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Jika biasanya orang harus pergi keluar rumah untuk 
mencari pundi-pundi, kini orang justru hanya perlu 
berada di rumah. Aset digital seperti kripto pun tidak 
luput dari eksplorasi para investor selama berada di 
rumah. Selain itu, keamanan yang didukung teknologi 
blockchain membuat para investor lebih yakin untuk 
mengambil peluang dari fluktuasi pasar kripto yang 
sangat menarik. Simak ulasan lengkapnya dalam
THE SOURCE Issue 17.

ICDX Group Insight

ICDX dan Tokocrypto Berikan 
Edukasi Ekosistem Perdagangan 

Aset Kripto di Indonesia

Pasar keuangan bergerak 
sangat dinamis, bahkan 
pasar berkembang lebih 
cepat dari pemerintah, seperti 

aset kripto. Saat ini perdagangan 
aset kripto sudah mencapai Rp370 
triliun dengan jumlah investor yang 
mencapai 6,4 juta. Jumlah tersebut 
bertumbuh pesat jika dibandingkan 
pada 2020 dengan nilai transaksi 
aset kripto sebesar Rp64,97 
triliun. Dengan jumlah yang 
tinggi tersebut, sudah seharusnya 
perdagangan aset kripto dikelola 
dengan baik sehingga Indonesia 
dapat memaksimalkan potensi 
positif juga mengelola potensi 
kerugian yang ada.
 
Namun pertumbuhan perdagangan 
aset kripto yang tinggi tersebut 
belum diikuti dengan literasi 
yang cukup bagi investor untuk 
memahami keseluruhan ekosistem 
aset kripto di Indonesia baik dari 
sisi regulasi, bursa, lembaga 
kliring, pedagang aset kripto dan 
lainnya. Untuk meningkatkan 
literasi masyarakat terhadap 
ekosistem aset kripto, ICDX 
bersama Tokocrypto mengadakan 

sesi webinar “Ekosistem Kripto di 
Indonesia” yang dibawakan oleh 
Teguh Kurniawan Harmanda, COO 
Tokocrypto, dan Jericho Biere, Research 
& Development Manager ICDX.
 
Berdasarkan Peraturan Kepala 
Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan 
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) 
di Bursa Berjangka, terdapat empat 
pihak yang terlibat dalam mekanisme 
perdagangan fisik aset kripto yakni 
Pedagang Fisik Aset Kripto, Bursa 
Berjangka, Lembaga Kliring, dan 
Pengelola Tempat Penyimpanan 
(Depository). 
 
Sebagaimana salah satu tujuan 
utama ICDX untuk menciptakan 
pasar komoditas yang adil, mudah 
diakses, dan diatur dengan baik di 
Indonesia melalui mekanisme bursa, 
ICDX mendukung pasar aset kripto 
di Indonesia dengan berpartisipasi 
menjadi bursa aset kripto yang 
terintegrasi dengan lembaga kliring, 
dan penyimpanan.
 
Bursa kripto dan lembaga kliring kripto 
akan menjadi entitas pendukung yang 

berperan sebagai perpanjangan 
tangan regulator dan bersifat netral. 
Ekosistem ini akan menerapkan 
mekanisme pengawasan transaksi 
dan pelaporan sehingga dapat 
menjadi katalisator industri aset 
kripto. Dengan demikian, Bursa 
Kripto dan Lembaga Kliring 
Kripto sebagai satu ekosistem 
akan memberikan perlindungan 
atas transaksi aset kripto melalui 
mekanisme verifikasi real-time, 
sehingga secara keseluruhan 
perdagangan aset kripto terawasi 
dengan komprehensif dan 
masyarakat dapat bertransaksi 
dengan aman. 
Di sisi lain, integrasi pedagang aset 
kripto dengan bursa berjangka dan 
lembaga kliring akan membantu 
pedagang aset kripto melaporkan 
catatan atas kepemilikan aset 
kripto yang diperdagangkan atau 
disimpan secara real time setiap 
harinya kepada lembaga kliring. 
ICDX dan ICH telah menyelesaikan 
seluruh persyaratan yang harus 
dipenuhi untuk dapat menjadi 
Bursa Kripto dan Lembaga Kliring 
Kripto, dan menunggu keputusan 
terbaik dari regulator.

Editorial

Oleh : Christina Novalita
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ICDX MembershipICDX Group Insight

Sebagai bursa yang memiliki 
tujuan untuk menciptakan 
pasar komoditas yang adil, 

mudah diakses, dan diatur dengan 
baik di Indonesia, ICDX secara aktif 
menyelenggarakan kegiatan yang 
dapat meningkatkan kualitas wakil 
pialang berjangka seperti Program 
Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil 
Pialang Berjangka (P4WPB). Dalam 
program ini ICDX memberikan 
pengetahuan dan keahlian tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) bagi calon Wakil Pialang 
Berjangka (WPB) bersama Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti), dan Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
Indonesia (Aspebtindo).

Kegiatan yang dilaksanakan pada 
8 - 10 Juni lalu tersebut diadakan 
secara virtual dan dibuka oleh Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Bappebti, Sahudi. Dalam 
sambutannya, Sahudi menyampaikan 
Perkembangan industri PBK 
menunjukkan tren positif jika dilihat 
dari data volume dan nilai transaksi 
selama empat tahun terakhir, dengan 
pertumbuhan volume transaksi rata-

Berdiri sejak tahun 2003, 
Topgrowth Futures kini telah 
menjadi perusahaan pialang 

berjangka dengan layanan transaksi 
berbagai produk, seperti forex, 
index futures, CFD, dan produk 
derivatif berbasis komoditas lainnya. 
Topgrowth Futures beroperasi di 
bawah pengawasan BAPPEBTI dengan 
nomor izin No. 300/BAPPEBTI/SI/
III/2004. Topgrowth Futures juga 
merupakan anggota bursa ICDX 
dengan nomor keanggotaan 
047/SPKB/ICDX/DIR/IX/2010 dan 
anggota lembaga kliring ICH dengan 
nomor keanggotaan 012/SPKK/ICH-
TF/VII/2017.

Sejalan dengan visi perdagangan 
berjangka komoditi, Topgrowth 
Futures memiliki visi besar untuk 
menjadi perusahaan yang unggul 

rata 17,68%. ICDX sendiri pada 
2020 berhasil mencapai volume 
transaksi multilateral 34% lebih tinggi 
dibandingkan 2019. Melihat besarnya 
potensi PBK saat ini dan di masa yang 
akan datang, peran WPB menjadi 
semakin strategis. Sebagai ujung 
tombak yang berhadapan langsung 
dengan nasabah, P4WPB merupakan 
kebutuhan esensial bagi WPB.

Kedepannya diharapkan P4WPB dapat 
terus dilaksanakan dan disesuaikan 
dengan kebutuhan industri agar 
kapabilitas dan kemampuan 
WPB dapat terus terbaharui yang 
kemudian dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
melalui sektor PBK. 

Salah satu upaya yang dilakukan 
Bappebti bersama Aspebtindo, dan 
Bursa Berjangka adalah telah selesai 
menyusun standar kompetensi Wakil 
Pialang Berjangka yang berbasis 
pada Standar Kompetensi Kerja 
Khusus (SKKK) dan diharapkan pada 
akhir tahun 2021 meningkat menjadi 
Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI). 

Selain P4WPB, pada 28 Juni lalu 
ICDX juga menyelenggarakan 
webinar Penanganan Pengaduan 
dalam Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kepastian 
hukum bagi pelaku di bidang 
Perdagangan Berjangka dan kepada 
nasabah dalam hal pengaduan. 
Materi yang diberikan adalah tata 
cara penyelesaian penanganan 
pengaduan secara online di Bappebti 
yang dibawakan langsung oleh 
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan Bappebti, 
M. Syist, S.H., M.H., kemudian tata 
cara dan mekanisme penanganan 
pengaduan di bursa yang dibawakan 
oleh Kepala Departemen Compliance 
ICDX, Dwi Reny Windy Astuti. Dalam 
acara yang sama, peserta juga 
diberikan materi mengenai tata 
cara dan mekanisme musyawarah 
mufakat di Pialang Berjangka yang 
dibawakan oleh Ketua Aspebtindo, 
Udi Margo Utomo, dan yang terakhir 
adalah tata cara dan mekanisme 
arbitrase penyelesaian sengketa oleh 
Ketua Badan Arbitrase Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAKTI), Kadjatni.

dalam industri perdagangan 
berjangka melalui pelayanan 
berkualitas dan program kerja yang 
inovatif. Hal ini bertujuan untuk 
menciptakan hubungan kerja sama 
yang ideal dengan para nasabah, 
baik dalam lingkup lokal maupun 
global. 

Maka dari itu, dalam rangka 
mewujudkan visi besarnya, Topgrowth 
Futures mengemban misi untuk 
menyediakan fasilitas transaksi 
terbaik dengan beragam produk 
investasi, serta memberi layanan 
informasi pasar keuangan terkini dan 
terpercaya. 

Dari segi teknologi, Topgrowth 
Futures akan selalu berupaya untuk 
menyediakan fasilitas online trading 
yang inovatif bagi investor dalam 
lingkup lokal maupun global. 

Dalam memberikan layanan terbaik 
bagi para nasabah, Topgrowth Futures 
juga akan berupaya untuk senantiasa 
meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas sumber daya manusia yang 
profesional.

Selain memiliki tanggung jawab 
terhadap nasabah, Topgrowth Futures 
juga ingin aktif dalam berpartisipasi 
untuk membangun industri 
perdagangan berjangka komoditi 
yang transparan. Hal ini dilakukan 
melalui berbagai program edukasi 
berkesinambungan. Salah satunya 
adalah seminar yang mengupas 
strategi trading emas bertajuk “The 
Outlook of 2019’s Last Quarter: 
Gold as favourite Safe Haven.”

Imanuddin Basri 
Direktur Utama
Topgrowth Futures
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Salah satu produk unggulan 
Topgrowth Futures adalah 
forex. Foreign Exchange (Forex) 
merupakan pasar terbesar dan 
paling likuid di dunia, dengan 
perkiraan nilai transaksi tiga 
kali lipat lebih besar dari jumlah 
gabungan pasar saham dan 
obligasi. Pasar forex sendiri 
beroperasi selama 24 jam 
dalam beberapa sesi, yakni sesi 
New York, London, Tokyo, dan 
Sydney.
 
Pasar forex yang besar membuat 
likuiditas pasar ini pun menjadi 
tinggi. Selain itu, terdapat 
potensi keuntungan dua arah 

dalam pasar forex, dimana 
traders bisa memperoleh profit 
baik saat harga naik maupun 
turun. 
 
Traders juga bisa memperoleh 
keuntungan dengan lebih 
maksimal tanpa membutuhkan 
modal awal yang tinggi, 
sebab forex traders dapat 
memanfaatkan fasilitas 
leverage. Fasilitas ini 
memungkinkan traders untuk 
bertransaksi nilai kontrak 
yang beberapa kali lipat lebih 
besar dari nilai margin yang 
didepositkan.

Mengenal Produk Forex 
Topgrowth Futures
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Dilema Kripto: Antara 
Kebebasan dan Keamanan

Jika ditanya apa yang membuat mata uang kripto 
begitu menarik dan diterima bahkan oleh investor 
pemula, maka salah satu alasan utamanya adalah 

sifat desentralisasi pada perdagangan mata uang kripto, 
yang mana diusung oleh Satoshi selaku pelopor mata uang 
kripto pertama, Bitcoin. Ketika Bitcoin diciptakan, konsep 
desentralisasi memungkinkan sistem transaksi deregulasi. 
Sistem deregulasi tersebut dapat menguraikan kompleksitas 
dalam industri keuangan, terutama terkait dengan aturan 
dari bank sentral yang memegang kendali besar dalam 
kebijakan peredaran mata uang fiat reguler dan aturan 
lainnya.

Nilai dari mata uang fiat reguler berada di bawah regulasi 
bank sentral yang mengeluarkannya. Hal ini berbeda dengan 
mata uang kripto yang nilainya ditentukan oleh kekuatan 
ekonomi (pasar) berdasarkan permintaan dan penawaran, 
sebagai hasil dari aktivitas jaringan penggunanya. Sehingga, 
kekuasaan dan kendali tidak terpusat pada institusi atau pihak 
manapun. Inilah yang menjadikan konsep desentralisasi 
menarik bagi investor. 

Desentralisasi Mengubah Moneter Dunia 
Sebagaimana mata uang fiat, mata uang kripto juga 
memiliki beragam jenis dan juga mengusung konsep sistem 
layaknya bank sentral. Namun, perbedaannya adalah pada 

singkat, tanpa pihak ketiga, dan dengan biaya yang lebih 
terjangkau. Peran bank sentral yang tidak lagi dilibatkan 
dalam sistem desentralisasi, tentunya akan mengubah sistem 
moneter dunia secara drastis.

Tidak Semua Kripto Terdesentralisasi
Seiring dengan semakin maraknya mata uang kripto baru 
yang bermunculan, berbagai perdebatan tentang yang 
bersifat kontra terhadap sistem desentralisasi dan deregulasi 
ini. Hal ini pun telah mendorong jenis inovasi yang 
berbeda dalam ekosistem mata uang kripto. Meski bukan 
menjadi Inovasi yang baru, tetapi konsep sentralisasi lebih 
disukai oleh pelaku pasar yang memiliki keraguan tentang 
desentralisasi dan deregulasi, namun tetap tidak ingin 
melewatkan manfaat teknologi blockchain.

Sentralisasi dalam mata uang kripto dapat dilihat dari 
mayoritas pasokan yang dimiliki oleh satu entitas, 
apalagi jika yang menciptakan koin adalah perusahaan 
nirlaba. Kepemilikan mayoritas dalam pasokan koin 
akan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam 
mengendalikan dan mengelola seluruh blockchain tersebut. 
Berikut ini merupakan beberapa mata uang kripto yang 
tergolong masih tersentralisasi:

XRP
XRP merupakan mata uang kripto yang 
digunakan dalam blockchain Ripple. 
Awalnya blockchain ini diciptakan oleh 
perusahaan teknologi berbasis Amerika 
Serikat, Ripple Labs Inc., dan diperuntukkan 

bagi bank sebagai jaringan dalam melakukan pembayaran, 
transfer uang dan pertukaran mata uang, sama layaknya 
seperti SWIFT dalam perbankan.

Jumlah XRP sendiri dibatasi pasokannya sebanyak 100 miliar 
dan baru beredar di pasar sebanyak 45% (CoinMarketCap, 
April 2021) dan sisanya dimiliki oleh Ripple Labs. Artinya, 
Ripple Labs memiliki kekuatan untuk mengendalikan nilai 
XRP, mirip dengan bank sentral yang bisa mempengaruhi 
nilai tukar dengan mengendalikan pasokannya. Selain itu, 
sebagian besar pengembangan pada protokol XRP juga 
berada di bawah kontrol Ripple Labs.

NEO
Mata uang kripto yang juga dikenal sebagai 
“Ethereum of China” ini awalnya diciptakan 
oleh Da Hongfei dan Erik Zhan di China 
pada tahun 2014 dengan nama Antshares 
(ANS), sebelum diganti namanya menjadi 

NEO pada Juni 2017.

Da Hongfei secara terang-terangan menyatakan bahwa NEO 
merupakan mata uang kripto yang diciptakan tersentralisasi 
yang bertujuan agar penggunaanya bisa lebih efisien. 
Mayoritas node dalam blockchain NEO berada di bawah 
kontrol NEO Foundation. Dimana dalam proses validasi 
transaksi baru memerlukan otorisasi dari 7 node tetap, jika 
satu node gagal, maka blockchain juga gagal. Sejauh ini 
pihak Foundation telah menyerahkan otorisasi untuk 2 node 

Bursa KomoditiBursa Komoditi

ke komunitas. Di samping itu, hampir setengah dari seluruh 
pasokan koin NEO juga dipegang oleh NEO Foundation. 
Jumlah pasokan NEO sendiri dibatasi sebanyak 100 juta 
koin dan sudah beredar sebanyak 71% (CoinMarketCap, 
April 2021). 

EOS
EOS yang dijuluki sebagai “Ethereum on 
Steroids” ini merupakan mata uang yang 
digunakan dalam blockchain EOS.IO, anak 
perusahaan dari perusahaan blockchain 
swasta Block.one yang dimiliki oleh Daniel 

Larimer – tokoh yang meluncurkan Bitshares dan platform 
media sosial berbasis blockchain, Steemit.

Sentralisasi EOS sama dengan kasus NEO, yaitu kendali 
dalam node, dimana validasi transaksi baru dalam 
blockchain EOS memerlukan otorisasi dari 21 node - setiap 
126 block akan dipilih 21 node baru. Jumlah pasokan EOS 
tidak dibatasi, namun dari total pasokan 1 milyar koin, yang 
beredar saat ini sudah mencapai 93% (CoinMarketCap, 
April 2021).

USDT
USDT (Tether) ini awalnya dirilis pada Juli 
2014 dengan nama Realcoin, sebelum 
resmi diubah namanya menjadi Tether pada 
November 2014. Tether juga disebut sebagai 
“stablecoin” karena pada awal diluncurkan 

dengan konsep menciptakan mata uang kripto yang stabil 
yang dapat digunakan seperti dolar digital, untuk setiap koin 
USDT nilainya setara dengan 1 USD yang disimpan sebagai 
cadangan di Tether Foundation.

Tether dikatakan tersentralisasi karena potensi pertumbuhan 
koin bergantung pada kemampuan dari perusahaan 
penerbit USDT, Tether Limited (sama halnya dengan USD 
yang penerbitannya diatur langsung oleh Federal Reserve 
AS). Jumlah pasokan koin Tether tidak dibatasi, namun dari 
total pasokan 53 milyar koin, yang beredar saat ini sudah 
mencapai 97% (CoinMarketCap, April 2021).
 
Kebebasan vs Keamanan: Kamu Tim Mana?
Terlepas dari pro dan kontra terkait sistem desentralisasi dan 
sentralisasi dalam mata uang kripto. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa faktor keamanan dari investor tetap menjadi 
masalah klasik yang perlu dipertimbangkan. Misalnya 
ketika terjadi peretasan, tentu investor masih bisa meminta 
pertanggungjawaban dari “middleman” atau pihak perantara 
yang dihilangkan fungsinya dari konsep desentralisasi. 
Sebaliknya, bagi komunitas investor kripto yang memilih 
kripto karena sistem desentralisasinya, sentralisasi dianggap 
membatasi kebebasan dan andil pasar. Pemilik mayoritas 
koin akan memiliki banyak pengaruh atas proses verifikasi 
dalam jaringan blockchain. Sistem mana yang lebih baik, 
kembali lagi kepada perspektif dan kondisi keuangan 
masing-masing investor.

mata uang fiat setiap negara memiliki mata uang dan kurs 
berbeda. Sedangkan, mata uang kripto di berbagai negara 
nilainya sama karena hanya menggunakan satu sistem 
sama, yang kita kenal dengan blockchain.

Blockchain sendiri merupakan konsep yang diusung oleh 
Satoshi Nakamoto. Sederhananya, blockchain merupakan 
sistem pencatatan transaksi digital, dimana tiap transaksi 
disebut block dan dihubungkan dalam suatu ‘daftar’ yang 
disebut dengan chain. Setiap transaksi tersebut akan tercatat 
dalam buku besar (ledger). Ledger dikelola oleh semua 
pengguna mata uang kripto di seluruh dunia, dan tidak 
dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga transaksinya pun 
menjadi lebih transparan. Selain itu, transaksi dilakukan 
secara peer-to-peer tanpa melibatkan pihak ketiga.

Tidak adanya perantara atau pihak ketiga, maka otomatis 
biaya transaksi pun menjadi lebih murah. Sebagai 
gambaran, untuk mengirimkan uang dari satu negara ke 
negara lainnya, tentu ada biaya administrasi yang timbul, 
perbedaan kurs mata uang, serta waktu yang mungkin 
lebih lama (tergantung pada bank pengirim dan tujuan). 
Proses pengiriman uang antarnegara yang melibatkan bank 
sentral akan memerlukan proses verifikasi, sehingga biasa 
akan memakan waktu disertai pengenaan biaya transfer 
yang cukup tinggi dari pihak bank. Namun dengan sistem 
terdesentralisasi, pengiriman ini bisa dilakukan dalam waktu

• Control your funds
• Not Anonymous
• Hacks and Money Stolen
• Server downtime
• Easy Adoption

• You control funds
• Anonymous
• No Hacks
• Server online 24/07
• Not easy adoption

Oleh : Girta Yoga
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Seiring dengan demam aset kripto seperti Bitcoin 
dan Ethereum, bank-bank sentral dunia juga turut 
mempercepat rilisnya mata uang digital dari bank 

sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Namun, 
apakah kemunculan CBDC akan melemahkan nilai kripto? 
Atau justru sebaliknya?
 
Bank-bank sentral utama di dunia kini tengah berlomba 
meluncurkan mata uang digital resmi mereka. China sedang 
menguji yuan digital, sementara Eropa mengumumkan Euro 
digital sebagai bagian dari rencana lima tahun mereka. 
The Fed, bank sentral Amerika Serikat, juga akan merilis 

makalah terkait pembayaran digital di musim panas 2021, 
termasuk di dalamnya pembahasan mengenai kelebihan 
dan kekurangan CBDC. Topik CBDC ini tentu menimbulkan 
berbagai pertanyaan.
 
Sama-sama “mata uang digital” apa bedanya dengan 
kripto?
Meski sama-sama disebut mata uang digital atau digital 
currency, CBDC berbeda dengan kripto. Selain penerbitnya, 
ada beberapa aturan yang membedakan fungsi CBDC 
dengan kripto.

Mengapa CBDC dibuat?
Inovasi dan modernisasi dibutuhkan untuk menjadi solusi 
atas kekurangan pada infrastruktur sistem keuangan saat 
ini. Misalnya, untuk mencairkan sebuah cek tentu melibatkan 
float (waktu yang dibutuhkan akun Anda untuk dikreditkan 
dengan jumlah pembayaran). Untuk pengiriman uang 
internasional, float dapat diperpanjang hingga beberapa 
hari, bahkan hingga seminggu. Selain itu, terdapat biaya-
biaya lain yang dipotong seperti biaya administratif dan 
nilai tukar. 

Pengembangan CBDC diharapkan dapat menjawab 
berbagai fungsi yang dibutuhkan masyarakat era 
digital saat ini, antara lain:
1. Pengiriman uang dengan instan dari akun bank individu 
    dan pencairan segera.
2. Memiliki prosedur anti-pencucian uang dan prosedur 
    pelayanan pelanggan yang baik.
3. Memfasilitasi transaksi lintas negara dan antara mata 
    uang berbeda.
4. Meminimalisasi biaya transaksi lintas negara dan antara 
    mata uang berbeda
 
Bagaimana dengan potensi dampak dari pemberlakuan 
CBDC?
Bank sentral umumnya mengeluarkan uang dengan dua 
cara. Pertama, melalui uang kertas dan koin. Kedua, dengan 
pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) yang difasilitasi 
melalui jalur kredit digital yang diajukan oleh Departemen 
Keuangan untuk kepentingan Bank Sentral. CBDC akan 
menjadi sarana ketiga dalam penyediaan uang. 
 
CBDC dapat menciptakan persaingan simpanan (deposit) 
dengan sektor perbankan swasta dalam periode tertentu, 
namun sekaligus berpotensi memperburuk kinerja 
perbankan saat krisis keuangan. Nasabah akan cenderung 
menyimpan uang di bank sentral dibanding bank umum. 
 
Selain itu, terdapat pertimbangan mengenai privasi. Melalui 
pembayaran dengan CBDC, maka pemerintah dapat 

Permasalahan dalam pengaturan korespondensi perbankan saat ini 
Sumber: Laporan Bank for International Settlements (2021), “MULTI-CBDC ARRANGEMENTS AND THE FUTURE OF CROSS-

BORDER PAYMENTS”

CBDC KRIPTO

Diterbitkan oleh Bank Sentral Diterbitkan oleh umum atau perusahaan

Sama nilainya dengan mata uang suatu negara, hanya 
saja tidak dalam bentuk fisik (bisa berbentuk token digital 

atau account-based)
Merupakan uang digital dalam bentuk token yang 

Identitas pengguna CBDC terikat dengan akun bank milik 
mereka dan informasi pribadi lainnya.

Pengguna, bahkan penemu, koin-koin kripto dapat 
menikmati anonimitas identitas mereka

Didasari oleh teknologi Distributed Ledger Technology (DLT) Didasari oleh teknologi blockchain

CBDC dapat digunakan untuk transaksi dan pembayaran 
sebagaimana uang fiat biasa

Kripto biasanya digunakan untuk tujuan spekulatif dan 
terkadang pembayaran item tertentu (tergantung dari 

regulasi tiap negara)

memiliki data lebih dalam mengenai barang dan layanan 
yang dikonsumsi oleh para penggunanya, termasuk lokasi 
dan waktu pembayaran. Dalam hal ini, masyarakat bisa 
jadi lebih pro terhadap proteksi privasi yang diberikan oleh 
mata uang kripto. Maka dari itu, privasi pengguna dan 
perlindungan data pribadi juga perlu menjadi pertimbangan 
dalam pengembangan CBDC.
 
Uji Coba Yuan Digital di China
Bank for International Settlements (BIS) bersama dengan 

International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, 
meminta kerja sama global akan pengembangan CBDC. 
BIS mengatakan bahwa bank-bank sentral perlu bekerja 
sama dalam program-program CBDC untuk mata uang 
masing-masing. Kerja sama ini bisa diperoleh melalui 
terciptanya standar umum dan penetapan infrastruktur 
transaksi internasional.
 
“What we need to do is take advantage of the fact 
that pretty much everybody is starting from a clean 
slate, so that we can incorporate from the origin the 
interconnectedness between the different systems.” 
Agustín Carstens, General Manager of BIS
 
People’s Bank of China (PBoC) dinilai telah memimpin 
pengembangan CBDC melalui uji coba yuan digital 
di beberapa kota. Salah satu program uji cobanya 
dilakukan melalui lotere yang diselenggarakan umum bagi 
penduduknya pada awal Juni 2021. China membagikan 
uang digitalnya dalam lotere dengan total hadiah 40 juta 
yuan.
 
Penduduk dapat menggunakan dua aplikasi perbankan 
untuk mendaftarkan diri dan berkesempatan memenangkan 
satu dari 200 ribu “paket merah.” Tiap “paket merah” berisi 
200 yuan digital yang nantinya dapat dibelanjakan pada 
merchant tertentu.
 

Oleh : Btari Nadine
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Sebetulnya, yuan digital sudah dicanangkan sejak 2014 dan 
sejauh ini China sudah mendistribusikan sekitar 200 juta 
yuan digital sebagai bagian dari pilot project nasional. Fan 
Yifei, wakil gubernur PBoC, menyatakan bahwa sistem yuan 
digital yang masih bersifat invitation-only sudah memiliki 
lebih dari 10 juta pengguna. 
 
Sejauh ini, transaksi digital di China didominasi oleh Ant 
Group (terafiliasi dengan Alibaba) dan WeChat milik 
Tencent. Kedua sistem pembayaran ini cukup dominan 
dalam menggantikan fungsi yuan. Regulator pun tiba-
tiba menangguhkan IPO besar-besaran Ant, dan PBoC 
memaksa perusahaan tersebut untuk merestrukturisasi 
entitasnya dari perusahaan teknologi finansial menjadi 
perusahaan finansial. Menurut Fan Yifei, PBoC tengah 
berupaya mengatasi monopoli pada sistem pembayaran 
dan distribusi modal yang tidak teratur. 

Rupiah Juga Go-Digital!
Tidak hanya China, Bank Indonesia juga telah 
mengumumkan sedang dalam tahap pengembangan 

untuk Rupiah digital. Produk yang nantinya bernama Digital 
Rupiah ini menjadi representasi uang digital yang menjadi 
simbol kedaulatan negara (sovereign currency) dan menjadi 
kewajiban moneter bank sentral selaku penerbitnya.
 
Ada tiga pertimbangan BI dalam menerbitkan digital 
Rupiah, yakni:
• Sebagai alat pembayaran sah di Indonesia
• Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, 
   makroprudensial dan sistem pembayaran. 
• Menghadirkan pilihan instrumen pembayaran
   berbasis digital.
 
Pasokan Digital Rupiah akan disesuaikan oleh bank sentral 
untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, berhubung 
di Indonesia kripto masuk ke dalam kategori komoditas, 
maka akan lebih mudah untuk membedakan CBDC dengan 
kripto. Kripto yang kita miliki tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran di Indonesia selayaknya Rupiah, sementara 
Rupiah Digital akan berfungsi sama dengan versi uang 
kertas dan koinnya. 

Jika Anda bertanya kepada beberapa trader, investasi 
mana yang lebih baik untuk dicoba, Anda bisa jadi 
menerima jawaban yang saling bertentangan. Trader 

senior akan merekomendasikan saham, sebab aset ini 
tergolong aset tradisional dan sudah banyak investor saham 
yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Namun, 
bagi trader yang menyukai tantangan dan ingin menuai 
profit dalam jangka waktu lebih singkat, maka mereka 
cenderung merekomendasikan forex atau aset kripto yang 
memiliki volatilitas tinggi. 

Ketiga instrumen tersebut memiliki karakteristik dan cara 
kerja berbeda-beda. Keputusan ada di tangan Anda 
untuk memilih instrumen mana yang paling cocok dengan 
kepribadian, modal, risk appetite, dan tujuan Anda. Untuk 
membantu Anda membuat keputusan, mari kita bahas 
ketiga instrumen menarik ini. 
 
Saham
Ketika trading saham, traders membeli atau menjual saham 
suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan. Tidak jarang pula transaksi saham dan 

Bursa KomoditiBursa Komoditi

Trading Saham, Forex,
atau Kripto?

sekuritas digunakan untuk memastikan harga yang wajar, 
sebab pasar modal merupakan lingkungan yang terkendali.
Mayoritas investor saham membeli saham untuk 
dipertahankan dalam jangka waktu yang lama dan 
memperoleh keuntungan besar. Namun, tidak jarang 
pula saham digunakan para trader untuk memperoleh 
keuntungan jangka pendek. Bagi para trader, salah 
satu kekurangan trading saham adalah adanya jam 
perdagangan bursa, sehingga waktu trading menjadi lebih 
terbatas dibanding forex dan aset kripto. Selain itu, pasar 
saham relatif bergerak lebih lambat dari segi volatilitas 
dibandingkan dengan forex dan aset kripto. 

Nilai suatu saham dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro 
maupun mikro. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi 
suatu negara sedang stagnan dan cenderung turun. Hal ini 
akan mempengaruhi nilai saham perusahaan-perusahaan 
berbasis di negara tersebut menjadi turun. 

Faktor spesifik juga bisa mempengaruhi nilai saham suatu 
perusahaan. Misalnya, sebuah merek susu menjadi populer 
karena diberitakan memiliki kandungan yang bisa melawan 

Oleh : Btari Nadine
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Bursa KomoditiBursa Komoditi

COVID-19. Popularitas ini pun membuat penjualan susu 
meningkat pesat dan popularitas brand meningkat. Performa 
baik ini akan meningkatkan nilai saham perusahaan yang 
memproduksi susu tersebut.

Sementara itu, likuiditas saham bergantung pada popularitas 
saham tersebut di antara para investor dan modal yang 
diinvestasikan pada saham tersebut. Inilah sebabnya saham 
blue-chip seringkali lebih likuid dibanding saham lainnya. 
 
Forex
Meski saham sudah ada lebih lama, pasar forex ternyata 
merupakan pasar yang paling likuid dengan volume 
transaksi harian $6.6 triliun menurut Bank for International 
Settlements (BIS) tahun 2019. Forex sendiri adalah singkatan 
dari foreign exchange atau perdagangan valuta asing. 

Dalam pasar forex, trader akan memperdagangkan 
sepasang mata uang (forex pairs). Misalnya, AUD/USD, 
USD/JPY, dan seterusnya. Coba perhatikan ilustrasi berikut 
untuk memahami fungsi masing-masing mata uang dalam 
pasangan forex.

Bagi trader, terdapat beberapa keuntungan pasar forex yang 
bisa memaksimalkan peluang profit mereka diantaranya 
fasilitas leverage dan sesi perdagangan overlap. Pasar forex 
memang terbuka selama 24 jam sehari, 5 hari seminggu, 
tetapi jam perdagangan ini terbagi-bagi pada beberapa 
sesi perdagangan di seluruh penjuru dunia. Empat sesi 
perdagangan utama yaitu New York, London, Sydney, dan 
Tokyo. Ketika dua sesi terbuka pada jam yang sama, maka 
aktivitas trading akan semakin aktif dan pasar semakin 
likuid. Sementara untuk fasilitas leverage, Anda dapat 
memahaminya lewat ilustrasi berikut.

Kripto
Aset kripto tergolong kelas aset baru. Aset ini adalah mata 
uang digital berbasis blockchain yang dapat dibuat oleh 
perusahaan, individu, atau bahkan bank. Tujuan utama 
dari adanya aset kripto adalah untuk mendesentralisasikan 
sistem keuangan dengan menghilangkan perantara. Saat 
ini, aset kripto belum benar-benar menggantikan mata uang 
negara (fiat) dan regulasi terkait perdagangan aset kripto 
pun masih berbeda-beda di tiap negara. Jadi, aset kripto 
masih lebih banyak digunakan untuk sarana mengelola 
modal dibanding alat pembayaran.

Seperti saham, ada dua tipe pengguna aset kripto: investor 
yang membeli suatu mata uang kripto dan menahan 
kepemilikannya untuk periode yang lama, dan trader 
yang secara aktif mentransaksikan mata uang kripto untuk 
mendapat keuntungan dari volatilitas pasar. 

Dibandingkan dengan forex dan saham, volatilitas pasar 
kripto jauh lebih tinggi. Namun, hanya beberapa mata 
uang kripto yang memiliki likuiditas tinggi, umumnya yang 
sudah sangat populer seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain 
itu, pasar kripto terbuka setiap saat.

Perlu diperhatikan bahwa sentimen terhadap pasar kripto 
cenderung bertitik berat pada faktor ekonomi mikro. 
Sebuah tweet dari Elon Musk misalnya, bisa mendorong 
harga Bitcoin mencapai puncak. Tetapi ketika tweet dari 
pendiri Tesla tersebut berbalik arah, harga Bitcoin jatuh, 
bahkan menyeret koin-koin lainnya.

Biasanya, pasangan forex utama (major currency pairs) 
adalah pasar yang paling likuid. Berikut ini pasangan mata 
uang paling populer dan paling aktif ditransaksikan.

FAKTOR SAHAM FOREX KRIPTO

Pasar Bursa Efek Bursa Komoditi Pedagang Kripto

Jam Perdagangan
Tergantung pada 

tiap bursa

24/5 dengan 4 
sesi perdagangan 

utama
24/7

Likuiditas

Hanya saham 
dengan jumlah 

penanaman 
modal besar

Sangat likuid, 
terutama major 

pairs

Hanya koin 
tertentu dengan 

modal dan 
popularitas tinggi

Volatilitas Rendah Sedang Tinggi

Periode Investasi Jangka panjang Jangka pendek
Jangka panjang 

& pendek
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Rubrik UtamaRubrik Utama

Pada bulan Juni 2021, dunia kripto dikejutkan 
dengan diakuinya Bitcoin sebagai alat 
pembayaran sah di El Salvador dan akan berjalan 

berdampingan dengan mata uang berlakunya, 
Dolar AS (USD). Para pengguna kripto tentu melihat 
pengumuman ini sebagai gerakan yang positif 
terhadap mata uang kripto. Di sisi lain, para analis 
menilai bahwa tindakan ini justru mengandung risiko 
yang sangat besar. Negara membutuhkan stabilitas 
pada mata uangnya dan hal ini diatur melalui 
intervensi dari bank sentral. Sementara itu, mata uang 
kripto nilainya cukup fluktuatif dan murni berasal dari 
mekanisme pasar. 

Sebagai gambaran, El Salvador merupakan negara 
yang memiliki ketergantungan tinggi dengan 
pengiriman uang dari penduduknya yang bekerja di 
luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Penduduk 
El Salvador menerima sekitar 6 triliun (USD) dari 
kerabat yang bekerja sebagai tenaga kerja asing. 
Pemasukan tersebut berkontribusi sekitar 20% dari 
PDB El Salvador. Perlu diperhatikan juga bahwa sekitar 
70% dari populasi negeri ini termasuk dalam kategori 

Bitcoin sebagai Legal Tender 
di El Salvador?

unbanked, dimana mereka tidak mempunyai akses 
ke fasilitas bank konvensional dan bekerja di sektor 
informal. 

El Salvador juga menggunakan USD sebagai mata 
uangnya, sebab masih banyak pendapatannya yang 
berasal dari penduduk yang bekerja di luar negeri, 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Konversi mata 
uang Dolar AS ke Colones (mata uang El Salvador 
sebelumnya) memengaruhi nilai mata uang negara 
tersebut dan mengurangi daya saing ekspornya. 

Oleh karena itu, El Salvador akhirnya mengadopsi Dolar 
AS sebagai mata uang mereka untuk mengembalikan 
kestabilan. Namun, dampak yang harus dialami 
adalah ketergantungan negara kecil Amerika Tengah 
ini dengan situasi moneter dan fiskal di AS—atau bisa 
disebut sebagai ‘dollarized economy’. 

Salah satu hambatan yang dialami para pekerja El 
Salvador adalah kerugian yang disebabkan oleh 
terpotongnya hasil upah mereka oleh biaya transfer. 
Sebagian besar dari transaksi pengiriman uang ini 

dilakukan melewati lembaga-lembaga non-bank agar 
dapat diterima oleh anggota keluarga yang tidak 
mempunyai fasilitas rekening bank. Mengingat bahwa 
pengiriman uang dari luar negeri mencapai seperlima 
dari PDB, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan 
negara. 

Kerugian tersebut mendorong Presiden El Salvador 
Nayib Bukele untuk mencari sebuah solusi. Beliau 
pun mengumumkan inisiatif untuk melegalisasi 
penggunaan Bitcoin sebagai legal tender atau metode 
pembayaran yang sah. Isu pertama yang ingin 
diselesaikan dengan pengesahan Bitcoin ini adalah 
mengurangi potongan biaya transfer dari luar negeri, 
agar nilai bersih yang diterima penduduknya lebih 
sesuai dengan nilai saat dikirim. Hal ini akan diikuti 
dengan penetrasi perbankan yang rendah. 

Selain itu, dengan adanya Bitcoin, perekonomian 
El Salvador bisa menjadi lebih mandiri dari situasi 
kebijakan di AS. Dari segi internasional, legalisasi 
penggunaan Bitcoin juga dapat membuka jalur untuk 
menarik investasi asing. El Salvador dapat menjadi 
pusat pertambangan Bitcoin. 

Nayib Bukele juga menulis pada akun Twitternya 
bahwa jumlah yang diterima oleh keluarga-keluarga 
berpenghasilan rendah akan meningkat setara 
dengan miliaran dolar per tahun, dan meningkatkan 
kehidupan serta masa depan jutaan penduduknya. Ia 
juga memperkirakan bahwa 1% dari outstanding value 
Bitcoin dapat meningkatkan PDB sebesar 25%. 

Salah satu wilayah El Salvador yang telah menerapkan 
Bitcoin sebagai metode pembayaran yang sah adalah 
sebuah desa nelayan bernama El Zonte. Proyek ini 
dimulai dengan bantuan dari donor anonim melalui 
sebuah organisasi nirlaba pada tahun 2019 untuk 
menunjukan bagaimana dampak mata uang digital 
dapat membantu sebuah negara yang mayoritas 
penduduknya tidak mempunyai akses perbankan. 

Proyek tersebut diterima dengan baik oleh 
penduduknya. Sebagai konsumen, mereka merasa 
transaksi membeli kebutuhan dan membayar tagihan 
jauh lebih mudah. Namun, sebagian dari warganya 
kurang menerima perubahan tersebut karena kurang 
paham dengan cara penggunaannya dan tidak 
mempunyai handphone yang mendukung aplikasi 
untuk bertransaksi dengan Bitcoin. Desa nelayan ini 
juga sudah mempunyai dua mesin ATM Bitcoin, dimana 
nasabah dapat menukar Bitcoin menjadi Dolar AS 
dalam bentuk tunai. Pajak juga dapat dibayar dengan 
mata uang digital ini.  

Meskipun tujuan untuk menyediakan mata uang 
alternatif baik, namun tidak berarti tanpa risiko. 
Lembaga-lembaga seperti International Monetary 
Fund (IMF) dan JP Morgan bertentangan dengan 
kebijakan ini karena risiko yang mempunyai potensi 

berskala besar. Pertama-tama, nilai mata uang yang 
sangat tidak stabil menjadi sebuah keraguan. Mata 
uang seperti Dolar AS dapat berfluktuasi karena faktor 
perekonomian global, tetapi kripto dapat ‘goyah’ 
karena hal kecil seperti  dan memes. Oleh karena 
itu, tidak terlalu cocok untuk ditetapkan sebagai mata 
uang nasional maupun global. 

Bitcoin juga telah kehilangan setengah nilainya sejak 
pertengahan April (per 13 Juni). Hal ini kontraproduktif 
untuk sebuah negara yang mencari stabilitas. Jika 
sebuah negara ‘mendolarkan’ ekonominya, hal 
ini menunjukan bahwa mata uangnya sudah tidak 
stabil di luar kendali. Maka dari itu, Bitcoin dapat 
menyuntikan volatilitas yang lebih karena sifatnya yang 
mudah berfluktuasi. Ketidakstabilannya juga membuat 
pebisnis ragu menggunakan Bitcoin sebagai salah satu 
metode transaksi. 

Kedua, jika Bitcoin diterapkan sebagai metode 
pembayaran yang sah, El Salvador dapat menjadi 
‘surga pajak’ karena tidak dikenakan pajak capital 
gain dan dapat membuka peluang untuk pencucian 
uang hingga korupsi. Jika investor asing memindahkan 
koin mereka ke El Salvador, ekonomi yang sebesar 27 
miliar USD ini akan merasakan konsekuensi dari siklus 
perubahan harga mata uang digital.

Pandangan kripto di mata dunia belum cukup kuat 
untuk mengakuinya sebagai aset keuangan, terutama 
untuk jangka waktu yang panjang. Secara teori, 
mengadopsi mata uang digital dapat meningkatkan 
inklusivitas keuangan untuk penduduk yang hidup 
dibawah kemiskinan dan kekurangan akses keuangan 
serta mempercepat foreign exchange. Meski demikian, 
pihak lawan jauh lebih kuat. 

Beberapa negara besar sangat tidak setuju dengan 
menjadikan mata uang digital sebagai metode 
pembayaran yang sah. Contohnya, China telah 
mengeluarkan peringatan bagi bank untuk tidak 
menyediakan layanan Bitcoin karena bertepatan 
dengan peluncuran mata uang digital resmi. Ada 
juga India yang mempertimbangkan kriminalisasi 
kepemilikan, perdagangan, dan penambangan 
kripto. Sementara Turki telah melarang kripto sebagai 
metode pembayaran sah setelah mata uangnya jatuh 
dan menyebabkan penduduknya untuk menukarnya 
dengan Bitcoin. 

Dampak dari fenomena ini membuat nilai mata 
uang Lira untuk semakin tidak stabil. Banyak negara 
memutuskan untuk mengadopsi pendekatan ‘wait and 
see’ untuk lebih mengenali dampak kripto di sektor 
keuangan. El Salvador akan menjadi salah satu contoh 
pertama atas kesuksesan atau kegagalan kripto 
sebagai metode pembayaran yang sah. 

Oleh : Allysea Ghassani Subagdja 
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Trading 101Trading 101

Trader selalu digambarkan bersama dengan 
chart pada layar aplikasi trading. Chart memang 
membantu trader untuk mengambil keputusan 

dengan lebih pasti: melihat pola chart, menghitung 
jumlah pip, menarik garis tren. Inilah yang kita 
sebut dengan analisis teknikal. Namun, seorang 
trader profesional tidak akan luput dari faktor yang 
melatarbelakangi pergerakan harga pada chart 
trading tersebut, sebab faktor yang tak terucapkan 
dalam chart itulah yang akan meningkatkan akurasi 
prediksi harga di masa mendatang. Disinilah analisis 
fundamental berperan.

Analisis fundamental digunakan investor untuk 
menentukan nilai suatu aset dengan melihat faktor-
faktor internal dan eksternal, dengan tujuan untuk 
menentukan apakah nilai aset tersebut dinilai terlalu 
tinggi (overvalue) atau terlalu rendah (undervalue). 
Dengan demikian, investor dapat menentukan untuk 
membeli atau menjual aset tersebut.

Meskipun aset kripto merupakan aset kelas baru, pola 

Analisis Fundamental untuk 
Trading Aset Kripto

analisisnya tidak berbeda dengan fundamental kelas 
aset tradisional. Banyak cara analisis fundamental 
di dunia keuangan tradisional, serta model-model 
lainnya yang dapat diadopsi sebagai analisis 
fundamental aset kripto. 

Sebagai contoh, pada saham kita biasanya 
memerhatikan kinerja perusahaan, mulai dari 
pencapaian tahunan, laporan keuangan, hingga 
sinergitas tim. Jika kinerja dan pertumbuhan 
perusahaan baik, tentu nilai saham akan semakin 
tinggi. Serupa dengan saham, aset kripto pun juga 
demikian. Tidak hanya posisi aset kripto tersebut 
di pasar, tetapi juga kinerja developer aset kripto 
tersebut. Tentunya developer yang punya kredibilitas 
baik akan menarik trader untuk berinvestasi pada aset 
kripto tersebut.

Ada beberapa faktor yang menjadi dapat diperhatikan 
trader ketika bertransaksi aset kripto. Beberapa 
diantaranya adalah keamanan, likuiditas, posisi pasar, 
tim pengembangan, reputasi, dan kelangkaannya.

Keamanan
Cara suatu blockchain mencapai konsensus 
menentukan tingkat keamanan dari blockchain 
tersebut. Dengan begitu, sangatlah penting untuk 
memperhatikan mekanisme perjalanan dari 
blockchain tersebut hingga ke tahap konsensus. Selain 
itu perlu diperhatikan pengelolaan dari blockchain 
tersebut. Karena kepemilikan aset kripto bukanlah 
suatu kepemilikan sekuritas, dengan begitu sifat 
desentralisasi setidaknya menjamin pemilik aset dan 
tidak bergantung pada penerbit atau Lead Developer.

Likuiditas
Likuiditas adalah tingkat kemudahan suatu aset 
dapat diubah ke uang atau aset lain yang banyak 
digunakan. Dengan demikian, saat berinvestasi, 
sangat penting untuk memastikan ada pasar untuk 
membeli dan menjual aset dengan range harga yang 
baik dan transparan.

Posisi Pasar
Posisi bursa yang memperdagangkan aset kripto itu 
menunjukkan kekuatan proyek likuiditasnya. Jika 
aset kripto terdaftar di bursa yang besar dan dengan 
jangkauan global, menandakan aset tersebut lolos 
analisis banyak investor. Hal ini mengartikan, “besar 
kemungkinan” aset tersebut kuat dan mempunyai 
likuiditas yang tinggi.

Tim Pengembangan
Dalam suatu teknologi, penting untuk mengetahui 
siapa yang berada dibalik dari teknologi itu sendiri. 
Keberhasilan suatu tim teknologi di masa lampau juga 
menjadi faktor penentu bagaimana berkembangnya 
suatu proyek teknologi. Selain itu, jumlah anggota tim 
juga harus memungkinkan untuk menciptakan suatu 
keberhasilan proyek.

Reputasi
Saat menilai reputasi dari suatu aset kripto, 
penting untuk melihat kegunaannya dan frekuensi 
penggunaannya, serta investor sebaiknya memeriksa 
kegunaan suatu aset sebelum berinvestasi. Selain itu, 
jumlah tahun berjalan sebelum suatu aset Initial Coin 
Offering (ICO)/Initial Exchange Offering (IEO) juga 
menjadi faktor penentu yang baik. Semakin lama 
perusahaan itu berjalan sebelum ICO memberikan 
kemungkinan yang luas akan kekonsistenan 
perusahaan dalam mengembangkan teknologi aset 
kripto tersebut. Selain itu, faktor pembeda serta 
keunggulan dengan kompetitornya menjadi suatu 
reputasi yang tinggi untuk suatu aset kripto.

Kelangkaan
Penting untuk melihat ketersediaan dari suatu aset. 
Sifat suplai menjadi salah satu faktor, dimana hal ini 
berbicara mengenai permintaan dan penawaran. 
Selain itu, jika berbicara tentang aset kripto, tentu 
kita mengenal dengan istilah pembakaran/burn. Ini 
adalah mekanisme menciptakan suatu kelangkaan 
pasokan. Kelangkaan ini secara tidak langsung 
menyebabkan tekanan beli terhadap harga aset 
kripto tersebut. 

Saat berbicara tentang analisis fundamental pada aset 
kripto, tentunya akan banyak faktor yang menentukan 
nilai intrinsik suatu aset kripto. Faktor-faktor di atas 
hanyalah sebagian dari faktor-faktor fundamental 
yang memengaruhi nilai suatu aset kripto. Bahkan, 
Dikarenakan aset kripto diciptakan berdasarkan 
teknologi Blockchain, maka faktor fundamental 
dari suatu aset kripto adalah dari sisi teknologi dan 
pengembangan teknologinya, serta pemanfaatan 
yang meluas.

Oleh : Kevin Andrew Oktavianus 
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Popularitas kripto semakin meningkat seiring 
dengan adanya kebutuhan investor akan jenis 
aset yang murni digerakkan oleh kekuatan pasar 

tanpa intervensi pihak tertentu. Sistem yang umum 
disebut dengan desentralisasi ini berasal dari teknologi 
blockchain yang mendasari transaksi aset kripto. 

Hal-hal tersebut memang mungkin tidak asing lagi 
bagi Anda. Maka dari itu, fokus Anda, terutama para 
pemula dalam dunia aset kripto, pun akan langsung 
beralih pada poin penting berikutnya tentang kripto: 
bagaimana dengan peluang profitnya? Bagaimana 
saya bisa memperoleh profit besar?

Layaknya aset lain, ada bermacam-macam cara untuk 
mendapatkan profit dengan aset kripto. Anda bisa 
membeli beberapa jenis koin dengan fundamental 
baik dan tren historis yang terus meningkat, lalu 
menyimpannya selama beberapa tahun hingga 
nilainya semakin tinggi. Tetapi ingat, tren suatu koin 
tidak selalu terjamin akan terus meningkat. Ada 
kalanya nilainya turun, tergantung pada situasi pasar 
meskipun Anda dapat tetap menyimpan koin tersebut 
sebagai aset hingga harganya kembali normal.

Di sisi lain, Anda juga bisa memanfaatkan volatilitas 
pasar kripto yang tinggi dan memperoleh keuntungan 
sedikit demi sedikit dari pergerakan harga tersebut. 
Anda dapat menjual atau membeli aset kripto dengan 
rentang waktu yang sangat pendek. Dari sini, biasanya 
akan muncul pertanyaan, “Lalu, kapan saya harus 
trading? Saya tidak punya waktu 24 jam penuh untuk 
melihat situasi pasar dan pergerakan harga.”

Waktu Terbaik untuk
Trading Kripto

Trading 101Trading 101
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Alokasi Waktu Efektif
Semakin sering Anda melakukan 
transaksi, semakin tinggi pula risikonya. 
Maka dari itu, Anda perlu memanfaatkan 
waktu trading Anda dengan efektif. Dalam 
pasar kripto memang tidak ada waktu 
perdagangan tertentu, sebab traders bisa 
bertransaksi selama 24 jam setiap hari.

Meskipun pasar untuk mata uang digital 
buka tanpa henti, potensi trading berhasil 
lebih besar jika bertransaksi saat aktivitas 
pasar global tinggi. Di luar jam pasar 
global tersebut, volume perdagangan 
biasanya lebih ringan, berpotensi 
mengakibatkan nilai tukar yang lebih 
lemah dan kesulitan dalam menemukan 
harga yang tepat untuk transaksi Anda. 
Salah satu cara, terutama bagi day trader, 
untuk menentukan waktu trading efektif 
adalah mengikuti sesi-sesi trading pusat 
keuangan seperti New York, Tokyo, Eropa 
(London), dan Australia (Sydney). Dengan 
kata lain, mengikuti sesi trading pasar 
forex. 

Sesi trading tertentu bisa memberikan peluang yang 
lebih baik jika aset kripto yang Anda perdagangkan, 
seperti volume dan volatilitas yang lebih tinggi. Sebagai 
contoh, jika aset kripto Anda berbasis di China, seperti 
NEO, maka volume trading akan lebih tinggi pada sesi 
perdagangan Asia. 

Market Crash
Tren harga turun biasanya menimbulkan kekhawatiran, 
bahkan kepanikan, bagi para trader. Namun, kondisi 
ini juga bisa memberikan peluang pembelian yang 
besar. Trader bisa memperoleh profit di kemudian 
hari, ketika pasar kripto kembali sehat dan harga 
meningkat.

Market crash mungkin tampak seperti waktu yang 
tepat untuk membeli. Secara teori, memang masuk 
akal untuk mencoba membeli aset saat harganya lebih 
rendah, lalu menjualnya setelah harganya memuncak. 
Namun, hal ini tidak semudah teorinya. Sebelum 
‘shopping spree’, Anda perlu memerhatikan hal-
hal fundamental terkait koin yang akan Anda beli. 
Pastikan kepentingan koin tersebut cukup kuat dalam 
dunia aset finansial, sehingga nilainya akan meningkat 
seiring waktu.
 
Pola Historis Pasar
Kita memang tidak pernah bisa memprediksi dengan 
akurat kondisi pasar di masa mendatang. Tetapi 
dengan mengetahui histori pasar kripto, maka trader 
dapat mengetahui pola pasar kripto dan bergerak 
berdasarkan pola tersebut. 

Oleh : Btari Nadine
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Trading 101 2020 Recap

PT TOPGROWTH FUTURES

PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA

Happy 18th Anniversary

Happy 21st Anniversary

OUR  BEST  WISHES  FOR A PROPEROUS  YEAR  AHEAD

MENGUCAPKAN

Menurut pakar ekonomi Yale University, Yukun 
Liu dan Aleh Tsyvinski, return aset kripto dapat 
diprediksi oleh faktor-faktor tertentu. Return 
aset kripto memiliki eksposur rendah terhadap 
aset tradisional seperti saham, mata uang, dan 
komoditas. Dengan kata lain, perilaku aset kripto 
berbeda dengan kelas aset tradisional.

Perilaku pasar aset kripto justru lebih dipengaruhi 
oleh prospek fungsi aset kripto itu sendiri seiring 
dengan masa depan teknologi blockchain; 
sebagaimana pengaruh nilai kepemilikan logam 
mulia terhadap harga komoditas tersebut. 

Temuan Liu dan Tsyvinski juga memperlihatkan 
bagaimana return tinggi dari aset kripto juga 
dibarengi dengan pengambilan risiko yang tinggi. 
Namun, rasio antara return dan risiko tersebut 
dapat dikatakan berada pada level normal.Return 
aset kripto dapat diprediksi melalui dua faktor: 
momentum pasar dan investor. 

Pertama, momentum, yang pada dasarnya 
berarti bahwa ketika nilai suatu aset 
meningkat, maka aset tersebut akan 
cenderung naik lebih tinggi lagi. Untuk 
memanfaatkan efek momentum, Liu dan Tsyvinski 
telah merancang strategi sederhana, dimana 
seorang investor harus membeli Bitcoin (atau 
aset kripto lain) jika nilainya meningkat lebih 
dari 20% pada minggu sebelumnya. Strategi ini 
menghasilkan pengembalian yang luar biasa 
dalam penelitian tersebut.

Kedua, faktor perhatian investor terhadap 
aset kripto. Liu dan Tsyvinski memulai 
dengan pertanyaan: Jika jumlah pencarian 
‘cryptocurrency’ di Google atau Twitter sangat 
tinggi, apakah return akan meningkat? Ternyata 
benar, return akan meningkat. Mereka juga 
menemukan bahwa turunnya perhatian investor 
terhadap aset kripto—seperti turunnya jumlah 
pencarian ‘Bitcoin hack’—akan berdampak pada 
return yang negatif.
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