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Ada yang berbeda dari Lebaran tahun ini…
Menyambut hari raya Idul Fitri 1441 H, biasanya pasar-pasar ramai 
pembeli, tiket kereta dan pesawat melonjak karena mudik, dan 
restoran-restoran penuh dengan reservasi hingga bulan berikutnya 
untuk acara buka puasa bersama dan halal bihalal. Namun, pandemi 
COVID-19 membuat kebiasaan-kebiasaan tersebut berubah. Buka 
puasa dilakukan dengan sederhana bersama keluarga dekat, sementara 
pakaian baru dan mudik mungkin tertunda. Daya beli masyarakat yang 
biasanya tinggi di bulan Ramadhan, kini menurun karena perekonomian 
global yang sedang lesu. Komoditas seperti minyak mentah pun turut 
terdampak. Apakah perekonomian akan segera pulih? Bagaimana 
pemerintah merespon dampak COVID-19 ini? Lalu mengapa ICDX justru 
merilis kontrak minyak mentah di tengah anjloknya harga komoditas ini? 
Peluang apa yang ada pada minyak mentah? Selengkapnya telah kami 
rangkum dalam THE SOURCE Issue 5 ini.

ICDX Group Insight

Sebagai bagian dari ICDX Group, ICDX 
Logistik Berikat (ILB) menyediakan 
fasilitas penyimpanan, manajemen 
agunan, bea cukai, dan layanan-layanan 

serupa lainnya. Dibentuk pada tahun 2016, ILB 
telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan 
No. AHU-0024253.AH.01.01.Tahun 2016.

Layanan ILB telah terintegrasi dengan 
Management System Computer-Based for 
Information System Inventory (e-Inventory) 
untuk pengaturan barang dalam gudang 
Pusat Logistik Berikat. Di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sistem 
e-Inventory ILB bertanggung jawab untuk 
pencatatan kwitansi, pengeluaran, serta 
pencatatan dan pelacakan barang di gudang.

ILB didirikan pada 12 Mei 2016 berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 28. 
Memperingati hari jadinya yang ke-4 pada 
12 Mei 2020 lalu, ILB berupaya untuk terus 
meningkatkan sistem pengelolaannya dan 
memberikan pelayanan terbaik bagi para 
pengguna layanannya. 

Anniversary 
ICDX Logistik 
Berikat

ICDX Logistik Berikat (ILB) hadir 
sebagai pusat pengelolaan 
logistik dengan tujuan membantu 
perusahaan-perusahaan pengguna 
layanannya untuk fokus pada 
pengembangan bisnis secara 
maksimal. 

Sekilas Tentang ICDX Logistik Berikat (ILB)
ILB merupakan anak perusahaan dari Indonesia 
Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) dan 
Indonesia Clearing House (ICH) dengan kegiatan 
utama menyediakan gudang untuk komoditas 
yang diperdagangkan di ICDX. Pembentukan ILB 
merupakan dukungan tulus kami terhadap paket 
kebijakan regulasi ekonomi Indonesia tentang 
Pusat Kawasan Berikat, khususnya untuk komoditas 
ekspor yang diperdagangkan di ICDX. ILB sekarang 
memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Bangka 
dan Medan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
kunjungi www.ilb.co.id



4 5

ICDX Group Insight ICDX Group Insight

Jumat, 17 April 2020 lalu, ICDX Logistik Berikat 
(ILB) bekerja sama dengan DPRD Jawa Barat untuk 
membagikan 1000 paket sembako di area Bandung 
sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kurang 
mampu yang terdampak oleh pandemi COVID-19. 
Masing-masing paket berisi 2kg beras, 1kg gula putih, 
dan 1 liter minyak. 

Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, 
ILB turut berupaya menjaga kesehatan karyawan 
melalui suntik vitamin C, dimana vitamin C secara 
ilmiah terbukti dapat menunjang imunitas tubuh. 
Suntik vitamin C bagi karyawan ILB ini diselenggarakan 
dalam empat sesi, yakni Senin (30/3), Selasa (31/3), 
Senin (6/4), dan Selasa (7/4). 

Lebaran merupakan salah satu hari raya yang 
ditunggu-tunggu banyak masyarakat Indonesia 
setiap tahunnya. Namun di tengah kesulitan 

ekonomi seperti sekarang, banyak dari saudara kita 
yang tidak dapat merasakan keberlimpahan dan 
kemeriahan Idul Fitri. 

Maka dari itu, sebagai bentuk perhatian dan tanggung 
jawab ICDX Group terhadap masyarakat di sekitar 
tempat usahanya, ICDX Group bersama para partner 
berinisiatif untuk berbagi berkah Ramadan bersama 
masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan dimulai dengan kantor perwakilan 
ICDX Group di Pangkal Pinang, Bangka yang menyalurkan 
sejumlah bahan pokok dan beberapa bahan pangan 
lainnya, salah satunya ke Masjid Al Husna di Jalan Air 
Itam, Pangkal Pinang.

Lalu, penyaluran bantuan juga dilakukan ke masjid di 
sekitar kantor pusat ICDX Group di Senen, Jakarta 
Pusat, seperti Masjid AT- TAUBAH di Komplek Mako 
Brimob dan Masjid Al A’raf Wali Songo di Jalan 
Kramat Kwitang. Tiap paket sembako berisi berbagai 
kebutuhan pangan pokok dan pendukungnya.

Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para 
penerimanya. Ke depannya, ICDX Group dan para 
partner akan terus berupaya untuk memberikan kerja 
nyata dan membangun kepedulian dalam skala yang 
lebih besar inovasi dan kolaborasi.

Bakti Sosial 
ILB dan DPRD

Jawa Barat

ILB Jaga Kesehatan 
Karyawan Dengan 
Vitamin C

ICDX Group & Partner 
Peduli Sekitar
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Dua puluh tahun sudah 
PT Monex Investindo 
Futures berpartisipasi 
dalam mengembangkan 
Perdagangan Komoditi 
Berjangka (PBK). Meski 
berbagai tantangan 
terus hadir, Monex terus 

beradaptasi dan disiplin untuk memberikan 
layanan terbaik bagi para nasabahnya. 
Tentunya ini bukanlah perjalanan sebentar. 
Maka dari itu, mari kita berbincang-bincang 
sedikit dengan Direktur Utama PT Monex 
Investindo Futures, Ferhad Annas.

Sebelumnya, selamat ulang tahun ke-20 untuk 
Monex! Meski dunia sedang dilanda pandemi, 
semoga tidak mengurangi semangat tim Monex 
ya. Bagaimana keadaan Monex sejauh ini, dengan 
kebijakan PSBB dan lain-lain? 

Terima kasih atas ucapanya. Semoga kita selalu dalam 
lindungan Tuhan YME dan selalu menjaga kesehatan. 
Instruksi pemerintah terkait WFH (work from home) 
sudah kami lakukan efektif mulai 16 Maret 2020. 
Seluruh karyawan melaksanakan kegiatan kerja 
dari rumah masing-masing. Tentu saja dengan 
diberlakukannya WFH, kami berharap akan menurukan 
angka penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19 
ini. Pihak manajemen sangat memperhatikan 

Membership

20 Tahun Perjalanan 
PT Monex Investindo Futures

Online Trading Class Bersama 
ICDX dan Agrodana

keselamatan karyawan, keluarga karyawan, lingkungan 
sosial, dan masyarakat pada umumnya. Sebab, jika 
salah satu anggota keluarga terkena COVID-19, pasti 
karyawan tersebut dan seluruh keluarganya akan ikut 
terdampak.

Dua puluh tahun tentu bukan perjalanan singkat. 
Boleh kilas balik sedikit, bagaimana perjalanan 
Monex pada tahun-tahun awalnya berdiri? Peluang 
atau kesempatan apa yang dilirik pada saat itu?

Menapak 20 tahun perjalanan tentu saja tidak seindah 
yang terlihat. Liku-liku dan perjuangan, naik turun dan 
berbagai pelajaran tentunya menjadi penyemangat 
kami. Bahasa kerennya, untuk bisa berdiri kokoh 
membutuhkan pengorbanan waktu, loyalitas, dan 
dedikasi tinggi dari seluruh karyawan. Berjuang 
bersama dengan satu visi dan misi untuk menjadi 
pelopor di industri PBK ini. Aturan ditetapkan yang 
secara tidak langsung menyeleksi siapa saja yang 
berkualitas dan memiliki loyalitas tinggi terhadap 
perusahaan. 

Perjalanan awal tentu memiliki tantangan-
tantangannya sendiri. Boleh diceritakan tantangan 
seperti apa yang dialami Monex pada awal-awal 
berdirinya, hingga bagaimana Monex berhasil 
melewati tantangan-tantangan tersebut?

Tantangan terberat adalah transparansi. Bagaimana 
membuat industri PBK ini mendapat kepercayaan dari 
masyarakat? 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) memang membatasi ruang 
gerak kita secara fisik, namun tidak 
membatasi kemampuan kita untuk 
berkembang dan belajar. Meski tidak 
dapat mengadakan kelas tatap muka, 
ICDX bersama Agrodana Futures pun 
mengadakan kelas trading secara 
online. 

Kelas yang berlangsung pada 24 April 2020 lalu ini 
membahas tentang dasar-dasar dalam memahami 
industri Perdagangan Komoditi Berjangka (PBK), 
perkembangannya, serta peluang besar dari industri 
ini. Banyak sekali kontrak komoditas-komoditas 
unggulan yang dapat Anda gunakan sebagai sarana 
lindung nilai maupun untuk mendiversifikasi portofolio 
investasi Anda. 

Jika Anda ingin mulai berinvestasi dengan modal kecil, 
Anda pun bisa mulai trading kontrak berjangka komoditi 
dengan kontrak-kontrak GOFX Mikro. Hanya dengan 
Rp500.000 saja, Anda sudah bisa mulai bertransaksi. 

Terima kasih bagi para partisipan yang telah mengikuti 
kelas trading online bersama ICDX dan Agrodana 
Futures. Pantau terus Instagram @icdxgroup dan ikuti 
kelas-kelas trading ICDX selanjutnya!

ICDX Group Insight
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Pada awal berdiri sudah pasti banyak hambatan, baik 
secara internal maupun eksternal. Internal seperti 
bagaimana seluruh divisi dapat mematuhi aturan dan 
menjalankan kedisiplinan, terutama divisi sales. Divisi 
ini sangat berperan penting, dimana mereka terlibat 
secara langsung dengan calon klien atau masyarakat 
dan harus mengedepankan edukasi dan sosialisasi 
yang benar dan tepat. Bagi yang tidak bisa mematuhi 
aturan dan menjalankan kedisiplinan terseleksi dengan 
sendirinya. Kebersamaan dalam satu visi dan misi 
itulah yang menjadi kunci untuk bisa melewati segala 
tantangan. 

Boleh diceritakan sedikit tentang core values Monex 
dan mengapa Monex memilih nilai-nilai tersebut 
sebagai core values-nya? Serta, bagaimana Monex 
menerapkan nilai-nilai tersebut selama 20 tahun 
perjalanannya?

Inspire: Integrity, Networking, Service, 
Professionalism, Recognition & Education. 

Kita tau bahwa integritas sangat dibutuhkan, terutama 
dalam menjalankan bisnis service dan jasa yang dapat 
dipercaya oleh masyarakat. Integritas tidak lepas dari 
tindakan konsisten yang sesuai dengan nilai, norma, 
dan kode etik. Integritas juga memiliki korelasi dengan 
kejujuran. Kita sering mendengar kalimat bahwa orang 
yang berintegritas adalah orang yang memiliki pribadi 
yang jujur dan berkarakter kuat. Ini implementasinya 
sangat luas dan bisa diterapkan dalam pekerjaan kita 
sehari-hari. 

Sementara, networking yang bagus bisa menjadi 
jembatan untuk memperkuat eksistensi dan menjadi 
referensi bagi masyarakat dan institusi lain untuk 
bersinergi dengan Monex. 

Service adalah hal yang sangat penting, bagaimana 
kami memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh 
nasabah baik dari berbagai aspek, pelayanan 
penjualan, edukasi maupun teknologi. Tentu saja kami 
memulainya dari service internal antardivisi. Ini sangat 
penting karena menjadi dasar layanan kami kepada 
nasabah. Bagaimana kami bisa memberikan service 
baik ke nasabah jika secara internal masih belum bisa 
dilaksanakan dengan baik?
 

Keenam elemen tersebut saling mendukung dan Monex 
dengan konsisten menjalankannya sampai hari ini. 
Tentunya, kami tetap melakukan evaluasi dari waktu ke 
waktu dan menyesuaikannya dengan visi perusahaan.

Semua pelaku industri di sektor manapun tentunya 
memiliki kompetisi masing-masing, tak terkecuali 
di dalam PBK. Bagaimana Monex mempertahankan 
posisi sebagai salah satu pialang berjangka unggulan 
di dalam industri ini? Lebih tepatnya, apa keunggulan 
yang diberikan Monex dibanding yang lain?
Transparan, konsisten dan selalu berinovasi dalam 
segala hal. Sebelum digital disruption ramai dibicarakan, 
Monex sudah mulai mempersiapkan kemungkinan 
akan terjadinya digital disruption ini sejak 6 tahun 
yang lalu, tepatnya pada tahun 2014. Sekarang, seperti 
kita ketahui bersama, tidak ada yang bisa menolak 
perubahan ini. Mau tidak mau harus berubah untuk 
tetap bisa survive. Mungkin banyak yang tidak percaya 
bahwa pergeseran teknologi sedemikian cepatnya. 
Banyak sekali contoh perusahaan-perusahaan besar 
yang tertinggal karena tidak siap dengan pergeseran 
teknologi. Tetapi kami bersyukur bahwa apa yang 
sudah kami antisipasi ini dapat kami terapkan 
sekarang. Semua sudah menggunakan platform digital, 
dimana keunggulannya adalah dapat memberikan 
service, edukasi, dan teknologi digital terbaik kepada 
klien, sehingga mereka memiliki pengalaman trading 
tersendiri. 

Bagaimana Anda melihat keunikan team culture 
maupun work culture di dalam Monex selama 20 
tahun ini?
Pada prinsipnya, semua saling mendukung dan saling 
melengkapi. Tidak ada yang lebih pintar, semua 
saling berkolaborasi menciptakan suasana kerja yang 
harmonis dan kekeluargaan yang baik. 

Dua puluh tahun tentunya telah menciptakan banyak 
memori. Bagi Anda pribadi, apa memori paling 
berkesan selama menjabat sebagai Direktur Utama 
Monex?
Ini juga sebagai tambahan dari jawaban saya 
sebelumnya terkait work culture di Monex. Ikatan 
kekeluargaan yang sangat kental dan team work yang 
luar biasa. Semua divisi saling bahu-membahu untuk 
melengkapi dalam memberikan nuansa performance 
yang maksimal. Itu yang saya rasakan selama ini. 

Apakah akan ada terobosan atau proyek baru dari 
Monex dalam waktu dekat ini?
Dalam waktu dekat ini, kami akan launching mobile 
app versi terbaru. Semua layanan akan ada dalam satu 
genggaman. Nantikan ya! 

Terakhir, apa harapan Anda untuk Monex di tahun-
tahun mendatang?
Harapannya, seluruh pemangku kepentingan bersama-
sama saling mendukung untuk kemajuan industri PBK 
ini. Kita tidak bisa lagi saling menunggu, harus bergerak 
cepat dan maju. Semua ini untuk kepentingan kita 
bersama.

Si Emas Hitam:
Komoditi 

Pilihan
2020

Volatilitas emas hitam atau 
minyak mentah melonjak di bulan 
April kemarin. Tak tanggung-
tanggung, harga minyak mentah 
dunia anjlok tajam hingga 
mencapai level terendahnya 
sepanjang sejarah di awal kuartal 
kedua 2020. 
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Harga komoditas sangat erat kaitannya dengan 
hukum permintaan dan penawaran. Ketika 
permintaan meningkat, maka harga akan naik, begitu 
pun sebaliknya. Hal ini juga yang terjadi pada pasar 
minyak saat ini. Permintaan minyak mentah melemah, 
harga pun anjlok hingga sempat menyentuh harga 
negatif – harga paling murah sepanjang sejarah 
perdagangan minyak mentah dunia. 

Penyebaran COVID-19 berdampak pada 
terhambatnya bisnis dan industri di hampir semua 
negara. OPEC telah mengestimasi permintaan 
minyak mentah dunia yang akan menurun pada 
kuartal I dan II tahun 2020 ini. Estimasi penurunan 
permintaan tersebut terkait dengan kebijakan 
lockdown di beberapa negara, yang menyebabkan 
penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi 
hingga transportasi umum, termasuk pesawat, 
mengalami penurunan sepanjang periode tersebut. 
Sepanjang tahun 2020 harga minyak dunia telah 
empat kali anjlok dengan penurunan

1. Berdasarkan grafik di atas dan data yang dirilis 
oleh OPEC, permintaan minyak mentah dunia akan 
kembali meningkat pada kuartal ketiga 2020. Hal 
ini terlihat mengindikasikan bahwa OPEC sendiri 
mengharapkan pandemi COVID-19 akan berakhir di 
kuartal kedua 2020. Sehingga, permintaan bahan 
bakar kendaraan akan kembali meningkat baik untuk 
pribadi maupun transportasi umum.

2. Di bulan April kemarin, harga minyak mentah 
WTI pun mencapai level terendah sepanjang masa. 
Namun, jika dibandingkan dengan ongkos produksi 
minyak (Wikipedia, 2016), harga jual -$37.63/barel 
membuat sebagian negara produsen WTI berada 
jauh di bawah titik BEP atau titik balik modal. 
Apabila dikaitkan dengan poin 1, permintaan minyak 
mentah dapat kembali meningkat, yang mana akan 
mendorong harga minyak mentah dunia kembali 
naik.

Namun, apakah penurunan 
harga si Emas Hitam akan terus 
berlanjut? Mari kita lihat fakta-
fakta berikut:

Permintaan Minyak Mentah Dunia

Bursa Berjangka

3. Harga minyak WTI sempat diperdagangkan di 
-$37.63/barel untuk kontrak penyerahan bulan 
Mei. Hal ini terjadi lantaran sudah tidak ada tempat 
penyimpanan minyak mentah lagi di Cushing, 
Oklahoma, sementara permintaan akan minyak 
mentah turun drastis sejak pandemi COVID-19. 
Maka, apakah harga minyak akan berlama-lama di 
harga termurahnya? 

Negara-negara yang mengandalkan minyak mentah 
sebagai sumber pendapatan utamanya jelas akan 
merugi. Hal ini akan menyebabkan banyak pekerja di 
sektor energi terkena PHK dan tingkat pengangguran 
melambung. Hal ini tentu tidak diinginkan negara 
manapun. 

Jika menelisik data oleh BP, konsumsi energi di tahun 
2018 sebagian besar masih diperoleh dari minyak 
mentah, dimana salah satu penggunaan minyak 
mentah utama adalah pada moda transportasi. 
Selama pandemi COVID-19, transportasi memang 
terbatas, namun moda transportasi pengangkut 
bahan kebutuhan pokok mendapat pengecualian 
dari pemerintah. Dengan demikian, apakah mungkin 
harga minyak akan bertahan di harga termurahnya?

Dari ketiga fakta tersebut, meski harga minyak 
mentah sempat menyentuh level negatif, tidak 
tertutup kemungkinan dalam memanfaatkan posisi 
harga minyak untuk memperoleh keuntungan dari 
pergerakan harga minyak. 

Harga minyak mentah saat ini memang dinilai cukup 
murah, bahkan sampai berada jauh di bawah titik 
balik modal sejumlah negara produsen. Namun, 
tingginya kepentingan harga minyak dan saratnya 
kebutuhan energi yang berasal dari minyak mentah, 
tidak sulit bagi harga minyak untuk kembali ke harga 
normal sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, di 
antara komoditas lainnya, seperti emas yang telah 
naik sejak awal tahun, harga minyak mentah yang 
mengalami penurunan tajam memberi kesempatan 
lebih luas di tahun 2020 ini. (NP)
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Dalam minggu pertama peluncurannya, 
hampir 3.200 kontrak berjangka minyak 
mentah diperdagangkan di ICDX. Hal ini 

menjadikan kontrak berjangka minyak mentah 
ICDX sebagai kontrak paling aktif ketiga yang 
diperdagangkan pekan lalu. 

Kesuksesan peluncuran ini mencerminkan 
banyaknya investor yang melihat kontrak ini 
sebagai cara efektif berinvestasi di pasar minyak 
mentah, tanpa risiko harus membayar kurs swap 
atau biaya inap.

Secara global, pasar minyak masih naik-turun. 
Dua minggu lalu, meskipun stok minyak di 
terminal tangki zona pengiriman berjangka 
utama di Pantai Teluk AS kurang dari 10% lebih 
tinggi dari biasanya, dimana jumlah ini cukup 
untuk mengisinya hingga penuh, sangat sulit 
untuk mengirimkan minyak ke pasar. Hal ini 
menyebabkan kontrak berjangka minyak mentah 
Mei berakhir di area negatif. 

Muncul kekhawatiran sementara bahwa hal 
yang sama akan terjadi pada kontrak berjangka 
minyak mentah Juni, dan jatuh serendah USD 
6,50 per barel. Pada 3 Mei, harganya hampir 
mencapai USD 19 per barel lagi, sehingga harga 
di masa mendatang tampak akan membaik – 
kontrak Desember diperdagangkan lebih dari 
USD 28, misalnya. Perubahan harga ini memberi 
optimisme pasar bahwa ekonomi dunia sedang 
pulih.

COVID-19 menyebabkan permintaan minyak 
mentah turun drastis, dimana pada saat 
yang sama Arab Saudi sedang perang harga 
dengan Rusia. Kedua negara ini akhirnya telah 
sepakat untuk memotong produksinya. Semua 
perusahaan minyak besar di seluruh dunia 
juga telah memangkas biaya operasional dan 
pengeluaran modal mereka, dengan total sekitar 
USD 100 miliar di tahun 2020. 

Produksi minyak serpih di AS, yang menjadikan 
negara ini sebagai pengekspor bersih minyak 
mentah untuk pertama kalinya dalam sekain 
dekade di akhir 2019, tidak dapat bertahan 
dengan harga rendah: hanya segelintir 
perusahaan yang memiliki biaya produksi 
kurang dari USD 35 per barel. Tindakan pada 
pemasokan terhadap harga rendah ini telah 
dimulai, dan pengurangan produksi lebih lanjut 
tidak bisa dihindari. 

Dari sisi permintaan, indsutri penerbangan, yang 
paling terpukul oleh pandemi COVID-19, hanya 
menyumbang 5,8% dari konsumsi minyak dunia 
pada tahun 2019. Akan dibutuhkan waktu cukup 
lama bagi masyarakat untuk kembali bepergian 
dengan transportasi udara. 

Selain itu, pengalaman dari konferensi atau 
rapat yang dilakukan secara online selama 
pandemi ini telah mengubah konsep perjalanan 
bisnis ke depannya, sehingga dampak dari 
turunnya permintaan bahan bakar penerbangan 
terhadap harga minyak menjadi kecil. Sektor-
sektor konsumen minyak lainnya kemungkinan 
akan bangkit kembali dengan cepat.

Sembari perubahan struktural ini berjalan, 
volatilitas jangka pendek harga minyak akan 
tetap tinggi. ICDX, yang menawarkan lima 
kontrak berjangka minyak mentah WTI (dengan 
kontrak yang terjauh saat ini untuk bulan 
Desember), memberi para investor peluang 
untuk memilih strategi – jangka pendek 
atau jangka menengah – dan trading sesuai 
strategi yang dipilih. Keamanan dan jaminan 
transaksi di ICDX pun tak perlu diragukan, 
sebab ICDX diregulasi oleh Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 
dan perdagangan berjangka ICDX sepenuhnya 
dijamin oleh ICDX Clearing House (ICH). (LR)

Peluncuran Kontrak Berjangka 
Minyak Mentah ICDX Sukses!

Bursa Berjangka Rubrik Utama

Setiap tahunnya, Ramadan menjadi bulan suci 
yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Muslim 
di seluruh dunia, dengan puncaknya di Hari Raya 

Idul Fitri. Sebagai negara dengan penduduk Muslim 
paling banyak di dunia menurut World Population 
Review – dengan 273 juta jiwa umat Muslim atau 
87.2% dari populasi – Indonesia memiliki tradisi dan 
keunikan sendiri di bulan Ramadan.

Kebiasaan seperti mudik menjelang Idul Fitri kini 
telah menjadi tradisi masyarakat Muslim di Indonesia. 
Banyak warga yang telah merantau ke kota besar 
untuk mencari nafkah dan membangun keluarga, 
sementara keluarga asal mereka masih di kampung 
halaman. Idul Fitri menjadi salah satu momen dimana 

para perantau bisa kembali ke kampung halamannya 
untuk bertemu sanak saudara dan merayakan Idul 
Fitri atau Lebaran bersama. 

Selain banyaknya warga yang ingin merasakan 
keistimewaan hari raya bersama sanak saudara di 
kampung halaman, konsumsi masyarakat Indonesia 
pun meningkat menjelang Lebaran. Mulai dari 
banyaknya pilihan jajanan untuk buka puasa dan 
sahur, membeli pakaian baru untuk hari raya, hingga 
pengeluaran saat mudik dan persiapan hari raya 
lainnya telah menjadi penggerak utama ekonomi 
yang berasal dari konsumsi rumah tangga di bulan 
Ramadan. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini 
sebagian besar disebabkan oleh kucuran Tunjangan 

Ada yang Berbeda 
Menjelang Idul Fitri 2020
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Hari Raya (THR) dari perusahaan untuk para 
pekerjanya.

Dalam tiga tahun terakhir, hari raya Idul Fitri jatuh 
pada bulan Juni atau akhir bulan kuartal kedua. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produk 
domestik bruto (PDB) konsumsi masyarakat atas 
pakaian dan alas kaki menunjukkan pertumbuhan 
lebih besar pada kuartal kedua dibanding kuartal 
lainnya. Persentase pertumbuhan konsumsi pakaian 
dan alas kaki di kuartal kedua sebesar 4.6% (2017); 
3.2% (2018); dan 3.6% (2019). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa di bulan 
Ramadan, masyarakat Indonesia menghabiskan 
sebagian besar dananya untuk belanja kebutuhan 
sandang dalam rangka menyambut hari raya. Perlu 
diingat bahwa bertumbuh atau tidaknya konsumsi 
masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
nasional Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, PDB 
pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi 
PDB nasional dengan rata-rata 56.3 persen. Maka, 
terhambatnya konsumsi masyarakat akan turut 
mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pola konsumsi yang meningkat di bulan Ramadan 
rentan akan melemahnya daya beli masyarakat 
jika tidak diimbangi dengan stabilitas harga 
dan ketersediaan sembako di pasar. Daya beli 
masyarakat sendiri dipengaruhi oleh tingkat 
pendapatan masyarakat dan tingkat inflasi. Apabila 
tingkat pendapatan masyarakat konstan, namun 
harga sembako naik karena persediaan kurang dari 
permintaan, maka daya beli masyarakat cenderung 
melemah. 

Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia 
menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas 
inflasi agar daya beli masyarakat tidak berlebihan 
maupun melemah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tetap terkontrol, sesuai dengan target 
pemerintah dan Bank Indonesia.

Daya Beli Masyarakat Turun
Tahun ini umat Muslim di dunia menjalani ibadah di 
bulan puasa dan merayakan Idul Fitri dengan agak 
berbeda. Di Indonesia, bulan Ramadan yang identik 
dengan berkumpul dan bersilaturahmi, kini tidak 
dapat dilakukan karena wabah COVID-19. Masyarakat 
sebisa mungkin tidak bepergian, apalagi berkumpul 
sampai waktu yang belum dapat ditentukan. 
Pemerintah pun sudah memberlakukan larangan 
mudik untuk mencegah penyebaran lebih luas. 

Selain itu, adanya Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) memberi dampak pada perekonomian 
nasional, dimana banyak aktivitas bisnis yang 
terhenti, para pekerja harus bekerja dari rumah, 
tempat hiburan dan pusat perbelanjaan berhenti 
beroperasi, dan semua aktivitas yang melibatkan 
pertemuan lebih dari lima orang harus dihentikan. 

Hal ini tercermin dalam data BPS terkait 
pertumbuhan ekonomi 
melalui indikator 
PDB di kuartal 
pertama tahun 
ini. Kementerian 
Keuangan dan 

Rubrik Utama

Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi 
kuartal satu sebesar 4.7 persen. Namun, data BPS 
menunjukkan PDB Indonesia di kuartal pertama 
2020 sebesar 2.97 persen. Angka ini merosot dari 
PDB kuartal pertama tahun 2019, yakni 5.02 persen. 
Rendahnya PDB kuartal pertama 2020 mencerminkan 
konsumsi masyarakat yang merosot tajam. Hal ini 
tampak pada data pengeluaran konsumsi rumah 
tangga sebesar 2.98%, turun sebesar 42.9% secara 
kuartalan di bandingkan PDB kuartal empat 2019.

Nilai Tukar Rupiah 
Indikator ekonomi Indonesia lain yang mencerminkan 
kondisi ekonomi di masa COVID-19 adalah nilai tukar 
rupiah. Sepanjang kuartal pertama 2020, rupiah 
melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) 
sebesar 22% dari titik terkuatnya, hingga menyentuh 
Rp16.575 per dolar AS. 

Perlambatan ekonomi Indonesia bahkan sudah 
diproyeksi oleh para pelaku pasar valuta asing karena 
COVID-19 baru terdeteksi di Indonesia pada awal 
Maret 2020. Inilah sebabnya respon pasar begitu 
cepat selama bulan Maret 2020 atas melemahnya 
rupiah. 

Jika jelang Ramadan tahun lalu nilai tukar rupiah 
cenderung melemah karena tekanan perang dagang 
AS dan Cina, tahun ini nilai tukar rupiah stabil 
cenderung menguat di area Rp15.000 per dolar AS 
karena beberapa kebijakan dari Bank Indonesia. 

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi penggunaan 
7 miliar dolar AS cadangan devisa untuk memasok 

pasar valuta asing, memperoleh Repurchase 
Agreement Line (REPO Line) dari The Fed sejumlah 
60 miliar dolar AS, menurunkan Giro Wajib Minimum 
(GWM) Valas bank umum konvensional dari semula 
8% menjadi 4%, meningkatkan intensitas triple 
intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian 
SBN di pasar sekunder, serta mengintervensi pasar 
dengan surat utang berdenominasi dolar AS sebesar 
4,3 miliar dolar AS. Semua kebijakan ini memberikan 
stimulus akan penguatan nilai tukar rupiah akibat 
proyeksi melambatnya perekonomian Indonesia 
tahun ini. 

Menurut data Bank Indonesia, cadangan devisa 
Indonesia pada posisi bulan April 2020 meningkat 
menjadi 127,9 miliar dolar AS dibandingkan posisi 
akhir Maret 2020. Peningkatan cadangan devisa ini 
terutama dipengaruhi oleh penerbitan Global Bond 
pemerintah Indonesia, yang di prakarsai oleh Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, di awal April lalu. Global Bond 
tersebut sebesar 4,3 miliar dolar AS dalam tiga 
bentuk surat berharga global, yaitu Surat Berharga 
Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI0470.

Penerbitan USD bonds ini bertujuan untuk menjaga 
pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan 
devisa bagi Bank Indonesia. Cadangan devisa yang 
cukup dapat mendukung ketahanan dari gangguan 
eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi 
dan sistem keuangan dalam negeri.

Pandemi COVID-19 ini telah membuat perekonomian 
banyak negara lesu, termasuk Indonesia, sebab 
daya beli masyarakat melemah, kegiatan bisnis 
terhambat, serta ruang gerak terbatas. Kebijakan 
pemerintah dan bank sentral terus berusaha untuk 
menjaga perekonomian tetap kondusif. 

Namun, upaya ini tidak menampik bahwa 
peningkatan jumlah pengangguran dan bisnis 

yang gulung tikar melanda banyak negara, 
termasuk Indonesia. Sayangnya, dampak 
COVID-19 ini akan masih terus terjadi sampai 
hari raya Idul Fitri, dimana banyak masyarakat 
Indonesia harus merayakan Lebaran secara 
terbatas karena pelarangan mudik dan 
terganggunya sumber pendapatan.

Menteri Perekonomian pun tengah 
memaparkan skenario pemulihan 
ekonomi dari COVID-19. Terdapat lima 
fase pelonggaran yang akan dimulai 
pada 1 Juni 2020 dan diharapkan selesai 
pada akhir Juli hingga awal Agustus 
2020. Pada fase akhir, seluruh kegiatan 
ekonomi sudah dapat dibuka. Walau 
masih dalam tahap kajian, namun 
harapan besar masyarakat Indonesia 
akan perekonomian dalam negeri yang 
perlahan-lahan bangkit dan penurunan 
jumlah pasien positif COVID-19. (JB)
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FOMO dapat diartikan sebagai kekhawatiran bahwa satu hal yang 
menarik akan terjadi. Lebih tepatnya, FOMO merupakan suatu 
keadaan psikologis dimana individu yang mengalaminya memiliki 

ketakutan bahwa ia akan melewatkan suatu hal yang menarik. 

Pernahkah kita merasa membeli suatu barang karena orang lain 
membeli barang tersebut, atau pernahkah kita pergi berlibur ke suatu 
tempat karena melihat orang lain pergi ke tempat tersebut? Jika Anda 
pernah merasa demikian, bisa jadi tanpa disadari Anda terkena FOMO.

Lantas, apa hubungan trading dengan FOMO? Sebagian dari kita yang 
pernah berinvestasi–baik pada industri berjangka, aset kripto, pasar 
modal, atau produk investasi lainnya–pasti pernah merasakan FOMO. 
Misalnya, apakah kita pernah merasa harus melakukan transaksi beli 
atau jual, meski kondisi yang terjadi pada saat itu hanya memenuhi 
satu syarat dari daftar rencana transaksi kita, dan tetap melakukannya 
karena takut harga akan naik lebih jauh atau turun lebih dalam? 

“Trade decisions are not binary, long 
vs. short. Sometimes doing nothing is 
the best trade you can make.” 
- IIya Spiva

Trading 
Psychology: 
F.O.M.O

Trading 101

Mengambil keputusan karena FOMO cukup 
berbahaya. Jika berlangsung terus-menerus, hal 
tersebut akan cepat menguras ekuitas yang dimiliki 
karena keputusan yang diambil tidak berdasarkan 
rencana trading yang telah dibuat dengan matang.

Bagaimana FOMO dalam trading bisa terjadi?
FOMO dapat terpicu baik dari faktor internal 
maupun eksternal. Faktor-faktor internal yang 
dapat memicu kemunculan FOMO antara lain sifat 
tamak, ketakutan, perasaan gembira, kecemburuan, 
ketidaksabaran, hingga kekhawatiran. Sifat-sifat 
tersebut secara alamiah muncul dalam setiap 
individu. Sementara itu, hal eksternal yang dapat 
memicu FOMO diantaranya adalah:

1. Fluktuasi harga
Dengan harga yang berfluktuasi tinggi, seorang 
pelaku pasar dapat merasakan FOMO karena takut 
akan kehilangan peluang keuntungan.

2. Keuntungan berturut-turut
Kemenangan yang terjadi berturut-turut dapat 
memunculkan rasa terlalu percaya diri, sehingga 
mendorong pelaku pasar bertindak gegabah saat 
trading.

3. Kerugian berturut-turut
Kerugian yang terjadi berturut-turut dapat 
memunculkan rasa “harus mengembalikan kerugian” 
dan akan mendorong pelaku pasar untuk bertindak 
di luar rencana trading-nya.

4. Berita dan isu
Mendengar berita atau isu tertentu akan mendorong 
seseorang untuk bertransaksi karena kekhawatiran 
bahwa berita tersebut akan menggerakan harga 

pasar dan pelaku pasar dapat kehilangan peluang 
keuntungan.

5. Media sosial
Salah satu kesalahan terbesar seorang pelaku pasar 
adalah menelan informasi dari media sosial sebagai 
dasar keputusan trading tanpa melakukan analisis 
lebih lanjut.

Setelah mengamati faktor-faktor yang berpotensi 
memicu FOMO, dapat dilihat bahwa penerapan 
rencana trading yang disiplin akan membantu 
menuntun pelaku pasar mengambil keputusan 
yang bijaksana ketika ia terserang FOMO. Tidak ada 
formula khusus untuk mengendalikan atau menahan 
terjadinya FOMO, namun setiap pelaku pasar perlu 
menemukan resepnya sendiri untuk mengendalikan 
diri saat terserang FOMO.

Salah satu kisah sukses mengatasi FOMO dilakukan 
oleh seorang trader profesional yang menyiapkan 
dua pilihan minim risiko bagi dirinya ketika terserang 
FOMO. Pilihan pertama adalah menutup layar 
transaksi dan pergi berkendara beberapa kilometer. 

Sementara pilihan kedua adalah tetap melakukan 
transaksi dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga 
apabila terjadi kerugian, hal tersebut tidak akan 
berpengaruh banyak pada portofolionya.  Setiap 
pelaku pasar memiliki cara yang berbeda-beda. 
Bisa dikatakan memang tidak ada cara yang pasti 
untuk mengatasi FOMO, sehingga seorang pelaku 
pasar perlu mengenal dirinya sendiri untuk dapat 
mengatasi FOMO. (NP)

“Trade according to your strategy, not your 
feelings.” – Peter Hanks
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Singkatnya, trading merupakan kegiatan 
jual-beli barang atau jasa yang dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Dari definisi tersebut, jelas bahwa 
trading merupakan hal yang telah dilakukan 
manusia sejak dulu, karena hanya melalui 
trading manusia dapat memenuhi kebutuhan 
yang tidak bisa ia penuhi sendiri. Secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa trading 
adalah hal alamiah yang dilakukan manusia. 

Apabila kita menengok kembali ke tahun 
6000 SM, jauh sebelum sistem uang 
digunakan, manusia menggunakan sistem 
barter dalam proses trading untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Sistem barter terjadi 
secara alami, sebab manusia tidak dapat 
memproduksi semua kebutuhannya sendiri. 
Hal ini dikarenakan berbagai faktor, seperti 
keterbatasan sumber daya alam dan 
kemampuan produksi berbeda-beda pada 
tiap individu. 

ICDX Academy

Trading sebagai 
Sifat Alami 

Manusia

Pada sistem barter, manusia menukarkan barang 
atau jasa miliknya dengan barang atau jasa yang 
dibutuhkannya (yang dimiliki atau disediakan oleh 
manusia lain). Pengetahuan mengenai fungsi dan 
kualitas barang atau jasa yang dipertukarkan akan 
menentukan nilai transaksi. Pengetahuan ini tentunya 
dimiliki sebagai hasil dari intuisi manusia untuk 
bisa memenuhi kebutuhannya.  Hal tersebut dapat 
disimulasikan dalam ilustrasi berikut.

Diasumsikan terdapat dua individu, yaitu A dan B. A 
handal dalam bercocok tanam, namun kurang bisa 
berburu dan berternak. A hanya dapat memproduksi 
sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu dapur, 
namun tidak dapat memproduksi susu, daging, dan 
mantel dari bulu hewan. Sementara, B berkebalikan 
dengan A. 

Dalam kondisi ini, untuk terjadinya trading dengan 
sistem barter, kedua belah pihak perlu mengetahui 
nilai produk yang ia miliki bagi pihak lain (dan 
sebaliknya) agar terjadi pertukaran yang adil.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan 
trading, terdapat disiplin-disiplin tertentu mengenai 
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pertukaran yang adil, dimana disiplin-disiplin ini 
dikembangkan secara alami oleh manusia. Sayangnya, 
ketika kegiatan trading sudah lebih modern dengan 
sistem uang dan teknologi, banyak orang cenderung 
“takut” untuk melakukan trading, terutama yang 
berhubungan dengan komoditas-komoditas unggulan 
seperti emas, minyak, dan valuta asing. Mengapa?

Kemungkinan besar ketakutan tersebut disebabkan 
oleh banyaknya masyarakat yang belum mengelola 
potensi alaminya dalam perdagangan atau trading. 
Manusia modern cenderung terikat pada pemikiran 
bahwa untuk menguasai sebuah ilmu, maka mereka 
perlu belajar melalui jalur formal. Hal inilah yang 
menghambat intuisi alamiah sebagai trader untuk 
berkembang. 

Padahal, bakat alami sebagai trader dapat membantu 
manusia menangkap peluang-peluang trading yang 
menguntungkan, baik di masa sekarang maupun 
masa depan. Oleh sebab itu, kesadaran akan trading 
sebagai bakat alami manusia ini perlu diasah sedini 
mungkin, baik melalui jalur formal maupun informal. 
(AW)
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