari penyakit yang muncul di wilayah 
Cina, menjadi pandemi global yang telah menewaskan 
lebih dari 1,7 juta orang di seluruh dunia. Disrupsi ini 
berujung pada lumpuhnya aktivitas dan perekonomian di 
seluruh dunia.

Pada 31 Januari 2020, dengan jumlah kematian di 
seluruh dunia lebih dari 200 dan hampir 10.000 kasus 
positif, WHO mengeluarkan Darurat Kesehatan Global 
untuk yang keenam kalinya. Penularan cepat dari orang 
ke orang teridentifikasi di Amerika Serikat, Cina, Jerman, 
Jepang, Vietnam, dan Taiwan. Lalu bulan Maret menjadi 
titik awal kesadaran dunia akan ledakan virus ini, dimana 
WHO meningkatkan status fenomena COVID-19 menjadi 
pandemi global pada 11 Maret 2020.

Harga emas terus menguat, mencapai level tertinggi 
sepanjang masa di US $1.902 per troy oz pada 24 Juli. 
Peningkatan permintaan emas didukung oleh pembelian 
safe-haven dan kebijakan global dalam menanggapi 
pandemi. Sementara itu, perak dan platinum mendapat 
keuntungan dari rebound aktivitas industri, menyusul 
pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas. 

Harga logam mulia, terutama emas pada awalnya 
diperkirakan rata-rata 13% lebih tinggi pada tahun 
2020 dibandingkan dengan 2019 di tengah ekspektasi 
permintaan yang kuat karena ketidakpastian global yang 
meningkat dan suku bunga riil yang sangat rendah, pada 
kenyataannya, harga emas telah meningkat lebih dari 30% 
dan melanjutkan reli menembus US $2.000 per troy oz 
pada awal Agustus 2020.

Proyeksi Tren Pergerakan Indeks SP500 Ditinjau dari Indikator 
Rata-rata Dua Tahunan (per 20 Maret 2020)

2020: Tahun Volatilitas Pasar, 
ICDX Catatkan Transaksi 18 Triliun

Dampak awal: Aksi jual besar-besaran di Maret
Tidak mengherankan bahwa pasar mengalami aksi jual 
besar-besaran pada Maret 2020 akibat efek pandemi 
semakin menakutkan. Kendati demikian, aksi jual pasar kali 
ini cukup ekstrim hingga terjadi penurunan tajam terjadi 
di luar ekspektasi para ahli. Hanya dalam rentang waktu 
14 hari perdagangan, indeks pasar global turun hingga 
mencapai angka 30%, menjadikannya aksi jual pasar 
tercepat dalam sejarah.

“Emas sekali lagi terbukti menjadi 
tempat berlindung yang aman dan 
menjadi pilihan investor di periode 
ketidakpastian dan volatilitas tinggi.”

Pada 8 Mei 2020, Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan 
riwayat pengangguran dan kehilangan pekerjaan, yang 
turun sebesar 20.5 juta pada April 2020 dan kenaikan 
pengangguran AS menjadi 14.7%.

Data PMI manufaktur pada April 2020 di banyak negara 
terpangkas signifikan dibanding April 2019. Angka 
pembacaan di bawah 50 mengindikasikan bahwa ekonomi 
di negara tersebut mengalami kontraksi atau pelemahan 
dalam kegiatan bisnis manufakturnya.

Harga Minyak Mentah Terjun Bebas
Harga minyak telah mengalami perubahan harga yang 
liar selama bertahun-tahun, tetapi pada tahun 2020, pasar 
minyak mencatatkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah 
dianggap mungkin terjadi – harga terperosok ke teritori 
negatif. Harga minyak pernah mencatatkan rekor terendah 
hingga mencapai satu digit USD per barel sebelumnya, 
tetapi harga minyak yang berbalik negatif pada tahun 
2020, terjadi di luar ekspektasi pasar. 

Terperosoknya Aktivitas Global
Indikator Produk Domestik Bruto 

(Negara Berkembang, Maju, dan Global)

Pada kuartal pertama tahun 2020, ekonomi global 
menunjukkan tren pelemahan drastis akibat pandemi 
COVID-19. Data pertumbuhan PDB banyak negara 
terpangkas signifikan dibanding pertumbuhan PDB pada 
kuartal yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan PDB

2019 (Q1) 2020 (Q1)

Amerika Serikat 2.70% 0.23%

Uni Eropa 1.70% -2.70%

Cina 6.40% -6.80%

Jepang 0.80% -2.00%

ASEAN* 3.81% 0.19%

India 5.70% 3.10%

PMI Manufaktur

Maret 2020 April 2020

Amerika Serikat 48.5 36.1

Zona Eropa 44.5 33.4

Cina 50.1 49.4

Jepang 44.8 41.9

India 51.8 27.4

Inggris 47.8 32.6

Australia 53.7 35.8

Korea Selatan 48.7 41.6

Tingkat Pengangguran

Maret 2020 April 2020

Amerika Serikat 4.4% 14,7%

Jepang 2,5% 2,6%

India 8.7% 23.5%

Australia 5.2% 6,2%

2020 Recap2020 Recap

Korelasi Harga Emas vs Pelonggaran Kebijakan Moneter (The Fed)

Dengan kata lain, permintaan minyak masih cenderung rendah 
karena ekonomi global sedang ambruk di balik risiko pandemi, 
sehingga keseluruhan kilang minyak telah mengangkat 
“bendera putih” dengan menyatakan tidak tersedianya tempat 
untuk menyimpan minyak.

Ditinjau secara global, dampak COVID-19 dirasakan paling 
parah bagi pasar minyak mentah yang merupakan komoditas 
penggerak mayoritas industri di seluruh penjuru dunia. Pasar 
minyak terpukul oleh kombinasi momentum yang tidak pernah 
terjadi sebelumnya; permintaan yang cenderung negatif 
dan kejutan pasokan yang signifikan. Penurunan harga 

Harga Kontrak Berjangka WTI Crude Oil
( Juni dan Mei 2020 )
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Berbicara tentang tingkat pasokan minyak mentah tidak 
luput dari adanya andil dari kesepakatan manajemen 
pasokan yang sejak hampir 50 tahun lalu menempatkan 

OPEC (dan saat ini OPEC+) sebagai satu-satunya kelompok 
produsen internasional yang tersisa untuk melakukan intervensi 
signifikan di pasar dengan mengelola pasokan.

Di tengah rentang waktu penyebaran COVID-19, anggota 
OPEC+ bertemu pada 6 Maret 2020 tetapi gagal 
memperpanjang atau memperluas pemangkasan yang telah 
disepakati sebelumnya dengan Rusia sebagai inisiator dari 
runtuhnya kesepakatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 
pasar minyak global secara bersamaan mengalami ekspansi 
pasokan dari kesepakatan yang gagal dicapai dan jatuhnya 
permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana 
berujung pada akhir April 2020, harga minyak mencapai titik 
terendah dalam sejarah.

Kendati demikian, setelah Trump secara tegas melakukan 
intervensi terhadap keadaan yang terjadi dan mengeluarkan 
ancaman terhadap pemimpin OPEC, Arab Saudi dengan 
tarif minyak dan langkah-langkah lain jika tidak memperbaiki 
masalah kelebihan pasokan pasar. Perundingan marathon yang 
berlangsung selama empat hari pada awal April membuahkan 
kesepakatan seluruh anggota untuk mengurangi produksi 
sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei-Juni.

Target perubahan produksi OPEC+

Aksi Agresif Bank Sentral Dunia
Bank sentral di beberapa negara maju harus mengeluarkan 
kebijakan dalam memberikan stimulus moneter dan likuiditas 
untuk mengurangi tekanan terhadap pasar keuangan masing-

Dalam perhitungan bersih, terdapat bukti awal bahwa tindakan 
bank sentral telah memberikan hasil yang positif — untuk akses 
ke kredit dan untuk ekonomi riil — selama masa-masa sulit. 
Tetapi enam bulan pertama telah memperjelas bahwa kebijakan 
bank sentral hanya dapat secara tidak langsung mengatasi 
tantangan kebijakan ekonomi inti dari krisis, yang lintasannya 
masih sangat tidak pasti. Risiko terhadap ekonomi dan sistem 
keuangan tetap sangat besar, dan pertanyaan kebijakan 
utama — tentang tingkat dukungan kebijakan fiskal terhadap 
ekonomi riil, tentang batas pengambilan risiko bank sentral dan 
monetisasi utang, dan tentang kebijaksanaan ketergantungan 
yang besar pada kebijakan bank sentral yang berdampak pada 
leverage dan tingkat hutang — masih belum dapat dipastikan.

Implementasi Langkah-Langkah Fiskal yang Signifikan
Selain pelonggaran suku bunga, para pembuat kebijakan 
global menegaskan kembali bahwa mereka berkomitmen 
untuk menggunakan berbagai alat untuk mendukung 
perekonomiannya di masa yang menantang ini. Sejak Maret 
tahun ini, bank sentral global telah menyuntikkan lebih dari $ 
6 triliun likuiditas ke pasar keuangan dunia. Sebagian besar 
pelonggaran datang dalam bentuk pelonggaran kuantitatif 
(QE), yang membantu mendukung harga aset. Di Amerika 

pada awalnya didorong oleh kekhawatiran akan dampak 
COVID-19 pada permintaan minyak di Cina, sebagai pusat 
awal penyebaran wabah, dan juga menyandang label sebagai 
konsumen minyak terbesar kedua di dunia. Seiring waktu, 
penurunan harga terjadi semakin dalam ketika virus menyebar 

Fokus lain pasar minyak

Bank Sentral
Suku Bunga Acuan

Sebelum Pandemi 
COVID-19

Akhir 2020

Federal Reserve 1.5% - 1.75% 0.00% - 0.25%

Bank of England 0.75% 0.10%

European Central 
Bank 0.00% 0.00%

Bank of Canada 1.75% 0.25%

Reserve Bank of 
Australia 0.75% 0.10%

Bank Indonesia 5.00% 3.75%

Serikat, fasilitas luar biasa yang dibuat oleh Federal Reserve 
seperti Main Street Lending Program dan Corporate Credit 
Facility memulihkan ketenangan di pasar keuangan.

Proyeksi Pemulihan yang Rapid

“Menyusul kontraksi pada tahun 2020 dan pemulihan 
pada tahun 2021, tingkat PDB global pada tahun 2021 
diperkirakan akan sedikit 0.6% di atas tahun 2019.”
International Monetary Fund

Kampanye vaksinasi, kebijakan kesehatan bersama, dan 
dukungan keuangan pemerintah diharapkan dapat mengangkat 
PDB global sebesar 4.2% pada 2021 setelah penurunan 
4.2% tahun ini. Pemulihan akan lebih kuat jika vaksin dapat 
diluncurkan dan didistribusi dengan cepat, meningkatkan 
kepercayaan dan menurunkan ketidakpastian.

Di balik masa-masa sulit, masih ada beberapa alasan untuk 
berharap. Akses pelacakan infeksi dan perawatan telah 
ditingkatkan, serta uji coba vaksin telah berjalan dengan 
kecepatan yang menjanjikan, dan beberapa vaksin, memasuki 
tahun 2021 sudah dalam tahap awal distribusi massal. 
Solidaritas internasional telah menguat di beberapa dimensi, 
dari membatalkan pembatasan perdagangan peralatan medis 
hingga meningkatkan bantuan keuangan bagi negara-negara 
yang rentan. Data terbaru menunjukkan bahwa banyak negara 

telah mulai pulih pada kecepatan yang lebih cepat daripada 
yang diantisipasi setelah pembukaan kembali dari Great 
Lockdown.

Ditinjau dari perspektif lain, suasana aktivitas global telah 
menunjukkan trend rebound untuk kuartal kedua berturut-
turut, memperpanjang pemulihan secara luas dari penurunan 
tajam Q1. Komoditas dan kategori pendapatan tetap yang 
lebih berisiko, termasuk obligasi dengan imbal hasil tinggi, 
membukukan pengembalian yang solid di tengah dukungan 
moneter yang luar biasa dan kemajuan ekonomi yang 
berkelanjutan.

Suntikan likuiditas bank sentral yang melimpah dan kemajuan 
yang berkelanjutan pada pembukaan kembali ekonomi 
mendukung berlanjutnya reli dalam harga aset yang berisiko. 
Banyak negara besar, termasuk AS, memasuki fase siklus awal 
pemulihan, tetapi kemajuan yang tidak merata menunjukkan 
momentum mungkin tetap bergantung pada jalur COVID-19 
dan dukungan kebijakan lebih lanjut. Perlu diingat, 
ketidakpastian yang meningkat menyiratkan potensi volatilitas 
pasar yang lebih tinggi.

2020 Recap2020 Recap

hampir ke seluruh penjuru dunia. Langkah-langkah mitigasi 
untuk membendung pandemi, juga diwarnai dengan gagalnya 
perundingan perjanjian produksi oleh OPEC dan mitranya 
pada awal Maret, yang telah memberikan tekanan hebat bagi 
pasar minyak.

masing, dimana keadaan pasar keuangan mereka berdampak 
pada pasar keuangan global. Kebijakan ini mendorong 
kepercayaan masyarakat dan berkontribusi dalam mengatasi 
ketegangan banyak pelaku bisnis, dengan harapan pemulihan 
ekonomi dapat berlangsung sesegera mungkin.

Rangkuman Pengumuman Kebijakan Baru oleh Bank Sentral Negara Maju (per 27 April 2020)
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Rentang Waktu Pelonggaran Lockdown sebagai Indikator Aktivitas 
Industri dan Manufaktur Global per Akhir Juli

Bagaimanapun impresifnya aksi jual pasar, pemulihannya 
hampir sama menakjubkannya. Sementara beberapa ekonom 
mengantisipasi pasar bearish selama bertahun-tahun, pada 
kenyataannya, aset berisiko berlomba-lomba mencatatkan 
pemulihan tercepat hanya dalam 126 hari perdagangan.

Kinerja Aset Berisiko, direfleksikan oleh Indeks S&P500

Tajuk Utama dari AS Sepanjang 2020
Aksi Protes Internal
Kondisi  politik  internal  AS  berhasil  menyita  perhatian  dunia  
dengan  tersulutnya aksi demonstrasi yang dicap sebagai aksi 
terbesar sepanjang sejarah. Aksi demonstrasi  yang  dilandasi  
adanya  tuntutan  terhadap  ketidakadilan  rasial  menyusul  
kematian seorang laki-laki Afrika-Amerika dalam tahanan polisi, 
berujung pada jutaan orang turun ke jalan-jalan baik dari kota 
kecil maupun besar hingga berlanjut ke tiga pekan berturut-
turut. Banyaknya massa yang turut berpartisipasi menyebabkan 
para petugas yang  berwenang  merasa  kewalahan  terutama  
dengan  banyaknya  oknum  tidak bertanggung jawab yang 
melakukan aksi sporadis dengan melakukan penjarahan dan 
pemblokiran lalu lintas.

Tak diduga-duga, kampanye kuat dari demonstrasi tersebut 
juga meluas ke luar Amerika  Serikat  (AS)  ke  kota-kota  besar  
di  seluruh  dunia,  termasuk  London,  Paris  dan  Sydney. 
Aksi negatif yang datang bersamaan dengan demonstrasi 
demonstrasi tersebut tidak dapat terbendung dan berujung pada 
pengrusakan beberapa patung tokoh dunia  yang  dianggap  
pada  masanya  melakukan  tindakan  yang  kental  dengan  
unsur  rasisme.

Menjawab hal tersebut, Trump selaku presiden AS mengeluarkan 
kebijakan yang dinilai masyarakat AS dan dunia sebagai 
pendekatan yang malah cenderung berupaya membungkam 
para peserta demo. Hingga pertengahan bulan, gejolak 
tersebut memberikan  efek  ketidakpercayaan  pasar  terhadap  

stabilitas  dalam  negeri  AS  dan  menjadi  salah satu faktor 
aksi jual USD.

Tahun Demokrasi AS: Pemilihan Presiden

Pemilu AS yang penuh aksi sejak digelar pada tanggal 3 
November 2020 lalu, mencapai klimaks dengan kandidat 
dari partai Demokrat Joe Biden muncul sebagai pemenang. 
Respon pasar terhadap tajuk pemilu, telah menyerap sentimen 
dari banyaknya pelaku pasar yang optimis – bahkan sejak hari 
pertama pemilu - bahwa kemenangan oleh Joe Biden dan 
administrasinya kemungkinan akan memberikan suasana yang 
lebih kondusif.

Banyak investor memperkirakan pemerintahan Biden akan 
sedikit mengambil dan merevisi kebijakan Trump sebelumnya, 
menjadi lebih konservatif bagi AS dan rival-rivalnya. Trump 
cenderung menganggap perdagangan dan kerja sama 
internasional sebagai sesuatu yang merugikan AS seperti yang 
tercermin dalam keluarnya AS dari North Atlantic Free Trade 
Agreement (NAFTA) dan Kemitraan Trans Pasifik (TPP). Dengan 
moto “America First,” Trump juga fokus untuk menarik kembali 
investasi AS di luar negeri untuk agar dikembalikan ke dalam 
negeri.

Terkait perang dagang, yang sejak tahun 2018 didominasi oleh 
Cina sebagai rival utama, pemerintahan Biden diharapkan 
akan mengambil sikap yang lebih damai dalam hubungan 
perdagangan. menganggap bahwa terpilihnya Biden untuk 
menjadi Presiden ke-46 AS tidak serta merta akan menghentikan 
perang dagang AS dengan Cina. Alasannya, permasalahan 
antara kedua negara raksasa ini sangat dalam, mulai dari 
dominasi AS di dunia, manipulasi mata uang di Cina, dan 
lainnya. Namun, Biden dinilai akan lebih “bersahabat” dengan 
kerja sama internasional dibandingkan Trump dan akan 
memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga akan 
berdampak positif kepada perdagangan internasional.

Terkait kebijakan dalam negeri, Partai Demokrat yang dinaungi 
Biden dikenal dengan tujuan kebijakan moneter yang berpusat 
pada penciptaan lapangan kerja sektor publik dan peningkatan 
belanja pemerintah. Dukungan untuk undang-undang tentang 
masalah-masalah seperti perawatan kesehatan universal, hak 
pendidikan dan proyek pekerjaan umum yang luas semuanya 
dapat dikaitkan dengan percepatan pengesahan stimulus 
tambahan yang selama ini diharapkan secara luas oleh rakyat 
AS. 

Namun, investor dan pedagang seringkali merasa tertekan 
terhadap potensi pemilihan kepemimpinan Demokrat, karena 
asosiasi Partai Demokrat dengan prinsip-prinsip sosialisme, 
pemerintahan yang besar, dan tarif pajak perusahaan yang 
lebih tinggi.

Lebih lanjut, kepastian stimulus masih belum dapat diproyeksi 
secara jelas dengan dapat dikatakan sebelum adanya kepastian 
bahwa AS tidak akan diarahkan oleh pemerintah (Senat dan 
Kongres) yang terpecah setidaknya untuk dua tahun ke depan. 
(M. Dzaki Adani)

Sekilas Geopolitik Dunia

Negara Kondisi Geopolitik

Amerika Serikat

Perang dingin AS dan Cina menjadi ancaman besar. Mulai dari persaingan 
pengembangan teknologi 5G, isu mata-mata dalam perusahaan Huawei, sampai 

sanksi penindasan umat Islam di Cina. Perebutan dengan Cina atas diplomasi 
kepada negara-negara Indo-Pasifik.

Uni Eropa

EU ingin menguasai teknologi pengembangan hidrogen hijau termasuk value 
chain global. Hidrogen hijau dihasilkan tanpa emisi karbon, sehingga dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan. September 2020 lalu, EU akan menyingkap 
rancangan iklim untuk 2030.

Inggris

Pasca COVID-19, perusahaan-perusahaan di Inggris berencana memindahkan 
kegiatan manufakturnya dari Asia dan Eropa Timur kembali ke Inggris. Di sisi  lain, 

Brexit masih menjadi fokus lain dari dalam Inggris mengingat keputusan bulat 
Boris Johnson untuk keluar dari Uni Eropa, dan adanya batas tenggang waktu 

negosiasi kesepakatan pasca Brexit antar kedua belah pihak.

Cina

Selain bersitegang dengan AS, terjadi ketegangan di perbatasan Cina-India yang 
menewaskan 20 tentara India. Padahal, India merupakan negara partner Cina 
dalam mendanai proyek-proyek ekonomi besar disana. Selain itu, Cina juga 

terlibat dalam perebutan dengan AS atas diplomasi kepada negara-negara Indo-
Pasifik.

Jepang

Jepang menginisiasi dana bantuan 220 juta dollar AS untuk membantu 
perusahaan-perusahaan dari Cina hingga ASEAN dalam bentuk subsidi dan 

pinjaman. Tujuannya agar Jepang dapat menguasai bisnis di Asia pasca 
COVID-19.

Korea Selatan
Selisih dagang Jepang dan Korea Selatan berisiko mengganggu kestabilan 

ekonomi antara kedua negara.

ASEAN
Negara-negara ASEAN merupakan wilayah strategis bagi AS dan Cina sebagai 

pasar dan partner proyek-proyek ekonomi di wilayah Indo-Pasifik.

India
India dan Cina bentrok di lembah Galwan, perbatasan wilayah di Himalaya. 

Bentrok ini menimbulkan korban jiwa dari kedua negara, dimana mereka sama-
sama memiliki populasi besar dan senjata nuklir

2020 Recap2020 Recap

4 JAN

WHO umumkan 
kasus infeksi virus 
yang tak diketahui 
seperti pneunomia

Ketakutan akan 
gelombang kedua 

COVID-19

Pasar berfokus pada 
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2020
Kami ingin lebih 
banyak orang 
mengenal dan 
memanfaatkan 
fungsi bursa
Naik-turun harga 
bahan baku bisa 
diatasi oleh pengusaha 
dan pelaku industri lain 
dengan produk-produk 
dari bursa komoditi. 
Pelaku pasar juga bisa 
mendapatkan harga 
yang lebih transparan.

Kami ingin lebih 
banyak orang 
memperoleh 
keuntungan dari 
futures trading. 
Meski di tengah 
pandemi, volume 
transaksi ICDX 
justru mencatatkan 
pertumbuhan yang 
cukup signifikan 
dibanding tahun 
sebelumnya.

Sepanjang tahun 2020, kami juga senang 
sekali bisa lebih mengenal audience kami.
Ternyata, yang menempati urutan pertama 
sebagai range usia terbanyak dari audience 
kami adalah generasi milenial (usia 25–34 
tahun) untuk @icdxgroup dan generasi Z (usia 
18-24 tahun) untuk @gofx.official. Kedua 
generasi muda dan produktif ini memang 
punya ketertarikan pada hal-hal baru dan rasa 
keingintahuan tinggi. 

25-36th

18-24th

35-44th

45-54th

@icdxgroup

18-24th

25-36th

35-44th

45-54th

@gofx.official

Meskipun kami senang melihat 
antusiasme generasi muda 
Indonesia terhadap futures 
trading, tapi perempuan 
tampaknya masih kurang 
berminat pada instrumen 
keuangan yang baru. Kami 
masih terus mencari tahu apa 
yang menyebabkan sedikitnya 
perempuan dalam audience 
kami. Semoga di tahun depan 
lebih banyak perempuan yang 
berminat pada trading ya. 
Go girls!

75.6%
24.4%

PRIA

WANITA

72.2%
27.8%

PRIA

WANITA

@gofx.official

@icdxgroup

ICDX Group InsightICDX Group Insight

Sepanjang tahun 2020 
kemarin, kami mulai 
mengaktifkan kembali 
channel-channel media 
sosial ICDX dan GOFX. 
Senang sekali rasanya bisa 
berinteraksi dan mengenal 
audience kami lebih dalam. 
Ternyata, banyak juga 
yang penasaran sama 
futures trading dan punya 
pertanyaan-pertanyaan 
yang belum terjawab. Nah, 
channel kami hadir untuk 
menjawab rasa penasaran 
dan kebingungan tersebut!

Konten-konten kami juga sudah mencapai 
hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dan… 
Kami senang sekali bahwa 
konten-konten kami sudah 
muncul di layar 

dan dilihat sebanyak

kali
18.663.100

GO GIRLS

Langkah kamidimulai dariInstagram.

*data diambil dengan range usia 18-54 tahun

8.119.000
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Mungkin banyak dari audience kami 
yang sudah dengar tentang Trading Class 
GOFX Micro. Kelas ini adalah salah satu 
program edukasi kami tentang industri 
berjangka, dimana peserta juga bisa 

langsung buka akun trading GOFX. Jadi, 
habis belajar langsung praktek! Semoga 
di tahun 2021, kami bisa memberikan 

kelas-kelas yang lebih baik ya.

Jadi...
Terima kasih banyak kepada 

yang sudah mengikuti 
perjalanan 2020 kami.

ICDX Group Insight

Kami juga sangat 
senang sekali karena 
bisa jadi lebih dekat 

dengan audience kami 
di tahun 2020 lewat 
konten-konten kami.

Senangnya lagi, ternyata ada

orang dari audience kami yang sudah 
kepo-in website kami.

 498,750
TRADING CLASS

orang di @icdxgroup
13k++

orang di @gofx.official
3k++
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Kepala Bappebti:
Kita Kejar Pertumbuhan 
Jangka Panjang!
Prof. Sidharta Utama

Di sela jadwalnya yang sangat padat, Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI) Prof. Sidharta Utama menyempatkan 
untuk berbincang-bincang dengan tim The Source 

BKDI untuk membahas evaluasi 2020, serta rencana-rencana 
BAPPEBTI dalam menyambut 2021.

Masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum 
familiar dengan industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) dan belum mengenal BAPPEBTI 
sebagai lembaga regulatornya. Apakah faktor yang 
menyebabkan hal tersebut? Bolehkah Bapak turut 
memperkenalkan BAPPEBTI dan perannya dalam 
industri PBK secara singkat?

Baik, pertama terkait dengan masyarakat. Secara umum 
pemahaman masyarakat Indonesia atas  keuangan adalah 
relatif rendah. Mungkin yang cukup memahami adalah mereka 
yang pernah kuliah di fakultas ekonomi atau manajemen, 
sedangkan di bidang lainnya itu memang sangat kurang. 
Sedangkan industri PBK sendiri memerlukan pemahaman yang 
lebih dalam karena merupakan transaksi derivatif. Transaksi 
dasar seperti saham dan obligasi saja masih banyak yang belum 
paham. Bahkan konsep mengenai risiko, imbal hasil, hubungan 
antara risiko dan imbal hasil, masyarakat masih banyak yang 
belum paham. Dengan demikian, yang diperlukan  adalah 
pada saat kita melakukan sosialisasi mengenai industri PBK, 
kita perlu juga meningkatkan literasi keuangan  masyarakat. 

Tidak bisa kita langsung lompat membahas, “Futures adalah… 
Derivatif adalah…” Mereka tidak akan paham.

Perlu ditingkatkan pemahaman dasar keuangan, kemudian 
setelah mereka memahami konsep risiko, bagaimana risiko 
dan imbal hasil berkaitan, baru kita jelaskan perdagangan 
berjangka, manfaatnya  bagi masyarakat, dan mengapa 
perdagangan berjangka penting untuk mengelola risiko.

Secara umum tugas BAPPEBTI adalah melakukan pengaturan, 
pengawasan, pengembangan dan pembinaan terhadap 
industri PBK. Dalam aspek pembinaan dan pengembangan, 
BAPPEBTI mendorong masyarakat agar lebih paham mengenai 
industri PBK. Dalam pelaksanaanya sosialisasi PBK menjadi 
tanggung jawab bersama, dalam arti, bursa, lembaga kliring, 
pialang, dan juga wakil pialang wajib mengedukasi masyarakat 
mengenai perdagangan berjangka.

Terkait ilmu dasar, memang tidak semua orang 
memiliki pemahaman ekonomi dasar. Sementara itu, 
saat ini ilmu ekonomi umumnya diajarkan di lembaga-
lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah. 
Apakah BAPPEBTI memiliki rencana untuk memasuki 
ranah akademis, seperti bekerja sama dengan 
universitas-universitas?

Sosialisasi kepada perguruan tinggi mengenai perdagangan 
berjangka telah masuk ke dalam rencana kerja kami. Kami 

tidak hanya akan fokus memberikan 
sosialisasi kepada fakultas ekonomi 
dan bisnis saja, melainkan juga 
fakultas-fakultas lain yang berkaitan 
seperti fakultas hukum. Kami pernah 
menerima masukan dari salah 
satu dosen di fakultas hukum saat 
melakukan sosialisasi mengenai 
industri PBK. Beliau mengungkapkan 
bahwa mereka pun belum tahu 
mengenai perdagangan berjangka 
komoditi. Ketidaktauan ini tentu akan 
menyulitkan ketika terjadi perkara 
terkait industri PBK. Jadi, literasi 
kepada akademisi di luar bidang 
ekonomi dan bisnis juga penting untuk 
dilakukan.
 
Sebagai Kepala BAPPEBTI, 
selaku regulator resmi dari PBK, 
bagaimana analisis Bapak terkait 
industri ini?

Saya memandang industri PBK di 
Indonesia memiliki potensi yang 
sangat besar untuk berkembang. 
Produk nasional bruto Indonesia  
merupakan yang terbesar di ASEAN 
dan menempati urutan ke-16 di 
dunia. Selain itu, Indonesia termasuk 
penghasil tertinggi bagi beberapa 
komoditas penting di dunia. Dengan 
demikian, seharusnya kebutuhan 
untuk melakukan hedging di bursa 
berjangka cukup tinggi. Namun, saat 
ini nilai transaksi di bursa relatif rendah 
dan sebagian besar transaksi yang 
terjadi adalah transaksi SPA (Sistem 
Perdagangan Alternatif). Para pelaku 

pasar pun cenderung bertransaksi di bursa luar negeri.

BAPPEBTI telah melakukan kajian terkait hal tersebut, serta 
meminta masukan dari para pelaku usaha di industri PBK, 
seperti bursa, lembaga kliring, asosiasi, serta perusahaan 
dan pedagang berjangka. Kami juga telah mengidentifikasi 
permasalahan dan solusi yang perlu diterapkan. Secara 
umum, saat ini transaksi multilateral di bursa masih kurang 
menarik secara komersial bagi pelaku bisnis dan masyarakat. 
Dengan demikian, selain sosialisasi yang gencar atas manfaat 
bertransaksi multilateral, perlu ada kebijakan yang membuat 
transaksi multilateral menarik secara komersial. Misalnya, 
kita perlu mendorong pialang-pialang berjangka agar mau 
bertransaksi di multilateral, seperti melalui pemberian insentif 
atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk 
melakukan transaksi.

Selanjutnya, kami memandang bahwa kepercayaan masyarakat 
pada industri ini akan turut mendorong kemajuan PBK. 
Kepercayaan ini termasuk melindungi dan menghargai hak-
hak masyarakat atau nasabah saat bertransaksi, serta adanya 
sarana yang adil untuk melakukan pengaduan apabila nasabah 
merasa diperlakukan tidak wajar. Jika nasabah merasa tidak 
puas dengan layanan industri PBK, mereka tidak akan mau lagi 
bertransaksi dan akan menyampaikan informasi yang negatif 
tentang industri ini. Pada akhirnya, hal tersebut akan menjadi 
bumerang bagi industri PBK. Prinsip sederhana, “Customer 
is the king,” harus diterapkan juga di industri ini. Kita perlu 

mengejar pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, 
bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
 
Sebelumnya sempat disebutkan bahwa potensi 
Indonesia sangat besar dan seharusnya ada 
kebutuhan hedging yang tinggi dalam industri PBK, 
tetapi kenyataannya belum. Sementara untuk retail, 
seharusnya ada minat yang tinggi dalam perdagangan 
multilateral. Menurut Bapak, apa yang menghambat 
perkembangan ini? Apa yang membuat industri PBK 
belum sesuai dengan harapannya?

Ada beberapa penyebab dari rendahnya minat masyarakat 
akan perdagangan multilateral. Pertama, produk-produk 
multilateral relatif terbatas. Maka dari itu, perlu ada produk-
produk multilateral baru yang lebih banyak diminati pasar. 
Selain itu, kita juga perlu mempromosikan produk-produk yang 
sudah ada.

Kedua, kita perlu memanfaatkan digital technology untuk 
memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi 
multilateral. Jika dikombinasikan dengan globalisasi saat ini, 
masyarakat juga dapat bertransaksi di luar negeri menggunakan 
sarana digital tersebut.

Berikutnya, kita juga perlu memastikan bahwa transaksi yang 
dilakukan aman. Memang, sudah ada lembaga kliring yang 
menjamin hal itu. Namun, kita juga perlu memastikan kembali 
keamanan apabila terjadi gagal bayar atau gagal serah, sebab 
kegagalan ini dapat berdampak negatif pada citra industri PBK.
Kemudian, mungkin perlu ada insentif bagi pialang-pialang 
berjangka untuk melakukan transaksi di multilateral, sebab 
saat ini para pialang memang cenderung bertransaksi di SPA. 
Sebagai alternatif, kita juga dapat mengembangkan pialang 
yang fokus pada multilateral, sehingga perhatiannya tidak 
terpecah dengan perdagangan SPA.

Selanjutnya, market maker perlu ditingkatkan melalui kerja 
sama dan dukungan pemerintah. Kita dapat memetakan 
instansi-instansi pemerintah yang dapat bekerjasama dengan 
kita, serta melakukan kolaborasi bersama BUMN-BUMN yang 
berpotensi untuk melakukan transaksi di PBK, termasuk BUMN 
yang berasal dari industri keuangan. Sementara itu, insentif lain 
juga bisa berupa pajak final, dimana kami berharap pajak final 
di 2021 tahun dapat diterapkan dengan baik.
 
Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi 
perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Maka 
dari itu, pemerintah Indonesia merencanakan PEN 
(Pemulihan Ekonomi Nasional) di 2021. Bagaimana 
andil BAPPEBTI dalam mewujudkan PEN? Adakah 
kebijakan-kebijakan khusus yang akan diambil?

Tugas dan fungsi BAPPEBTI adalah melakukan pengaturan, 
pengawasan, pembinaan, dan pengembangan untuk PBK, 
serta Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas 
(PLK). Kami melihat bahwa ketiga pilar ini bisa bermanfaat bagi 
masyarakat dan pelaku pasar untuk mengurangi dampak dari 
resesi. Saat resesi, tingkat volatilitas dan ketidakpastian biasanya 
tinggi sekali, sehingga harga-harga berfluktuasi. Hal ini akan 
menyulitkan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan 
usaha. Misalnya, pengusaha tidak dapat memprediksi harga 
bahan baku atau harga jual produk. Dalam hal ini, PBK 
berperan untuk mengurangi dampak negatif dari resesi, yakni 
melalui hedging untuk mengelola risiko. SRG juga sangat 
bermanfaat untuk mengelola risiko, terutama bagi petani-
petani kecil. Ketika musim panen, harga hasil panen biasanya 

Rubrik UtamaRubrik Utama



29ICDX BULLETIN - DECEMBER 202028 ICDX BULLETIN - DECEMBER 2020

turun. Sangat disayangkan apabila para petani harus menjual 
dengan harga rendah di musim panen. Melalui SRG, petani 
bisa menyimpan hasil panennya di gudang sambil menunggu 
harganya membaik. Sementara menyimpan hasil panennya 
di gudang, para petani tentunya tetap membutuhkan dana. 
Inilah keunikan SRG, dimana tersedia bank-bank yang dapat 
memberikan pinjaman dana untuk para petani dengan tingkat 
bunga yang disubsidi, yakni hanya 6 persen saja.

SRG juga bisa memperpendek rantai perdagangan. Misalnya, 
terdapat 6 jalur distribusi dari petani sampai ke konsumen akhir. 
Dengan adanya SRG, jalur distribusi tersebut bisa menjadi lebih 
pendek, sebab produk yang ada di gudang dapat langsung 
didistribusikan kepada pedagang retail. Harga komoditas 
yang dijual petani bisa lebih tinggi, sebab petani menjual 
langsung ke pedagang retail. Sementara itu, pedagang retail 
dapat membeli dengan harga lebih murah. Hal ini tentu akan 
membantu pemulihan ekonomi nasional. Serupa dengan SRG, 
PLK juga dapat memperpendek rantai perdagangan. Baik 
penjual maupun pembeli di PLK dapat memperoleh harga yang 
lebih baik.

Volume transaksi SRG maupun PLK saat ini memang belum 
signifikan. Namun, BAPPEBTI sudah memiliki rencana untuk 
meningkatkan pemanfaatan SRG dan PLK. Menurut saya, 
jika PBK, SRG, dan PLK sudah mapan, tentu ketiganya dapat 
mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Jika menilik bursa-bursa komoditi lain di dunia, bursa 
komoditi sangat berperan penting dalam pembentukan 
harga komoditas di suatu negara. Bahkan, harga yang 
terbentuk di bursa bisa menjadi harga referensi global 
bagi komoditas tertentu. Bagaimana peran bursa 
komoditi di Indonesia menurut pandangan BAPPEBTI?

Saat ini peran  tersebut memang belum terpenuhi, terutama 
dalam perdagangan multilateral. Komoditas unggulan Indonesia 
seperti kelapa sawit, justru lebih banyak diperdagangkan di 
bursa Malaysia. Kita tentu berharap para pelaku pasar dapat 
berdagang di Indonesia, bukan di luar negeri. Maka dari itu, kita 
perlu mengkaji terkait faktor-faktor yang membuat perdagangan 
di bursa luar negeri lebih kompetitif dibanding Indonesia. Kita 
juga perlu mempertimbangkan kemungkinan  strategic alliances 
antara bursa dan lembaga kliring di Indonesia dengan lembaga 
kliring luar negeri. Aliansi strategis ini bisa meningkatkan 
kepercayaan masyarakat global untuk melakukan transaksi di 
Indonesia, sebab masyarakat dapat melihat bahwa standar 
kualitas perdagangan di bursa Indonesia sama dengan bursa 
di luar negeri.
 
Bagaimana rencana dan fokus BAPPEBTI untuk industri 
PBK di tahun 2021? Apa visi BAPPEBTI untuk jangka 
panjang terkait sustainability industri PBK?

Visi kami masih konsisten dengan visi Kementerian Visi kami 
konsisten dengan visi Kementerian Perdagangan, yaitu salah 
satu sasaran strategis dari Kementerian Perdagangan adalah 
mengoptimalkan peran PBK dalam pembangunan nasional. 
Hal ini berarti, transaksi PBK harus meningkat secara signifikan.

Transaksi PBK beberapa tahun terakhir ini memang menunjukan 
peningkatan yang baik, mungkin di atas 20% atau bahkan 50% 
dibanding tahun lalu (2019) meski di tengah kondisi pandemi. 
Peningkatan inilah yang kita harapkan bisa berlanjut di tahun 
depan, atau bahkan lebih tinggi lagi. Jadi, fokus kami ke depan 
adalah meningkatkan transaksi perdagangan secara signifikan, 

terutama transaksi multilateral. Peningkatan yang signifikan ini 
bukan hanya karena ‘diwajibkan’, tetapi karena memang ada 
ketertarikan untuk melakukan perdagangan multilateral.

Kami sudah memiliki rencana aksi untuk tahun 2021, yang 
mana sebagian dari rencana tersebut perlu dilaksanakan oleh 
bursa, lembaga kliring, dan juga pialang. Kami akan mulai 
lebih banyak melakukan dialog dengan pimpinan-pimpinan 
perusahaan pialang mengenai visi dan rencana aksi kami, 
sehingga mereka memahami apa yang kami inginkan dan 
dapat memberi masukan-masukan kepada kami.
 
Penting bagi seluruh pelaku industri PBK untuk bekerja 
sama dengan pihak di luar industri ini. Mungkin boleh 
dielaborasikan kerja sama dengan lembaga di luar 
industri ini seperti apa?

Kami terus menjalin komunikasi dengan institusi pemerintah, 
seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, 
dan Kepolisian. Kami saling berbagi mengenai pelaksanaan 
regulasi OJK, serta mengevaluasi aturan-aturan OJK yang 
mungkin bisa diterapkan di PBK. Tentunya, kami juga menjalin 
komunikasi dengan Bank Indonesia (BI), sebab BI telah mengatur 
akan adanya pengembangan berjangka untuk forex atau valuta 
asing yang perlu segera direalisasikan. Namun, pandemi dan 
resesi di tahun 2020 membuat BI lebih fokus pada pemulihan 
ekonomi nasional. Kami pun terus menjalin komunikasi dengan 
mereka dan saat ini sedang melakukan pengkajian mengenai 
perdagangan instrumen keuangan di bursa berjangka. 
Mengingat, salah satu kontrak berjangka di luar negeri yang 
paling likuid adalah produk adalah finansial, yang mana lebih 
likuid dibandingkan dengan komoditas pertanian.

Kami juga akan terus menjalin kerja sama dengan lembaga-
lembaga lain, seperti Kementerian BUMN. Kami akan 
mengupayakan komunikasi dengan mereka di tahun 2021, 
sebab banyak BUMN-BUMN yang memiliki potensi untuk 
berperan dalam memajukan industri PBK ini.
 
Terakhir,  boleh disampaikan terkait kinerja 
perdagangan berjangka komoditi 2020 dan harapan 
di tahun 2021?

Kinerja industri PBK sudah cukup baik di tahun 2020 ini. 
Perdagangan multilateral maupun bilateral meningkat 
signifikan. Sebagai contoh, produk GOFX yang diluncurkan 
oleh BKDI di pasar multilateral mendapatkan tanggapan yang 
cukup positif dari masyarakat. Adanya inisiatif dan inovasi baru 
seperti ini sangat kami hargai. Mudah-mudahan, inovasi ini 
dapat diteruskan untuk tahun-tahun mendatang.

Saya juga mengapresiasi para pelaku industri PBK atas kinerja 
yang telah mereka capai. Meski dalam kondisi pandemi, nilai 
transaksi PBK justru meningkat. Mudah-mudahan peningkatan 
ini dapat dipertahankan.

BAPPEBTI sendiri telah mencanangkan sejumlah rencana 
aksi di tahun 2021. Kami membutuhkan dukungan pelaku 
industri, sebab pada akhirnya rencana-rencana tersebut tidak 
hanya dijalankan oleh BAPPEBTI, tetapi juga oleh para pelaku 
industri seperti bursa, lembaga kliring, pialang, dan pedagang. 
Maka dari itu, kita perlu berkolaborasi dengan baik. Demikian 
yang ingin saya sampaikan, semoga kita bisa bersama-sama 
memajukan industri PBK dengan baik.

Rubrik Utama GOFX
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Rising Millennials 
Professional Traders

Menurut Indonesia Millennial Report 2020 oleh 
IDN Times, sekitar 63.5 juta orang Indonesia 
terdiri dari populasi yang produktif, lebih tepatnya 
generasi milenial (21-36 tahun). Banyaknya jumlah 

usia produktif tentu akan memberi kontribusi yang signifikan 
terhadap perekonomian Indonesia. Tapi, sebelum bicara 
tentang ekonomi nasional, ada baiknya kita membicarakan hal 
yang paling mendasar dulu bagi generasi ini: keuangan pribadi 
(personal finances).

Seperti generasi-generasi muda sebelumnya (yang kini 
sudah masuk menjadi generasi X ataupun Baby Boomers), 
masalah keuangan anak muda kurang lebih sama: mencoba 
menyeimbangkan antara kebutuhan (atau keinginan!) dan 
pendapatan. Biasanya, solusi untuk masalah ini sederhana 
saja, yaitu berhemat. Menabung. Tahan diri, tahan nafsu. 

Tapi, apakah selamanya solusi ini bikin happy?
Masa muda identik dengan senang-senang. Masa dimana kita 
bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan 
jika sudah berkeluarga atau berusia lanjut. Dan seringkali, hal-
hal yang ingin kita lakukan itu butuh uang. Hangout di kafe 
kekinian, pasti harus beli setidaknya minuman dengan harga 
2-3 kali lipat dari warkop, belum pajaknya. Mau diving? Harus 
beli perlengkapannya dan bayar kelas latihan diving. Fun Fact!

Kontrak spot forex GOFX adalah kontrak spot 
multilateral forex pertama yang legal di Asia Tenggara.

Lihat, betapa fantastis pertumbuhan GOFX. Hal ini tentunya 
didukung oleh antusiasme masyarakat akan instrumen 
keuangan baru dengan peluang pasar yang besar. Maka dari 
itu, ICDX ingin lebih banyak masyarakat, terutama generasi 
muda yang merasakan manfaatnya. 

Jumlah investor untuk produk multilateral di bursa ICDX sendiri 
meningkat 1520% di tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Kelas 
Trading GOFX Micro memberikan kontribusi terbesar, yakni 
55% dari total kenaikan jumlah investor tersebut, dan tercatat 
didominasi oleh rentang usia rata-rata 21-40 tahun.

Kenaikan jumlah investor GOFX tentu tidak lepas dari 
karakteristik para investor dan para calon potensialnya. 
Berdasarkan data digital GOFX, kebanyakan audience GOFX 
didominasi generasi Z (18-24 tahun) dan generasi milenial 

Ada pepatah klasik yang 
mengatakan,“Hemat pangkal 
kaya,” tetapi kita juga 
seringkali ‘tersiksa’ jika harus 
berhemat sedemikian rupa 
untuk memenuhi kebutuhan 
dan keinginan. Bagi sebagian 
generasi muda, pendapatan 
mereka memang minim. Hal 
ini wajar, karena mereka 
memang minim pengalaman 

dan kemampuan mereka 
masih berkembang. 

Meski begitu, bukan berarti 
generasi muda tidak bisa mendapat 
penghasilan lebih dari pekerjaan 
utamanya. Ada lho, pekerjaan yang 
tidak perlu modal banyak, bisa 
dipelajari semua orang, dan aman. 
GOFX. 

GOFX memang terbilang sebagai 
instrumen keuangan baru di pasar 
Indonesia. Namun, pertumbuhan 
volume transaksi kumpulan kontrak 
spot forex dan emas, serta kontrak 
berjangka minyak mentah ini sudah 
mencapai 1991% di tahun 2020 
(sejak diperkenalkan kepada publik 
di tahun 2018). Sementara, rata-
rata kenaikan volume transaksi 
GOFX mencapai sekitar 900% setiap 
tahunnya.

(25-34 tahun). Maka, dapat disimpulkan bahwa GOFX 
cocok bagi masyarakat muda Indonesia dengan rentang usia 
25-34 tahun atau generasi milenial, dimana rentang usia 
ini merupakan irisan dari rata-rata usia investor GOFX dan 
audience digital GOFX. 
 
Bicara tentang milenial, apa yang pertama kali terlintas di 
pikiran Anda ketika mendengar kata “milenial” itu sendiri? 
Tech-savvy. Mengutamakan passion. Cuek. Tidak mau terikat. 
Ambisius. Gaul. Labil. Menurut IDN Times, ada 7 kepribadian 
umum generasi milenial di Indonesia. 

The Adventurer 
Karakter

Aktif
Menginspirasi

Pemimpin
Menyenangkan

Skill
Ide segudang

Kreatif

Minat
Pengalaman baru

Kebebasan
Produk atau tips praktis

The Artist 
Karakter

Unik
Original
Spontan

Sulit ditebak

Skill
Ide kreatif

Perspektif unik

Minat
Estetika

Eksperimen
Produk dengan story atau 

value unik

The Leader 
Karakter

Karismatik
Dominan

Jujur
Tanggung jawab

Skill
Goal-oriented

Pemimpin

Minat
Isu terkini
Kesehatan
Hiburan

The Visionary
Karakter

Menginspirasi
Karismatik
Ekspresif
Ambisius

Skill
Bisnis

Perencanaan

Minat
Semua ilmu baru

Produk atau tips praktis

Trading 101Trading 101

Pacaran

First Jobber

Freelance

Anak sulung

Tunangan

Orang tua baru

Terlena
baru dapat
gaji sendiriTagihan

tetap, gaji
naik turunBiayain

saudara
kandungBiaya

Nikah
Biaya
anak

biaya
nge-date

Money is not everything, 
but it is important. 
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Happy Anniversary
PT INTER MULTIINVEST FORTUNA yang ke 16th

PT GLOBAL INTRA BERJANGKA yang ke 17th

PT CENTURY INVESTMENT FUTURES yang ke 19th

Terima kasih telah berkontribusi memajukan industri perdagangan
berjangka komoditi Indonesia.

The Socializer 
Karakter

Menyenangkan
Supel
Gaul

Skill
Sosialisasi

Menjalin koneksi

Minat
Acara-acara sosial

Bertemu orang baru
Nongkrong

Benda-benda nostalgia

The Conservative 
Karakter

Bisa diandalkan
Sederhana

Tegas

Skill
Tepat janji

Teguh mencapai target
Gerak cepat

Minat
Tips praktis

Produk terjangkau
Keamanan

The Collaborator
Karakter

Toleransi tinggi
Imajinatif

Menjaga keseimbangan

Skill
Bagus dalam kerja tim

Kreatif

Minat
Proyek kolaborasi

Diversity
Image sosial yang baik

GOFX dan Finansialku 
Menggapai Milenial
Dengan keunikan karakter-karakter generasi milenial, tentunya 
GOFX juga perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk 
bisa lebih dekat dengan audience-nya ini. Selain program 
Trading Class GOFX Micro, GOFX juga bekerja sama dengan 
Finansialku untuk memperkenalkan peluang dan potensi GOFX 
kepada khalayak milenial ini. Finansialku sendiri merupakan 
portal perencanaan keuangan yang menyediakan informasi 
dan jasa perencanaan keuangan lewat aplikasi, artikel edukasi, 
dan seminar.

Melalui kerja sama ini, GOFX dan Finansialku memberikan 
informasi trading berjangka cross channel dalam bentuk 
artikel, konten media sosial, podcast, serta rangkaian courses 
untuk memperkenalkan trading berjangka sebagai sumber 
penghasilan bagi generasi milenial.

Mengapa generasi milenial perlu melirik trading 
berjangka sebagai sumber penghasilan alternatif?
Usia generasi milenial kebanyakan memang telah memiliki 
penghasilan sendiri, tetapi kebutuhan atau biaya hidup juga 
semakin tinggi dan harus ditanggung sendiri. Tempat tinggal, 
makan, transportasi, hingga biaya hidup orang tua. Padahal, 
usia muda juga perlu diisi dengan ‘menginvestasikan’ resources 
kita untuk hal-hal yang ingin kita coba. Pengalaman baru jadi 
pelajaran berharga bagi kaum muda. 

Jika memiliki gaji pokok bernilai besar dirasa kurang realistis 
bagi sebagian besar kaum muda dengan pengalaman minim, 
maka ini saatnya untuk ‘pintar-pintar’ mengatur uang. Bukan 
hanya mengalokasikan pada tabungan atau investasi pasif, 
tetapi juga investasi aktif. 

Disinilah GOFX hadir untuk membantu generasi muda dalam 
mengelola keuangannya secara aktif. Trading bukan lagi 
kegiatan yang perlu ditakuti, sebab GOFX merupakan produk 
legal yang berasal dari bursa teregulasi di Indonesia, ICDX. Jadi, 
keamanannya pun dijamin oleh lembaga kliring, bursa, dan 
diawasi oleh pemerintah, yaitu Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi - Kementerian Perdagangan. Selain itu, 
modal yang dikeluarkan juga sangat terjangkau. Traders GOFX 
bisa mulai trading hanya dengan Rp500.000 saja.

Lifestyle 500 ribuan

Sneakers

Coffee Shop

Skin care
Fashion 

Bag

Best Broker and TraderTrading 101
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