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Sambut 2022 dengan penuh optimisme! Prestasi gemilang 
komoditas di tahun 2021 dilihat akan berlanjut di 2022. Apa 
alasannya? Bagaimana dengan tren di tahun 2022? Simak 
rangkumannya dalam THE SOURCE Issue 21.

ICDX Group Insight

2021: A Year of CollaborationEditorial
Oleh: Btari Nadine & Nathasya Susanto

Pembukaan Perdana Perdagangan Berjangka 
Komoditi 2021
Membuka tahun 2021 yang penuh optimisme, Bursa 
Komoditi & Derivatif Indonesia (ICDX) mengadakan 
Pembukaan Perdana Perdagangan Berjangka Komoditi 
2021. Acara ini menjadi pembukaan perdagangan resmi 
yang dilakukan pertama kali dalam industri PBK dan 
dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Perdagangan, Dr. 
Jerry Sambuaga; Kepala Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Prof. Sidharta Utama; 
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 
Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno; dan 
Komisaris Utama ICDX, Kyai Haji Said Aqil Siradj. 

Mengulik Pesona Gold & Black Gold
Volatilitas dan peluang pasar emas dan minyak mentah 
yang menarik, tentu sayang untuk dilewatkan oleh para 
investor. Jika kebanyakan kontrak derivatif emas dan 
minyak mentah ditransaksikan dalam mata uang asing 
(seperti USD), kini telah hadir kontrak dalam Rupiah di 
Indonesia. Dalam webinar “Percakapan Masa Depan: 
Faktor Kunci untuk Mulai Trading Emas & Minyak Berjangka” 
ICDX membahas seluk beluk trading emas dan minyak 
mentah berjangka. Webinar ini dilaksanakan pada April 
2021. Dipandu oleh Head of Research & Development 
ICDX, Isa Djohari, webinar mencakup materi seperti faktor 
fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga emas 
dan minyak mentah, hingga analisis harga melalui chart. 

Melatih Wakil Pialang Berjangka Profesional Lewat 
P4WPB
P4WPB yang dilaksanakan pada 8-10 Juni 2021 
secara virtual, dibuka oleh Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi. Dalam 
sambutannya, beliau menyampaikan bahwa industri PBK 
menunjukkan tren positif jika dilihat dari data volume 
dan nilai transaksi selama empat tahun terakhir, dengan 
pertumbuhan volume transaksi rata-rata 17,68%. Melihat 
potensi ini, peran WPB menjadi semakin strategis. Sebagai 
ujung tombak yang berhadapan langsung dengan 
nasabah, P4WPB menjadi kebutuhan esensial bagi WPB.
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Love Yourself, Love Your Money
Investasi tidak melulu tentang uang. Uang hanya ‘bagian’ dari 
macam-macam investasi yang perlu kita perhatikan. Waktu 
dan perawatan diri pun juga menjadi bagian dari investasi. 
Sebab, ketika pikiran, mental, dan fisik kita sehat, maka 
kita bisa lebih rasional dalam pengelolaan keuangan. Pada 
April 2021, GOFX menggandeng Biokos (lini perawatan kulit 
premium dari Martha Tilaar) dalam webinar “Love Yourself, 
Love Your Money”. Pada webinar ini, kami membahas 
bagaimana keuangan dan perawatan diri merupakan satu 
kesatuan “investasi” yang saling mendukung. 

ICDX dan Tokocrypto Berikan Edukasi Ekosistem 
Perdagangan Aset Kripto di Indonesia
Pertumbuhan aset kripto yang tinggi 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, pada bulan Juni 2021, ICDX bersama 
Tokocrypto mengadakan sesi webinar “Ekosistem Kripto di 
Indonesia” yang dibawakan oleh COO Tokocrypto, Teguh 
Kurniawan Harmanda, dan Research & Development 
Manager ICDX, Jericho Biere.

12 Tahun ICDX Group: Together We Achieve More!
Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siradj, selaku Komisaris Utama ICDX, 
membuka acara dengan sambutan dan doa. “Perjalanan 12 
tahun ICDX Group tentunya bukan tanpa lika liku. Bersama 
para partner dan anggota, kita berhasil memperoleh 
pencapaian-pencapaian istimewa.” Pada kesempatan ini 
pula, Indrasari Wishnu Wardhana, selaku Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 
memberikan arahan berdasarkan perkembangan industri 
PBK, terlebih di tengah tantangan pandemi COVID-19. 
Menurut data Bappebti, transaksi di bursa berjangka 
mencatatkan pertumbuhan nilai dan volume transaksi 
sebesar 13.210.336 lot sepanjang tahun 2020 atau naik 
18,85% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 
2019.

Dukungan ICDX Cares dalam Penanganan COVID-19
ICDX Cares 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.
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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  Siap Dukung Pemerintah dalam 
Menyelenggarakan Pasar Karbon di Indonesia 
Menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki fokus terkait perubahan 
iklim, COP26, ICDX menghadirkan diskusi publik “Menuju 
Masa Depan Rendah Emisi” bersama pemerintah dan sektor 
swasta. Beberapa negara yang telah mengimplementasikan 
perdagangan karbon memanfaatkan bursa komoditi untuk 
memfasilitasi perdagangan karbon, salah satu upaya 
penanganan iklim. Di Indonesia sendiri, perdagangan 
kredit karbon secara aspek hukum juga dianggap sebagai 
komoditi. Sebagai bursa komoditi, ICDX dapat menyediakan 
solusi from end-to-end untuk pasar kepatuhan dan pasar 
sukarela perdagangan karbon, dengan infrastruktur 
terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 
prosedur terstruktur serta komprehensif yang sudah terbukti 
lebih dari satu dekade mampu mengakselerasi pertumbuhan 
PBK.

Trading Major Pair vs Cross Pair
Sejalan dengan peluncuran 9 kontrak forex cross rate baru, 
ICDX mengadakan kembali webinar Percakapan Masa 
Depan dengan tema “Trading Major Pair vs Cross Pair” pada 
September 2021. Webinar yang dipandu oleh Supervisor 
Research & Development ICDX, Nikolas Prasetia, membahas 
mengenai perbedaan kedua jenis pasangan valuta asing 
tersebut, serta peluang pada masing-masing pasangan, 
khususnya cross pair. 

Inovasi Dunia Investasi untuk Seni: NFT
Di kalangan kreator, NFT menjadi medium baru dalam 
mengembangkan pasar bagi karya-karya mereka, serta 
memberikan kesempatan lebih luas bagi para kolektor 
untuk berinvestasi dan mengoleksi karya favorit mereka. 
Dalam webinar “NFT: Media Kreasi dan Investasi” yang 
diselenggarakan pada 5 November 2021, ICDX bersama 
NFTL, Nevertoolavish dan Sisitipsi memaparkan bagaimana 
proses sebuah karya dibuat hingga dapat ditransaksikan 
dalam bentuk NFT. Dalam konversi ini, penting sekali 
adanya proses kurasi yang memastikan kualitas karya yang 
akan dijual dalam bentuk NFT tersebut.

Indonesia Carbon Forum: Presenting The Future Of 
Carbon Market Indonesia
Sejalan dengan komitmen ICDX untuk mendukung 
pemerintah dalam mempercepat agenda iklim Indonesia 
dengan memfasilitasi perdagangan karbon, dan 
memberikan wawasan perdagangan karbon, ICDX 
menginisiasi Indonesia Carbon Forum (ICF), diskusi 
tentang pasar karbon di Indonesia dengan menghadirkan 
seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan 
pasar karbon, mulai dari pemerintah, swasta, dan para 
ahli untuk turut serta mendorong dan mengembangkan 
pasar karbon di Indonesia. Acara ini dibagi ke dalam 
tiga panel. Panel pertama yang berjudul “Navigating The 
Carbon Market in Indonesia” dihadiri oleh Kementerian 
ESDM, Indonesia Research Institute for Decarbonization 
(IRID) dan Kementerian Perdagangan. Sementara panel 
kedua yang bertajuk “Transition To Low Carbon Emissions” 
dihadiri oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, KADIN, Komisi 
VII DPR, IRID dan Gunung Capital. Terakhir, penutup yang 
berjudul “Carbon Trading In Indonesia - Opportunities and 
Challenges” dihadiri oleh Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, IESR, PT Rimba Makmur Utama, dan PT Pan 
Brothers Tbk.
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Melirik Antusiasme 
Transaksi Mata
Uang Asing
Selama 2021
Oleh: Nikolas Prasetia

Transaksi mata uang 
asing (forex) menjadi 
salah instrumen 
yang paling menarik 

dibandingkan instrumen 
investasi lain yang serupa. 
Penyebabnya antara lain 
adalah fluktuasi harga 
yang memikat, sehingga 
para pelaku pasar dapat 
bertransaksi dalam jangka 
waktu yang lebih singkat 
dibandingkan instrumen lain. 

Adanya mekanisme 
margin atau leverage 
yang memberikan daya 
ungkit yang lebih besar, 
juga menarik minat pelaku 
pasar, sebab mekanisme 
tersebut menyajikan potensi 
keuntungan lebih baik.

Dalam analisis pasar 
forex, banyak hal-hal yang 
tidak dapat diabaikan, 
seperti kondisi ekonomi 
dan geopolitik global yang 
memengaruhi pergerakan 
mata uang asing, khususnya 
pada pergerakan fluktuasi 
mata uang berbasis harian 

Kondisi switching tersebut memang mudah terjadi ketika ada 
isu besar yang terus menerus memengaruhi kondisi transaksi 
pasar global. Sepanjang 2021, sejumlah isu besar menjadi 
penyebab tingginya fluktuasi pasar. Diantaranya adalah 
pertambahan dan penurunan kasus harian COVID-19 di 
seluruh dunia akibat mutasi baru virus COVID-19 yang lebih 
mudah menyebar, serta pasar yang menantikan perubahan 
kebijakan moneter Amerika Serikat dari stimulus menjadi 
kembali pengetatan ekonomi akibat optimisme redanya 
badai COVID-19. 

Tahun 2021 masih menaruh perhatian pada penyebaran 
COVID-19. Tercatat hingga kuartal ketiga, sudah terjadi 
tiga kali gelombang kenaikan kasus COVID-19. Kenaikan 
kasus sepanjang tahun 2021 terjadi silih berganti dari benua 
Amerika hingga Australia. Negara-negara yang mengalami 
peningkatan kasus pun biasanya melakukan pengurangan 
kegiatan yang berdampak pada rendahnya aktivitas 
ekonomi dan berujung pada lemahnya kesehatan ekonomi 
negara tersebut. Hingga Agustus 2021, lima pasangan mata 
uang yang sering ditransaksikan adalah AUDUSD, GBPUSD, 
AUDNZD, EURUSD, dan EURJPY. Masing-masing pasangan 
mata uang ini memiliki sentimen yang berbeda-beda terkait 
penyebaran COVID-19 dan isu perubahan kebijakan 
moneter AS.

AUDUSD – COVID-19 Melonjak, Harga Bijih Besi 
Mengalami Tekanan Tajam
Gerak harga AUDUSD hingga Agustus 2021 menunjukan 
tren menurun. Kenaikan kasus COVID-19 di Australia, serta 
harapan atas perubahan kebijakan ekonomi di AS, turut 
memberikan tekanan pada nilai Dolar Australia. 
Selain itu, bijih besi yang menjadi salah satu komoditas 
utama Australia, mengalami penurunan harga di sejumlah 
bursa luar negeri. Lemahnya harga bijih besi ini berdampak 
pada melemahnya kondisi nilai mata uang Dolar Australia 
terhadap Dolar Amerika Serikat.

GBPUSD – Dijepit Brexit dan Optimisme 
Penanganan COVID-19
Sepanjang tahun 2021, Poundsterling (GBP) justru 
menunjukkan ketahanannya terhadap dominasi USD yang 
rata-rata dialami oleh mata uang utama lainnya. Berbagai 
faktor memengaruhi penilaian pasar terhadap GBP. Oleh 
karena itu, GBPUSD selalu mempunyai sentimen tersendiri 
untuk diperhatikan. Sentimen Brexit masih menjadi tajuk 
utama yang dinanti-nantikan para pedagang GBPUSD. 
Pasalnya, kabar-kabar dari Brexit Saga cenderung 
menjauhkan pergerakan pasangan dari dominansi USD 
atau sentimen pasar secara keseluruhan. Salah satunya 

dan berbasis intra-hari. Tingginya fluktuasi dan ramainya isu ekonomi biasanya menjadi 
salah satu faktor pendorong tingginya minat transaksi pada sejumlah pasangan mata uang. 
Semakin tinggi minat transaksi pada suatu pasangan mata uang, maka likuiditas juga semakin 
tinggi. Hal ini juga bisa menjadikan tingkat fluktuasi pasar semakin menarik.

Dalam empat tahun terakhir, sejak produk forex ditransaksikan melalui mekanisme transaksi 
di bursa ICDX, telah terjadi peningkatan volume transaksi yang cukup menarik. Pada tahun 
2020, pertumbuhan transaksi kontrak mata uang asing di ICDX menunjukan kenaikan 
pertumbuhan hingga 23% dalam satu tahun. 

Sementara sejak Januari hingga Agustus 2021, pertumbuhan transaksi mengalami sedikit 
penurunan sekitar 19% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan 
volume transaksi ini disebabkan oleh adanya switching ke kontrak lainnya, yakni kontrak gulir 
emas yang pada periode mengalami pertumbuhan 100% pada tahun 2021 (Januari-Agustus) 
dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

terkait sikap kooperatif dari Inggris maupun Uni Eropa 
yang telah beberapa kali mengangkat harga GBPUSD. 
Sebaliknya, sejumlah berita negatif menekan pasangan 
GBPUSD, diantaranya adalah “benang kusut” di salah satu 
poin kesepakatan, seperti masalah Irlandia Utara.

Selain itu, Inggris masih dikenal akan sikap-sikapnya 
dalam penanganan pandemi yang cenderung terlalu 
optimis. Momentum seperti saat otoritas setempat bergegas 
melakukan pembukaan ekonomi, sementara mayoritas 
ilmuwan menolak, telah beberapa kali menekan harga. 
Namun, ambisi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson yang 
sejalan dengan percepatan tingkat vaksinasi yang memimpin 
di antara negara-negara lainnya, lebih diapresiasi pasar 
dan menyumbang fondasi cukup kuat bagi GBPUSD.

AUDNZD – Perbedaan Kondisi Ekonomi yang 
Mencolok
Sejak kuartal pertama tahun 
2021 perbedaan kondisi 
ekonomi yang terlihat 
dari rilisnya data ekonomi 
Australia dan New Zealand 
untuk periode kuartal 
keempat tahun 2020 dengan 
rilis GDP kuartal keempat 
tahun 2020 untuk Australia 
menunjukan rilis yang lebih 
dominan dibandingkan rilis 
data dari New Zealand. Data 
GDP tersebut menunjukan kondisi ekonomi yang lebih baik 
pada kuartal terakhir 2020 pada Australia dibandingkan 
New Zealand. Kondisi fundamental yang berbeda tersebut 
cukup menarik pelaku pasar untuk bertransaksi karena 
memberikan tren perdagangan yang cukup jelas.

EURUSD – Pasangan dengan Tren Datar di Tengah 
Peliknya COVID-19
Tren perdagangan selama delapan bulan pertama 2021 
memang tidak semenarik pasangan mata uang lainnya. 
Namun, EURUSD yang tergolong sebagai pasangan mata 
uang utama dari sisi likuiditas dan volume transaksi, gerak 
harga yang relatif datar sepanjang delapan bulan pertama 
masih mendapat minat transaksi dari para pelaku pasar. 
Di Eropa, laju pertumbuhan harian COVID-19 menunjukan 
gelombang kedua dan ketiga. Namun pergerakan harga 
EURUSD mayoritas dipengaruhi oleh sentimen dari AS, 
terutama dengan membaiknya sebagian besar data ekonomi 
dan sejumlah pejabat the Fed yang mulai meyakini akan 
adanya perubahan kebijakan moneter dalam waktu dekat.

EURJPY – Cross Pair dengan Pergerakan Menarik
Sebagai mata uang cross pair, alasan utama EURJPY cukup 
berhasil menarik para trader adalah volatilitasnya yang 
menggiurkan. Selama sesi perdagangan tertentu, saat 
pasangan-pasangan major pair cenderung tenang atau tidak 
aktif, cross-pair justru menunjukkan pergerakan sebaliknya 
atau sangat aktif. Contohnya selama sesi Asia, major pair 
EURUSD mungkin akan mengalami penurunan volatilitas, 
sementara cross pair EURJPY mungkin sedang sangat aktif 
diperdagangkan. Selain itu dari sisi fundamental, EURJPY 
sama-sama mewakilkan mata uang yang sensitif terhadap 
risk appetite pasar. Euro sebagai refleksi searah, sebaliknya 
Japanese Yen sebagai salah satu safe haven tradisional. 
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Permasalahan mengenai pemanasan global dan 
perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama. 
Mengutip laporan IPCC, Climate Change 2021, 

pengaruh manusia menyebabkan iklim semakin hangat 
pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
setidaknya dalam 2000 tahun terakhir. Mengacu pada 
kajian terbaru mengenai tingkat emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK), pemerintah Indonesia telah menetapkan target 
unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai 
dengan 41% dibandingkan skenario Business as Usual (BaU) 
di tahun 2030. 

Sementara waktu terus berjalan, Indonesia perlu segera 
mengambil langkah konkret untuk mewujudkan target 
tersebut. Pemerintah sebagai regulator dapat melakukan 
penguatan dan implementasi kebijakan terkait strategi 
jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim 
2050. Pihak swasta pun juga perlu beralih untuk menetapkan 
tujuan dan menjalankan operasional bisnis berbasis sains 
yang dapat memberikan dampak terukur ke pasar. 

Salah satu mekanisme yang sekiranya dapat mewujudkan 
target iklim tersebut adalah perdagangan kredit karbon. 
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. Perdagangan ini diperkirakan dapat 
berkontribusi hingga lebih dari 150 miliar USD bagi 
perekonomian Indonesia. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu bergerak cepat dalam 
mengambil peran untuk memitigasi risiko pemanasan 
global dan memimpin pasar perdagangan karbon di skala 
internasional. 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.

“Sejak awal berdiri, ICDX berkomitmen untuk memajukan 
Indonesia khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan 

Komitmen Hijau ICDX GroupKomitmen Hijau ICDX Group
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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.

“ICDX Group tidak hanya akan menyempurnakan pasar 
karbon di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur pasar 
yang terorganisir, tetapi kami juga ingin memberikan dampak 
nyata untuk membantu pemerintah mencapai Nationally 
Determined Contributions (NDC) Indonesia salah satunya 
melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
ditujukan untuk proyek pengembangan pengurangan emisi 
karbon,” lanjutnya.

ICDX Group berkomitmen dalam dasawarsa mendatang 
untuk menjalankan praktik bisnis secara bertanggung 
jawab dengan fokus pada penurunan emisi karbon, seraya 
berusaha untuk berkontribusi dalam diskusi global tentang 
masa depan bumi. Komitmen ini didukung dengan kesiapan 
infrastruktur ICDX dalam memfasilitasi perdagangan 
komoditas di Indonesia melalui ekosistem yang terstruktur 
dan terintegrasi dengan lembaga kliring dan pusat logistik.

Upaya ICDX Group untuk mendukung pemerintah Indonesia 
mencapai target iklim dan pembangunannya diawali dengan 
mengidentifikasi lima langkah utama untuk mendukung 
perusahaan mencapai net zero emission yakni:
• Mendukung dan menandatangani penetapan target 
   pengurangan emisi berbasis sains sesuai dengan kriteria 
   dan rekomendasi inisiatif Science Based Targets (SBTi)
• Memenuhi sebagian besar kebutuhan energi perusahaan 
   dari sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan
• Mengimbangi emisi (offset) dari konsumsi listrik 
   perusahaan, perjalanan karyawan, konsumsi kertas, dan 
   sumber emisi lain yang relevan mulai 2022
• Mengadvokasi dan mengusahakan misi netral karbon 
   kepada anggota serta pemangku kepentingan yang  
   tergabung dalam ekosistem bisnis ICDX Group melalui 
   edukasi dan workshop
• Mengomunikasikan dan menerapkan program sadar jejak 
   karbon di internal perusahaan untuk mendorong praktik 
   tempat kerja yang bertanggung jawab.
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Jejak Langkah
Bersama Member

Sosialisasi Perdagangan Emas Digital
Pada 22 Februari 2021, ICDX mengadakan Sosialisasi 
Perdagangan Emas Digital dengan mengundang para 
pelaku industri emas digital di Indonesia. Acara ini dibuka 
dengan sambutan oleh Direktur Utama BKDI Lamon Rutten 
dan Direktur Utama ICH Nursalam, lalu dilanjutkan oleh 
Vice President Research & Development ICDX Isa Djohari, 
yang menjelaskan terkait peraturan tata tertib dan rencana 
pembentukan ekosistem perdagangan emas digital 
terintegrasi yang fokus pada keamanan dan transparansi 
transaksi emas digital. Ekosistem perdagangan terpadu 
akan memberikan kenyamanan transaksi bagi masyarakat 
dan legalitas transaksi untuk para pelaku pasar emas digital. 
Mitigasi risiko ketersediaan emas yang ditransaksikan 
melalui platform pelaku pasar emas digital, dilakukan 

ICDX  Membership

dengan pelaporan transaksi yang diverifikasi oleh bursa dan 
penjaminan ketersediaan emas di depository oleh lembaga 
kliring.

Btari Nadine & Nathasya Susanto

Cluster Sharing Session
Mengawali 2021, ICDX mengadakan sharing session 
bersama para anggotanya pada 24-25 Maret 2021.Sharing 
session di awal tahun 2021 menghadirkan seluruh divisi-
divisi ICDX yang berkaitan erat dengan para anggotanya. 
Pembahasan dimulai dengan produk multilateral ICDX 
(GOFX), mekanisme sistem multilateral, mendorong 
online presence di era pandemi, peningkatan literasi dan 
kompetensi PBK, sosialisasi sistem pengawasan tunggal, 

ICDX Membership

sistem pendaftaran online, serta penanganan pengaduan 
dan mediasi online.

Ekosistem Perdagangan Aset Kripto Terintegrasi
Perdagangan aset kripto di Indonesia berkembang cukup 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hal yang 
menjadi perhatian seiring dengan perkembangan ini adalah 
penjaminan transaksi aset kripto. Pedagang aset kripto wajib 
melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada bursa dan 
lembaga kliring untuk menjaga keamanan data informasi. 
Lembaga kliring akan mengawasi aset kepemilikan yang 
disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto, 
serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada 
bank penyimpan dana aset kripto. Mekanisme tersebut 
disampaikan langsung oleh ICDX dan ICH kepada pedagang 
aset kripto dalam diskusi dan sosialisasi terkait perdagangan 
aset kripto di Indonesia, tepatnya pada 3 Maret 2021.

Bursa ICDX dan Lembaga Kliring ICH bersama Pos Indonesia 
dan Partner Bangun Ekosistem Syariah Berbasis Perdagangan 

Fisik Emas Digital
PT Pos Indonesia (Persero) melalui Aplikasi PosGO 
Syariah membangun Ekosistem Syariah Pertama dengan 

Perdagangan Fisik Emas Digital sebagai dasar ekosistem, 
serta menggandeng ICDX dan ICH dalam pelaksanaannya. 
Salah satu tulang punggung utama PosGo Syariah adalah 
platform perdagangan fisik emas secara digital PosGold, yang 
dikembangkan bersama Bullion Ecosystem International, ABI 
Komoditi Berjangka dan perdagangan yang difasilitasi oleh 
ICDX dan ICH.

Penyegaran Mekanisme E-Reporting Bappebti
Sejalan dengan digitalisasi dalam berbagai proses 
operasional usaha, Bappebti pun secara rutin melakukan 
pembaruan dalam sistem digitalnya, termasuk sistem 
e-reporting. Pada 10-12 Mei 2021, ICDX mengadakan 
rangkaian acara sosialisasi terkait mekanisme e-reporting 
dengan Bappebti sebagai narasumber. 

Halalbihalal Member ICDX
Menutup bulan suci Ramadan, ICDX mengadakan 
halalbihalal sederhana bersama para anggota pialang. 
Acara ini dikhususkan sebagai momen maaf-memaafkan 
setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan.
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Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Pengaduan 
Nasabah PBK 
Nasabah menjadi prioritas utama dalam pelayanan pialang-
pialang berjangka. Tidak hanya memberikan panduan dan 
responsif, pialang berjangka juga perlu memerhatikan 
keresahan nasabah, atau yang biasanya tertuang dalam 
laporan pengaduan. Pada 28 Juni 2021, ICDX mengadakan 
sosialisasi dan edukasi terkait hal ini, dengan mengundang 
Bappebti, Aspebtindo dan BAKTI sebagai narasumber.

Sosialisasi Penggunaan Kurs Jisdor Bank Indonesia
dalam Pelaporan Keuangan
Jika laporan keuangan perusahaan biasanya menggunakan 
kurs tengah (mid rate) Bank Indonesia (BI), kini sudah 
berlaku penggunaan kurs JISDOR dalam laporan 
keuangan. Akurasi menjadi alasan peralihan ini. Acuan 
yang digunakan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai 
dasar penyusunan laporan. Saat ini, kurs JISDOR menjadi 
acuan dalam setiap transaksi yang melibatkan dolar AS, 
dan berlaku untuk lembaga perbankan maupun non-bank. 
Hal ini berlaku tak terkecuali untuk industri perdagangan 
berjangka komoditi dan regulatornya, Bappebti. Terkait 
hal ini, ICDX Group melakukan sosialisasi kepada para 
anggotanya pada 30 Juli 2021.

Pertemuan Pedagang Emas Digital
Melanjutkan persetujuan Bappebti untuk ICDX dan ICH 
sebagai penyelenggara Pasar Fisik Emas Digital, ICDX 
menyelenggarakan pertemuan dengan para pedagang emas 
digital terkemuka di Indonesia pada 17 September 2021, 
yang membahas lebih dalam mengenai integrasi bursa, 
lembaga kliring, dan pedagang emas digital dalam Pasar 
Fisik Emas Digital ini. Menurut Vice President Membership 

ICDX, Yohanes F. Silaen, investor emas diharapkan merasa 
lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi emas digital, 
sebab adanya penjaminan ketersediaan dari lembaga kliring 
dan peningkatan layanan, baik kepada investor maupun 
pedagang emas digital.

Sistem Laporan Kliring Produk Multilateral
Produk multilateral menjadi salah satu produk PBK yang 
menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. 
Mekanisme perdagangan multilateral digadang dapat 
menjadi masa depan industri dalam jangka panjang, sebab 
pelaku pasar bertransaksi langsung di bursa tanpa intervensi 
pihak lain. Maka dari itu, pada 26 November 2021, ICH 
mengadakan sosialisasi pelaporan kliring transaksi untuk 
khusus produk multilateral.

Perayaan Akhir Tahun 2021 Bersama Member
Sepanjang 2021, para anggota ICDX terus mencatatkan 
prestasi gemilang, yang mana turut berkontribusi besar 
dalam perkembangan industri perdagangan berjangka 
komoditi. Jelang akhir tahun, ICDX ingin mengapresiasi para 
anggotanya dengan perayaan santai di atas kapal phinisi, 
tepatnya pada Jumat, 17 Desember 2021. Turut hadir dalam 
acara ini adalah jajaran direksi ICDX dan para pengurus di 
lingkungan Bappebti.

ICDX Group Insight

Milestones
ICDX
Sepanjang
2021
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ICDX Group Insight

Sepanjang 2021, ICDX telah menorehkan sejumlah 
prestasi. Mulai dari harga timah yang terus menunjukkan 
performa gemilang, hingga kenaikan volume dan nilai 

perdagangan di bursa ICDX dibandingkan tahun 2020. Di 
tahun 2022, ICDX akan memulai komitmen baru dalam 
menurunkan emisi karbon. 

Pembukaan
Perdagangan
Berjangka
Komoditi 2022
Oleh: Btari Nadine

“Menyongsong tahun 2022 ini, ICDX akan berupaya 
melaksanakan bisnisnya dengan tetap mempertimbangkan 
sisi kesejahteraan, baik dalam lingkup sosial maupun 
lingkungan. Mengingat pentingnya peran Indonesia 
dalam penanggulangan masalah iklim global, ICDX 
telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam 
mencapai target iklim dengan berupaya mewujudkan bursa 
komoditi yang netral karbon.”

Bursa Komoditi

CO2:
Indikator GRK
Penyebab Emisi Global
Oleh: Girta Yoga

“ICDX and ICH are committed in playing the important role of 
supporting the government’s plan to strengthen commodity 
futures trading as one of the efforts to further develop the 
economy, by continuing to innovate in bringing new, high 
demand, multilateral products as well as to provide security 
and guarantees for trade.”

“Sinergitas antara berbagai pihak, termasuk bursa sebagai 
penyelenggara, pemerintah, pedagang, pialang dan rekan 
bisnis lainnya, kami harapkan mampu mengakselerasi 
pencapaian industri PBK di tahun 2022.”

“Untuk itu saya, Plt. Kepala BAPPEBTI, Kementerian 
Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, meresmikan 
Pembukaan Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2022!

Mari kita lanjutkan tahun 2022 ini dengan penuh semangat, 
kerja keras, dan kebersamaan dalam memajukan 
perekonomian bangsa melalui perdagangan berjangka 
komoditi.”

“Dengan kolaborasi yang kita lakukan, kita percaya bahwa 
transaksi multilateral bisa naik. “

“Perdagangan karbon sudah dapat diimplementasikan 
dengan cepat dan tepat menggunakan undang-undang 
perdagangan berjangka komoditi.”
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Bursa Komoditi

G
as Rumah Kaca (GRK) merupakan gas di 
atmosfer yang dilepaskan oleh berbagai 
kegiatan manusia. Karena GRK ini memiliki 
kemampuan untuk menyerap radiasi matahari 

di atmosfer, pada akhirnya suhu permukaan bumi secara 
global pun ikut meningkat, atau yang dikenal dengan 
fenomena pemanasan global.

Berdasarkan klasifikasi dari Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), GRK digolongkan menjadi 
enam jenis yaitu Karbon Dioksida (CO2), Metana 
(CH4), Dinitrioksida (N2O), Sulfurheksafluorida (SF6), 
Perfluorokarbon (PFCS) dan Hidrofluorokarbon (HFCS).
Meskipun demikian, dalam berbagai pembahasan 
internasional mengenai perubahan iklim, hampir semua 
topik cenderung akan berfokus pada CO2 sebagai tolak 
ukur dari GRK secara global. Hal ini antara lain disebabkan 
karena CO2 memiliki masa bertahan di atmosfer yang 
paling lama dibanding GRK lainnya, dimana dalam 
laporan IPCC disebutkan bahwa CO2 dapat bertahan di 
atmosfer hingga 1,000 tahun untuk bisa terurai. Dan turut 
menambah kompleksitas, dalam proses penguraiannya, 
sekitar tiga perempat dari CO2 yang dilepaskan diserap 
oleh permukaan laut selama beberapa dekade dan sisanya 
memerlukan proses netralisir jangka panjang oleh berbagai 
proses geologi, yang dapat memakan waktu ribuan tahun 
lamanya.

Selain itu, CO2 juga merupakan GRK yang berkontribusi 
paling besar terhadap emisi global. Berdasarkan data yang 
dirilis oleh CAIT Climate Data Explorer, aktivitas global 
saat ini secara kolektif mengeluarkan sekitar 50 miliar ton 
CO2e setiap tahun atau dari 40% lebih tinggi dari emisi 
pada tahun 1990, sekitar 35 miliar ton. Dari total emisi 
yang dikeluarkan tersebut, CO2 merupakan gas rumah 

kaca paling dominan, dimana berdasarkan penelitian yang 
dilakukan karbon dioksida berkontribusi sekitar 74.4% dari 
total emisi, disusul oleh CH4 (17.3%), N2O (6.2%), dan 
emisi lainnya – HFC, CFC, SF6 – sebesar 2.1 persen.

Standar Internasional Penghitungan GRK
Masing-masing GRK memiliki kemampuan menyerap energi 
(dikenal dengan istilah “radiative efficiency”) yang berbeda, 
dan waktu bertahan yang berbeda pula di atmosfer 
(dikenal dengan istilah “lifetime”), sehingga tentunya akan 
menghasilkan efek pemanasan yang berbeda pula. Emisi 
yang dihasilkan 1 ton metana tidak akan sama dengan 
emisi dari 1 ton CO2. Oleh karenanya, diperlukan standar 
penghitungan agar semua GRK yang berbeda-beda 
tersebut dapat dijumlahkan dan dikonversi ke satu ukuran 
yang sama. 

Rubrik UtamaBursa Komoditi

Dalam proses penghitungan, emisi global 
diukur berdasarkan satuan “Setara Karbon 
Dioksida” atau lebih dikenal dengan “CO2e”. 
Satuan ini merupakan standar yang diadopsi 
oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 
Perubahan Iklim (UNFCCC), dan telah 
digunakan sebagai satuan dalam pelaporan 
GRK resmi dan penetapan target emisi, baik 
oleh Negara maupun institusi.

Untuk mengkonversi gas non-CO2 menjadi 
setara karbon dioksida dilakukan dengan 
mengalikan massa dari tiap GRK (misalnya, 
kilogram metana yang dipancarkan) dengan 
faktor Global Warming Potential (GWP) 
– mengukur dampak pemanasan GRK 
dibandingkan dengan CO2 selama jangka 
waktu tertentu yang dipilih. Umumnya standar 
untuk mengevaluasi GWP ditetapkan dalam 
skala waktu 100 tahun (GWP100). 

Karena penghitungan semua GWP relatif 
terhadap CO2, maka dapat dipastikan 
bahwa semakin lama jangka waktu GWP 
yang digunakan, maka GRK dengan lifetime 
lebih lama akan menghasilkan emisi yang 
semakin besar. Jangka waktu GWP yang 
digunakan sebagai basis perhitungan juga 
perlu mempertimbangkan lifetime daripada 
GRK yang akan dihitung. 

Misalnya, metana (CH4) memiliki nilai 
GWP100 sebesar 28 CO2e artinya dari 1 kg 
metana dapat melepaskan 28 kali jumlah 
emisi dibandingkan rata-rata 1 kg CO2 
selama 100 tahun ke depan. Namun, metana 
memiliki lifetime yang singkat (12 hingga 15 
tahun di atmosfer), sehingga dampak emisi 
yang dikeluarkan tentunya akan berkurang 
beberapa dekade setelah dilepaskan, berbeda 
halnya jika yang dilepaskan adalah CO2 yang 
memiliki lifetime lama (300 hingga 1,000 
tahun). Penggunaan GWP100 dapat salah 
menggambarkan dampak dari GRK yang 

memiliki lifetime singkat, sehingga banyak pakar yang menggunakan 
jangka waktu yang lebih pendek yaitu dalam skala waktu 20 tahun 
(GWP20) karena dianggap memberikan indikasi potensi pemanasan 
yang lebih sesuai. Untuk GWP20, metana memiliki nilai emisi sebesar 
84 CO2e.

Standar GWP sendiri dikembangkan oleh IPCC sejak tahun 1990, dan di 
bawah aturan United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), standar pelaporan GRK secara internasional mengharuskan 
penggunaan nilai GWP dalam pembuatan laporannya. Standar ini mulai 
diterapkan dalam laporan IPCC tahun 2007, Fourth Assessment Report 
(AR4).

Selain GWP, dalam laporan AR4 yang dirilis IPCC juga menyebutkan 
standar lain yang juga dipakai yaitu Global Temperature-change Potential 
(GTP), yang diperkenalkan oleh Shine et al pada tahun 2005. Meski 
sama-sama dihitung relatif terhadap CO2, namun yang membedakan 
keduanya adalah GWP digunakan sebagai ukuran panas yang diserap 
selama periode waktu tertentu, sedangkan GTP sebagai ukuran 
perubahan suhu pada akhir periode waktu tertentu. Mengambil contoh 
metana sebelumnya, dengan menggunakan standar GTP100, nilai emisi 
yang dihasilkan adalah 4 CO2e, dan 67 CO2e jika menggunakan 
GTP20.

Dalam proses penghitungannya, GTP lebih rumit dibanding GWP, karena 
memerlukan pemodelan seberapa besar respon sistem iklim terhadap 
peningkatan konsentrasi GRK (sensitivitas iklim) dan seberapa cepat 
sistem merespons (sebagian didasarkan pada bagaimana laut menyerap 
panas).

Ketahui Jejak Karbon Sebelum Kurangi Emisi Karbon
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, emisi 
karbon direfleksikan dengan “Setara Karbon Dioksida 
(CO2e)”. Jumlah dari emisi karbon yang dilepaskan ini 
dikenal luas dengan sebutan jejak karbon atau carbon 
footprint. Hal pertama yang terpenting untuk dilakukan 
sebelum memikirkan mengenai pengurangan jejak karbon 
ini adalah mengetahui berapa jejak karbon yang kita 
hasilkan.

Saat ini banyak “kalkulator karbon online” yang dapat 
digunakan untuk membantu mengukur dan memahami 
dampak dari aktivitas yang dilakukan. Biasanya untuk 
kalkulator versi gratis belum mencakup semua emisi yang 
berasal dari rantai pasokan seperti produk dan layanan 

yang dibeli, limbah, air, dan logistik yang dialihdayakan, 
namun setidaknya melalui kalkulator ini dapat diukur 
seberapa banyak kita ikut menyumbang pemanasan global 
pada bumi, satu-satunya planet layak huni, ini sehingga 
dapat menjadi acuan untuk lebih peduli lingkungan.

Rubrik Utama

Market Outlook 2022
Pemulihan Ekonomi Belum 
Sempurna di 2021, Adakah 

Optimisme di 2022?
Oleh: Muhammad Dzaki Adani

Sepanjang tahun 2021 pemulihan global masih terlihat 
berlanjut, tetapi momentumnya cenderung melemah 
dan ketidakpastian masih tinggi di mata pasar. 

Dampak disrupsi dan kekhawatiran yang masih bersumber 
dari tajuk COVID-19 terlihat masih persisten, terutama 
dalam rentang waktu jangka menengah. Di balik itu, akses 
vaksin dan penyesuaian kebijakan awal untuk melawan 
ketakutan utama pasca krisis, yaitu inflasi, jadi pendorong 
utama kesenjangan tersebut.

Sebagaimana terlihat dari kinerja emas dan Dolar AS, dua 
acuan aset yang paling merepresentasikan sentimen pasar, 
pelarian pasar untuk aset safe haven cenderung mengarah ke 
Dolar AS, yang hingga November 2021 telah membukukan 
kenaikan YTD sebesar 5.97 persen. Hal ini mengindikasikan 
bahwa fokus pasar terhadap pemulihan ekonomi mayoritas 
tertuju pada tajuk-tajuk di AS. 

Menurut Goldman Sachs, ekonomi global diproyeksikan 
tumbuh 5.9% pada 2021 dan 4.5% pada 2022, 0.1 poin 
persentase lebih rendah untuk 2021 daripada perkiraan 
pertengahan tahun yang dirilis di bulan Juli lalu. Revisi 
penurunan tahun 2021 mencerminkan penurunan laju 
pemulihan untuk beberapa negara yang mewakilkan kategori 
ekonomi maju—sebagian karena gangguan pasokan. 

Sementara untuk negara berkembang berpenghasilan 
rendah, sebagian besar karena memburuknya pandemi, 
seperti yang melanda India dan Indonesia pada Q3 2021. 
Penyebaran varian Delta yang cepat dan ancaman varian 
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baru, meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa cepat 
pandemi dapat diatasi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit 
dengan ruang gerak yang terbatas. Namun, hal ini sebagian 
diimbangi oleh prospek jangka pendek yang lebih kuat 
antara pasar-pasar di negara dan ekonomi berkembang.

Update Pandemi COVID-19 di Tahun 2021
Akses vaksin tetap menjadi pendorong utama penilaian 
dalam penanganan pandemi secara global. Banyak negara 
maju telah melihat kemajuan luar biasa dalam tingkat 
vaksinasi sejak  distribusi massif di April 2021. Sebaliknya, 
sebagian besar negara ekonomi berkembang memiliki laju 
vaksinasi yang jauh lebih lambat, terhambat oleh kurangnya 
pasokan dan pembatasan ekspor.

• Secara detail sekitar 58% populasi di negara maju telah 
   divaksinasi lengkap. Sementara, sekitar 36% di ekonomi 
  pasar berkembang (emerging market) dan kurang dari 
 5% di negara berkembang berpenghasilan rendah 
   memiliki populasi tervaksinasi lebih rendah.

Gambar 2: Progress Vaksinasi Tiap Klasifikasi Perekonomian Negara

• Menurut pengamat, selama perbedaan besar dalam akses 
   vaksin ada, maka ketidaksetaraan dalam hasil kesehatan 
 dan ekonomi akan meningkat. Hal ini mendorong 
   kesenjangan lebih lanjut antarnegara, yakni antara pihak 
  yang dapat menantikan normalisasi (negara ekonomi 
  maju) denga n pihak yang berjuang terhadap dampak 
     pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi. Tekanan untuk 
 vaksinasi booster di negara-negara dengan tingkat 
    vaksinasi tinggi dapat menunda akses di negara lain yang 
   masih dalam tahap awal untuk mendapat dosis pertama.

Peredaran virus yang terus meluas, terutama di negara-
negara dengan tingkat vaksinasi rendah, menimbulkan 
ancaman bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi yang tak 
bisa dihiraukan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan 
bahwa varian yang lebih menular dan mematikan 
kemungkinan akan berkembang selama masih banyak 
populasi dunia yang belum terlindungi vaksin.

Indikator Ekonomi Semasa Pandemi per Kuartal-III 2021
Pemulihan pasca-pandemi memang diharapkan akan 
terjadi sangat kuat, dengan sebagian besar ekonomi maju 
telah berhasil melaporkan serangkaian indikator ekonomi 
utamanya untuk berhasil keluar dari jurang dampak negatif 
pandemi dan akan terus berlangsung dalam fase pemulihan. 
Sejumlah data penting terkini menyimpulkan bahwa 
pemulihan berlanjut, tetapi dengan beberapa pelemahan di 
Q3, bahkan hampir meluas di seluruh sektor.

Mengingat sifat pemulihan yang belum dapat dipetakan 
dan berlangsung lambat, ketidakpastian yang cukup besar 
tetap ada, terutama tentang kebijakan moneter, prospek 
inflasi, dan kesenjangan ekonomi. Gangguan pasokan 
yang berkepanjangan, guncangan harga komoditas dan 
perumahan, komitmen pengeluaran jangka panjang, serta 
penurunan ekspektasi inflasi dapat menyebabkan inflasi yang 
jauh lebih tinggi daripada yang ditargetkan sebelumnya.

Sejak awal 2021, inflasi yang diukur dengan indikator 
inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) utama telah meningkat 
di ekonomi pasar maju dan berkembang, terutama AS. 
Terlepas dari ketidakpastian besar tentang pengukuran 
kesenjangan output di sekitar pandemi, hubungan yang 
signifikan tetap ada antara kelesuan ekonomi dan inflasi. 

Source: International Monetary Fund (IMF)

Source: International Monetary Fund (IMF)

Gambar 4: Indikator Aktivitas Global

Source: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Gambar 3: Jumlah Kasus Kematian COVID-19 Ekspektasi inflasi jangka panjang sejauh ini relatif tetap, 
dengan sedikit bukti bahwa langkah-langkah kebijakan luar 
biasa telah menghilangkan ekspektasi tersebut. Untuk saat 
ini, inflasi diperkirakan akan kembali ke tingkat sebelum 
pandemi pada pertengahan 2022 secara global.

Dari perspektif makroekonomi, kenaikan inflasi berkelanjutan 
di negara maju, yang menyebabkan penarikan akomodasi 
moneter tak terduga, dapat mengganggu pasar keuangan. 
Pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang akan 
sangat terpengaruh dari efek limpahan yang dihasilkan 
melalui arus keluar modal dan depresiasi nilai tukar, seperti 
yang terjadi pada tahun 2013. Inflasi yang tinggi akan 
cenderung merugikan masyarakat yang bergantung pada 
pendapatan individu yang rendah, sebab daya beli rendah. 
Di sisi lain, pemberi pinjaman juga dapat dirugikan sebab 
nilai bunga bisa jadi tidak berhasil mengalahkan inflasi. 
Oleh karena itu, inflasi dapat memiliki konsekuensi distribusi 
yang kompleks.

Inflasi komoditas inti, seperti makanan dan energi, sejauh ini 
telah menjadi pendorong utama inflasi inti utama dengan 
beberapa alasan:
• Dunia secara efektif ‘dipaksa’ untuk mengalihkan 
   pengeluaran ke barang daripada jasa ketika pandemi 
   melanda.
• Meski pembatasan dilonggarkan di 2021, permintaan 
   barang tetap stagnan, mengingat sektor jasa masih 
   menghadapi pembatasan bertahap.
• Penutupan pabrik di Asia akibat penyebaran varian Delta, 
   masih mengacaukan rantai pasokan dan mendorong 
   harga barang naik lebih cepat.

Gambar 5: Pertumbuhan Inflasi AS per Indikator Sektor (%)

Source: US’ Census Bureau

Source: Refinitiv

Pemulihan pasar tenaga kerja sedang berlangsung, 
tetapi tidak merata
Pasar tenaga kerja telah menunjukkan pemulihan dari 
“pukulan” dahsyat pada tahun 2020, namun kecepatannya 
tidak merata di seluruh tingkat ekonomi dan pekerja. Tingkat 
ketenagakerjaan di seluruh dunia masih di bawah tingkat 
pra-pandemi. Hal ini mencerminkan campuran kesenjangan 
output negatif, ketakutan pekerja akan infeksi di tempat 
kerja, kendala pengasuhan anak, perubahan permintaan 
tenaga kerja karena otomatisasi meningkat di beberapa 
sektor, penggantian pendapatan melalui skema cuti atau 
tunjangan pengangguran membantu meredam kerugian 
pendapatan, dan friksi dalam pencarian kerja terkait 
kecocokkan kandidat. 

Pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan akan 
memperlambat pemulihan output. Sementara perkembangan 
baru-baru ini menggembirakan, pemulihan lapangan kerja 
diperkirakan akan memperlambat output untuk sebagian 
besar ekonomi. Hal ini mencerminkan kemungkinan 
masalah kesehatan yang masih ada, pendapatan pengganti 
di bawah skema cuti atau tunjangan pengangguran yang 
menutupi hilangnya pendapatan, dan percepatan peralihan 
ke otomatisasi. Semua ekonomi maju diperkirakan akan 
mendapat momentum untuk kembali tingkat output sebelum 
COVID-19 pada akhir tahun 2022, tetapi hanya dua pertiga 
dari total “pekerja yang dirumahkan” yang diproyeksikan 
mendapatkan kembali pekerjaan mereka sebelumnya. 

Pemulihan di AS tergolong lebih baik daripada ekonomi 
maju lainnya. Bagan berikut menunjukkan indikator 
ketenagakerjaan – terutama usia produktif – telah pulih 
dari posisi terendah pandemi, tetapi hanya ke tingkat yang 
dicapai selama resesi yang relatif ringan di awal 1990-an 
dan 2000-an. 

Gambar 6: U.S. 5-year breakeven inflation rate 
(Tingkat inflasi impas 5 tahun AS)

Unemployment Rate,                                                     
October 2019 – October 2021  

Nonfarm Payroll Employment, 
October 2019 – October 2021
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Secara detail, total Nonfarm Payroll Employment hingga 
Oktober 2021 naik menjadi 531.000. Sepanjang 2021, 
pertumbuhan pekerjaan bulanan berada di angka rata-
rata 582.000. Sementara itu, Nonfarm Employment telah 
meningkat sebesar 18.2 juta sejak palung terparahnya 
selama pandemi di bulan April 2020, namun masih turun 
sebesar 4.2 juta atau 2.8% dari tingkat pra-pandemi pada 
Februari 2020. Pertumbuhan pekerjaan tersebar luas 
di bulan Oktober, dengan peningkatan pekerjaan yang 
signifikan terjadi dalam bisnis non-esensial dan perhotelan, 
layanan profesional dan bisnis, manufaktur, transportasi dan 
pergudangan.

Bersamaan dengan itu, peluang keuntungan berkurang 
mengingat tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih 
kurang. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, 
tingkat partisipasi telah bergerak ke samping sejak Agustus 
2020 dan jauh di bawah puncaknya sebelum pandemi. 
Tingkat partisipasi diperkirakan dapat meningkat pada 
tahun 2022—didorong oleh belanja modal bisnis yang lebih 
kuat dan perluasan penciptaan lapangan kerja—namun 
peningkatan kemungkinan akan lambat.

Respon Moneter yang Efektif Dinantikan Pasar

“Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi 
tantangan multidimensi-pertumbuhan lapangan 
kerja yang lemah, meningkatnya inflasi, krisis 
pangan, hingga perubahan iklim–dengan ruang 
terbatas untuk manuver.” - World Bank

Di tingkat nasional, seluruh bauran kebijakan harus 
disesuaikan dengan kondisi pandemi dan ekonomi lokal 
untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan 
secara maksimal sambil melindungi kredibilitas kerangka 
kebijakan. Semakin terbatasnya ruang fiskal di banyak 
negara, membuat pengeluaran untuk kesehatan jadi 
prioritas dan pengeluaran lain direalokasi. Jadi, ketika sektor 
kesehatan membaik, penekanan kebijakan dapat beralih 
fokus pada tujuan struktural jangka panjang.

Kebijakan moneter kini berada di “garis tipis” antara 
mengatasi inflasi dan risiko keuangan dan mendukung 
pemulihan ekonomi. Terkait hal tersebut, kini fokus penggerak 
sentimen pasar tertuju cukup besar pada beberapa negara, 
seperti Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa pasar negara 
berkembang. 

Selagi kebijakan moneter secara umum dapat dilihat 
melalui peningkatan inflasi sementara, bank sentral 
harus siap bertindak cepat jika risiko ekspektasi inflasi 
yang meningkat menjadi lebih material dalam pemulihan 
yang belum dipetakan ini. Bank sentral harus memetakan 
tindakan ke setiap kontingen, mengumumkan alasan yang 
jelas, dan bertindak sejalan dengan komunikasi yang 
sebelumnya disampaikan – agar tidak memberikan kejutan 
yang terlalu besar bagi pasar. Secara umum, kejelasan dan 
tindakan yang konsisten dapat membantu menghindari 
ketidaktepatan kebijakan yang mengacaukan sentimen 
pasar, pasar keuangan dan menghambat pemulihan global.

Untuk fokus saat ini, sebagaimana biasanya The Fed jadi 
trend-setter kebijakan – sikap mereka saat ini adalah 
berencana untuk menyelesaikan tapering sebelum mulai 
menaikkan suku bunga. Dengan asumsi tidak ada pukulan 
signifikan terhadap aktivitas ekonomi dari perkembangan 
negatif pandemi, atau penurunan tekanan inflasi, pasar 
memperkirakan The Fed akan menaikkan laju tapering 
menuju 2022. Berdasarkan sejarah bukan waktu kenaikan 
suku bunga pertama yang penting, melainkan validasi 
efektifitas dan kecepatan setelah kenaikan suku bunga 
dimulai.

Menilik Benchmark Komoditas Sepanjang 2021

Lonjakan harga energi menimbulkan risiko jangka 
pendek yang signifikan terhadap inflasi global dan, jika 
berkelanjutan, juga dapat membebani pertumbuhan di 
negara-negara pengimpor.

Harga energi melonjak pada kuartal ketiga 2021 
dan diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2022; 
menambah tekanan inflasi global dan berpotensi menggeser 
pertumbuhan ekonomi ke negara pengekspor energi dari 
negara pengimpor energi.

Dilansir dari World Bank Commodity Outlook, harga 
energi diperkirakan akan menutup tahun 2021 dengan 
mencatatkan rata-rata kenaikan lebih dari 80% tahun 2021 
dibandingkan tahun lalu. Namun, pada tahun 2022 paruh 
kedua konsolidasi mungkin akan terjadi.

Harga minyak mentah (yang diambil dari rata-rata Brent, 
WTI, dan Dubai) diperkirakan naik 70% secara tahunan di 
rata-rata $70 pada tahun 2021 – dan diproyeksikan menjadi 
$74 per barel pada tahun 2022 karena permintaan minyak 
menguat dan mencapai tingkat pra-pandemi. Minyak 
mentah naik 65% tahun 2021 menjadi $83 per barel. Bensin, 
di atas $3 per galon di sebagian besar negara, lebih mahal 
daripada level terakhir sejak 2014, dengan persediaan pada 
tingkat terendah dalam lima tahun. 

Indeks Komoditi Global,    
Januari 2019 – September 2021 

Proyeksi Harga Minyak Mentah Dunia 
Tahun 2019 – Tahun 2023

Source: World Bank Commodity Outlook

Sementara itu, gas alam, yang menyediakan lebih dari 30% 
dari seluruh listrik AS dan banyak pemanas musim dingin, 
meningkat lebih dari dua kali lipat tahun 2021 menjadi $5 
per juta Btu. Bahkan batu bara meledak, dengan Cina dan 
India menambang secepat mungkin. Harga batu bara AS 
naik 400% tahun 2021 menjadi $270 per ton. Sementara, 
situasinya jauh lebih buruk di Eropa, di mana harga listrik 
naik lima kali lipat

Secara lebih luas, peristiwa tahun 2021 telah menyoroti 
bagaimana perubahan pola cuaca akibat perubahan iklim 
merupakan risiko yang meningkat terhadap pasar energi, 
yang mempengaruhi permintaan dan pasokan. 

Krisis Energi Global 2021 
Cina
Cina menghadapi krisis energi terburuk dalam beberapa 
dekade. Harga untuk logam industri seperti tembaga, 
seng dan aluminium menembus rekor karena kekurangan 
energi di Cina menaikkan biaya listrik dan gas alam. Harga 
aluminium telah mencapai tingkat tertinggi dalam 13 tahun 
terakhir. Krisis energi ini menambah tekanan pada Cina 
menjelang Olimpiade Musim Dingin 2022.

Eropa
Eropa menghadapi kenaikan tajam dalam sektor energi 
selama 2021. Hal ini disebabkan oleh kombinasi beberapa 
kondisi tak menguntungkan:
1. Melonjaknya permintaan gas alam
2. Berkurangnya pasokan dari AS, Norwegia dan Rusia ke 
    pasar Eropa
3. Jumlah pembangkit listrik oleh sumber energi terbarukan 
    seperti angin, air dan energi matahari lebih sedikit
4. Musim dingin membuat cadangan gas Eropa habis

Dari segi politik, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi 
wewenang kepada perusahaan energi raksasa yang 
dikendalikan negara, Gazprom, untuk mulai memompa 
gas alam ekstra ke lokasi penyimpanan gas Eropa, setelah 
Rusia selesai mengisi persediaan gasnya sendiri. Hal ini 
menyebabkan penurunan tajam pada harga sumber daya 
energi global dan mengurangi krisis energi di Eropa secara 
signifikan. Di sisi lain, beberapa kritikus menyalahkan Sistem 
Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS) dan penutupan 
pembangkit nuklir karena berkontribusi keduanya terhadap 
krisis energi. Pada akhir tahun 2021, harga energi Eropa 
terus meningkat. Sementara krisis energi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, terutama gas alam, sangat membebani 
indikator pertumbuhan ekonomi. Krisis energi Eropa pun 
semakin parah dengan penyebaran ke industri pupuk dan 
makanan. Pada 16 November 2021, harga gas alam Eropa 
naik 17% setelah regulator energi Jerman untuk sementara 
menangguhkan persetujuan pipa gas alam Nord Stream 2 
dari Rusia ke Jerman.

Inggris
Sejak Agustus 2021, harga gas alam grosir Eropa yang 
tinggi menyebabkan beberapa pemasok domestik yang lebih 
kecil di Inggris gulung tikar. Pada bulan September 2021, 
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pembelian bahan bakar bensin dan solar oleh konsumen 
di Inggris menyebabkan gangguan serius pada pasokan 
bahan bakar jalan.
 
Amerika Serikat
Pemerintah AS memproyeksikan bahwa pasar minyak global 
akan menjadi kelebihan pasokan dan harga akan turun pada 
awal tahun depan, mendinginkan ekspektasi bahwa Gedung 
Putih dapat memanfaatkan cadangan darurat negara. 
Pemerintahan Biden telah berada di bawah tekanan untuk 
bertindak menekan kenaikan harga bensin yang sekarang 
berada di level tertinggi sejak 2014. Namun, laporan 
tersebut dapat melemahkan argumen untuk pelepasan 

minyak dari Cadangan Minyak Strategis AS. Langkah ini 
menjadi tindakan langsung Biden untuk menurunkan harga, 
terutama setelah OPEC dan sekutunya menolak seruan Biden 
untuk membawa lebih banyak pasokan minyak mentah ke 
pasar global. 

Cadangan Minyak Strategis AS menyimpan lebih dari 600 
juta barel minyak mentah di gua-gua bawah tanah di 
Louisiana dan Texas untuk keadaan darurat besar. Volume 
yang ada cukup besar untuk menggantikan semua minyak 
yang diimpor AS dari OPEC dan sekutunya selama lebih dari 
setahun.

Rangkuman Kondisi Penjuru Dunia Lain

Pada pertengahan 2021, PDB Inggris masih di bawah puncak pra-
pandemi, yakni hampir 4.5%. Para analis melihat banyak ruang 

untuk mengejar pertumbuhan yang kuat karena perbatasan dibuka 
kembali sepenuhnya dan aktivitas menjadi normal.

Kemacetan pasokan dan kekurangan tenaga kerja telah memicu 
kenaikan tajam dalam inflasi yang mendasari dan menciptakan 

kekhawatiran bahwa Bank of England (BoE) dapat memulai kenaikan 
suku bunga pada paruh pertama tahun 2022 – meski tidak mungkin 

agresif.

Pertumbuhan kawasan Eropa cenderung melambat sepanjang Q3 
2021, tetapi terlihat di jalur untuk kembali ke pertumbuhan di atas 

tren selama Q4 hingga 2022. Tingkat vaksinasi yang tinggi memicu 
ekspektasi bahwa kawasan Eropa berpotensi mengejar lebih cepat 

daripada ekonomi utama lainnya, terutama Amerika Serikat. 

Kawasan Eropa juga dinilai akan menerima lebih banyak dukungan 
fiskal daripada kawasan lain, dengan dana pemulihan pandemi 

Uni Eropa baru saja mulai mengucurkan stimulus, yang akan 
memberikan dukungan signifikan terutama di beberapa bagian di 
Eropa selatan – diekspektasi mendukung sikap dovish lanjutan oleh 

Bank Sentral Eropa (ECB).

Perekonomian Jepang diperkirakan akan mendapat pukulan 
karena meningkatnya tingkat vaksinasi meningkatkan mobilitas dan 

mengurangi risiko lockdown lebih lanjut, dan karena perubahan 
kepemimpinan politik menghasilkan lebih banyak stimulus fiskal. 

Bahkan beberapa analis mempertahankan pandangan bahwa Bank 
of Japan akan secara signifikan tertinggal dari bank sentral lainnya 

dalam kebijakan normalisasi.

Analis masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina akan kuat 
selama 12 bulan ke depan, didukung oleh lonjakan aktivitas belanja 

konsumen pasca-lockdown dan pelonggaran fiskal dan moneter 
tambahan. 

Meski ada peningkatan besar dalam tingkat vaksinasi, COVID-19 
tetap menjadi risiko utama, mengingat pendekatan toleransi nol 
oleh pemerintah Cina. Regulasi masa mendatang tetap diwarnai 
ketidakpastian, terutama terkait perusahaan teknologi. Alhasil, 
investor diharap tetap berhati-hati pada ekuitas Cina dalam 

beberapa bulan awal 2022.

Pasar properti, khususnya pengembang properti seperti krisis utang 
Evergrande, tetap menjadi risiko yang dipantau pasar dengan 

cermat.

Kanada memimpin negara-negara G7 dalam peluncuran vaksin, 
yang mana meminimalkan risiko lockdown skala besar selama 

musim dingin. Varian Delta sebelumnya telah terbukti mengambil 
korban ekonomi, bagaimanapun, dengan proyeksi konsensus 

industri sekarang memprediksi pertumbuhan PDB 5% pada tahun 
2021 versus perkiraan lebih dari 6% yang dirilis tiga bulan lalu. 

Meski begitu, pertumbuhan tetap berada di atas tren dan peluang 
pengeluaran fiskal tambahan untuk mendukung perekonomian telah 
meningkatdan diekspektasi tidak mengubah bias pengetatan Bank of 

Canada (BoC).

Ekonomi Australia diekspektasi akan kembali bangkit, dengan 
lockdown kemungkinan mulai dilonggarkan pada Oktober dan 

November 2021. Sebagai indikator utama, Neraca konsumen dan 
bisnis terus terlihat sehat, yang seharusnya memfasilitasi pemulihan 

yang kuat. Reserve Bank of Australia juga telah memulai proses 
tapering obligasi program pembelian, tetapi para pejabat dan analis 

memperkirakan bahwa kebijakan yang agresif akan dipikirkan 
matang-matang sampai setidaknya paruh kedua tahun 2023.

Lockdown Selandia Baru akibat penyebaran varian Delta terbukti 
menyeret kinerja perekonomian Selandia Baru selama Q3 2021. 

Namun, serupa dengan optimisme pasar terhadap Australia, analis 
memperkirakan rebound yang solid saat ekonomi dibuka kembali. 
Di balik itu, pemerintah Selandia Baru terus berupaya memberikan 
vaksin kepada semua orang dewasa pada akhir tahun 2021 dan 

menjanjikan dibukanya kembali perbatasan secara bertahap. 

Dari kebijakan yang ada, RBNZ juga dinilai cukup agresif dan yakin 
untuk memperkencang pacuannya dalam merespon pemulihan 
ekonomi. Perlu dicatat bahwa RBNZ jadi salah satu bank sentral 

dari negara G7 yang telah menaikkan suku bunga sebanyak dua 
kali di tahun 2021 yang membawa suku bunga acuan dari level 

0.25 ke level 0.50 di pertemuan tanggal 6 Oktober 2021, dan dari 
dilanjutkan ke level 0.75 di tanggal 24 November 2021.
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OMICRON
2022

Isu-Isu Penting yang Perlu Diperhatikan dalam 
Mengawali 2022

Semua Mata Tertuju pada Omicron
Sudah hampir dua tahun sejak kasus pertama virus 
COVID-19 baru terdeteksi di AS, dan investor kini kembali 
khawatir tentang rilis varian terbaru yang dijuluki sebagai 
“Omicron”. Masih ada beberapa pertanyaan seputar varian 
tersebut yang dinantikan jawabannya oleh pasar, termasuk 
seberapa menular dan resisten terhadap vaksin. Beberapa 
analis mengekspektasi akan adanya lebih banyak volatilitas 
pasar sebagai efek utama varian ini. 

Aksi wait-and-see yang masih membayangi mungkin berlaku 
untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak varian 
terbaru dan bagaimana berbagai ekonomi global utama 
akan merespons dalam hal kebjakan. Terbukti memberikan 
efek kejut bagi pasar dan perlu dicatat untuk ke depannya, 
kekhawatiran Omicron telah mengguncang pasar keuangan, 
dengan rata-rata indeks ekuitas global jatuh lebih dari 
2% pada 26 November 2021, hari sejak varian tersebut 
digolongkan sebagai salah satu perhatian oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), menandai kemerosotan dari efek 
kejut terkait pandemi sejak Februari lalu.

The Fed dapat Mempercepat Tapering
Sementara Federal Reserve tidak meremehkan potensi 
perkembangan negatif dari tajuk pandemi, pasar menilai hal 
tersebut tampaknya tidak mempengaruhi dalam kesiapan 
The Fed untuk mengurangi pembelian obligasi—dan bahkan 
mempercepat upaya “pengetatan ekonomi” lainnya.

Dalam komentar yang membuat beberapa pelaku pasar 
bingung baru-baru ini, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan 
kepada Komite Perbankan Senat di tanggal 30 November 
2021 bahwa varian Omicron masih menimbulkan “risiko 
penurunan” untuk sektor pekerjaan dan aktivitas ekonomi 
dan bahwa “ancaman inflasi yang terus meningkat telah 
tumbuh.” Namun, Powell menyarankan The Fed dapat 
mempercepat rencana pengurangan programnya untuk 
membeli setidaknya $120 miliar obligasi segera setelah 
Desember.

Tren
Robot!

Tren Robot!
Cermati atau 
Waspadai?
Oleh: Nikolas Prasetia
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T
ahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh 
tantangan bagi perdagangan komoditas, tidak lain 
karena masih terdampak oleh tahun 2020, di mana 
COVID-19 menyebar ke seluruh belahan dunia. 

meski sejumlah vaksin telah ditemukan dan didistribusikan 
ke banyak negara, penyebaran terus berlanjut hingga 
sempat hadir gelombang kedua penyebaran COVID-19 
dengan jumlah kenaikan kasus yang signifikan, tepatnya 
pada pertengahan 2021 lalu. 

Di sisi lain, sejumlah aset dan tren baru dalam trading mulai 
booming dan mewarnai perdagangan berjangka komoditas 
sepanjang tahun 2021, salah satunya adalah robot trading. 
Tren ini menyajikan cerita-cerita menarik, seperti kerugian 
besar sekaligus tingkat imbal hasil yang tinggi.

Robot trading seolahmenjadi fenomena baru di tahun 2021 
karena memberikan peluang menarik bagi masyarakat 
melalui otomatisasi transaksi di pasar berjangka. Dengan 
otomatisasi tersebut, masyarakat awam dapat menghemat 
waktu dan tenaga, sekaligus berkesempatan untuk 
memperoleh keuntungan dari trading.  Meski memiliki 
banyak manfaat, masyarakat juga perlu berhati-hati 
saat memilih robot trading, sebab ada beberapa robot 
trading yang tidak dipasarkan sebagaimana seharusnya. 
Berdasarkan pengamatan sepanjang tahun 2021, terdapat 
sejumlah robot trading yang menunjukan kegagalan, 
diantaranya adalah Mark AI dan Sunton Capital. Kedua 
robot trading ini mungkin hanya sebagian dari banyaknya 
robot yang digunakan di dunia transaksi finansial. Namun 
yang perlu diperhatikan adalah apakah dari kedua robot 
tersebut, transaksi dilakukan oleh robot trading secara benar 
atau ada hal lain dibelakangnya?

Lalu, bagaimana seharusnya menggunakan dan memilih 
robot trading supaya tidak berakibat fatal? Salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis 
portofolio terhadap kinerja transaksi yang dilakukan. 
Beberapa hal berikut dapat diperhatikan dalam analisis 
portofolio ini:

1. Jumlah transaksi yang mengalami kerugian dan 
    keuntungan
2. Maksimal kerugian yang pernah dialami per transaksi, 
    serta rata-rata kerugian pada setiap transaksi yang 
    diambil
3. Drawdown* maksimal

Jadi, selain potensi imbal hasil yang menarik, poin-poin di 
atas tersebut juga perlu diperhatikan oleh calon pengguna 
untuk melihat seberapa besar risiko yang akan terjadi 
apabila menggunakan robot tersebut.

Trading 101

Terkadang ada calon trader yang kurang suka dengan 
pilihan robot yang ada, namun khawatir kehilangan 
kesempatan jika melakukan trading secara konservatif atau 
manual. Membuat robot trading sendiri bisa menjadi pilihan, 
sebab dapat menyesuaikan dengan gaya transaksi masing-
masing pembuat robot trading. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat robot 
trading sendiri meliputi pembuatan strategi. Contohnya, 
analisis yang akan digunakan dan mekanisme pembukaan 
posisi. Apakah pembukaan posisi hanya untuk 1-2 lot setiap 
saat? atau menggunakan metode dollar cost averaging 
(menyesuaikan dengan kekuatan modal yang dimiliki)? Lalu, 
perlu dilakukan juga backtesting dan forward testing sebelum 
robot trading digunakan dalam transaksi sesungguhnya. 

Trading 101

* Drawdown merujuk pada tingkat ekuitas antara tingkat ekuitas awal 

terhadap titik terendah tingkat ekuitas sebelum kembali naik dan 

biasanya digambarkan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, 

tingkat ekuitas awal adalah $100, kemudian tingkat ekuitas tersebut 

turun hingga $90 sebelum kembali naik melampaui $100. Dengan 

demikian, drawdown untuk tingkat ekuitas tersebut adalah 10%.

Jadi… Anda pilih yang mana? Buat robot 
trading sendiri atau pakai sudah ada? 
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Broker & Trader Award

OUR  BEST  WISHES  FOR A PROSPEROUS  YEAR  AHEAD

MENGUCAPKAN

HAPPY 17TH ANNIVERSARY - PT INTER MULTI INVEST FORTUNA
HAPPY 18TH ANNIVERSARY - PT GLOBAL INTRA BERJANGKA

HAPPY 2ND ANNIVERSARY - PT IDS KAPITAL BERJANGKA
HAPPY 11TH ANNIVERSARY - PT CENTURY INVESTMENT FUTURES 

HAPPY 17TH ANNIVERSARY - PT SINARMAS FUTURES

Here, at our Hydroponic farm, we go the 
extra mile to care for our plants.  

It’s Our Nature to Nurture
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