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1,5-2 ton dan diharapkan dapat diperoleh 
melalui 2 kali penanaman dalam setahun.  
Jenis kedelai yang akan ditanam meliputi willis, 
arjuna, grobogan, dan argomolio.  Selain untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil panen 
juga akan diekspor ke berbagai negara, seperti 
Jepang yang sangat berminat pada kedelai non-
transgenik dan non-GMO. 
 
Penanaman Polikultur Sawit-Kedelai.

Integrasi antara kedelai dan kelapa sawit ini 
utamanya bertujuan untuk memberdayakan 
petani dari program replanting sawit pada 
masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 
meningkatkan kesuburan tanah, serta menjamin 
pasar kedelai untuk industri tahu, tempe, dan 
kecap. 
Dalam program ini, ILB bekerja sama dengan 
petani yang tergabung dalam Koperasi atau 
Gapoktan. Para petani merupakan peserta 
program replanting sawit, dimana program 
tersebut akan mendapat bantuan benih dan 
sarana produksi lainnya dari Direktur Aneka 
Kacang dan Umbi (AKABI) Direktorat Tanaman 
Pangan Kementerian Pertanian.
ILB akan melakukan kerja sama dengan petani 
dengan pola kemitraan berbasis korporasi, 
sekaligus menjadi offtaker atau pihak yang 
siap membeli hasil kedelai produksi petani.  
Lokasi pengembangan kedelai dengan sistem 
polikultur Sawit-Kedelai ini akan dilaksanakan 
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten 
Paser  Provinsi Kalimantan Timur, serta Kabupaten 
Sukamara dan Kabupaten Lamandau Provinsi 
Kalimantan Tengah.
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Kedelai tergolong komoditas pangan 
strategis ketiga setelah padi dan jagung, 
serta merupakan sumber protein nabati 

paling populer bagi masyarakat Indonesia 
dengan konsumsi utamanya berupa tempe, 
tahu, kecap, tauco, dan susu kedelai. 

Kebutuhan kedelai nasional terus meningkat 
dari tahun ke tahun dan Indonesia menjadi 
pasar kedelai terbesar di Asia.  Hingga tahun 
2019, Indonesia masih harus mengimpor 
kedelai sebesar 2,75 juta ton, yang setara 
dengan US$3 milyar atau sekitar Rp42 triliun. 
Ironis, sebab Indonesia sendiri merupakan 
produsen tempe terbesar di dunia.
 
Untuk mengurangi ketergantungan pada impor 
kedelai, Kementerian Pertanian melakukan 
berbagai pendekatan seperti mekanisasi 
pertanian, pengunaan benih unggul dan 
bermutu, perbaikan teknologi budi daya, serta 
kegiatan petani berbasis korporasi. 

PT ICDX Logistik Berikat (ILB) sebagai 
perusahaan swasta yang bergerak pada 
logistic investment juga memiliki misi untuk 
mengurangi ketergantungan impor kedelai 
melalui penanaman kedelai di beberapa 
daerah. Program penanaman kedelai 
dilaksanakan dengan sistem monokultur dan 
polikultur melalui kerjasama dengan kelompok 
tani. Untuk itu, ILB berkoordinasi dengan Dinas 
Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
kabupaten lainnya di Kalimantan Timur yang 
memiliki potensi lahan yang sesuai dengan 
prasyarat tumbuh kedelai, serta petani peserta 
program replanting sawit.

Penanaman Monokultur Kedelai.
Penanaman monokultur akan dilakukan di 
lokasi yang diperuntukkan khusus bagi tanaman 
pangan. Pola metode penanaman antara lain 
dengan Corporate Farming, Capital Intensive, 
dan Full Mechanization.
Target produksi penanaman monokultur adalah 

Program Pembibitan Kedelai untuk 
Memenuhi Kebutuhan Kedelai Indonesia

“Seiring dengan perkembangan tren “Go 
Green”, muncul berbagai komoditas baru yang 
berangkat dari konsep energi ramah lingkungan. 
Komoditas-komoditas ini diharapkan dapat 
mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang 
saat ini cukup banyak disebabkan oleh energi 
tak terbarukan. Dalam THE SOURCE Issue III ini, 
kami ingin mengajak Anda untuk melihat potensi 
komoditas-komoditas ini–yang tidak hanya baik 
bagi bumi, tetapi juga dapat menguntungkan 
dari segi ekonomi–serta masa depan energi tak 
terbarukan, seperti batu bara.”
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Sharing Session
Pialang & Pedagang ICDX & ICH

Membership

GOFX Micro’s First Forex
Trading Class 

ICDX Group Insight

Pada 26 Februari lalu, Indonesia 
Commodity and Derivatives Exchange 
(ICDX) mengadakan kelas trading forex 
yang berlangsung dari pukul 14.00 
sampai 18.00 WIB. 

Dalam kelas ini, tim Business & Development ICDX 
melakukan pemberian materi, yang dilanjutkan 
dengan demo akun dan aktivasi di akhir sesi. Materi 
yang disampaikan meliputi:
1. Pengenalan tentang peran dan fungsi bursa 
    berjangka, khususnya ICDX 
2. Pengenalan tentang peran dan fungsi lembaga 
    kliring (ICH)
3. Pengenalan struktur industri Perdagangan 
    Berjangka Komoditi
4. Pengenalan produk-produk ICDX, khususnya 
    GOFX
5. Alur transaksi multilateral (dijelaskan melalui 
    transaksi GOFX)
6. Analisis dasar pasar (fundamental dan teknikal)

7. Edukasi tentang risiko transaksi produk komoditi 
    dan derivatif
8. Pengenalan sistem transaksi multilateral GOFX    
    menggunakan Meta Trader 5, yang dilanjutkan 
    dengan demo akun.

    Kelas ini akan diadakan secara rutin dan 
    diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk 
    mengenal dunia trading berjangka lebih dalam. 

Seiring dengan perkembangannya, 
industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) tidak pernah lepas 
dari tantangan-tantangan baru.

Banyaknya pelaku industri yang turut andil dalam 
perjalanan PBK, membuat kerja sama dan 
kolaborasi antarpelaku menjadi penting untuk 
kemajuan industri PBK. Berangkat dari kesadaran 
ini, ICDX secara rutin mengadakan dialog 
bersama para member. Pada periode ini, ICDX 
mengadakan Sharing Session yang dilaksanakan 
pada Jumat, 13 Maret 2020. 

Pembahasan dalam Sharing Session kali ini meliputi 
hal-hal terkait GOFX dan sosialisasi peraturan. 
Acara dimulai dengan materi mengenai GOFX 
dari tim Business Development dan pelatihan 

produk GOFX dari Research & Development 
dan Learning Center. Tim ICDX menjelaskan 
secara rinci tentang penggunaan MetaTrader5 
di berbagai platform (Windows, IOS, dan 
Android), serta beberapa produk GOFX Mikro, 
yakni EURUSDMic, GBPUSDMic, AUDUSDMic, 
USDJPYMic, dan GOLDUDMic. 
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Dilema Batu Bara di Tengah 
Tren Energi “Go Green”

Sekilas Tentang Batu bara
Secara sederhana, batu bara dapat didefiniskan sebagai bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan 
organik (tumbuhan) dalam kondisi bebas oksigen dan berubah wujud karena pengaruh tekanan dan 
panas selama jutaan tahun. Batu bara mengandung 65-95% karbon, dan sisanya mencakup hidrogen, 
sulfur, oksigen dan nitrogen.

Beberapa ahli sejarah meyakini batu bara pertama kali digunakan sekitar tahun 1000 Sebelum Masehi 
(SM) di Cina untuk mencairkan tembaga dan mencetak uang logam. Selanjutnya, penggunaan batu 
bara secara massal sangat berkaitan dengan Revolusi Industri di abad ke-18 dan 19 yang mendukung 
eksploitasi besar-besaran deposit batu bara, terutama sejak penemuan mesin uap oleh James Watt 
pada tahun 1769.

Seiring dengan perkembangan tenaga listrik pada abad ke-19, batu bara mulai digunakan sebagai 
bahan baku pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik tenaga uap pertama oleh Thomas Edison mulai 
dioperasikan di New York pada tahun 1882 untuk menyuplai lampu-lampu rumah. Pada tahun 1960-
an, minyak mulai mengambil alih posisi batu bara sebagai sumber energi utama karena pesatnya 
pertumbuhan transportasi.

Produksi dan Konsumsi Batu bara
Sebanyak 60% dari produksi batu bara global berasal dari tambang bawah tanah dan sisanya dari 
tambang permukaan atau terbuka. Perbedaan lokasi tambang ini berdampak pada harga batu bara, 
dimana batu bara dari tambang bawah tanah jauh lebih mahal karena kondisi penambangan yang 
lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak penambang. 

Bursa BerjangkaMembership

Selain itu, GOFX juga 
mengadakan kelas trading 
yang kini dilaksanakan 
di ICDX secara rutin 
dan nantinya dapat 
diselenggarakan juga di 
kantor Pialang.
Acara dilanjutkan dengan serangkaian sosialisasi, 
diantaranya mengenai:
1. Pengisian formulir laporan transaksi OTC 
    (over-the-counter) ke lembaga kliring oleh 
    ICH, dimana mekanismenya akan melalui file 
    Microsoft Excel yang dikirimkan paling lambat 
    pukul 10 pagi setiap harinya. 
2. Pelaporan transaksi Penyelenggara/Peserta SPA 
    oleh tim Market Operation 
3. ISO dan CITRA oleh tim Risk Management
4. Peraturan Kepala Bappebti No. 5 Tahun 2017 
    oleh tim Compliance. 

Melalui diskusi rutin ini, diharapkan ICDX bersama 
para member dapat saling terbuka mengenai 
pembaruan fasilitas, topik-topik terkini di industri. 
PBK, serta mencari solusi atas berbagai tantangan 
yang sedang dihadapi dalam industri ini. 

Chart by Energy Information Administration (EIA)
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Bursa Berjangka Bursa Berjangka

Produksi batu bara global di tahun 2018 mencapai 8 milyar ton, dimana Cina dan India merupakan 
negara produsen batu bara terbesar pertama dan kedua di dunia. Namun, hampir semua produksi 
kedua negara tersebut digunakan untuk konsumsi domestik. Selain itu, karena kedua negara ini sangat
bergantung pada batu bara untuk menghasilkan listrik, China dan India juga menjadi importir terbesar 
pertama dan kedua dunia.

Sementara dari sisi konsumsi, pada tahun 2018 tercatat penggunaan batu bara global mencapai 
3.8 milyar ton. Penggunaan batu bara paling signifikan adalah untuk sektor pembangkit listrik (67%), 
produksi besi baja (17%), bahan bakar cair (5%), pembuatan semen (4%), dan sektor lainnya (8%).

Standardisasi Mutu dan Harga Batu bara

Harga batu bara sangat bergantung pada kualitas, yang mana ditentukan melalui beberapa parameter 
antara lain: Total Moisture (TM), Inherent Moisture (IM), Fixed Carbon (FC), Ash, Volatile Matter (VM), 
Total Sulphur (TS) dan Calorie Value (CV). Parameter tersebut kemudian dianalisis melalui dua metode, 
yaitu air-dried based (adb) dan as received (ar).

Perbedaan mendasar pada kedua analisis ini terdapat pada TM. Analisis adb dilakukan pada batu 
bara yang dikeringkan secara alami atau dalam alat pengering pada suhu ruang sebelum dianalisis. 
Sedangkan analisis ar adalah analisis sampel batu bara yang langsung dilakukan ketika sampel tersebut 
diterima di laboratorium, sehingga kandungan TM saat pengambilan sampel sangat berpengaruh 
terhadap nilai kualitas. Kandungan TM yang tinggi dapat menurunkan kualitas batu bara, terutama 
pada nilai CV. Apabila nilai TM meningkat, maka nilai kalori pun akan turun, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan segmen pasarnya, batu bara dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Batu bara ketel uap (steam coal)
Steam coal (batu bara termal) digunakan untuk pembangkit listrik. Acuan harga steam coal berasal dari 
batu bara produksi Newcastle, Australia yang sudah diperkenalkan sejak 2002 dan kini telah menjadi 
patokan untuk transaksi steam coal di Asia Pasifik, termasuk Cina dan Jepang.

Perdagangan internasional batu bara termal secara efektif dibagi menjadi dua pasar regional: Atlantik 
dan Pasifik. Pasar Atlantik ditujukan untuk negara-negara pengekspor batu bara di Eropa Barat, terutama 
Inggris, Jerman dan Spanyol. Pasar Pasifik terdiri dari negara-negara berkembang dan pengimpor di 

Asia dan negara-negara Asia yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), terutama Jepang, Korea dan Taiwan. Pasar Pasifik saat ini mencakup sekitar 60% 
perdagangan batu bara termal dunia.

2. Batu bara kokas (coking coal)
Coking coal (batu bara metalurgi) digunakan untuk produksi besi baja. Harga batu bara kokas di 
pasaran tiga kali lipat lebih mahal dari harga batu bara termal, karena batu bara kokas memiliki 
kandungan sulfur dan fosfor yang lebih rendah. Referensi harga batu bara kokas menggunakan harga 
batu bara kokas keras (hard coking coal) Australia. 

Batu Bara dan Emisi Karbon
Seiring dengan meningkatnya kampanye transisi energi ke energi terbarukan yang digaungkan oleh 
Greenpeace, batu bara menjadi salah satu sumber energi yang paling banyak mendapat tekanan. Hal 
ini wajar saja mengingat lebih dari 50% sumber listrik global menggunakan bahan bakar fosil, yakni 
batu bara. Sedangkan, batu bara melepaskan 66% lebih banyak CO2 per unit energi yang dihasilkan 
dibandingkan bahan bakar fosil lainnya.

Ketika bahan bakar fosil dibakar untuk 
menghasilkan energi, karbon dalam bahan 
bakar tersebut bereaksi dengan oksigen untuk 
membentuk gas CO2. Pembakaran batu bara 
juga melepaskan metana ke atmosfer. Metana 
dua puluh kali lebih kuat daripada CO2 dalam 
memberikan efek rumah kaca. EIA (Energy 
Information Administration) mengatakan 
bahwa sekitar 7% dari emisi metana global per 
tahun berasal dari tambang batu bara.

Dalam menghadapi kritik keras dari para aktivitis lingkungan, para produsen batu bara pun 
mempromosikan Clean Coal Technology (Teknologi Batu Bara Bersih). Teknologi ini pertama kali 
beroperasi pada bulan September 2008 di Spremberg, Jerman dengan nama Pembangkit Listrik 
Schwarze Pumpe. Pembangkit listrik ini diyakini mampu mengurangi kadar emisi karbon yang dihasilkan 
dari pembakaran batu bara.

Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar batu bara dunia pun mulai menerapkan teknologi ini 
ke dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU Cirebon Power merupakan salah satu pelopor 
penggunaan teknologi batu bara bersih di Indonesia. Melalui teknologi ini, PLTU Cirebon mengklaim 
mampu menghemat konsumsi batu bara hingga 6% per tahun dengan mengkonsumsi batu bara 
berkalori rendah.

Teknologi batu bara bersih lain yang juga sedang diterapkan di Indonesia adalah gasifikasi. Melalui 
gasifikasi, bahan bakar karbon mentah akan dioksidasi untuk menghasilkan produk bahan bakar gas 
sintesis atau syngas. Selanjutnya syngas akan dikonversi menjadi produk hilir seperti metanol, DME, 
Pupuk, Polypropylene dan produk bernilai tinggi lainnya.

Terlepas dari pro dan kontra batu bara sebagai penyumbang emisi, batu bara merupakan komoditas 
penting Indonesia yang tidak mungkin sepenuhnya dilepaskan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia 
mengambil langkah untuk mengurangi emisi dari batu bara dan menghasilkan energi ramah lingkungan 
melalui teknologi batu bara bersih. (DT)
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Komoditi Energi “Go Green” 
Demi Kelangsungan Bumi

Rubrik Utama

Kurangi Jejak Karbon Lewat Earth Hour
Meningkatnya kesadaran publik akan dampak 
negatif perubahan iklim dan pemanasan global, 
berdampak pada munculnya tren penggunaan 
energi yang berbasis eco-friendly atau ramah 
lingkungan. Gerakan menuju energi ramah 
lingkungan tersebut, kini diperingati tiap tahun 
melalui Earth Hour, yang tahun ini jatuh pada 
tanggal 28 Maret. 

Earth Hour diinisiasi oleh World Wide Fund for 
Nature (WWF) dan pertama kali dilaksanakan 
secara simbolis pada 31 Maret 2007 di Sydney, 
Australia. Earth Hour mengajak seluruh dunia 
untuk mematikan semua lampu dan peralatan 
elektronik selama yang 1 jam, yang diyakini akan 
membantu mengurangi konsumsi energi serta 
meredam efek negatif dari pemanasan global–
yang mana merupakan imbas dari penggunaan 
bahan bakar fosil secara besar-besaran dalam 
beberapa dekade terakhir ini.

Rubrik Utama

tercatat sudah ada 197 pihak (196 negara dan 
satu organisasi integrasi ekonomi regional) yang 
mengadopsi perjanjian ini.

Energi terbarukan berkontribusi terhadap 12.5% 
dari total konsumsi energi global dan sekitar 
21% dari pembangkit listrik dunia. Energi ini 
mengeluarkan emisi karbon yang lebih rendah 
dan dapat mengurangi polusi udara.

Berdasarkan sumbernya, energi terbarukan dibagi 
menjadi 5 jenis, antara lain:

Komoditas Energi Ramah Lingkungan Naik 
Daun
Maraknya tren go green membuat banyak 
pelaku industri mengikutsertakan kampanye go 
green dalam bidangnya, salah satunya dengan 
menghasilkan produk ramah lingkungan. Sebagai 
contoh, kini terdapat “plastik” yang mudah terurai 
dan kertas dari bahan daur ulang. Sementara 
di bidang pertanian, ada produk pestisida yang 
dapat mengurangi kandungan zat kimia yang 
bisa merusak lingkungan. Lalu, bidang energi 
pun akhir-akhir ini ramai dengan istilah renewable 
energy atau energi terbarukan.

Dihasilkannya Perjanjian Iklim (Conference of the 
Parties atau COP21) dalam Konferensi Perubahan 
Iklim PBB ke-21 yang berlangsung di Paris, Prancis 
pada tahun 2015 silam, semakin menegaskan 
komitmen dunia akan penggunaan energi 
terbarukan. Sampai dengan Desember 2019, 

Energi Surya
Energi surya yang dikonversi melalui panel 
Solar Photovoltaic (PV) – oleh karenanya 
dikenal juga sebagai panel surya – dapat 
digunakan untuk menghasilkan listrik, 
pemanas air, dan penggunaan komersial 
dan industri lainnya. Di Amerika Serikat, 
energi surya memasok lebih dari 1% 
pembangkit listrik. Namun, energi surya 
memiliki keterbatasan, yaitu harga 
perangkat panel surya yang masih tinggi, 
serta jumlah sinar matahari yang tidak 
tetap–tergantung lokasi, waktu harian, 
musim dalam setahun, dan cuaca. Selain 
itu, diperlukan area yang luas untuk 
menyerap atau mengumpulkan jumlah 
energi tertentu yang diperlukan.

Energi Geothermal
Energi geothermal atau panas bumi 
digolongkan menjadi sumber energi 
terbarukan karena para ilmuwan 
menemukan bahwa suhu inti bumi adalah 
sekitar 10,800 derajat Fahrenheit (°F) 
atau sama panasnya dengan permukaan 
matahari. Beberapa aplikasi penggunaan 
energi panas bumi ini antara lain untuk 
sistem pemanas dan pendingin gedung, 
pembangkit listrik, dan pompa panas 
geothermal. Pembangkit listrik berbasis 
energi panas bumi mampu mengurangi 
kadar sulfur yang dihasilkan hingga 97% 
dan menekan kadar karbon dioksida 
hingga 99% dibanding pembangkit listrik 
berbahan bakar fosil.
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Rubrik Utama Rubrik Utama

Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam 
misi mengembangkan energi terbarukan demi 
menjamin ketahanan energi nasional di masa 
mendatang. Melalui UU No. 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement to The UN 
Framework Convention on Climate Change, 
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 
emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri 
(unconditional) atau 41% jika ada kerjasama 
internasional (conditional). Undang-undang 
tersebut dirincikan lebih lanjut dalam Peraturan 
Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana 
Umum Energi Nasional (RUEN). Kontribusi sektor 
ketenagalistrikan (pembangkit listrik) dari RUEN 
tersebut sebesar 75%  atau setara dengan 45,2 
GW, sedangkan sektor bahan bakar sebesar 25 
persen.

Menangkap Peluang Komoditi Energi Ramah 
Lingkungan di PBK Indonesia
Selama beberapa dekade terakhir, sejumlah 
komoditas ramah lingkungan telah diproduksi 
dan diperdagangkan melalui beberapa bursa 
komoditi di dunia, seperti carbon offset dan 
Renewable Energy Certificates (RECs). Carbon 
offset merupakan pengurangan emisi karbon 
dioksida atau gas rumah kaca yang dibuat 
untuk mengimbangi emisi yang diproduksi di 
tempat lain. Sementara REC merupakan bukti 
bahwa listrik dihasilkan dari sumber daya energi 
terbarukan yang telah memenuhi persyaratan. 
Pemilik REC secara efektif dapat mengklaim telah 
membeli energi terbarukan.

Energi Air
Energi air merupakan salah satu sumber energi pertama yang digunakan untuk pembangkit listrik. 
Per tahun 2018, pembangkit listrik tenaga air berkontribusi terhadap 41% dari total pembangkit 
listrik di AS yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Energi Biomassa
Biomassa merupakan bahan organik 
yang berasal dari tumbuhan dan hewan. 
Ketika biomassa dibakar, energi kimia 
dalam biomassa dilepaskan sebagai 
panas. Biomassa dapat dibakar secara 
langsung atau dikonversi menjadi 
biofuel cair atau biogas untuk bahan 
bakar. Melalui media turbin uap, energi 
kimia dari biomassa yang dibakar dapat 
menghasilkan listrik. Di AS, bahan bakar 
biomassa memasok sekitar 5% dari total 
penggunaan energi, yang terdiri atas 
47% dari biofuel (terutama etanol), 44% 
dari kayu dan turunan kayu, dan 10% 
dari limbah kota (EIA, 2017).

Energi Angin
Pemanfaatan energi angin saat ini sudah 
tidak melalui kincir angin kuno lagi, akan 
tetapi berbentuk turbin setinggi gedung 
pencakar langit. Angin menggerakan 
bilah turbin yang terhubung ke generator 
listrik untuk kemudian menghasilkan 
listrik. Turbin angin dapat ditempatkan 
di mana saja dengan kecepatan angin 
tinggi, seperti puncak bukit, dataran 
terbuka, atau bahkan lepas pantai di 
perairan terbuka. Di AS, energi angin 
berkontribusi terhadap lebih dari 6% 
pasokan generator listrik mereka.

“Sudah waktunya 
bagi Indonesia 
untuk mulai 
memiliki 
komoditi ramah 
lingkungan 
yang dapat 
diperdagangkan 
di bursa komoditi 
dalam negeri.”
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Pengendalian Posisi 
untuk Account 
Anti-Margin Call

Trading 101

Namun dalam bertransaksi, seorang pelaku 
pasar tidak semata-mata melakukan transaksi 
sembarangan, melainkan dengan penuh 
perhitungan. Salah satu pertimbangan seorang 
pelaku pasar adalah terkait besaran volume 
transaksi.

Ketika menentukan besaran volume transaksi, 
salah satu yang perlu diperhitungkan adalah 
besaran risiko yang siap diterima oleh para 
pelaku pasar untuk setiap transaksi. Besaran risiko 
ini akan berbeda bagi tiap orang, menyesuaikan 
dengan besarnya dana yang dimiliki dan jangka 
waktu transaksi yang akan dilakukan. 

Besaran risiko yang umum diterapkan oleh 
para pelaku pasar adalah berkisar 2%, artinya 
seorang pelaku pasar akan siap menanggung 
risiko kerugian sekitar 2% dari total dana yang 
dimilikinya untuk bertransaksi pada setiap 
transaksi.

Dengan mengetahui besaran risiko yang siap 
ditanggung, maka besar volume tiap transaksi 
lebih mudah untuk disesuaikan. Salah satu 
metode yang dapat digunakan adalah dengan 
menghitung risiko per transaksi. 

Misalnya, jika dana yang tersedia untuk transaksi 
$150 dengan risiko sebesar 2%, maka risiko per 
transaksi adalah sekitar $3. Sehingga, besaran 
volume transaksi perlu disesuaikan dengan risiko 
per transaksi tersebut ($3).

Lalu, seorang pelaku pasar melihat peluang 
dalam tren turun EURUSD dan berencana untuk 
membuka posisi jual. Harga transaksi pada saat 
itu berada di level 1.09445, sehingga ia akan 
melakukan stop loss ketika harga bergerak naik 
hingga mencapai level 1.09545. Berdasarkan 
rencana tersebut, potensi kerugian sang pelaku 
pasar adalah sebanyak 0.00100 atau sebesar $1 
untuk transaksi kontrak EURUSD Mikro. 

Jika melihat rencana sang pelaku pasar dan risiko 
per transaksi sebesar $3 per transaksi, maka ia 
dapat membuka volume transaksi pada kontrak 
EURUSD Mikro sebanyak 3 lot, karena dengan 
rencana transaksi tersebut, risiko yang terjadi akan 
berada sekitar $3.

Masih banyak metode lain yang dapat digunakan 
untuk menentukan besaran posisi transaksi. 
Namun, terlepas metode yang digunakan, tujuan 

yang paling penting adalah untuk meminimalisasi risiko. Jadi, 
meski transaksi tidak sesuai perkiraan, dampak kerugian yang 
terjadi tidak terlalu besar. 
 
Dari ilustrasi tersebut–modal awal sebesar $150 dan risiko 
yang ditetapkan sebesar 2% per transaksi–seorang pelaku 
pasar dapat bertahan hingga 55 kali transaksi, meski dalam 
semua transaksi tersebut ia mengalami kerugian.

“Terlepas metode 
yang digunakan, 
tujuan yang 
paling penting 
adalah untuk 
meminimalisasi 
risiko. Jadi, meski 
transaksi tidak 
sesuai perkiraan, 
dampak kerugian 
yang terjadi tidak 
terlalu besar.”

Trading 101

Dalam industri berjangka, pelaku pasar memiliki 
kesempatan untuk mengatur penghasilannya sendiri.
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ICDX Academy ICDX Academy

Mengenal 
ICDX Academy
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Sebagai inisiatif ICDX dalam mengupayakan literasi 
masyarakat terhadap industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK), ICDX Academy memiliki serangkaian 
program dan komunitas.

Young Traders Community (YTC) 
YTC merupakan upaya ICDX dalam memperkenalkan 

industri PBK kepada generasi muda. Seperti yang 
telah diketahui, literasi akan PBK masih minim di 
masyarakat umum. Generasi muda yang paham 

akan potensi dan peluang industri PBK diharapkan 
dapat menjadi pelaku pasar (berpartisipasi) di masa 
depan. Jika pelaku pasar sudah teredukasi, mereka 
dapat menjadi pilar untuk mengembangkan industri 

PBK yang kredibel. 

Commodity & Derivative
 Interest Group (CDIG) 

Jika YTC menyasar generasi muda, bagaimana 
dengan lapisan masyarakat lain? Disinilah CDIG 

bergerak. CDIG berupaya memperkenalkan industri 
PBK pada masyarakat yang sudah memiliki aset, 

namun belum sadar akan kebutuhannya terhadap 
PBK. Contohnya, petani, ibu rumah tangga, 

karyawan yang hendak pensiun, dan lain-lain. 

Community: Program:

Trading Courses
Rangkaian kelas trading yang dapat diikuti 
oleh masyarakat umum. Dalam kelas-kelas 

ini, peserta akan diperkenalkan pada trading 
kontrak berjangka komoditi dan industrinya, 
serta teknik-teknik trading bagi traders baru 

maupun yang sudah mahir. 

Program Pelatihan Peningkatan Profesi 
Wakil Piala Berjangka (P4WPB)
Kelas pelatihan wajib untuk wakil 

pialang berjangka yang bertujuan untuk 
memperbaharui pengetahuan wakil 

pialang tentang industri PBK. Pemateri 
kelas ini antara lain ASPEBTINDO, 

BAPPEBTI, dan ICDX Academy. 

Multilateral Certification Class 
Kelas yang diperuntukkan bagi Calon 

Wakil Pialang Berjangka (CWPB), maupun 
perorangan, sebelum mengikuti Ujian Profesi 
Calon Wakil Pialang Perdagangan Berjangka 

Komoditi. Dalam kelas ini, peserta akan 
diberikan simulasi perdagangan multilateral 
dan mendapat sertifikat (yang mana menjadi 

syarat wajib saat mengikuti ujian profesi). 

Futures Broker Certification Class
Kelas ini merupakan kelas persiapan 
bagi peserta yang hendak mengikuti 
Ujian Profesi CWPB oleh Bappebti. 
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Regulatory Regulatory

Mekanisme Penyelesaian 
Pengaduan Nasabah di Bursa 
Berjangka Komoditi

Nasabah

Kegiatan

Waktu

Dokumen

1. Nomor registrasi Pengaduan;
2. Tanggal penerimaan Pengaduan;
3. Nama dan identitas Nasabah;
4. Nama dan nomor telepon petugas Bursa 
Berjangka yang menerima Pengaduan; dan
5. Deskripsi singkat Pengaduan

1 2 3 4 5

Menerima 
pengaduan

Melakukan 
mediasi

Langsung/
surat

14 hari kerja + 
14 hari kerja 
(tambahan)

Berkas
Pengaduan

Hasil/notulen 
mediasi

Melakukan 
penjelasan SOP

Saat pengaduan 
diterima

SOP

1 2 3 4 5

Kegiatan

Waktu

Dokumen

Selesai Bursa

Total 71 hari kerja

Dok ke Bappebti 
PIAL, NSBH

Sampaikan bukti 
penerimaan

5 hari kerja (bukti 
lengkap)

Bukti penerimaan

Melakukan 
klarifikasi

14 hari kerja + 
14 hari kerja 
(tambahan)

Kertas kerja bursa

Membuat resume 
klarifikasi

5 hari kerja 
setelah klarifikasi

Resume

Membuat 
kesepakatan 
perdamaian

Sebelum jangka 
waktu mediasi 

berakhir

Kesepakatan

Pemeriksaan
pengaduan

(tidak damai)

14 hari kerja + 
14 hari kerja 
(tambahan)

Kertas kerja bursa

Membuat hasil 
pemeriksaan

14 hari kerja

Hasil pemeriksaan 
pengaduan

Sanksi/hasil 
penanganan

5 hari kerja 
setelah hasil 
pemeriksaan

Sanksi/hasil 
penanganan

Laporan 
BAPPEBTI

Dalam trading berjangka, transaksi tidak selalu berjalan mulus. Sama halnya dengan 
perdagangan biasa, pihak pembeli maupun penjual terkadang terhambat dalam 
menyelesaikan suatu transaksi. Nah, apabila kelancaran transaksi terganggu atau 
ada keluhan lainnya, nasabah dapat melaporkannya pada Bursa. Berikut mekanisme 
pengaduan nasabah di ICDX.
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