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Sebagai eksportir timah terbesar di dunia, Indonesia 
terus mencatatkan rekor harga timah tertinggi sejak 
awal tahun 2021. Simak lebih lanjut tentang pasar 
timah Indonesia dan komoditas-komoditas unggulan 
lainnya dalam THE SOURCE ISSUE 19.

ICDX Group Insight

Timah Terus Menembus
Rekor Harga Tertinggi!

Editorial
Oleh: Btari Nadine & Christina Novalita

Memasuki perdagangan semester kedua 2021, 
harga timah di Indonesia Commodity & Derivatives 
Exchange (ICDX) kembali mencatatkan rekor 

tertinggi US$35.600 per metrik ton. Faktor utama yang 
mendorong kenaikan harga tersebut antara lain isu ketatnya 
pasokan timah akibat dari merebaknya COVID-19 varian 
Delta di Asia, yang merupakan pemasok utama timah 
global dengan nilai kontribusi mencapai 70 persen. 

Varian baru COVID-19 tersebut telah memicu gangguan 
pada aktivitas pertambangan dan pabrik peleburan di 
sejumlah negara produsen utama timah seperti Tiongkok, 
Myanmar, dan Malaysia. Pengetatan pasokan akibat 
gangguan ini diikuti dengan meningkatnya peralihan tren 
bekerja dari rumah, sehingga permintaan akan produk 
elektronik yang banyak menggunakan timah sebagai 
bahan bakunya pun naik.

Perjalanan Timah Tembus Rekor Tertinggi
Hingga Pertengahan 2021
Pada bulan Mei 2021, harga timah di ICDX berhasil 
mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir di 
harga US$32.400 per metrik ton. Angka ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan harga yang tercatat di London Metal 
Exchange (LME), yakni sebesar US$31.750 per metrik ton. 

Menurut Kepala Logistik ICDX, Bambang Setioso, 
timah yang diperdagangkan melalui ICDX berpotensi 
mencatatkan harga yang stabil di atas harga LME 
dikarenakan mutu dan kualitas timah dalam negeri lebih 

baik dibandingkan produsen lain di dunia. Hal ini pun 
terbukti dengan tembusnya harga timah di ICDX menjadi 
US$35.600 per metrik ton.

Selain rendahnya pasokan timah global akibat pandemi 
COVID-19, Tiongkok yang memiliki volume produksi 
timah yang besar juga menahan stok ekspornya, sehingga 
menambah tekanan pada pasokan timah global. 

“Hal ini [tercatatnya harga tertinggi timah di ICDX] 
diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan industri 
timah domestik dan menambah devisa hasil ekspor dan 
royalti secara maksimal serta Indonesia menjadi poros 
dalam pengembangan teknologi dengan timah sebagai 
bahan baku esensial,” ujar Bambang. 

Selanjutnya, pada bulan Juni 2021, ICDX kembali 
mencatatkan harga timah yang naik menjadi US$33.825 
per metrik ton, dengan titik terendah di US$33.600 per 
metrik ton dan tertinggi di US$34,050 per metrik ton. Hal ini 
dipicu oleh disrupsi kegiatan tambang dan produksi akibat 
peningkatan kasus COVID-19 varian Delta di wilayah Asia. 

Myanmar, pemasok bijih timah dan konsentrat timah 
utama bagi Tiongkok, sebelumnya telah mengumumkan 
akan adanya penurunan signifikan pada ekspor timah 
di bulan Mei akibat kekurangan tenaga kerja di area 
pertambangan. Tiongkok mengimpor sekitar 11.159 ton 
bijih timah dan konsentrat timah di bulan Mei, atau turun 
sebesar 8.000 ton (42%). 
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Sementara itu, pada 24 Juni, smelter timah terbesar di 
Cina, Yunnan Tin, mengumumkan bahwa mereka akan 
menghentikan produksi mereka untuk jadwal pemeliharaan 
rutin yang memakan waktu sekitar 45 hari. Isu kurangnya 
pasokan ini, khususnya bagi Cina, mendorong harga timah 
naik. Bulan Juli 2021 pun dibuka dengan perkiraan harga 
timah yang berada di atas US$30.000 per metrik ton dan 
akhirnya ditutup dengan harga fantastis di angka US$35.600 
per metrik ton.

Kilas Balik Perdagangan Timah ICDX
Selama semester-1 2021 ICDX mencatatkan total ekspor 
timah sebesar 12.867 metrik ton, dengan total nilai lebih dari 
Rp5,3 triliun. Hal ini mengindikasikan permintaan dari pasar 
global cukup tinggi, sekaligus besarnya kontribusi Indonesia 
sebagai pengekspor timah terbesar di dunia. Bursa ICDX pun 
melihat bahwa pasar timah akan terus menguat sepanjang 
tahun 2021. Indonesia yang akan menjadi tulang punggung 
pasar timah dunia diharapkan dapat memberikan kontribusi 
lebih bagi perekonomian Indonesia.

Industri timah Indonesia juga menunjukkan peningkatan 
signifikan dari sisi harga dan total ekspor pada tahun 2021, 
setelah pada semester pertama juga berhasil membukukan 

rekor harga tertinggi sejak diperdagangkan melalui ICDX. 
Terhitung sejak Agustus 2013 hingga Juni 2021, total ekspor 
timah mencapai 417.331 metrik ton setara dengan US$8,2 
miliar atau Rp1.188 triliun. Pencapaian ini menunjukkan 
peran sentral Indonesia di pasar timah Indonesia. 

“Melihat pertumbuhan tersebut, ICDX optimis meskipun 
diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) tidak akan memengaruhi pasar timah 
Indonesia, karena kegiatan ekspor dan logistik timah masih 
berjalan normal. Selain itu, mempertimbangkan kondisi 
negara produsen timah lain di Asia yang terkendala karena 
meningkatnya COVID-19, dan tingginya permintaan 
dari pasar global khususnya sektor alat elektronik, maka 
berpotensi untuk mendukung harga timah tetap menguat. 
Oleh karena itu, ICDX memproyeksikan total ekspor timah 
pada semester kedua 2021 akan tetap bertumbuh dan 
stabil,” tutup Bambang.

Timah akan terus menjadi komoditas penting di masa 
mendatang. Mengingat penggunaan timah yang paling 
banyak diaplikasikan pada industri elektronik dan 
manufaktur, komoditas yang tak tergantikan dan tak 
terbarukan ini akan menjadi sangat vital bagi industri masa 
depan yang berporos pada renewable energy dan komputasi 
robotik. Prospek tingginya kebutuhan akan timah di masa 
depan menggambarkan potensi perekonomian Indonesia 
yang akan ikut terpacu oleh pertumbuhan industri timah 
global.

GOFX kembali meluncurkan 9 produk baru untuk 
kategori valuta asing (forex). Kesembilan pasangan 
forex baru ini membuka pintu-pintu baru bagi 

masyarakat untuk meraih peluang lebih besar dalam pasar 
cross pairs. 

Setelah berhasil mencatatkan pertumbuhan transaksi 
multilateral sebesar 57,9% pada semester-1 2021, ICDX 
kembali meluncurkan sembilan produk valuta asing 
(valas) baru dalam kelompok produk derivatif GOFX. 
Sembilan produk valas baru ini terdiri dari cross pair 
AUDCAD, GBPCAD, AUDCADMicro, GBPNZD, GBPCHF, 
GBPNZDMicro, EURCHF, NZDJPY, dan CHFJPYMicro. 
Peluncuran produk baru ini bertujuan untuk mendukung 
pertumbuhan multilateral di semester-2 tahun ini.

Mengenal Keuntungan Trading Cross Pairs
Pasangan mata uang dalam pasar forex dikategorikan 
dalam major pair dan cross pair. Apa yang membedakan 
keduanya? Tentu saja mata uang yang sangat kuat dan 
berpengaruh dalam perekonomian global: US Dollar. Secara 
singkat, major pair merujuk pada pasangan mata uang yang 
terikat pada USD, sementara cross pair sebaliknya. 

GOFX Luncurkan
9 Produk Forex Baru!

Oleh : Btari Nadine & Christina Novalita

“Keuntungan dari perdagangan valas non-USD adalah trader 
dapat menghindari sejumlah peristiwa penting yang sensitif 
terhadap Dolar. Salah satu contohnya adalah tingginya 
risiko trading selama pengumuman non-farm payroll, baik 
sebelum atau sesudahnya. Cross pair menawarkan cara 
yang lebih konservatif untuk trading dalam masa tersebut 
dengan harapan dapat menghindari volatilitas ekstrem yang 
sering dialami pada pairing USD,” ujar Vice President of 
Research & Development ICDX, Isa Djohari.

Keuntungan cross pair lainnya adalah carry trade, di mana 
trader dapat memanfaatkan suku bunga yang lebih tinggi 
yang disediakan oleh mata uang ini. Di satu sisi, pasangan 
mata uang utama (major pair) akan selalu bergerak searah 
atau saling berlawanan satu dengan yang lainnya seiring 
pergerakan nilai kurs Dollar yang menguat atau menurun. 
Sedangkan cross pair memungkinkan pergerakan dengan 
pola baru karena tidak mengikuti pergerakan kurs Dollar. 
Selain itu, cross pair juga menawarkan alternatif yang sangat 
baik ketika pairing USD gagal menghasilkan trading yang 
signifikan.
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Umumnya, pasar cross pair lebih fluktuatif (volatilitas tinggi) 
dibanding major pair. Namun, hal ini tidak berlaku absolut. 

 justru dapat memberikan alternatif yang lebih 
‘stabil’ dalam beberapa kondisi perekonomian. Simak 
ilustrasi berikut untuk melihat bagaimana  cross pair dapat 
memberikan alternatif yang lebih positif kepada trader.

Sentimen terhadap USD
Ada kalanya sentimen-sentimen kuat yang mempengaruhi 
nilai USD sangat tidak pasti atau berubah-ubah drastis 
dalam waktu singkat. Kondisi ini mengurangi stabilitas nilai 
USD, sehingga otomatis major pair (yang terikat dengan 
USD) pun nilainya ikut berfluktuasi. 

Dalam hal ini, cross pair akan menawarkan cara yang lebih 
konservatif (stabil) dalam trading dan menjadi alternatif 
bagi Anda yang ingin menghindari volatilitas ekstrem pada 
pairing dengan USD.

Jika melihat simbol produk EUR/USD di atas, dapat kita 
simpulkan bahwa kita perlu melihat bagaimana nilai EUR 
menguat atau melemah terhadap USD. Sebagai contoh, 
seorang trader memiliki posisi beli (buy) untuk pasangan 
EUR/USD. 

Memperoleh peluang dari sentimen lain:

EUR/USD = 1.1225

Mata Uang
Dasar

Mata Uang
Kutipan

berarti 1 Euro
= 1.1225 USD

Pada saat itu, tren di negara-negara Eropa cenderung 
menahan stimulus. Sementara di Amerika Serikat, masih 
ada isu stimulus ekonomi dari bank sentralnya, The Fed. 
Dalam hal ini, EUR menjadi lemah terhadap USD, sehingga 
berpotensi merugikan bagi trader yang telah memasang 
posisi ‘beli’ tersebut.

Lain halnya—dengan anggapan bahwa trader memasang 
posisi ‘beli’—untuk pasangan cross pair EUR/AUD, di 
mana EUR sama-sama menjadi mata uang dasar. Kita 
dapat melihat sentimen lain yang memengaruhi nilai EUR: 
lockdown. Negara-negara di Eropa sudah mulai mengurangi 
aturan lockdown, mengindikasikan bahwa wilayah tersebut 
mulai kembali normal. 

Sementara Australia justru mulai memperketat aturan 
lockdown, sehingga memunculkan indikasi bahwa 
perekonomian di wilayah tersebut melemah dan nilai AUD 

pun turut terdampak. Dalam hal ini, EUR jadi menguat 
terhadap AUD. Jika dilihat dalam grafik, EUR/AUD 
cenderung bergerak naik ke atas.

Produk Makin Beragam, Peluang Makin Lebar
Diluncurkannya sembilan produk valas baru ini juga 
sekaligus untuk merespon pertumbuhan multilateral 
transaksi valas ICDX, yang secara signifikan ditunjukkan 
oleh GOFX valas mikro yang meningkat sebesar 136% 
yaitu 102.050 lot selama Januari-Juli 2021. Perkembangan 
kontrak valas ICDX khususnya pair mikro memberikan 
aksesibilitas bagi masyarakat untuk dapat bertransaksi valas 
dengan dana yang lebih sedikit karena initial margin yang 
sangat terjangkau. Terlebih lagi, sembilan produk valas 
baru ini tidak banyak tersedia di broker Indonesia, sehingga 
masyarakat dapat mengaksesnya melalui broker yang 
menyediakan GOFX.

Kontrak spot forex GOFX merupakan yang pertama di Asia 
juga sebagai kontrak mikro legal pertama di Indonesia 
yang hanya tersedia di ICDX. Sebagai produk derivatif yang 
diperdagangkan secara multilateral, semua transaksi GOFX 
ditransaksikan langsung di dalam bursa ICDX, sehingga 
harga yang terbentuk menjadi lebih adil dan transparan. 
Seluruh dana nasabah ditempatkan di lembaga kliring ICH 
untuk menjamin keamanan transaksi. Sejak peluncurannya 
di tahun 2019, GOFX telah mencatatkan pertumbuhan 
fantastis hingga 1520 persen.

“Melihat pertumbuhan yang cukup baik selama tujuh bulan 
pertama 2021, dan dengan diluncurkannya produk valas 
yang baru ini, ICDX optimis dapat terus meningkatkan 
volume transaksi multilateral khususnya valas hingga akhir 
tahun. Sebagai Bursa Komoditi, kami berupaya untuk selalu 
dapat menyediakan produk-produk multilateral baru yang 
diminati trader. Sembilan pair baru ini diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan trader yang tinggi untuk variasi produk 
valas multilateral,” tutup Isa.

Terlepas dari major pair ataupun cross pair, keragaman 
produk tentu membuka peluang keuntungan yang lebih 
lebar. Melalui cross pair, kita dapat memperoleh peluang 
dari sentimen lain pada mata uang tertentu yang justru 
‘menguntungkan’ mata uang tersebut.  Adanya 9 produk 
forex GOFX baru ini tentu akan membuka peluang lebih 
lebar bagi forex traders Indonesia, terlebih lagi dengan 
tersedianya produk dalam ukuran mikro yang lebih 
terjangkau bagi traders pemula.
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Agenda Nasional Menuju 
Netral Karbon Merupakan 
Tanggung Jawab Bersama

Mengutip laporan IPCC, Climate Change 2021, 
perubahan iklim yang akan dialami manusia pada 
abad ini dan seterusnya bergantung pada emisi gas 

rumah kaca, seberapa besar pemanasan global yang akan 
ditimbulkan, dan respon sistem iklim terhadap pemanasan 
ini. Indonesia, dalam Perjanjian Paris, telah menetapkan 
Nationally Determined Contributions (NDC) untuk 
berkomitmen menstabilkan emisi karbonnya, dan bahkan 
menguranginya jika mendapatkan dukungan finansial. 
Mengacu pada kajian terbaru mengenai tingkat emisi Gas 
Rumah Kaca (GRK), pemerintah telah menetapkan target 
unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai 
dengan 41% dibandingkan skenario Business as Usual (BaU) 
di tahun 2030.

Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret untuk 
mewujudkan target tersebut. Dimulai dari pemerintah 
sebagai regulator untuk dapat melakukan penguatan dan 
implementasi kebijakan terkait strategi jangka panjang 
untuk rendah karbon dan ketahanan iklim 2050. Di sisi lain, 
pihak swasta juga perlu beralih untuk menetapkan tujuan 
dan menjalankan operasional bisnis berbasis sains yang 
dapat memberikan dampak terukur ke pasar.

“Ada dua instrumen harga karbon, yaitu instrumen 
perdagangan dan instrumen non-perdagangan. Pada 
perdagangan, instrumen akan dibagi lagi menjadi dua 
jenis; emission trading system (ETS), dan offset emisi 
menggunakan mekanisme kredit. ETS memungkinkan suatu 

ICDX  Group Insight ICDX Group Insight

entitas untuk membeli hak untuk melepaskan lebih banyak 
karbon dioksida dari negara yang memiliki emisi karbon 
lebih rendah.

Jenis instrumen ini menggunakan sistem cap and trade. 
Adapun offset emisi merupakan mekanisme untuk menjual 
kredit karbon kepada entitas yang membutuhkan,” kata 
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Masyita 
Crystallin, dalam webinar Katadata SAFE 2021 yang 
diselenggarakan secara virtual pada 23 Agustus 2021.
Sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia menyumbang 
75-80% kredit karbon dunia. Hal ini menjadikan Indonesia 
sebagai pasar potensial dalam pelaksanaan perdagangan 
kredit karbon.

Namun, untuk dapat menjual ke mandatory market 
internasional dengan harga tertinggi, Indonesia 
membutuhkan sebuah pasar untuk mengumpulkan 
penawaran dan permintaan, serta kebijakan iklim yang 
dianggap adil dan efektif oleh masyarakat internasional.

“Pemanasan global dan perubahan iklim yang terus 
menjadi sorotan dunia, menunjukkan bahwa isu ini sudah 

seharusnya menjadi bagian dari agenda keberlanjutan 
seluruh pihak. Sejak awal berdiri, ICDX berkomitmen untuk 
memajukan Indonesia khususnya pada aspek ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Salah satu komitmen tersebut adalah 
melalui partisipasi ICDX sebagai bursa komoditi dalam 
mewujudkan pasar perdagangan karbon yang adil dan 
transparan. Kredit karbon sendiri secara internasional diakui 
sebagai komoditas,” ujar CEO ICDX, Lamon Rutten dalam 
kesempatan yang sama. Jika seluruh pihak bekerja sama, 
Indonesia dapat menghasilkan carbon offset pada tingkat 
yang melebihi komitmen NDC, dan dapat menjualnya ke 
seluruh dunia. Perdagangan karbon yang terorganisir melalui 
bursa akan memudahkan Indonesia dalam mencapai target 
yang telah ditetapkan dengan biaya yang minim, dan 
memaksimalkan peluangnya di pasar perdagangan karbon 
internasional. 

“Indonesia dapat menjadi poros dunia dan berperan sentral 
dalam perdagangan karbon. Dengan integrasi seluruh 
pihak, target Indonesia untuk Net Zero Emission akan 
terwujud nyata, dan keseimbangan lingkungan, sosial, serta 
tata kelola yang baik akan membawa Indonesia menuju 
poros baru ekonomi hijau,” tutup Lamon.
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ICDX Cares juga turut mendukung pemerintah Bangka Belitung dalam 
pembangunan Isoman Terpadu atau Isoter, yang merupakan gagasan 
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, dalam menanggulangi pandemi di wilayah 
tersebut. ICDX Group bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel 
dengan menyuplai kebutuhan pokok isoter ke pasien yang menjalani isolasi 
termasuk kebutuhan tambahan untuk masa pemulihan. Bantuan ini diterima 
oleh Kabid Linjamsos dan Penanganan Bencana Dinsos dan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) Babel, Akhiriyadi Susilo mewakili Kepala Dinsos 
dan PMD Babel, Budi Utama, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Babel pada 
Jumat, 20 Agustus 2021.
 
Kepala Kantor Perwakilan ICDX Bangka, Muhammad Irham, menyampaikan 
bahwa ICDX Group telah mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah 
dan masyarakat Bangka. Oleh karena itu, ICDX ingin ikut berpartisipasi untuk 
meringankan beban masyarakat dan berkontribusi untuk memulihkan kondisi 
Bangka Belitung dari pandemi.

Mengingat pandemi yang masih berlanjut, ICDX Cares juga memberikan 
dukungan kepada Palang Merah Indonesia dalam penanganan kasus 
COVID-19 di Indonesia. Besar harapan ICDX agar bantuan-bantuan ini 
dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi.

ICDX Group Insight ICDX Group Insight

Memasuki semester kedua, pandemi 
COVID-19 belum menunjukkan 
penurunan kasus yang signifikan. 

Pandemi ini berdampak pada seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Sebagai 
wujud nyata dukungan dalam penurunan 
angka kasus COVID-19 di Indonesia, ICDX 
menyalurkan bantuan berupa 3.860 buah alat 
Rapid Tes Antigen COVID-19 untuk disalurkan 
ke tempat-tempat pelayanan kesehatan 
melalui program ICDX Cares.

Dukungan ICDX Cares dalam 
Penanganan COVID-19

Oleh: Btari Nadine

Podcash Live:
Aset Kripto
untuk Pemula
Oleh: Btari Nadine & Christina Novalita

Pasar aset kripto di Indonesia secara konsisten menjadi 
sorotan karena pertumbuhan dan tingginya ketertarikan 
masyarakat. Hal ini terlihat dari total perdagangan 

aset kripto di Indonesia yang mencapai Rp370 triliun 
dengan pelanggan yang mencapai 6,4 juta pada Juli lalu.   
Pertumbuhan perdagangan kripto di Indonesia yang pesat 
tersebut pun telah menarik perhatian masyarakat dari 
berbagai lapisan. Modal yang dibutuhkan untuk mulai 
trading aset kripto, seperti Bitcoin, cukup terjangkau. Selain 
itu, peluang untuk memperoleh keuntungan secara aktif 
terbuka lebar. Namun, selayaknya instrumen keuangan 
baru lainnya, timbul banyak pertanyaan seputar instrumen 
keuangan digital ini. 

Bagaimana cara bertransaksinya? Dimana aset ini disimpan? 
Dari mana asalnya? Bagaimana aset kripto ditambang? 
Apakah aman? Siapa yang menjamin keamanannya? 
Bagaimana aturannya di Indonesia?

Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, pada 25 Agustus 
2021 lalu, Research & Development Manager ICDX, Jericho 
Biere, bersama Kontan dalam Podcash (Live Instagram): Aset 
Kripto untuk Pemula membahas mulai dari asal mula aset 
kripto, sistem transaksinya, hingga peluang pasarnya.
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Mitra Investasi:
Inter Pan Pasifik Futures

Inter Pan Pasifik Futures merupakan bagian dari Inter Pan 
Group, perusahaan layanan jasa keuangan, manufaktur 
dan perdagangan internasional yang telah berdiri sejak 

tahun 1989. Pada tahun 2004,  PT Inter Pan Pasifik Futures 
memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) dengan nomor izin 427/
BAPPEBTI/SI/VII/2004. 

Lalu pada tahun 2010, PT Inter Pan Pasifik Futures bergabung 
dengan bursa Indonesia Commodity & Derivatives Exchange 
(ICDX) dengan nomor keanggotaan No.042/SPKB/ICDX/
Dir/IX/2010, serta terdaftar pada lembaga kliring Indonesia 
Clearing House (ICH) dengan nomor keanggotaan No.055/
SPKK/ICH-IPPF/VII/2017.

Prospek Jangka Panjang Inter Pan Pasifik Futures
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Inter Pan Pasifik Futures 
memegang teguh motto “Your No. 1 Investment Partner” 
yang juga sekaligus menjadi visi utama perusahaan 
berjangka ini. Motto ini diharapkan dapat menggambarkan 
komitmen PT Inter Pan Pasifik Futures untuk menjadi mitra 
dengan layanan yang baik bagi para nasabah mereka, baik 
dalam hal informasi, pengetahuan perdagangan berjangka 
dan perencanaan investasi. Lebih lanjut lagi, PT Inter Pan 

Oleh : RR Vira Dian Setyowati

Pasifik Futures berupaya untuk mewujudkan komitmen 
tersebut melalui:
1. Penyediaan sarana transaksi perdagangan berjangka 
    yang taat hukum yang transparan.
2. Penyediaan layanan edukasi dan analisis aktual, handal 
    dan terpercaya.
3. Mendukung upaya pemerintah menggerakkan dan 
    meningkatkan kualitas ekonomi bangsa melalui investasi

Produk dan Layanan Inter Pan Pasifik Futures
PT Inter Pan Pasifik Futures memiliki cabang di berbagai 
kota besar di Indonesia untuk memberikan layanan yang 
baik terhadap jangkauan nasabah yang lebih luas. Untuk 
menjaga keamanan dana nasabah, seluruh setoran 
maupun penarikan dana investasi tersebut dilakukan hanya 
melalui rekening terpisah (segregated account). Rekening ini 
terpisah dari rekening operasional perusahaan dan diawasi 
oleh BAPPEBTI. Dari segi penyediaan produk, PT Inter Pan 
Pasifik Futures turut menyediakan produk-produk multilateral 
yang meliputi emas, minyak sawit (crude palm oil), valuta 
asing (forex), minyak mentah, dan timah. Selain itu, PT Inter 
Pan Pasifik Futures juga melayani transaksi over-the-counter 
(OTC) dan Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar 
Negeri (PALN). 

Jusuf Iskandar Luhur

Direktur Utama Inter Pan Pasifik Futures
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2021
Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 varian 

Delta yang mengancam pertumbuhan ekonomi 
global dan membuat pergerakan harga sebagian 

besar komoditas tertekan, timah justru menjadi salah satu 

2021: TONGGAK
KEJAYAAN HARGA TIMAH

Oleh : Girta Yoga

Bursa Komoditi

komoditi yang menunjukkan performa gemilang hingga 
pertengahan tahun 2021. Hingga bulan Juli 2021, harga 
timah di ICDX tercatat menembus rekor tertinggi sebanyak 
3 kali. Tembusnya rekor harga ini dimulai pada bulan 

Bursa Komoditi

Februari, saat harga menembus batas resistance 1 di level 
USD 25,000 per metrik ton. Gangguan pasokan menjadi 
katalis yang memicu kenaikan harga tersebut.

Selain itu, penurunan ekspor konsentrat dan bijih timah dari 
Myanmar ke Cina juga turut mendorong harga timah melesat 
tinggi. Selama bulan Januari dan Februari, ekspor Myanmar 
ke Cina turun hampir 27% dibanding periode yang sama 
di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pembatasan untuk 
mencegah merebaknya wabah COVID-19 di kota Ruili dekat 
perbatasan Myanmar, serta ditambah dengan kudeta militer 
pada bulan Februari di negara pemasok utama bahan baku 
timah ke Cina tersebut.

Di bulan April, harga timah kembali menembus resistance 
ke-2 di level USD 30,000 per metrik ton setelah Malaysia 
Smelting Corp. BHD (MSC), produsen timah terbesar ketiga 
dunia, mengumumkan gangguan produksi yang dapat 
memakan waktu hingga sembilan bulan akibat masalah 
tungku, semakin menambah kekhawatiran akan gangguan 
pasokan timah. MSC memiliki kapasitas produksi hingga 
60,000 ton per tahun, dan berkontribusi sekitar 330,000 ton 
atau 7% dari total pasokan timah global pada tahun 2020.

Harga resistance ke-3 di level USD 35,000 per metrik ton 
juga berhasil terlampaui pada bulan Juli yang didukung 
oleh kekhawatiran penurunan pasokan timah global setelah 
penghentian perdagangan timah di Kuala Lumpur Tin 
Market (KLTM) sejak 9 Juni menyusul keputusan MSC untuk 
melakukan force majeure pada 7 Juni akibat pemberlakuan 
penguncian di Malaysia sejak 1 Juni lalu yang membatasi 
kegiatan manufaktur di salah satu Negara produsen utama 
timah dunia tersebut. 

Selain itu, Yunnan Tin (YTC) yang pada 24 Juni mengumumkan 
penghentian produksi di smelter utamanya di Yunnan–salah 
satu smelter timah terbesar dunia–karena sedang menjalani 
pemeliharaan yang dapat memakan waktu hingga 45 hari, 
ikut memberikan tekanan dari sisi pasokan global. 

Kekhawatiran akan gangguan pasokan global kian menguat 
setelah Rwanda turut memberlakukan penguncian sejak 1 
Juli pasca merebaknya kembali kasus COVID-19 di negara 
tersebut. Rwanda juga merupakan salah satu produsen 
utama timah dunia, yang memproduksi sekitar 1,700 ton 
konsentrat timah pada tahun 2020.

Jika kita bandingkan harga timah pada awal tahun 2021 
yang rata-rata masih berkisar di level USD 22,000 per metrik 
ton dengan harga timah sampai penutupan bulan Juli yang 
diperdagangkan di atas level USD 35,000 per metrik ton, 
maka dapat terlihat bahwa harga timah di sepanjang 2021 
telah mencatatkan peningkatan sekitar 60 persen, sebuah 
rekor kenaikan yang sangat fantastis.

Imbas Kenaikan Harga Timah
Layaknya tren komoditi di pasar, terjadinya kenaikan pada 
harga komoditi yang menjadi bahan baku utama produk 
tertentu, tentu akan turut mendorong kenaikan harga pada 
produk akhir. Namun, tren ini nampaknya tidak berlaku 

untuk timah yang menjadi bahan baku untuk sektor industri 
dan manufaktur, dengan produk akhir antara lain berupa 
barang elektronik, otomotif, makanan dan minuman kaleng, 
kaca, dan sebagainya. 

Mengapa bisa demikian? Hal ini tentunya masih berkaitan 
erat dengan merebaknya kembali kasus baru COVID-19 
varian Delta yang menyebar secara cepat di seluruh penjuru 
dunia. Perlu diakui bahwa terlepas dari efek negatif pandemi 
COVID-19 yang mengguncang perekonomian global sejak 
2020 dan mengubah struktur serta pola kegiatan ekonomi 
secara ekstrem, pandemi juga memberikan sentimen positif 
terutama pada permintaan komoditi timah. Seiring dengan 
meningkatnya permintaan akan produk elektronik untuk 
menunjang peralihan tren aktivitas serba remote, seperti 
bekerja dari rumah, tentu mendorong harga timah melejit 
tinggi.

Mengutip dari data penjualan yang dirilis oleh Samsung 
Electronics untuk kuartal ke-2 2021, total penjualan dari 
salah satu produsen utama perangkat elektronik tersebut 
mencapai KRW 63.67 triliun atau meningkat sebesar 20% 
dari tahun sebelumnya. Produsen utama lainnya, Apple 
juga melaporkan total penjualan perangkat elektronik 
untuk kuartal ke-2 2021 mencapai USD 81 miliar atau naik 
sebesar 36% dari tahun sebelumnya.

Dari sektor otomotif, dilaporkan bahwa total penjualan 
mobil listrik secara global mencapai 583,507 unit pada 
bulan Juni atau meningkat sebesar 153% dibanding tahun 
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sebelumnya, yang sekaligus juga merupakan rekor bulanan 
tertinggi sepanjang masa, ungkap laporan yang dirilis oleh 
InsideEVs, perusahaan penyedia data kendaraan listrik 
yang berbasis di AS.

Sementara di Indonesia, yang merupakan produsen 
timah terbesar kedua sekaligus eksportir timah terbesar 
dunia, kenaikan harga timah tentunya berdampak positif 
pada penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan juga 
pendapatan negara dari sisi royalti ekspor timah. 

Data transaksi ekspor timah Indonesia yang dilakukan 
melalui bursa ICDX menunjukkan bahwa total DHE 
sepanjang 2021 hingga bulan Juli telah mencapai USD 
471 juta dengan nilai royalti sebesar USD 14 juta, di mana 
nilai DHE dan royalti tersebut jika dibandingkan dengan 
total pencapaian sepanjang tahun 2020 membukukan 
peningkatan sebesar 480 persen.

Prospek Timah Sampai Akhir 2021

Mengutip data survei dari Statista, diperkirakan pengeluaran 
konsumen untuk pembelian elektronik secara global akan 
meningkat sebesar USD 36 miliar dan mencapai USD 

1.06 triliun pada tahun 2021, di mana hampir 50% dari 
total perangkat elektronik berasal dari penjualan telepon 
terutama smartphone. 

Adapun yang menjadi faktor pendorong utama pasar 
elektronik konsumen tersebut adalah peralihan tren 
pembelian barang dari toko fisik ke toko online, yang 
diharapkan melalui penjualan online akan menghasilkan 
38% dari sektor elektronik konsumen global pada tahun 
2021 atau naik dari 32% sebelum pandemi COVID-19.

Merebaknya kembali pandemi COVID-19 akibat varian 
Delta di negara-negara produsen utama timah, seperti Cina, 
Malaysia, Myanmar, yang berakibat pada pembatasan 
kegiatan pertambangan serta mengganggu kegiatan 
produksi, memberikan tekanan dari sisi pasokan karena 
Asia sendiri berkontribusi terhadap 70% dari pasokan timah 
global. Gangguan pada rantai pasokan tersebut tentunya 
berdampak positif pada pergerakan harga timah.

Melihat perkembangan kondisi dan situasi tersebut, harga 
timah diperkirakan masih akan terus melanjutkan tren 
positif hingga akhir tahun 2021, dengan potensi resistance 
di level USD 40,000 per metrik ton dan potensi support di 
level USD 30,000 per metrik ton.

Rubrik Utama

KEKAYAAN HASILTAMBANG NUSANTARA

OLEH KEVIN ANDREW
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Cadangan alam nikel di Indonesia yang mencapai 2,6 
miliar ton memberikan potensi besar bagi pendapatan 
nasional. Pada tahun 2019 dan 2020, produk nikel dari 
Indonesia di ekspor sebanyak 1,6 juta ton dan 4,8 juta 
ton nikel dengan nilai ekspor 3,3 miliar USD dan 6,6 
miliar USD. Menjadi negara dengan cadangan nikel 
terbesar di dunia, Indonesia sangat berperan dalam 
menopang kebutuhan nikel dunia. Di dalam negeri, 90% 
cadangan nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Nikel

Menjadi negara dengan cadangan timah terbesar ke-2 
di dunia, Indonesia memiliki 800 ribu ton cadangan 
timah dalam upayanya memasok kebutuhan timah 
dunia. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia mampu 
memproduksi 77 ribu ton dan 66 ribu ton timah. Dari 
jumlah produksi tersebut, Indonesia mengekspor 67 
ribu ton dan 65 ribu ton pada tahun 2019 dan 2020 
dengan total nilai ekspor 1,4 miliar USD. Melimpahnya 
cadangan timah Indonesia tersebar di beberapa wilayah 
yaitu Pulau Belitung, Bakinang, Sungai Liat, Dabo, dan 
Muntok.

Di era perkembangan teknologi yang pesat seperti 
sekarang, timah banyak dimanfaatkan sebagai 
komponen pada industri teknologi, tak terkecuali 
smartphone layar sentuh. Tidak hanya itu, timah juga 
digunakan sebagai komponen alat rumah tangga, 
pelapis kabel listrik bawah tanah, bahan untuk produksi 
cat, dan lainnya. 

Tingginya kebutuhan timah akan produk-produk 
penunjang keseharian manusia mengakibatkan 
permintaan akan timah terus meningkat. Saat ini, hasil 
tambang timah Indonesia sebagian besar di ekspor ke 
negara Singapura, Cina, India, dan Republik Korea. 
Dengan demikian, industri pertambangan timah 
menjadi salah satu komoditas Indonesia yang memiliki 
nilai jual besar dan permintaan yang tinggi karena 
kegunaannya yang fleksibel dan tahan karat.

Timah

Rubrik Utama Rubrik Utama

Batubara
Industri batu bara adalah salah satu industri yang 
berkontribusi bagi negara, baik sebagai sumber energi 
maupun sebagai pendapatan devisa negara dari 
aktivitas ekspor. Selama tahun 2019 dan 2020, industri 
batu bara mengekspor 160 juta ton dan 135 juta ton 
dari produksi 374 juta ton dan 341 juta ton. Potensi 
kontribusi industri batu bara terus meningkat seiring 
dengan cadangan batu bara yang mencapai 38,84 
miliar ton pada sejumlah wilayah potensial seperti Aceh 
Barat, Tanjung Enim, dan Kota baru dengan estimasi 
produksi hingga 20 tahun mendatang.

Penggunaan batu bara di industri yang luas memberikan 
permintaan yang tinggi akan batu bara. Batubara 
banyak digunakan sebagai sumber energi bagi PLTU 
bahkan bahan bakar industri. Hasil tambang batu bara 
Indonesia banyak dikirimkan ke negara manufaktur 
seperti Cina, India, Jepang, dan negara manufaktur 
lainnya. Dengan harganya yang relatif lebih rendah 
dari bahan bakar lainnya, batu bara sangat dibutuhkan 
di negara dengan industri manufaktur yang kuat seperti 
Cina.

TEMBAGA
Tembaga dinilai sebagai salah komoditas yang 
menjanjikan seiring kebutuhannya yang terus 
meningkat. Di Indonesia, ekspor pada tahun 2019 dan 
2020 sebesar 916 ribu ton dan 1,5 juta ton tembaga 
dengan nilai ekspor 2,7 miliar USD dan 3,9 miliar 
USD. Sebagai negara dengan cadangan ke-7 terbesar 
di dunia, cadangan tembaga di Indonesia mencapai 
2,2 miliar ton dengan estimasi penggunaan hingga 25 
tahun mendatang. 

Tembaga adalah salah satu komoditas yang masuk 
kedalam komoditas yang banyak dibutuhkan untuk 
industri secara global. Hampir separuh hasil tambang 
tembaga Indonesia di ekspor ke beberapa negara, 
diantaranya ialah Cina, Malaysia, Vietnam, Thailand, 
dan Republik Korea. Tembaga banyak digunakan 
pada industri elektronik dan kawat listrik karena 
kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Sebagai 
komoditas pengganti emas karena lebih ekonomis, 
permintaan tembaga terus meningkat sehubungan 
dengan industri elektronik serta mobil listrik yang terus 
berkembang. 

Potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan 
di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari 
daerah barat Indonesia yaitu Aceh hingga daerah timur 
Indonesia yaitu Papua. Sumber daya alam tambang 
Indonesia masih dapat dieksplorasi lebih jauh, dengan 
masih besarnya cadangan tambang sehingga dapat 
memberikan kontribusi bagi PDB nasional, terlebih 
bagi kesejahteraan masyarakat lokal di mana daerah 
sumber daya alam tambang tersebut berasal. 

Sumbawa, Dompu, dan Papua. Besarnya cadangan 
emas ini memberikan dukungan terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui pertambangan emas.

Penggunaan emas tidaklah asing bagi rakyat indonesia 
yang banyak menemukan hasil produksi emas dalam 
kegiatan sehari-hari. Emas digunakan pada industri 
yang luas, seperti perhiasan, elektronik, penghargaan, 
medis, dan lain-lain. Hasil tambang emas Indonesia 
banyak di ekspor keluar negeri, diantaranya India, 
Jepang, Singapura, dan Swiss. Tidak hanya sebagai 
komponen dalam suatu industri, emas juga digunakan 
sebagai cadangan devisa negara dan investasi karena 
nilainya yang cenderung stabil dan tidak mudah 
dipengaruhi inflasi. Dengan potensi produksi emas 
yang diestimasikan hingga 28 tahun mendatang, emas 
akan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan 
nasional.

EMAS
Emas bukanlah komoditas asing bagi Indonesia dengan 
eksplorasi yang sudah berlangsung berpuluh-puluh 
tahun. Produksi Indonesia akan emas meningkat pada 
2019 dan 2020, serta total produksi 108 ton dan 
130 ton dengan ekspor sebanyak 77 ton dan 101 ton 
dengan total nilai ekspor mencapai 9 miliar dollar AS. 
Cadangan melimpah emas di Indonesia mencapai 
3.000 ton dan tersebar di berbagai wilaya, antara lain 

Permintaan akan nikel terus meningkat seiring dengan 
pertumbuhan industri yang membutuhkannya. 
Mayoritas produk nikel Indonesia yang diekspor dikirim 
ke negara Eropa seperti Swiss, Yunani, Ukraina, dll. 
Sebanyak 70% nikel dipergunakan sebagai bahan baku 
produksi stainless steel. Seiring dengan perkembangan 
energi terbarukan, produk olahan nikel (FerroNikel) 
juga banyak dibutuhkan sebagai bahan baku baterai 
atau mobil listrik. Seiring dengan rencana peningkatan 
produksi mobil listrik di Indonesia, nikel menjadi 
salah satu primadona komoditi Indonesia karena 
permintaannya yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Rubrik Utama

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia 
yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai 
dari sumber daya alam dari hasil tambang mineral 

(emas, perak tembaga, nikel, timah) hingga tambang 
energi seperti batu bara dan minyak bumi, semua 
tersebar di berbagai daerah di tanah air. Kekayaan 
alam tersebut pun telah melahirkan industri-industri 
pertambangan yang memberikan kontribusi besar 
terhadap ekspor nasional dan pendapatan negara.

Kekayaan alam yang melimpah dari suatu negara 
idealnya berbanding lurus dengan pertumbuhan 
ekonomi di negara tersebut. Salah satu indikator dari 
pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah nilai 
dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri 
merujuk pada jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh unit usaha dalam suatu negara. PDB juga bisa 
dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir 
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu 
negara. 

Selama tiga tahun terakhir, tingkat PDB Indonesia terus 
meningkat konsisten di atas 5% setiap tahunnya. Namun 
pada tahun 2020, tingkat PDB Indonesia menurun 
-2,07% sebagai dampak dari pandemi COVID-19. 
Perekonomian Indonesia pun kembali pulih di tahun 
berikutnya, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 7,07% YoY (year-on-year) pada kuartal 
II-2021, sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS).

Pemerintah terus optimis dengan menargetkan 
pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8% pada tahun 
2022. Menurut World Economic Forum, Indonesia 
kini menempati posisi ke-7 tingkat PDB terbesar di 
dunia dan berpotensi besar memperoleh peningkatan 
konsisten tiap tahunnya. Untuk mencapai konsistensi 
tersebut, tentunya diperlukan upaya meningkatkan PDB, 
salah satunya melalui perdagangan komoditas hasil 
bumi Indonesia dengan sistem yang modern dan efektif. 
Indonesia memiliki banyak sumber daya alam potensial, 
namun sektor pertambangan dapat dikatakan telah 
memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam 
perdagangan komoditas Indonesia. Sejak tahun 
2004 hingga 2015, kontribusi industri pertambangan 
terhadap PDB Indonesia terus meningkat dengan rata-
rata kontribusi 4,59% setiap tahun. 

Pada kuartal pertama tahun 2019, industri 
pertambangan berkontribusi 7,77% dari PDB nasional. 
Konsistensi peningkatan kontribusi tiap tahunnya, 
menunjukkan potensi besar industri pertambangan 
dalam membantu peningkatan PDB Indonesia di masa 
mendatang. Di Indonesia terdapat 5 komoditas hasil 

pertambangan yang berpotensi memberikan kontribusi 
besar terhadap peningkatan nilai ekspor nasional, yaitu 
timah, nikel, batu bara, emas, dan tembaga.
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KUPAS SINGKAT TRADING
DI BURSA TIMAH

Oleh : Girta Yoga

Sekilas Perjalanan Bursa Timah Indonesia
Komoditi timah mulai diperdagangkan pertama kali di 
bursa dalam negeri pada Februari 2012, dimana pada 
saat itu ICDX secara resmi meluncurkan “INATIN” - 
kontrak timah dengan penyelesaian secara serah terima 
fisik. INATIN sendiri ditransaksikan dalam satuan lot 
yang terdiri atas 5 metrik ton per lot dengan kualitas 
timah minimum 99.9 persen. 

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia melalui 
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 78 
Tahun 2012 mulai mewajibkan para smelter timah 
Indonesia untuk meningkatkan mutu timah yang 

diproduksi menjadi kadar 99.85% mulai 1 Januari 
2013 - 30 Juni 2013, dan kemudian ditingkatkan lagi 
menjadi 99.9% per 1 Juni 2013.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Permendag No 32 
Tahun 2013 yang mewajibkan timah sebelum ekspor 
wajib ditransaksikan melalui Bursa Timah, ICDX pada 
bulan Agustus 2013 turut merevitalisasi kontrak INATIN 
menjadi kontrak timah yang dibedakan menjadi 5 
kode kontrak berdasarkan kandungan timbal (pb), 
yaitu TINPB300, TINPB200, TINPB100, TINPB050 dan 
TIN4NINE.

Trading 101

Tata Cara Transaksi di Bursa Timah
Secara sederhana tata cara untuk bertransaksi di Bursa 
Timah dapat dibedakan menjadi 3 tahapan sebagai 
berikut:

1. Tahapan sebelum transaksi (pre-trade)
Pada tahapan ini dapat dipisahkan menjadi 2 proses 
yaitu:

Penerimaan keanggotaan
Untuk dapat bertransaksi di bursa timah, para smelter 
dan perusahaan importir wajib mendaftarkan diri 
terlebih dahulu untuk menjadi anggota bursa. Hanya 
smelter timah yang telah mengantongi izin ET (Eksportir 
Terdaftar) dan memiliki kuota PE (Persetujuan Ekspor) 
saja yang dapat menjadi penjual di Bursa Timah. 
Sedangkan untuk menjadi pembeli harus merupakan 
perusahaan dagang maupun pengguna timah, yang 
lokasi perusahaannya berada di luar Indonesia.  

Penyerahan margin atau jaminan transaksi
Setelah resmi menjadi anggota bursa, para penjual 
dan pembeli ini wajib menyetorkan sejumlah dana atau 
jaminan transaksi ke lembaga kliring, untuk kemudian 
dikonversi oleh lembaga kliring menjadi saldo awal 
untuk bertransaksi bagi masing-masing pihak.

2. Tahapan transaksi (trade)
Transaksi perdagangan timah di Bursa Timah 
menggunakan sistem lelang terbuka (open auction), 
dengan sesi lelang yang berlangsung selama 7 menit 
lalu dihentikan selama 3 menit sebelum dilanjutkan ke 
sesi lelang berikutnya. Dalam tahapan ini terdiri atas 3 
proses yaitu:

Pencocokan transaksi
Saat jam lelang dibuka, maka baik penjual maupun 
pembeli dapat memasukkan harga penawaran jual dan 
beli yang diinginkan melalui platform perdagangan 
yang disediakan oleh bursa. Adapun untuk proses 
pencocokan transaksi lelang ini menggunakan prioritas 
waktu dan harga. Contohnya, pada saat lelang ada 
3 pembeli yang memasukkan harga penawaran beli 
yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, maka 
sistem akan memprioritaskan pembeli dengan harga 
penawaran beli tertinggi di urutan pertama. Sedangkan, 
apabila ke 3 pembeli itu memasukkan harga penawaran 
beli yang sama, maka sistem akan memprioritaskan 
pembeli berdasarkan urutan waktu. 

Alokasi Perdagangan
Setelah pencocokan transaksi, maka masing-masing 
pihak akan menerima alokasi perdagangan yang berisi 
keterangan antara lain siapa penjual dan pembeli, 
jumlah lot yang didapat, mutu timah, nilai kontrak 
dan informasi lainnya. Pembeli maupun penjual tidak 
dapat mengetahui siapa lawan transaksinya sebelum 
diterbitkannya alokasi perdagangan. Hal ini disebabkan 
karena dalam sistem lelang para peserta lelang bersifat 

anonim, yang dapat dilihat di platform perdagangan 
saat lelang berlangsung hanyalah informasi harga dan 
jumlah lot saja. Dengan kata lain, tiap peserta lelang 
memiliki posisi yang sama untuk menjual ataupun 
mendapatkan timah, tidak lagi berdasarkan brand 
oriented ataupun nama besar di perusahaan.

Kewajiban keuangan
Salah satu kelebihan dari melakukan transaksi di Bursa 
Timah adalah kepastian pembayaran bagi penjual 
serta kepastian penerimaan timah oleh pembeli, 
karena semua transaksi yang terjadi di bursa dijamin 
penyelesaiannya oleh lembaga kliring. Bagi pembeli 
diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan 
dengan melakukan pembayaran sebelum menerima 
timah di tempat penyerahan, ICDX dalam hal ini 
menetapkan jangka waktu pembayaran bagi pembeli 
adalah 2 hari kerja setelah penerimaan alokasi 
perdagangan.

Tahapan setelah transaksi (post-trade)
Untuk tahapan ini dapat dipisahkan menjadi 2 proses 
yaitu:

Proses logistik
Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa kontrak 
timah ini merupakan kontrak dengan penyelesaian 
secara serah terima fisik, sehingga akan melibatkan 
proses logistik yang berhubungan dengan penyerahan 
timah dari gudang penyimpan ke tempat penyerahan 
yang ditunjuk. Dalam proses ini akan timbul biaya 
seperti biaya tempat penyimpanan dan biaya handling.

Pembayaran ke penjual
Setelah proses logistik diselesaikan, maka masih tersisa 
proses akhir yaitu pembayaran dari lembaga kliring ke 
penjual. Dalam proses pembayaran ini membutuhkan 
dokumen pendukung antara lain warrant PLB apabila 
penyerahan secara Ex-Warehouse atau bill of lading 
apabila penyerahan dilakukan secara Free-on-Board. 
Kedua dokumen ini merupakan bukti untuk memastikan 
timah telah diterima oleh pembeli, sehingga lembaga 
kliring baru akan melakukan pembayaran ke penjual. 
Setelah proses ini, maka transaksi baru dianggap 
selesai.

Poin penting dari mekanisme perdagangan timah ini 
adalah bagaimana bursa ICDX berperan sebagai 
penyedia platform atau fasilitas perdagangan, di mana 
untuk penawaran harga baik jual maupun beli dilakukan 
sendiri oleh penjual dan pembeli. Harga lelang yang 
terbentuk merupakan harga terbaik bagi kedua belah 
pihak, yaitu harga penawaran jual terendah dari 
penjual dan penawaran beli tertinggi dari pembeli. 
Dapat disimpulkan bahwa harga lelang timah yang 
terbentuk merupakan harga timah yang adil, wajar, dan 
transparan.
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NO BUYER NO SELLER

1 PT Timah Tbk 1 H Monde INC. d/a 3H CO., LTD

2 PT Refined Bangka Tin 2 Noble Resources International Pte. Ltd

3 PT Mitra Stania Prima 3 Purple Products PVT.  LTD

4 PT Inti Stania Prima 4 Comexindo International 

5 PT Prima Timah Utama 5 Daewoo International Corporation

6 PT Eunindo Usaha Mandiri 6 Great Force Trading Limited

7 PT Bukit Timah 7 Indometal (London) Limited

8 PT Babel Inti Perkasa 8 Westin Trade Global Limited

9 PT Artha Cipta Langgeng 9 Eco Tropical Resources Pte Ltd

10 PT Karimun Mining 10 My United Traders Pte Ltd

11 CV United Smelting 11 Amalgamated Metal Corporation PLC

12 PT Sariwiguna Bina Sentosa 12 TCC Trading Corporation

13 PT Stanindo Inti Perkasa 13 Quanzhou Zhongquan Mining Co.,Ltd

14 PT Belitung Industri Sejahtera 14 Lomasasta Singapore Pte Ltd

15 PT Tinindo Inter Nusa 15 Yuntinic Resources GmbH

16 CV Serumpun Sebalai 16 Hilander PTE. LTD.

17 PT Bangka Tin Industry 17 Toyota Tsusho Asia Pacific PTE., LTD

18 CV Venus Inti Perkasa 18 China Minmetals (Non – Ferrous) Metals Co. Ltd

19 PT Wahana Perkit Jaya 19 TF Exchange Pte Ltd

20 PT Panca Mega Persada 20 JYL International Co., Ltd

21 PT Billitin Makmur Lestari 21 Fonerco Pte Ltd

22 PT Cipta Persada Mulia 22 Crown Exports (Singapore) Pte Ltd

23 PT Aries Kencana Sejahtera 23 Multi Gold Co., Ltd

24 CV Gita Pesona 24 Dominion Global Corp.

25 PT Sumber Jaya Indah 25 Sizer Metals Pte. Ltd 

26 CV Ayi Jaya 26 Denare Pte Ltd

27 PT Bangka Prima Tin 27 Promarine Resources SDN. BHD 

28 PT Tommy Utama 28 Union Metal Pte Ltd

29 PT Sukses Inti Makmur 29 SIR Resources Pte Ltd

30 PT Menara Cipta Mulia 30 Hiho Metal Co., Ltd

31 PT Rajehan Ariq 31 Dong Hyun TLC Co Ltd

32 PT Lautan Harmonis Sejahtera 32 Pro Tin Trading Pte Ltd

33 CV Dua Sekawan 33 Yuntinic (Hong Kong) Resources Co.,Ltd

34 PT Bangka Serumpun 34 Asian Merchant Bank Ltd

35 PT Babel Surya Alam Lestari 35 TMT Metals AG

36 PT Rajawali Rimba Perkasa 36 Siddiqsons Tin Plate Ltd

37 PT Timah Nusantara 37 Dynamic Shappire General Trading LLC

38 PT Bangka Belitung Timah Sejahtera 38 Kyundong Biotech Co., Ltd

39 PT Mitra Sukses Globalindo 39 Raffles Trading APAC Pte Ltd

40 PT Sumber Alam Timah Jaya 40 Traxys Europe S.A

41 PT Masbro Alam Stania 41 Envy Global Trading Pte Ltd

42 PT Putera Sarana Shakti 42 Perfect Hexagon Limited

43 VQB Mineral and Trading Group Joint Stock Company

Anggota Timah ICDX 2021

DAFTAR
ANGGOTA
TIMAH

2020 Recap

PT OCTA INVESTAMA BERJANGKA
Happy 5th Anniversary

OUR  BEST  WISHES  FOR A PROPEROUS  YEAR  AHEAD

MENGUCAPKAN
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ICDX Office
Midpoint Place Lt. 23, Jl. H. Fachrudin No.26, RT.9/RW.5, 
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 10250, Indonesia.
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