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ICDX Group Insight

Kementerian Perindustrian mencatat, pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional 
sebesar 15,35% sepanjang tahun 2019. Nilai ekspor industri TPT juga tercatat sebesar US$12,9 
miliar di tahun yang sama. Ironisnya, kapas milik Indonesia masih melewati gudang di negara 
lain — seperti Malaysia dan Singapura — saat pengiriman, yang mana dinilai lama dan kurang 
efektif.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2015, dimana kapas dinyatakan 
sebagai salah satu produk Pusat Logistik Berikat (PLB), ICDX Logistik Berikat (ILB) bekerja sama 
dengan Ricky Putra Globalindo Tbk dalam pendirian PLB (Pusat Logistik Berikat) Kapas yang 
dijamin oleh PT Askrindo. Ricky Putra Globalindo Tbk merupakan perusahaan multinasional yang 
memproduksi tekstil dan berbagai produk turunannya. 

ILB juga membuka peluang untuk mengadakan pembiayaan terhadap komoditi kapas hingga 400 
ton. Dalam jangka panjang, ILB berharap kerja sama strategis seperti di atas dapat meningkatkan 
potensi Indonesia sebagai hub kapas untuk Asia Tenggara. 

Melalui PLB Kapas, kapas yang dikirim ke Indonesia tidak perlu lagi melewati negara transit, 
melainkan langsung disimpan di PLB sebelum dikirim ke pembeli. Hal ini akan menambah 
pendapatan dalam negeri, meningkatkan efisiensi logistik, serta memudahkan akses bahan baku 
bagi pembeli (terutama untuk memenuhi kebutuhan kapas dalam negeri). (BN)

PLB Kapas: Proyek Strategis 
untuk Bangsa 
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“Pahit Manis Membangun Industri PBK”
Sama halnya dengan cokelat yang terasa pahit sekaligus 
manis, begitu pula dengan Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK). Pada edisi ini, mari kita telusuri kembali 
bagaimana para pelaku industri PBK menghadapi 
tantangan dalam industri serta bagaimana mereka melihat 
potensi dan peluang yang ditawarkan.

Sebelum adanya PLB:

Sesudah adanya PLB:
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PT Delapan Emas 
Berjangka: PBK adalah 

Kebutuhan

Membership

Mendengar banyaknya pemberitaan kurang 
baik tentang perdagangan berjangka 
komoditi (PBK), tentu memunculkan stigma 

negatif masyarakat terhadap industri PBK. Stigma 
tersebut otomatis merugikan pelaku-pelaku industri, 
sekaligus mengurangi keingintahuan masyarakat 
akan potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh 
industri PBK.
 
Sebagai salah satu pialang yang baru berdiri, PT 
Delapan Emas Berjangka tetap melihat potensi 
PBK meski di tengah banyaknya tantangan dalam 
menjalani usaha dalam industri ini–salah satunya 
stigma negatif masyarakat. Potensi apa yang dilihat 
oleh PT Delapan Emas Berjangka? Bagaimana 
mereka menghadapi tantangan yang ada? Berikut 
sedikit perbincangan tim ICDX dengan Direktur 
Utama PT Delapan Emas Berjangka Suhartono 
Sardjono (S).

Q: Sudah berapa lama Bapak terjun di dunia 
PBK?
S: Saya mulai bekerja di industri ini, tepatnya di 
bagian pemasaran, sejak tahun 2001. Saat itu masih 
banyak perdagangan yang terjadi di luar bursa. 
Kalau untuk PT Delapan Emas Berjangka sendiri 
baru didirikan tahun 2018 lalu, sudah menjadi 
Anggota ICDX dan ICH, dan saat ini sementara 
mengurus izin di Bappebti. 

Q: Apa pendapat Bapak tentang banyaknya 
pemberitaan kurang baik, dan bahkan 
cenderung negatif, akan industri ini?
S: Jika kita lihat, sejak tahun 1900-an sampai 
sekarang, instrumen derivatif sangat dibutuhkan 
dalam segala kegunaannya, bukan hanya di 
Indonesia tapi di negara-negara yang lain. Seperti 
halnya industri lain, selalu ada naik dan turunnya, 
selalu ada cerita orang-orang yang tidak puas. 
Namun, di tengah ketidakpuasan itu, ada pula 
orang-orang yang puas berkecimpung di industri ini. 

Q: Apa yang membuat Bapak yakin untuk 
membuka usaha di industri PBK (dalam hal ini 
PT Delapan Emas Berjangka)?
S: Sejujurnya, menurut saya industri PBK di Indonesia 
sendiri memang belum mature. Tapi, apakah masa 
depannya bagus? Seperti yang saya katakaan tadi, 
dari 1900-an sampai sekarang terbukti PBK masih 
berjalan karena selalu ada permintaan. 

Bagaimana caranya terus memunculkan 
permintaan-permintaan baru? Tentunya lewat 
edukasi. Sebab, pada akhirnya semua orang akan 
butuh hedging (lindung nilai) ataupun speculate 
(berspekulasi). Entah kapan dan dimana, suatu saat 
mereka pasti akan butuh. Nah, kalau kita memberi 
edukasi sejak dini–terutama kepada kaum muda–
pada saat mereka membutuhkan, mereka akan 
ingat kita. 

Q: Selama kurang lebih dua tahun berdiri, 
apa saja tantangan terbesar bagi PT Delapan 

Menjaga Integritas Pasar Lewat 
Error Trade dan Circuit Breaker

ICDX Group Insight

Sepanjang 2019, ICDX menggalakkan program 
perdagangan multilateral di Indonesia, lengkap 
dengan infrastruktur sistem perdagangan baru 

berbasis aplikasi dan bersifat online agar proses 
transaksi dapat berjalan dengan cepat dan efisien. 

Perdagangan multilateral di dalam bursa dapat 
mewujudkan perdagangan yang lebih efisien dan 
transparan, serta kondisi pasar yang adil bagi para 
pelaku pasar. Kondisi ini dapat terwujud sebab pada 
pasar multilateral semua pihak dapat melihat harga 
yang telah tersedia di pasar dan dapat menempatkan 
harga yang diinginkan.

Namun, apakah semua pihak dapat dengan bebas 
menempatkan harga pada pasar multilateral? 
Bagaimana jika harga yang ditempatkan merusak 
pasar dan merugikan banyak pihak yang bertransaksi 
di dalam pasar?

Pasar multilateral juga memiliki risiko terkait integritas 
pasar, dimana kondisi di atas memungkinkan 
terjadinya transaksi pada harga yang tidak wajar dan 
sangat jauh dari harga normal. Jika terjadi secara 
berulang dan banyak pihak dirugikan, maka integritas 
pasar akan terganggu.

Sebagai bursa berjangka, ICDX memiliki otoritas 
untuk menjaga integritas dan kondisi pasar dari 
berbagai macam risiko yang dapat memengaruhi 
pasar. Terdapat dua cara bagi bursa untuk menjaga 
integritas pasar, yaitu error trade dan circuit breaker.

Error trade adalah suatu kebijakan yang dimiliki 
bursa untuk menganulir sebuah transaksi yang 
terjadi. Dengan adanya error trade, setiap transaksi 
yang memenuhi ketentuan tertentu dapat dibatalkan. 
Apabila terjadi transaksi pada harga yang jauh dari 
normal, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 
tersebut dapat melaporkan transaksinya pada bursa 
agar transaksi tersebut dibatalkan. 

Meski begitu, terdapat ketentuan waktu pelaporan dan 
sanksi dalam penerapan error trade untuk menentukan 
apakah transaksi yang dilaporkan termasuk error 

trade atau transaksi normal. Sebab, apabila banyak 
transaksi yang dibatalkan karena dinyatakan sebagai 
error trade, maka pasar bisa menjadi kurang kondusif.

Cara lain yang dapat dilakukan bursa adalah dengan 
menempatkan circuit breaker pada pasar. Berbeda 
dengan error trade, dimana transaksi yang telah 
terjadi akan dibatalkan apabila memenuhi kondisi 
tertentu, circuit breaker adalah sebuah batasan harga 
yang ditempatkan pada pasar oleh otoritas bursa yang 
tidak dapat dilewati oleh orang yang bertransaksi 
pada bursa. Batasan harga ini bergantung pada harga 
normal yang ada di pasar. Dengan begitu, trader tidak 
bisa menempatkan harga beli atau harga jual secara 
sembarangan demi meraih keuntungan, yang mana 
dapat merugikan pihak lain dan mengganggu kondisi 
pasar.

Selain menentukan batas harga, circuit breaker juga 
dapat digunakan untuk mengawasi pergerakan pasar 
itu sendiri. Dalam keadaan tertentu, suatu produk 
dapat terangkat atau tenggelam secara drastis dalam 
jangka waktu pendek (misalnya, dalam beberapa 
jam). Apabila harga normal bergerak hingga 
menyentuh circuit breaker, maka bursa sebagai 
otoritas dapat menghentikan perdagangan sementara 
untuk mendinginkan situasi. (RA)
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Pahit Manis 
Membangun 
PBK Tanah Air

J ika Anda melakukan pencarian dengan kata 
kunci “pialang berjangka”, Anda pasti akan 

menemukan banyak situs atau artikel yang 
mengaitkan Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) dengan praktik ilegal. Contoh sederhana 
ini menunjukkan kuatnya stigma terhadap 
industri PBK.

Namun apakah industri PBK sepenuhnya negatif?

Industri PBK menaungi transaksi komoditi di 
Indonesia. Semua transaksi PBK dilakukan 
melalui pialang berjangka sebagai perantara 

antara nasabah dengan bursa atau pasar. 
Berdasarkan sistem transaksinya, terdapat dua 
jenis transaksi, yakni multilateral dan bilateral. 
Nasabah dapat memanfaatkan keduanya 
sebagai sarana lindung nilai maupun investasi. 

Sayangnya, tidak semua nasabah paham betul 
tentang industri PBK ini.  Banyak yang hanya 
melihat kesempatan mendapat keuntungan 
yang besar saja tanpa memperhatikan risiko 
dan keamanan transaksi. Nasabah seperti ini 
sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak 
bertanggung jawab dalam praktik-praktik 
penipuan (dan bentuk kejahatan finansial 
lainnya) yang mengatasnamakan pialang-
pialang terdaftar dan teregulasi.

Sekilas Perjalanan Industri PBK

Legalitas industri PBK di Indonesia dimulai sejak 
keluarnya UU No. 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mana 
menerangkan peran bursa berjangka sebagai 
penyelenggara transaksi berjangka dan peran 
BAPPEBTI untuk mengawasi industri berjangka 
di Indonesia. Dalam hal ini, BAPPEBTI bergerak 
dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Perdagangan RI.

Sejak dikeluarkannya UU tersebut, industri 
PBK mulai berkembang pesat. Jumlah pialang 
dan nasabah di seluruh Indonesia yang kian 
meningkat terus diiringi dengan peningkatan 

Pesatnya pertumbuhan industri Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) sejak tahun 1997 
hanya bertahan hingga tahun 2005. Sejak 
2006 hingga 2019 kemarin, industri ini dapat 
dikatakan stagnan. Mengapa demikian? Apa 
faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan 
tersebut?

Bursa Berjangka

Emas Berjangka? Bagaimana PT Delapan Emas 
Berjangka menghadapi tantangan-tantangan 
tersebut?
S: Hingga kini, kami masih mengupayakan 
kelengkapan perizinan, tapi saya tidak bisa bilang 
ini sulit; belum tentu, karena jika suatu saat saya 
membuka usaha serupa di Australia, misalnya, 
belum tentu perizinan jadi lebih cepat. Bisa jadi 
lebih lama. We don’t know. 

Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kami hanya 
mengikuti regulasi yang ada sebab semua aturan 
main sudah ada. Misalnya, untuk punya izin, 
pialang harus berbentuk PT, punya kantor, susunan 
perusahaan, pengurus, hingga laporan keuangan. 
Setelah itu, baru kami bisa mengurus perizinan ke 
Bappepti dan bursa. 

Q: Di luar perizinan, adakah tantangan lain?
S: Karena perizinan masih kami upayakan, kami 
belum boleh menarik nasabah. Namun, ketika 
sudah bisa, pastinya tantangan besar adalah 
mendapat nasabah. Berdasarkan pengalaman 
pribadi, marketing is about contacting 10 people 
and getting the opportunity to explain on the 11th 
call. Nah, saat mendapat kesempatan tersebut, 
pastikan bahwa wakil pialang menjelaskan dengan 
benar. 

Mengingat masyarakat Indonesia yang masih 
awam tentang industri ini, kecenderungan mereka 
memberi kita kesempatan untuk menjelaskan 
sangat tipis. Mereka belum paham apa yang kita 
bicarakan. Bayangkan para petani atau peternak di 
pedalaman. Jangankan foreign exchange, konsep 
bursa pun mungkin mereka belum paham betul. 

Maka dari itu, kita harus pelan-pelan mendidik 
mereka tentang industri ini dan bagaimana mereka 
bisa mengambil kesempatan disini. Proses mendapat 
satu nasabah saja memakan waktu kurang lebih 
3-6 bulan, dengan success rate mungkin 3 dari 
10 orang. Tapi, ketika mereka paham, keuntungan 
bagi pelaku industri PBK akan datang sendiri, kok.

Q: Sebagai pialang legal, tentu salah satu 
tantangannya adalah bersaing dengan pialang 
ilegal. Bagaimana PT Delapan Emas Berjangka 
menghadapi hal tersebut? 
S: Menurut pengamatan saya sih, selama tiga 
tahun ke belakang pialang ilegal sudah sedikit 
sekali. Tapi, selalu akan ada the next guy yang 
mencoba cari untung lewat cara-cara tidak baik. 
Sebagai perusahaan baru, situs kita saja sudah di-
hack, meskipun kami sudah dibantu ICDX untuk 
melaporkan ke Satgas pialang ilegal. 

Kalau bicara tentang pialang ilegal, sebetulnya ada 
dua jenis. Pertama, pialang yang memang bermain 
curang atau menipu nasabah. Kedua, ada juga 
pialang yang memang tidak terdaftar di bursa, 
tidak mendapat izin, tapi melakukan perdagangan 
nyata. Jika kalah, mereka benar-benar bayar, tidak 
menipu. 

Lalu, kita sebagai pialang legal ruginya dimana? 
Otomatis pialang ilegal dapat menawarkan kontrak 
lebih murah karena operating cost mereka minim, 
tidak perlu ikut aturan negara. Menurut saya, untuk 
mengatasi pialang ilegal harus ada yang terus 
memantau dan memblokir situs-situs mereka. Kunci 
terus, lama-lama mereka pun akan gerah. 

Nah, competitive advantage yang bisa kami 
tawarkan sebagai pialang legal adalah lisensi. 
Kita didukung oleh bursa, lembaga kliring, dan 
terutama oleh negara. 

Q: Apa harapan PT Delapan Emas Berjangka 
ke depan untuk industri PBK?
S: Tanpa edukasi, kita tidak akan kemana-mana. 
Seluruh pelaku industri harus turut andil dalam 
upaya edukasi ini, tidak cukup kalau hanya PT 
Delapan Emas Berjangka saja. Asosiasi, bursa, 
pemerintah, semua perlu kerja sama. Misalnya, 
membuat kurikulum, mengajar di sekolah-sekolah. 
Kalau pengisi materi dari lembaga-lembaga yang 
jelas, sekolah-sekolah pasti membuka peluang. 
(BN)

Membership

Waspada Pialang Ilegal
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Bursa Berjangka Bursa Berjangka

sistem, dimana sebelumnya perdagangan 
dilakukan via telepon  hingga kini dapat diakses 
melalui aplikasi mobile. 

Namun jika diperhatikan, tampak beberapa 
tanda bahwa industri PBK mulai stagnan sejak 
tahun 2006 hingga 2019, meski di tengah 
tingginya pertumbuhan populasi Indonesia yang 
berada pada usia produktif yang sadar akan 
investasi. Tercatat pada tahun 2019, penduduk 
Indonesia yang berada pada usia produktif telah 
mencapai lebih dari 180 juta jiwa. Besarnya 
jumlah penduduk usia produktif di Indonesia 
tidak serta-merta membuat industri PBK ikut 
menanjak. 

Lesunya pertumbuhan industri PBK salah satunya 
ditandai dengan jumlah pialang (legal) yang 
stagnan. Data yang dihimpun dari BAPPEBTI 
menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 hingga 
2019, jumlah pialang berjangka yang teregulasi 
di BAPPEBTI sebanyak lebih dari 60 pialang, 
namun belum pernah melebihi 70 pialang. 
Dalam periode yang sama pula, tercatat 
sejumlah perusahaan yang izin pialangnya 
dicabut dan ada yang mendirikan perusahaan 
pialang baru. Sementara itu, pialang berjangka 
yang tidak teregulasi oleh BAPPEBTI (ilegal) justru 
mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Pahit memang, jika melihat data-data di atas 
yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan 
pesat industri PBK terhenti oleh stigma negatif 
dari masyarakat akibat ulah sejumlah oknum 
yang mengatasnamakan pialang berjangka 

teregulasi maupun pialang berjangka yang 
beroperasi di luar regulasi dengan praktik-
praktik yang merugikan nasabah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, BAPPEBTI 
memberlakukan moratorium atau penghentian 
sementara pemberian izin baru bagi transaksi 
SPA mulai tahun 2014. Moratorium tersebut 
berimbas pada menurunnya transaksi-transaksi 
SPA pada periode tersebut, meski memang perlu 
dilakukan untuk menahan laju transaksi SPA 
yang pada waktu itu sarat akan praktik-praktik 
nakal oleh pialang tidak resmi. 

Di sisi lain, moratorium tersebut juga diharapkan 
dapat mendorong transaksi multilateral yang 
lebih menjamin kepastian transaksi bagi para 
nasabah karena sifatnya yang lebih mendukung 
pembentukan harga di Bursa Berjangka. Dengan 
tumbuhnya transaksi multilateral, kenakalan dari 
oknum yang tidak bertanggung jawab dapat 
diminimalisasi dan integritas PBK kembali naik. 

Namun, moratorium yang diberlakukan masih 
memerlukan dukungan dari pihak-pihak 
terkait, terutama untuk meningkatkan transaksi 
multilateral–yang sejak tahun 2012 hingga kini 
masih stagnan dan tidak melebih 1.5 juta lot 
per tahun. BAPPEBTI pun akhirnya menerapkan 
regulasi baru dan menghentikan moratorium di 
tahun 2018. 

Perbaikan Sistem dan Menambah 
Keragaman Kontrak
Banyaknya stigma negatif dari masyarakat 

membuat Bursa dan BAPPEBTI tidak tinggal diam. 
Sejak tahun 2017, BAPPEBTI mulai menerapkan 
Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi SPA 
(SPTT-SPA) yang memungkinkan nasabah untuk 
mengawasi langsung transaksi yang telah 
dilakukannya secara online. Sistem ini dinilai 
efektif, cepat, dan akurat, sehingga peluang 
terjadinya penipuan dan praktik lain yang 
merugikan nasabah otomatis dapat berkurang. 
Dengan penerapan SPTT-SPA tersebut, BAPPEBTI 
akhirnya kembali membuka keran perizinan bagi 
pialang SPA pada awal tahun 2018. 

Sementara itu, bursa juga ikut berupaya 
memerangi stigma negatif tersebut dengan 
menambah keberagaman kontrak multilateral 
untuk menarik minat masyarakat dalam 
bertransaksi secara multilateral. Di ICDX sendiri, 
kontrak-kontrak multilateral telah diadakan sejak 
tahun 2018 melalui peluncuran kontrak-kontrak 
GOFX (Gold, Oil, dan Forex). 

Kontrak GOFX ini diharapkan dapat menjadi 
fondasi untuk meningkatkan transaksi 
multilateral, serta mendorong komoditi-komoditi 
unggulan Indonesia agar dapat ditransaksikan 
dan dilakukan pembentukan harganya di dalam 
bursa. Transaksi multilateral yang memungkinkan 
pembentukan harga yang transparan dan 
terpercaya diharapkan dapat memaniskan 
kembali citra industri PBK tanah air yang pernah 
pahit. (NP)

“Pertumbuhan pesat 
industri PBK terhenti 
oleh stigma negatif dari 
masyarakat akibat ulah 
sejumlah oknum yang 
mengatasnamakan 
pialang berjangka 
teregulasi maupun pialang 
berjangka yang beroperasi 
di luar regulasi dengan 
praktik-praktik yang 
merugikan nasabah.”
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Pahit Manis Kakao, Si 
Komoditi Unggulan Indonesia

Rubrik Utama

Mendekati pertengahan bulan Februari, permintaan cokelat selalu mengalami tren meningkat 
karena komoditi ini sarat dijadikan sebagai simbol perayaan hari kasih sayang atau Valentine 
yang jatuh pada tanggal 14 Februari. 

Jika melirik sejarah cokelat, kakao memainkan peran penting dalam peradaban suku Maya dan Aztec, 
dimana suku Maya mempercayai kakao sebagai “hadiah dari para dewa.” Kata kakao sendiri berasal 
dari bahasa Aztec “Cacahuati Cacahua” (yang kemudian diucapkan oleh bangsa Spanyol menjadi 
cacao). 

Awalnya, cokelat dikonsumsi dalam bentuk minuman pahit. Kemudian pada awal abad ke-16, bangsa 
Spanyol mulai mengonsumsi cokelat bersama gula tebu dan kayu manis, sehingga muncul rasa pahit-
manis yang kita kenal sekarang. Seiring perkembangan zaman, penemuan alat cetak cokelat pada 
pertengahan abad ke-19 menjadi titik awal revolusi produksi cokelat. Cokelat dalam bentuk batangan 
pertama kali diproduksi pada awal 1847 dan mulai dipasarkan secara massal pada awal 1900-an.

Rubrik Utama

Produksi dan Konsumsi 
Terdapat sekitar 20 jenis kakao di dunia saat ini, namun yang digunakan untuk memproduksi cokelat 
yang biasa dikonsumsi masyarakat berasal dari spesies Criollo dan Forastero. Criollo diproduksi di 
Amerika Selatan dan hanya menyumbang sekitar 15% dari produksi kakao dunia. Akan tetapi, spesies 
kakao ini menghasilkan cokelat berkualitas tinggi dan paling mahal. Sedangkan Forastero diproduksi 
oleh negara-negara di Afrika dan mendominasi sisa pangsa pasar, sebab spesies ini lebih mudah 
dibudidayakan. 

Standardisasi mutu kakao internasional mengacu pada standar yang ditetapkan oleh International 
Organization for Standardization (ISO), tepatnya ISO 2451:2017. Sedangkan di Indonesia, standar biji 
kakao diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2323-2002.

Jika dilihat dari data di bawah, Afrika merupakan produsen kakao terbesar di dunia dalam beberapa 
dekade terakhir dengan kontribusi sebesar 70% dari total produksi global. Di tahun 2017, Pantai Gading 
(Ivory Coast) menduduki peringkat pertama dengan total produksi 2.03 juta ton, disusul oleh Ghana 
sebesar 884 ribu ton, Indonesia 660 ribu ton, Nigeria 328 ribu ton, dan Kamerun 295 ribu ton.

Di Indonesia sendiri, sentra produksi kakao tersebar di Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, 
Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat. Mayoritas produksi berasal dari Sulawesi dengan kontribusi 
sebesar 75% dari total produksi kakao Indonesia.
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Rubrik Utama Rubrik Utama

Negara Eropa, khususnya Swiss, 
merupakan konsumen cokelat terbesar 
dunia dengan rata-rata konsumsi cokelat 
per kapita di Swiss sekitar 10kg per orang 
tiap tahunnya. Dalam beberapa tahun 
terakhir, konsumsi cokelat juga meningkat 
di negara-negara berkembang seperti 
China, Indonesia, dan India sebagaimana 
tampak pada data di samping.

Pergerakan Harga Kakao 
Layaknya komoditi lain, harga kakao juga berfluktuasi. Pergerakan harga tersebut dapat 
dipantau dari harga referensi yang dibentuk di pasar internasional. Para pelaku pasar biasanya 
menggunakan harga kakao di pasar internasional yang mengacu pada harga yang dibentuk 
di Bursa New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Intercontinental Exchange (ICE) London. 
Harga NYMEX berdasarkan harga kakao di pasar Asia Selatan, sedangkan harga ICE London 
berdasarkan harga di pasar Afrika. Masing-masing kontrak kakao yang diperdagangkan oleh 
kedua bursa tersebut memiliki satuan kontrak yang sama, yakni 10 metrik ton per lot.

Dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019), rata-rata harga kakao berada di kisaran US$2,221 
per metrik ton dengan harga tertinggi sebesar US$2,660 per metrik ton di bulan Mei 2018 
dan harga terendah US$1,918 di bulan Desember 2017. Sepanjang tahun 2019, terpantau 
harga rata-rata berada di kisaran US$2,341 per metrik ton dengan harga tertinggi sebesar 
USD$2,520 per metrik ton di bulan November dan harga terendah sebesar US$2,195 per 
metrik ton di bulan Agustus.

Pergerakan harga kakao tersebut tidak terlepas dari hukum pasar (permintaan dan penawaran). 
Beberapa faktor berikut merupakan referensi untuk memantau tren pergerakan harga kakao:

Cuaca
Gangguan iklim dapat 
menghambat produksi 

kakao, dimana buah kakao 
membutuhkan perpaduan 
pas antara hujan dan sinar 

matahari. 

Geopolitik
Kondisi yang terjadi di negara 

produsen dan konsumen 
berdampak pada volume ekspor 

impor kakao yang tentunya 
akan mempengaruhi harga 

kakao global.

Gaya Hidup
Perubahan tren gaya hidup tentunya 

dapat mendorong pertumbuhan 
industri berbasis cokelat. Misalnya, 
tren konsumsi dark chocolate untuk 

kesehatan, dengan kandungan kakao 
lebih tinggi dari milk chocolate, 

membuat permintaan kakao 
meningkat.

Pergerakan Kurs Mata Uang
Kontrak berjangka kakao ICE London 
yang menjadi patokan global untuk 

harga fisik kakao ditransaksikan 
dalam mata uang Poundsterling 

(GBP). Sementara sebagian besar 
industri pengolahan kakao berada di 

Belanda dan Jerman, sehingga apabila 
kurs GBP melemah terhadap EUR, 
maka permintaan kakao berpotensi 

meningkat.

Stok
Jumlah pasokan kakao 

berlebih (oversupply) dapat 
mengindikasikan permintaan 
pasar yang sedang lemah, 

sehingga dapat membuat harga 
kakao tertekan. (DT)
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Kenali Tipenya, 
Sesuaikan Gayanya

Trading 101

Mungkin sebagian besar dari kita 
pernah mendengar bahwa bertransaksi 
pada produk berjangka itu berisiko 
tinggi. Namun, apakah hal itu 
sepenuhnya benar? 

Risiko tidak dapat dihindari di 
kehidupan nyata, termasuk di dunia 
trading. Setiap langkah yang kita ambil 
membawa risiko untuk tersandung dan 
bahkan jatuh. Namun, risiko dapat 
diminimalisasi dampaknya jika kita 
berhati-hati. 

Dalam dunia trading pun demikian. 
Untuk meminimalisasi risiko, kita 
perlu mengetahui pola atau karakter 
transaksi yang akan kita lakukan. 
Secara umum, karakter seorang pelaku 
pasar sebagai trader dibagi menjadi 
beberapa jenis berdasarkan jangka 
waktu transaksi: scalper, day trader, 
swing trader, dan position trader. (NP)

Scalper Day Trader Swing Trader Position Trader

Waktu Transaksi Menit – Jam Jam 4 Jam - Harian Harian - Tahunan

Jangka Waktu 
Grafik yang 
Digunakan

Tick, 1 menit, 5 
menit, 15 menit, 
30 menit, 1 jam

30 menit, 1 jam, 
4 jam

4 Jam, Harian, 
Mingguan

Harian, Mingguan, 
Bulanan

Teknik Analisa Teknikal Teknikal
Teknikal & 

Fundamental
Teknikal & 

Fundamental

Intensitas 
Transaksi > 5/hari < 10/hari < 5/minggu < 12/tahun

Menggunakan grafik 
sebagai metode analisa 
utama dengan jangka 
waktu grafik yang kecil 
(1-15 menit), sehingga 

seorang scalper melakukan 
transaksinya dalam waktu 
yang singkat untuk keluar 

dan masuk pasar.

Intensitas keluar-
masuk pasar tinggi.

Membatasi 
risiko seminim 

mungkin.

Target 
keuntungan 

kecil.

Scalper

Trading 101

Tingkat risiko yang dibatasi 
day trader biasanya sedikit 

lebih lebar dari scalper, 
yaitu di kisaran 1-2% sesuai 

dengan kisaran fluktuasi 
harian yang biasa terjadi.

Intensitas keluar-
masuk pasar dibatasi 

oleh satu hari dan 
tidak ada posisi 

menginap di akhir 
sesi perdagangan.

Menggunakan jangka 
waktu yang lebih 

panjang dari scalper.

Menggunakan grafik dengan 
jangka waktu paling singkat 

4 jam hingga (terpanjangnya) 
mingguan.

Memanfaatkan pola-pola tren 
yang terjadi dalam jangka 
waktu menengah hingga 

panjang.

Tingkat risiko yang dibatasi lebih lebar 
dari day trader untuk mengantisipasi ketika 

harus membiarkan posisi terbukanya 
berhari-hari hingga target keuntungannya 

tercapai.

Membatasi kerugian 
cukup besar dengan 
target keuntungan 

yang minimal 2 kali 
lebih besar dari 

kerugian yang bisa 
terjadi.

Swing trader melakukan transaksi 
pada titik koreksi dan mencari 

harga terbaik dari koreksi-koreksi 
yang terjadi.

Day Trader

Swing Trader

Position Trader

Seorang position 
trader bisa saja hanya 

membuka 1 posisi 
dalam 1 tahun.

Hampir mirip 
dengan investor.

Profil risiko position trader 
cukup besar dengan target 
keuntungan jangka panjang 

yang tidak kalah besar.

Hanya melakukan 
transaksi ketika ada 
peluang yang akan 

didapatkan dalam jangka 
panjang, dimana ia 
akan akan menahan 

posisi terbukanya hingga 
berbulan-bulan atau 

bertahun-tahun 

Tidak bertransaksi 
terus-menerus, 

bahkan beberapa 
melakukan transaksi 
hanya beberapa kali 

dalam sebulan.
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ICDX Academy

Menurut data Bappebti, 85% 
transaksi PBK didominasi oleh 

perdagangan bilateral atau SPA 
sebesar 5,6 juta lot pada tahun 

2017. 

Idealnya, sistem 
perdagangan di dalam 

bursa bersifat multilateral, 
sebab Bursa Komoditi dan 
Derivatif Indonesia (BKDI) 
merupakan pasar yang 
tujuan akhirnya adalah 

menciptakan perdagangan 
yang adil dan transparan, 

sarana price discovery, dan 
lindung nilai. 

ICDX Academy
Lewat edukasi, masyarakat 
akan memahami perdagangan 
multilateral, sekaligus potensi 
PBK, pentingnya bertransaksi 
di bursa, dan pentingnya 
bertransaksi melalui pialang 
anggota bursa yang terdaftar 
di BAPPEBTI.

Kemudahan akses informasi 
memudahkan masyarakat mengakses 
berbagai layanan, termasuk 
perdagangan berjangka komoditi 
(PBK). Sayangnya, hal ini tidak disertai 
dengan laju literasi masyarakat akan 
industri PBK, yang mana masih rendah. 
Kesenjangan inilah yang membuka 
ruang untuk kecurangan dan penipuan 
yang mengatasnamakan PBK. 

Edukasi 
sebagai 
Kunci 
Kemajuan
PBK

ICDX Academy

Industri perdagangan berjangka komoditi 
(PBK) cenderung stagnan. Adanya kejenuhan 
pasar menunjukkan kebutuhan akan produk 

baru dalam PBK yang lebih transparan. 

Jika selama ini, PBK di 
Indonesia didominasi oleh 
SPA, maka kejenuhan 
pasar bisa diatasi dengan 
perdagangan multilateral. 
Perbedaan keduanya 
ada pada mekanisme 
pembentukan harga, 
dimana pada perdagangan 
multilateral, penjual 
dan pembeli memiliki 
kesempatan yang sama 
dalam price discovery.

Sistem perdagangan dan 
produk multilateral berpotensi 
mendobrak kejenuhan industri 
PBK. Namun, masih banyak 

pihak yang belum paham akan 
perdagangan multilateral. 

Ketika masyarakat dan pelaku industri telah memahami 
hal-hal di atas,  jumlah partisipasi di industri PBK 
meningkat. Otomatis, nilai transaksi PBK meningkat. 
Pada akhirnya, PBK di Indonesia semakin terintegrasi, 
sehingga harga komoditi unggulannya dapat menjadi 
harga acuan dunia. (BN)

ICDX Academy
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Regulatory Regulatory

Mengenali Ciri-ciri 
Pialang Ilegal

Kemunculan pialang ilegal sulit 
dibendung dalam beberapa tahun 
terakhir, mengingat perkembangan 

teknologi yang pesat dan kemudahan 
pemasaran melalui media sosial. Banyaknya 
pialang ilegal yang melakukan perdagangan 
komoditi dan berjangka di Indonesia 
mendorong pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia, tepatnya 
Badan Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) untuk melakukan investigasi, 
penelusuran dan penindakan terhadap 
pialang-pialang ilegal tersebut.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, 
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia 
(BKDI) ikut melakukan berbagai upaya untuk 
menghimbau dan mengedukasi masyarakat 
mengenai pialang ilegal, seperti lewat publikasi 
dan seminar. Penting bagi masyarakat untuk 
mengetahui bahaya bertransaksi lewat pialang 
ilegal agar tidak mengalami kerugian di 
kemudian hari. Namun, sebelum membahas 
lebih dalam tentang bahaya pialang ilegal, 
Anda perlu mengenali terlebih dahulu ciri-ciri 
pialang ilegal.

1. Melakukan perdagangan berjangka tetapi tidak memiliki izin usaha 
resmi sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

2. Umumnya, pialang legal akan menggunakan kata ‘berjangka’ atau 
‘futures’ pada nama perusahaannya. Oleh karena itu, jika terdapat 
perusahaan pialang berjangka yang tidak menggunakan kedua kata 
tersebut, kemungkinan besar perusahaan tersebut ilegal. Pialang 
ilegal juga sering kali mencantumkan kata ‘forex’ atau ‘fx’ pada nama 
perusahaannya.

3. Penyetoran margin tidak melalui rekening terpisah atau bank penyimpan 
margin, melainkan langsung ke rekening perusahaan atau bahkan langsung 
ke rekening pemilik perusahaan.

4. Penerimaan nasabah umumnya dilakukan secara online, tanpa memiliki 
perjanjian standar seperti pemberitahuan adanya risiko, perjanjian 
pemberian amanat, dan aplikasi pembukaan rekening.

5. Pendaftaran transaksi kurang jelas dan tidak ada pihak yang melakukan 
penjaminan transaksi. Sementara itu, dalam perdagangan berjangka 
dengan pialang legal, setiap transaksi konsumen dijamin oleh lembaga 
kliring berjangka. Di Indonesia, terdapat dua lembaga kliring berjangka 
Indonesia, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia 
Clearing House (ICH).

6. Produk atau kontrak yang ditawarkan tidak terdaftar di bursa berjangka, 
baik Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Komoditi dan Derivatif 
Indonesia (BKDI).

7. Tidak mencantumkan alamat kantor perusahaan. Adapun alamat 
perusahaan, bisa jadi alamat tersebut palsu.

8. Tidak memiliki Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang memiliki izin dari 
Bappebti yang akan menjelaskan dokumen risiko perdagangan dan 
perjanjian pemberian amanat.

9. Mekanisme 
penyelesaian pengaduan 
cenderung tidak jelas.

Ciri-ciri pialang ilegal:

Jika Anda menemukan pialang dengan 
ciri-ciri di atas, Anda dapat melaporkan ke 
secretariat.satgas@icdexchange.com
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