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Indonesia kaya akan sumber daya alam dan telah 
menjadi produsen besar untuk berbagai  komoditas 
penting dunia. Namun, Indonesia masih belum 
sepenuhnya ‘memimpin’ perdagangan komoditas-
komoditas unggulannya, dimana harga acuan 
sebagian besar komoditas tersebut belum terbentuk 
di Indonesia. Bagaimana Indonesia dapat mencapai 
visi sebagai pusat perdagangan komoditas-komoditas 
unggulannya? Selengkapnya telah kami rangkum 
dalam  THE SOURCE Issue 8.

Pada 4 Agustus 2020 kemarin, ICDX mengadakan 
sosialisasi kepada para pialang anggotanya terkait 
sistem transaksi multilateral menggunakan Meta Trader 

5 (MT5). Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mewajibkan seluruh 
transaksi multilateral menggunakan Smart Trader. Namun, 
platform Smart Trader tidak akan digunakan lagi dan 
dialihkan ke MT5. (Btari Nadine)

ICDX Group Insight

Sosialisasi Member tentang 
Sistem Transaksi Multilateral 

Menggunakan MT5
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ICDX Group Insight

Percakapan Masa Depan: 
Kelola Emas Kekinian

Transaksi Timah Aman dan 
Terjamin Lewat Bursa

Membership

Tingginya harga emas di tengah krisis kesehatan 
dan ekonomi telah beberapa kali menyita perhatian 
pasar. Namun, harga emas yang sudah terlalu 

tinggi membuat para peminatnya yang ingin memperoleh 
keuntungan, namun belum memiliki emas, urung untuk 
melirik aset ini. Lalu, apakah peluang meraih keuntungan 
dari aset emas sepenuhnya tidak ada jika harganya sudah 
tinggi? 

Seiring dengan perkembangan teknologi, peluang pada 
aset emas tidak lagi hanya ada pada bentuk fisiknya saja. 
Berbagai bentuk dan peluang aset emas inilah yang dibahas 
dalam Percakapan Masa Depan: Kelola Emas Kekinian. 

Webinar ini telah berjalan selama dua sesi. Sesi pertama 
membahas secara umum tentang bagaimana emas dianggap 
sebagai aset berharga, faktor-faktor yang memperngaruhi 
harga emas, serta perkembangan bentuk aset emas. 

Lalu, sesi kedua membahas tentang bentuk-bentuk digital 
aset emas dan peluangnya, seperti emas digital biasa (emas 
fisik yang diperdagangkan secara digital), ETF, aset kripto, 
dan derivatif.

Masing-masing bentuk digital aset emas tersebut memiliki 
profil risiko yang berbeda-beda. Dengan mengenal profil 

Te r c a t a t 
sebanyak 38 
smelter timah 

dan 39 perusahaan 
importir timah 
resmi terdaftar 
sebagai anggota di 
bursa ICDX. Sejak 
d ipe rdagangkan 
di bursa, terjadi 
perubahan cukup 
signifikan seperti 
naiknya jumlah 

negara tujuan ekspor timah Indonesia sebesar 86% dan 
berhasil ditekannya perdagangan timah yang dikuasai 
Singapura menjadi hanya 24 persen. 

Perdagangan timah di luar bursa sudah berlangsung 
cukup awet, meski dengan risiko-risiko kerugian yang 
harus ditanggung oleh kedua belah pihak, baik penjual 
maupun pembeli timah. Lalu, bagaimana bursa dapat 
menguntungkan para pelaku pasar timah yang sebelumnya 
sudah terbiasa berdagang di luar bursa? Berikut sedikit 
bincang-bincang kami bersama Tin Members 
Relationship Officer, Katharina Antoinette.

Boleh diceritakan secara singkat, bagaimana 
perbedaan perdagangan timah sebelum dan sesudah 
diperdagangkan lewat bursa?

Indonesia kan eksportir timah terbesar di dunia. Tapi, 
meskipun eksportir nomor satu, sebelum adanya bursa, 
harga yang diterima oleh smelter mengacu pada harga 
yang terbentuk di bursa luar LME (London Metal Exchange).

Dengan adanya kewajiban memperdagangkan timah lewat 
bursa seperti sekarang, pelaku pasar timah Indonesia bisa 
menentukan harga sendiri.

Selain itu, pendapatan negara juga lebih jelas. Ketika 
bertransaksi di bursa, pihak yang bertransaksi harus 
melapor ke Bank Indonesia. Penjual wajib membayarkan 
sejumlah royalti ke Bank Indonesia melalui Rekening Khusus 
(Reksus) Bank Indonesia. Rekening ini khusus untuk laporan 
jumlah royalti yang wajib diberikan kepada Bank Indonesia 
saat transaksi timah. Jika tidak membayar, tentu barangnya 
tidak dapat dikirimkan atau diekspor, sebab sebelum 
mengekspor timah, Bea Cukai pasti meminta Reksus Bank 
Indonesia sebagai salah satu persyaratan. 

risiko tersebut, masyarakat dapat memilih instrumen 
mana yang cocok dengan kemampuan finansial dan risk 
appetite-nya. 

Selain emas, Percakapan Masa Depan akan membahas 
aset-aset lainnya. Melalui webinar ini, ICDX ingin 
memberikan insight lebih dalam mengenai berbagai 
komoditas unggulan Indonesia dan peluangnya sebagai 
aset. (Btari Nadine)

Kalau ditransaksikan lewat bursa, Bank Indonesia dapat 
mengetahui berapa banyak transaksi yang terjadi. Bursa 
selalu memberikan laporan perdagangan secara rutin ke 
Kementerian Perdagangan. Jadi, dengan bertransaksi legal 
di dalam bursa, Indonesia bisa menjadi penentu harga 
timah dan pendapatan negara pun menjadi lebih jelas.
 
Transaksi timah di dalam bursa baru diwajibkan 
di tahun 2013. Hal ini berarti, para pelaku pasar 
timah sudah lama bisa bertahan dengan sistem 
perdagangan di luar bursa yang tidak terorganisasi. 
Dari sisi penjual dan pembeli timah, bagaimana 
mereka dapat diuntungkan dengan mentransaksikan 
timah lewat bursa? 

Tentu saja baik penjual (smelter) maupun pembeli timah 
akan sangat diuntungkan dengan transaksi lewat bursa.  
Kalau dulu, sebelum transaksi melalui bursa, bisa terjadi 
pembeli tidak membayar ketika barang sudah dikirimkan. 
Atau sebaliknya, pembeli sudah melakukan pembayaran 
dan barang tidak dikirimkan. 

Melalui perdagangan di dalam bursa, mutu timah yang 
ditransaksikan sudah terstandarisasi. Transaksi kedua belah 
pihak terjamin. Pertama, dari sisi penjual, mereka tidak 
perlu takut bahwa barang yang dikirim tidak akan dibayar 
karena transaksi sudah dijamin oleh lembaga kliring 
(Indonesia Clearing House).

Kedua, dari sisi pembeli, mereka tidak perlu takut bahwa 
barang tidak dikirimkan, padahal sudah dibayar. Timah 
yang ditransaksikan melalui bursa yang disimpan dalam 
gudang yang sudah bekerja sama dengan bursa yang 
dalam hal ini penyerahannya melalui Pusat logistik Berikat 
(PLB) Pangkal Balam, Provinsi Bangka Belitung. Dengan 
demikian, pembeli sudah pasti akan menerima barang 
yang telah dibayarkan, karena barang sudah ada di 
gudang bursa. 

Jadi, keuntungan paling utama yang didapatkan oleh pelaku 
pasar timah adalah keamanan. Penyelesaian dibantu dan 
transaksi dijamin oleh lembaga kliring (Indonesia Clearing 
House – ICH), penyerahan barang diatur oleh oleh pusat 
logistik berikat yang dikoordinir oleh ICDX Logistik Berikat 
– ILB), dan bursa ICDX menyediakan platform bertemunya 
para pelaku pasar timah.   
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Perdagangan timah lewat bursa sudah diwajibkan oleh 
pemerintah, tetapi masih adakah pelaku pasar yang 
tidak mentransaksikan timah lewat bursa? Jika masih 
ada, mengapa?

Semua penjual maupun pembeli timah sekarang wajib 
bertransaksi lewat bursa yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Hal ini sudah diregulasi oleh pemerintah melalui Peraturan 
Kementerian Perdagangan No. 32 Tahun 2013. Jika ada 
yang ingin mentransaksikan timah di luar bursa, sudah pasti 
tidak bisa melakukan ekspor. 

Meskipun sejak 2013 timah sudah dimandatkan harus 
ditransaksikan lewat bursa, namun masih ada smelter yang 
tidak mentransaksikan timah melalui bursa. Tentu saja hal 
ini kembali lagi kepada smelter yang kemungkinan belum 
memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah, 
dalam hal ini terkait dokumen-dokumen kelengkapan.

Sebagai penyedia infrastruktur perdagangan, tentunya 
bursa dan seluruh bagian dari ekosistemnya, seperti 
logistik dan kliring, masih memiliki kekurangan yang 
perlu dikembangkan. Apakah ada hal-hal yang perlu 
dikembangkan atau diperbaiki oleh bursa dari sisi 
pelaku pasar timah?

Sejauh ini tidak ada keluhan signifikan terkait perdagangan 
di dalam bursa, yang mana termasuk logistik dan kliring. 
Meski begitu, para anggota timah di ICDX berharap bahwa 
ICDX dapat terus memberi improvement terhadap sistem 
perdagangannya, terutama dari sisi teknologi, menjadi lebih 
canggih namun tetap praktis dan mudah digunakan oleh 
pelaku pasar timah. 

Terakhir, berkaitan dengan pandemi COVID-19, banyak 
sekali industri yang dirugikan oleh dampak dari krisis 
kesehatan ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap 
industri timah?

Pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada perdagangan 
timah. Aksi pembatasan kegiatan untuk meredam dampak 
pandemi mempengaruhi kegiatan logistik baik di negara 
produsen maupun importir. 

Selain itu, pandemi ini juga berdampak pada turunnya 
permintaan timah, yang bahkan sempat merosot ke 
$15,000 per ton di bulan April tahun ini. Tapi, harga timah 
sekarang sudah kembali stabil di kisaran $18,000 dan 
hampir menyentuh $19,000 sejak kembali ditransaksikan di 
bursa ICDX pada bulan Juli lalu. 

Performa ini pun menarik lebih banyak pelaku pasar 
perdagangan timah untuk bertransaksi di ICDX. Jumlah 
anggota di bursa kami justru bertambah dan saat ini saya 
sedang memproses para pembeli timah sebagai anggota-
anggota baru ICDX. 

ICDX Group Insight Bursi Komoditi

Meninjau Pasar 
Timah Indonesia

Sekilas pasar timah Indonesia
Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar 
kedua dunia setelah Cina dan menduduki peringkat 
pertama sebagai eksportir timah terbesar dunia. Berbanding 
terbalik dengan Cina yang hampir semua hasil produksi 
timahnya digunakan di dalam negeri, Indonesia yang tiap 
tahun memproduksi timah sekitar 70 ribu hingga 80 ribu 
metrik ton, hanya sekitar 5 persen yang diserap oleh industri 
pengguna timah dalam negeri, sementara sisanya ditujukan 
untuk pasar ekspor.

Dari data anggota timah di ICDX, tercatat sebanyak 38 
smelter timah dan 37 perusahaan importir timah yang resmi 
terdaftar untuk melakukan transaksi perdagangan timah di 
bursa ICDX. Di tahun 2018, PT Timah Tbk menempati posisi 
teratas sebagai eksportir timah Indonesia yang berkontribusi 

sebesar 39.97% terhadap total volume ekspor, disusul oleh 
Refined Bangka Tin (6.59%), Venus Inti Perkasa (5.49%), 
Menara Cipta Mulia (4.89%), Bangka Prima Tin (4.73%) 
dan lainnya.

 

Source: Research & Development ICDX"
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Berdasarkan data transaksi ekspor melalui ICDX, negara tujuan 
ekspor timah Indonesia di tahun 2018 sudah mencakup 26 
negara importir, dengan porsi terbesar yaitu Singapura (24.16%), 
Jepang (14.38%), Korea Selatan (14.21%), Belanda (13.29%), AS 
(10.78%), dan negara lainnya. 

Perdagangan timah yang dikuasai Singapura  
sebesar 80% di tahun 2014, berhasil ditekan menjadi 24% di 
tahun 2018 selama diperdagangkan di bursa ICDX. Hal ini 
disebabkan oleh peningkatan jumlah importir timah di ICDX 
dan tujuan ekspor timah Indonesia meningkat secara signifikan 
setelah diperdagangkan di bursa ICDX, dari 14 negara menjadi 
26 negara atau sebesar 86 persen.

 

 

NO EXPORT DESTINATION

1 SINGAPORE
2 JAPAN
3 SOUTH KOREA
4 NETHERLANDS
5 USA
6 INDIA
7 TAIWAN
8 ITALY
9 THAILAND

10 SPAIN
11 MALAYSIA
12 BELGIA
13 CHINA
14 TURKY
15 POLANDIA
16 HONGKONG
17 VIETNAM
18 UNITED KINGDOM
19 BULGARIA
20 HUNGARY
21 ARAB
22 MEXICO
23 AUSTRALIA
24 AFRICA
25 ISRAEL
26 PHILIPPINES

Daftar anggota timah di ICDX ( Seller )

Daftar anggota timah di ICDX ( Buyer )

 

Kebijakan perdagangan
timah Indonesia
Di Indonesia, timah mulai 
diperdagangkan di dalam 
bursa sejak tahun 2012. 
Namun, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) No. 
32 Tahun 2013, timah baru 
wajib untuk ditransaksikan 
melalui bursa sebelum ekspor 
di bulan Agustus 2013. Dalam 
perjalanannya, peraturan 
terkait kebijakan transaksi timah 
di Indonesia telah beberapa 
kali mengalami perubahan. Di 
bulan Juli 2014, Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) 
mengeluarkan Permendag 
No. 44 untuk menggantikan 
Permendag No. 32, yang 
berlaku efektif per 1 November 

2018 
Tahun baru Cina 
yang jatuh di bulan 

Februari misalnya, mendorong tren 
kenaikan timah. Biasanya, para 
produsen timah di Indonesia mulai 
menutup pesanan seminggu sebelum 
perayaan, sehingga menimbulkan 
lonjakan permintaan menjelang 
perayaan tersebut.

Namun, harga timah Indonesia 
sempat mengalami penurunan sejak 
Maret 2018. Melihat tren penurunan 
harga yang terus berlanjut, PT Timah 

Peristiwa penting yang berdampak pada pasar timah
Sebagaimana disebutkan bahwa Indonesia memegang peranan penting dalam 
pasar timah global, maka wajar apabila peristiwa yang berdampak pada pasar 

timah Indonesia juga berimbas pada pasar timah global.

2014. Isi peraturan tersebut 
antara lain mengatur mengenai 
izin bagi Eksportir Terdaftar 
(ET) timah yang hanya dapat 
memilih 1 jenis ET, yaitu ET-Timah 
Murni Batangan atau ET-Timah 
Industri. Selain itu, Permendag 
No. 44 juga menyederhanakan 
klasifikasi timah menjadi: Timah 
Murni Batangan, Timah Murni 
Bukan Batangan, Timah Solder, 
dan Timah Bukan Solder.

 

Tbk, selaku produsen timah terbesar 
di Indonesia, pada akhir September 
mengumumkan akan melakukan 
pengurangan ekspor sebesar 2,000 
ton per bulan. Alhasil, harga timah 
bulan Oktober kembali menguat 
sebesar 0.39 persen.

2019 
Harga timah cenderung 
lemah di tahun ini. 

Pemilihan presiden yang jatuh 
pada bulan April turut berdampak 
pada tren pelemahan harga timah 
tersebut, sehubungan dengan 

penentuan arah kebijakan terkait 
tataniaga ekspor timah di Indonesia 
selama kepemimpinan presiden yang 
terpilih. 

Selain itu, melemahnya perekonomian 
global akibat perang dagang antara 
Cina dan AS sejak bulan Juli 2018, 
mulai berdampak pada penurunan 
permintaan berbagai komoditi, 
termasuk timah.

Melihat tren negatif dari harga timah 
tersebut, PT Timah Tbk mengambil 

Bursa KomoditiBursa Komoditi

Source: Research & Development ICDX"

Source: Research & Development ICDX"

Source: Research & Development ICDX"
TURKEY

No BUYER NO BUYER
1 Amalgamated Metal Corporation PLC 20 My United Trader Pte Ltd
2 China Minmetals (Non – Ferrous) Metals Co. Ltd 21 Noble Resources International Pte. Ltd
3 Comexindo International 22 Purple Production PVT LTD
4 Crown Exports (Singapore) Pte Ltd 23 Pro Tin Trading Pte Ltd
5 Daewoo International Corporation 24 Promarine Resources SDN. BHD (Malaysia)
6 Denare Pte Ltd 25 Quanzhou Zhongquan Mining Co.,Ltd
7 Dominion Global Corp. 26 SIR Resources Pte Ltd
8 Dong Hyun TLC Co Ltd 27 Sizer Metals Pte. Ltd (Singapore)
9 Eco Tropical Resources Pte Ltd 28 TCC Trading Corporation
10 Fonerco Pte Ltd 29 TF Exchange Pte Ltd
11 Gold Matrix Resources PTE LTD 30 Toyota Tsusho Asia Pacific PTE., LTD
12 Great Force Trading 31 Union Metal Pte Ltd
13 H Monde INC. d/a 3H CO., LTD 32 Westin Trade Global Limited
14 Hilander PTE. LTD. 33 Yuntinic Resources GmbH
15 Hiho Metal Co., Ltd 34 Yuntinic (Hong Kong) Resources Co.,Ltd
16 Indometal (London) Ltd 35 TMT Metals AG
17 JYL International Co., Ltd 36 Siddiqsons Tin Plate Ltd
18 Lomasasta Singapore Pte Ltd 37 Asian Merchant Bank Ltd
19 Multi Gold Co., Ltd
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1284
Emas berbentuk koin 

Dukat emas diperkenalkan di Venesia dan 
segera menjadi koin paling populer di dunia 
untuk lebih dari 5 abad. Sementara, Inggris 

Raya mengeluarkan florin sebagai koin emas 
besar pertamanya.P

ada tahun 2018, Indonesia 
sudah berhasil mengekspor 
timah ke 26 negara tujuan 
dengan total nilai transaksi 

ekspor yang menyentuh angka 
fantastis sebesar US$1.5 miliar 
selama periode tersebut, dengan 
produksi timah terbesar Indonesia 
dihasilkan di Kepulauan Bangka 
Belitung.

Potensi Bangka Belitung sebagai 
penghasil dan pusat industri timah 
Indonesia membuat pemerintah 
Indonesia menyiapkan Bangka 
Belitung sebagai pusat cadangan 
strategis timah dunia.

Guna mewujudkan visi tersebut, 
ICDX Group, melalui anak 
perusahaannya ICDX Logistik Berikat 
(ILB), menyediakan infrastruktur 
logistik bertaraf internasional untuk 
mendukung perdagangan timah. 

Salah satu infrastruktur tersebut 
adalah gudang Pusat Logistik Berikat 
(PLB) yang berlokasi di Pangkal 
Balam, yang sangat dekat dengan 
banyak smelter, serta memiliki fasilitas 
logistik seperti pelabuhan umum. 

ICDX Group juga telah 
mengembangkan sistem informasi 
berbasis teknologi yang terintegrasi 

antara gudang, bursa, bea cukai dan 
lembaga keuangan. Ekosistem yang 
dibentuk oleh ICDX Group ini akan 
mendukung perdagangan timah 
Indonesia untuk meningkatkan daya 
saing dan mensejahterakan pelaku 
pasar timah. 

Melalui PLB Pangkal Balam, smelter 
akan mendapatkan biaya handling 
lebih ekonomis karena tidak adanya 
biaya untuk Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM). Pembeli pun turut 
diuntungkan jika menimbun timah 
di PLB sebab biaya handling dan 
penyimpanan di PLB Pangkal Balam 
lebih murah dari penyimpanan di 
Singapura. Selain itu, pembeli pun 
dapat menunda biaya pengiriman 
barang ke negara lain untuk disimpan 
karena telah memanfaatkan gudang 
PLB.

Mekanisme yang digunakan oleh ILB 
sebagai penyelenggara PLB ekspor 
timah tersebut memungkinkan 
pemilik timah mengontrol dan 
mengawasi pergerakan timah yang 
tersimpan di PLB sepenuhnya, serta 
mendapat jaminan imunitas dan 
kepastian hukum yang jelas. Dengan 
demikian, pelaku pasar tidak perlu 
khawatir akan kegagalan serah 
terima akibat perubahan regulasi 
perdagangan timah.

PLB Pangkal Balam yang bertaraf 
internasional telah mendukung ICDX 
Group dalam kerja sama dengan 
lembaga keuangan internasional 
yang akan memberikan pembiayaan 
kompetitif, sehingga daya saing para 
pelaku pasar timah Indonesia akan 
meningkat di pasar global. 

Berbekal fasilitas pembiayaan, 
infrastruktur logistik, serta ekosistem 
yang terintegrasi melalui ICDX 
Group, potensi Bangka Belitung 
sebagai pusat cadangan strategis 
timah dunia bukanlah angan-
angan belaka. Pelaku pasar dunia 
maupun investor dapat membeli dan 
menyimpan cadangan timah mereka 
di Indonesia dengan biaya logistik 
yang lebih kompetitif.

ICDX Group akan bekerja sama 
dengan pemerintah Indonesia dan 
para pelaku pasar timah untuk 
menyediakan pasar timah dan 
logistik yang lebih efektif, efisien 
dan transparan. Melalui infrastruktur 
dan kerja sama ini, Indonesia akan 
berdaulat atas perdagangan timah 
dunia dan berperan besar dalam 
pembentukan harga timah dunia. 
(Yitzhak Nazareth)

langkah untuk mulai mengurangi 
volume penjualan ekspor sebesar 
1,000 – 1,500 ton per bulan 
sejak Juli 2019. Di bulan Oktober, 
pemangkasan volume tersebut 
ditingkatkan hingga 2,000 – 2,500 
ton per bulan. Langkah ini berhasil 
meredam harga timah jatuh lebih 
dalam, sehingga harga timah 
bergerak stabil di atas $15,700 per 
ton hingga $17,000 per ton.

2020 
Pandemi COVID-19 di 
tahun 2020 berdampak 

sangat signifikan terhadap 
perekonomian global. Terhentinya 

Bursa Berjangka

Perjalanan Emas: Dari Hiasan 
Sampai Jadi Aset Berharga 

Paling Dicari

4000 – 2000 SM*

1377 

1500 SM

1700

1350 SM

1700

Awal mula penggunaan emas 
Penggunaan emas berpusat di Eropa Timur 

sebagai objek dekoratif, perhiasan, dan 
aksesoris.

1091 SM
Emas sebagai mata uang 

Kotak kecil emas dilegalkan di China sebagai 
bentuk uang. Ying Yuan adalah salah satu 

bentuk awal mata uang emas.

Emas masuk ke dalam 
sistem moneter 

Inggris Raya bergeser ke sistem 
moneter yang didasarkan pada emas 

dan perak.

Emas alat pertukaran yang diakui 
untuk perdagangan internasional 
Shekel, koin yang awalnya seberat 11,3 gram 

emas (⅔ emas & ⅓ perak), menjadi satuan 
ukuran standar di Timur Tengah.

58 SM – 400 M*
Emas sebagai mata uang 

Julius Caesar membawa emas dalam jumlah 
yang fantastis dari kemenangannya yang 
digunakan untuk menggaji tentara dan 

membayar kembali semua hutang Roma dalam 
bentuk koin emas (Aerus) yang kemudian jadi 
mata uang umum Roma sampai Konstantin 

menggantinya dengan Solidus pada tahun 309 
A.D.

Penghasil emas terbesar
Emas ditemukan di Brasil, yang menjadi 

penghasil emas terbesar pada tahun 1720, 
dengan kontribusi hampir ⅔ emas dunia.

Standardisasi kualitas emas 
Masyarakat Babilonia mulai menggunakan alat 

tes api untuk menguji kemurnian emas.

Penetapan harga emas 
pertama 

Komisi Kerajaan (yang terdiri 
dari Newton, John Locke, dan 

Lord Somers) merekomendasikan 
penarikan kembali semua mata uang 

lama, dan penerbitan mata uang 
logam baru dengan rasio emas dan 
perak 16:1. Harga emas ditetapkan 
dengan kurs tetap 84 shilling, 11 & 
½ pence per troy ounce di Inggris 

Raya berlangsung selama lebih dari 
200 tahun.

Bursa Komoditi

aktivitas ekonomi dan pembatasan 
kegiatan di luar rumah menyebabkan 
penurunan permintaan terhadap 
sejumlah komoditas, termasuk timah.
Meski sepanjang kuartal pertama 
2020 harga timah terpantau stabil 
di kisaran $15,000 - $17,000 per 
ton, namun dampak dari lesunya 
permintaan komoditas mulai terasa 
sejak bulan April. Harga timah 
sempat anjlok hingga berada di 
bawah $15,000 per ton.

Oleh karena itu, PT Timah kembali 
mengumumkan pada bulan yang 
April untuk mengurangi produksi 

sekitar 20% hingga 30% dan 
rencanan penundaan sejumlah 
ekspor demi meredam kemerosotan 
harga tersebut. Meski terdapat 
banyak faktor yang mempengaruhi 
harga timah, penentuan harga 
penyelesaian transaksi timah berada 
sepenuhnya di tangan pelaku pasar. 
Bursa hanya bertindak sebagai 
penyedia fasilitas perdagangan 
semata. Namun, mekanisme 
perdagangan pada bursa yang 
tepat tentu dapat menstabilkan dan 
mensejahterakan perdagangan 
timah Indonesia. (Girta Yoga)

1792 1787 
AS memulai langkah 

pertama menuju emas 
Koin emas Amerika Serikat pertama 
dibuat oleh seorang pandai emas, 

Ephraim Brasher.

Penyetaraan Dolar AS dan emas 
Undang-Undang Koin menempatkan AS 
pada standar emas-perak bimetalik dan 

mendefinisikan Dolar AS setara dengan 24,75 
butir emas murni dan 371,25 butir perak halus.

1799
Gold rush AS 

Produksi masal emas dimulai di AS setelah 
nugget emas seberat 17 pon ditemukan di 
Carbarrus County, North Carolina. Empat 
tahun kemudian, penemuan emas di Little 

Meadow Creek di North Carolina memicu gold 
rush AS yang pertama.

1886 1900-1925 
Emas sebagai aset 

di belakang uang kertas
Menyusul Inggris, Amerika Serikat mengesahkan Gold 

Standard Act dan menetapkan emas sebagai aset 
berwujud yang mendukung uang kertas. Undang-

undang ini menetapkan nilai standar emas untuk Dolar 
AS dan menetapkan nilai tukar tetap dengan negara 
lain berdasarkan standar emas. Federal Reserve Act 
menetapkan bahwa Federal Reserve Notes didukung 

40% dalam bentuk emas.

1816 
Penyetaraan 

Poundsterling dan 
emas

Inggris Raya secara resmi 
mengikat Poundsterling ke 

sejumlah emas tertentu dimana 
mata uang Inggris dapat ditukar.

Emas Afrika Selatan 
George Harrison menemukan emas 

di Afrika Selatan. Hingga 1898, Afrika 
Selatan menjadi penghasil emas 

terbesar di dunia, memasok hampir 
40% dari semua emas yang pernah

diproduksi dunia.
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Indonesia tepat merayakan hari 
kemerdekaan yang ke-75 pada 
17 Agustus 2020 lalu. Mengacu 

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), merdeka sendiri mempunyai 
tiga arti, yaitu:

1. Bebas (dari perhambaan, 
penjajahan, dan sebagainya), berdiri 
sendiri;
2. Tidak terkena atau lepas dari 
tuntutan;
3. Tidak terikat, tidak tergantung 
kepada orang atau pihak tertentu, 
leluasa.

Dari pengertian di atas, jika kita 
kaitkan dengan komoditas Indonesia, 
apakah Indonesia sudah mencapai 
“kemerdekaan” untuk komoditas 
unggulan tanah air hingga saat ini?

Indonesia dikenal sebagai negara 
yang kaya akan sumber daya alam 
dan telah menjadi produsen besar 
bagi bermacam-macam komoditas 
unggulan di mata dunia, seperti 
kelapa sawit, kopi, coklat, teh, 
karet, timah, nikel, batu bara dan 
sebagainya.

Merdekakan Komoditas 
Unggulan Indonesia 
Bersama Bursa

1933 - 1934 
Regulasi kepemilikan emas 

sebagai aset
Presiden Franklin D. Roosevelt melarang 

warga AS untuk memiliki lebih dari sejumlah 
kecil emas dalam bentuk koin, bullion, atau 

sertifikat. Warga dipaksa menjual emas 
mereka ke Departemen Keuangan dengan 

kurs resmi $20,67 per troy ounce. Peraturan 
ini mengganggu keseimbangan pemasokan 

dan permintaan yang berujung pada lompatan 
harga emas. Undang-Undang Cadangan 

Emas tahun 1934 menghentikan pencetakan 
semua koin emas dan menaikkan harga emas 
menjadi $35 per ounce, hingga tahun 1971.

1944 
Pendirian World Bank dan IMF

Konferensi Bretton Woods melahirkan 
International Monetary Funds (IMF) dan 

menetapkan nilai tukar tetap dalam emas 
untuk mata uang utama. Meski awalnya emas 
menjadi mata uang cadangan dasar, Dolar AS 
secara bertahap menjadi mata uang cadangan 

yang dikaitkan dengan harga emas.

1975 

2016 

2018 2020

1978 – 1980

2008 - 2011

1999

2004  

Pasar berjangka emas
Perdagangan emas untuk pengiriman 
di masa mendatang (perdagangan 

berjangka) dimulai di New York 
Mercantile Exchange dan Chicago 

Board of Trade.

Regulasi syariah emas
Pada bulan Desember 2016, Standar Syariah 

tentang Emas diperkenalkan kepada para 
investor Muslim. Berkat standar ini, investor 

Muslim dapat memverifikasi apakah suatu aset 
mematuhi aturan Syariah yang relevan untuk 
produk keuangan berbasis emas, sehingga 

investasi emas terbuka bagi komunitas Muslim 
internasional untuk pertama kalinya.

Pengelolaan emas 
oleh negara

Texas Bullion Depository menjadi 
penyimpanan logam mulia pertama yang 

dikelola negara di Texas.

Pandemi dorong harga emas
hingga $2.000

Krisis kesehatan global dari pandemi 
COVID-19 memberikan bahan bakar 

yang secara dramatis mendorong harga 
emas untuk menyentuh level $2.000. 
Selain itu, emas kembali dinobatkan 

menjadi instrumen investasi paling dicari 
di tahun 2020.

Volatilitas tinggi emas
Dolar AS yang lemah terutama akibat peristiwa 

seperti pengakuan AS atas Komunis China, 
dan gangguan perbatasan Sino Vietnam 

mendorong minat pasar pada emas. Emas 
bahkan mencapai level tertinggi hariannya di 
$870 pada 21 Januari di New York dan pada 

akhir tahun ditutup pada $591.

Harga emas menembus $1.000
Krisis kredit global dan ketakutan akan 

devaluasi mata uang mengirimkan harga emas 
di atas angka $1.000 untuk pertama kalinya 
pada Maret 2008. Pada awal 2010, harga 

emas menembus angka $1.200 dan mencapai 
rekor tertinggi baru secara konsisten selama 
beberapa minggu. Harga emas naik lebih 

tinggi sepanjang tahun, mencapai titik tertinggi 
sepanjang masa secara nominal di atas $ 

1.900 per ounce pada awal September 2011.

Level terendah emas
Emas jatuh ke level terendah 20 tahun 

di $252,80 karena kekhawatiran bahwa 
pemerintah mungkin akan membanjiri pasar 
dengan emas dalam jumlah besar. Di akhir 

tahun, emas melonjak hampir 25% setelah 15 
bank sentral besar menandatangani Perjanjian 

Emas Bank Sentral (CBGA) pertama, yang 
menetapkan batas penjualan tahunan.

ETF emas
Exchange traded fund (ETF) yang didukung 

bullion pertama diluncurkan di AS, bergabung 
dengan produk serupa di London dan 

Australia. Pada tahun 2009, permintaan 
investasi untuk emas mencapai hampir $55 

miliar.

1971-1973
Dolar AS lepas dari emas

Presiden AS Richard Nixon meninggalkan 
Perjanjian Bretton Woods yang berarti Dolar AS 
dan mata uang global lainnya tidak lagi terkait 
dengan nilai emas dan AS dapat secara efektif 

mencetak uang sesuka hati.

Bursa Berjangka
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Meski demikian, Indonesia belum 
serta merta ‘memimpin’ perdagangan 
semua komoditas unggulannya 
tersebut. Harga referensi bagi 
sebagian komoditas tersebut tidak 
terbentuk di Indonesia. Apabila harga 
yang terbentuk dalam perdagangan 
komoditas tertentu di Indonesia 
menjadi harga referensi dunia, maka 

1. TIMAH

Indonesia merupakan eksportir 
terbesar dunia untuk timah, serta 
produsen terbesar kedua setelah Cina. 
Sehingga, posisi Indonesia menjadi 
penting di pasar timah internasional. 

Namun, jika kita flashback sedikit 
ke perdagangan timah sebelum 
tahun 2013, referensi harga yang 
digunakan untuk transaksi jual beli 
komoditas timah masih mengacu 
pada harga yang dibentuk di London 
Metal Exchange (LME) dan Kuala 
Lumpur Tin Market (KLTM). 

Melihat kondisi tersebut, pemerintah 
Indonesia pun secara tegas 
memandatkan agar tataniaga 

boleh dikatakan Indonesia telah 
berhasil mengambil kedaulatan atas 
komoditas tersebut. 

Dengan kata lain, pelaku pasar di 
Indonesia sendirilah menentukan 
harga jual atas komoditas unggulan 
tanah air, tidak lagi bergantung 
pada harga yang terbentuk pada 

perdagangan di luar negeri yang 
condong menguntungkan pembeli. 

Timah dan kelapa sawit termasuk 
kategori komoditas yang telah 
“merdeka”. Mengapa? Berikut 
penjelasannya.

Di tahun 2013, Indonesia Commodity 
and Derivatives Indonesia (ICDX) 
ditunjuk secara resmi sebagai 
penyelenggara Bursa Timah. 
Keberhasilan yang diraih oleh ICDX 
dalam memerdekakan perdagangan 
timah dapat dilihat dari bertambahnya 
jumlah pembeli internasional yang 
bergabung, yaitu dari 14 perusahaan 
di tahun 2013, naik hingga saat ini 
mencapai 37 perusahaan. 

Komoditas yang 
“hampir merdeka”

Pada kategori ini, komoditas berikut pernah 
ditransaksikan melalui bursa, namun belum berhasil 
meraih kepercayaan pelaku pasar untuk akhirnya 
membentuk harga referensi.

1. Karet
Indonesia merupakan negara produsen karet 
terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Sekitar 
85% dari produksi karet Indonesia ditujukan untuk 
pasar ekspor. 

Pada bulan Oktober 2016, sempat diluncurkan 
sistem perdagangan produk karet terstandardisasi 
melalui bursa. 

Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk 
Regional Rubber Market (RRM) agar pasar karet 
Indonesia, Thailand dan Malaysia memiliki 
standarisasi yang sama. Sayangnya, hingga saat 
ini sistem tersebut masih menjadi perdebatan di sisi 
pelaku pasar baik dalam maupun luar negeri.

perdagangan timah dilakukan melalui 
bursa timah. Selain memudahkan 
dalam hal pengawasan transaksi, 
harga pun terbentuk secara wajar, 
adil dan transparan.

Selain itu, harga yang terbentuk di 
ICDX juga telah menjadi referensi 
harga timah dunia, sebagaimana 
dapat dilihat pada kutipan harga 
(quotes) oleh International Tin 
Association (ITA), Reuters, Bloomberg 
dan berbagai media lainnya. 

2. Kelapa Sawit

Indonesia merupakan produsen 
terbesar dunia untuk kelapa sawit. 
Namun, harga referensi global 
komoditas ini masih mengacu pada 
harga yang terbentuk di bursa 
Malaysia Derivatives Berhad’s (BMD).
Meski belum sepenuhnya menjadi 

harga referensi, sejak ditransaksikan 
di dalam bursa, pembobotan harga 
untuk perhitungan HPE (Harga 
Patokan Ekspor) kelapa sawit tidak 
lagi di dominasi oleh harga rata-
rata internasional yang terbentuk di 
BMD maupun pasar CPO Rotterdam. 
Bahkan, melalui Peraturan Menteri 
Keuangan No. 128 Tahun 2013, 60% 
harga HPE diambil dari harga rata-
rata yang dibentuk di bursa Indonesia.
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2. Kopi
Berdasarkan data International 
Coffee Organization (ICO) tahun 
2017, Indonesia menempati posisi 
produsen kopi terbesar ke-4 di dunia 
yang berkontribusi sebesar 6.88% 
terhadap total produksi kopi dunia. 

Sementara dari sisi konsumen, 
Indonesia menduduki peringkat 
terbesar kedua dunia dengan 
pangsa pasar sebesar 9.32%. Untuk 
referensi harga kopi, pelaku pasar 
di Indonesia masih mengacu pada 
harga yang terbentuk di bursa 
Intercontinental Exchange Amerika 
(ICE-US) untuk kopi Arabika, dan 
bursa ICE-EU (dulu bernama NYSE 
LIFFE London) untuk kopi Robusta. 
Meski sempat ditransaksikan melalui 
salah satu bursa di Indonesia, namun 
hal ini masih belum mampu meraih 
kepercayaan dari pelaku pasar.

3. Kakao (cokelat)
Indonesia merupakan produsen 
terbesar ke-3 di dunia untuk 
komoditas ini, menurut data dari UN 
Food and Organization tahun 2017. 
Seperti kopi, kakao juga sempat 
ditransaksikan melalui salah satu 
bursa di Indonesia, namun belum 
mampu meraih kepercayaan dari 
pelaku pasar.

Hingga saat ini, pelaku pasar 
masih menggunakan harga kakao 
yang terbentuk di bursa New York 
Mercantile Exchange (NYMEX) dan 
ICE London. Harga yang terbentuk di 
NYMEX berdasarkan harga kakao di 
pasar Asia Selatan, sedangkan harga 
ICE London berasal dari pasar kakao 
Afrika.

4. Batu bara
Indonesia merupakan negara 
eksportir batu bara terbesar di 
dunia dan menduduki peringkat 
ke-4 sebagai negara produsen batu 
bara terbesar (International Energy 
Agency, 2018). Serupa dengan kopi 
dan kakao, batu bara belum mampu 
meraih kepercayaan dari pelaku 
pasar setelah ditransaksikan di salah 
satu bursa Indonesia. 

Hingga saat ini, pemerintah 
menggunakan harga dari Indonesia 
Coal Index (ICI) yang dirilis oleh 
Argus dan Coalindo Energy sebagai 
acuan pembayaran royalti dan harga 
referensi batu bara Indonesia.

5. Teh
Sebagai minuman terpopuler ke-2 

di dunia setelah air, teh memiliki 
lebih dari 1.000 varietas berbeda. 
Secara umum, teh dapat digolongkan 
menjadi tiga varietas berdasarkan 
tingkat oksidasinya, yaitu teh putih, 
hijau oolong, dan teh hitam. 

Merujuk pada data yang dirilis 
International Tea Committee (ITC), 
Indonesia merupakan negara 
penghasil teh terbesar ke-5 di dunia, 
setelah China, India, Kenya dan Sri 
Lanka. Meski Pasar Fisik Teh dibentuk 
tahun 2015 untuk mengorganisasi 
perdagangan teh melalui bursa, 
upaya tersebut belum mampu meraih 
kepercayaan dari pelaku pasar.  

6. Lada
Indonesia menduduki peringkat 
ke-2 dunia sebagai produsen lada 
terbesar setelah Vietnam. Produksi 
lada Indonesia tersentralisasi di dua 
wilayah, yakni Kepulauan Bangka 
Belitung untuk lada putih dan 
Lampung untuk lada hitam. 

Dalam upaya menstabilkan harga 
lada putih, serta menciptakan referensi 
harga yang transparan, pemerintah 
daerah telah menganjurkan untuk 
melakukan transaksi lada putih 
melalui bursa.

7. Nikel
Indonesia merupakan negara 
produsen nikel terbesar di dunia 
(USGS, 2019) dengan kontribusi 
sebesar 27% dari total pasokan nikel 
dunia. Namun, 
pemerintah 
Indonesia 
secara resmi 
memutuskan 
untuk menutup 
ekspor bijih nikel 
sejak Januari 
2020, atau 
lebih cepat dari 
rencana semula 
di tahun 2022. 

Pemberlakuan larangan ekspor 
tersebut membuat penambang bijih 
nikel hanya dapat menjual hasil 
tambangnya ke smelter dalam negeri, 
yang mayoritas dikuasai oleh investor 
asing. Sebelum larangan ekspor 
resmi diberlakukan, penambang bijih 
nikel mengusulkan agar tataniaga 
perdagangan nikel khususnya 
transaksi bijih nikel tujuan dalam 
negeri dapat dimandatori seperti 
perdagangan timah. Namun, hingga 
saat ini belum ada sinyal positif dari 
pemerintah untuk usulan tersebut. 

Layaknya perjuangan Indonesia 
dalam meraih kemerdekaan, maka 
diperlukan pula upaya dan kerja 
keras bersama dalam memerdekakan 
komoditi unggulan Indonesia 
agar dapat berdaulat di negara 
sendiri. Tentunya, upaya tersebut 
membutuhkan dukungan penuh, baik 
dari pemangku kepentingan maupun 
pemangku kebijakan, agar dapat turut 
bahu-membahu memperjuangkan 
hal tersebut. 

Mari merdekakan komoditi unggulan 
tanah air lewat perdagangan di 
dalam Bursa Komoditi & Derivatif 
Indonesia dan jadikan harga pasar 
komoditas Indonesia sebagai harga 
referensi perdagangan komoditas 
unggulannya. (Girta Yoga)

Analisis Dasar Fundamental 
(Bagian 2)

Peran Penting Bank Sentral 
bagi Pasar Keuangan

Sebagaimana telah banyak 
diketahui, perekonomian 
suatu negara tidak diatur 

atau dipengaruhi oleh pemerintah, 
tetapi oleh bank sentral. Setelah 
indikator fundamental perekonomian 
suatu negara yang penting bagi 
pergerakkan nilai mata uang telah 
dikumpulkan, maka hasil kajian 
indikator tersebut akan diolah 
oleh bank sentral untuk memantau 
pelemahan atau penguatan ekonomi 
negara.  

Demi menjaga stabilitas dan 
memberikan pertumbuhan 
berkelanjutan pada seluruh sistem 
perkonomian negara, bank 
sentral memiliki wewenang untuk 

merumuskan kerangka kebijakan 
moneter. Penerapan kebijakan 
tersebut sangat diantisipasi oleh pasar 
dan efektivitasnya akan divalidasi 
kembali oleh serangkaian data 
indikator perekonomian yang akan 
dirilis dalam periode mendatang. 

Kebijakan Moneter
Bank sentral menggunakan kebijakan 
moneter menguraikan tujuan bank 
sentral dan bagaimana mereka akan 
berfungsi untuk membantu negara 
untuk mencapai tujuannya. 

Pada dasarnya ada dua jenis kebijakan 
moneter yang dikenal sebagai 
ekspansi dan kontraksi. Kebijakan 
ekspansif akan tepat dilakukan jika 

bank sentral memeiliki kepentingan 
untuk hal-hal yang bersifat konstruktif, 
seperti mengurangi pengangguran, 
meningkatkan pinjaman sektor 
swasta dan belanja konsumen, serta 
merangsang pertumbuhan ekonomi 
melalui peningkatan aliran uang. 

Sementara, kebijakan kontraktif 
biasanya diberlakukan seketika jika 
berkaitan dengan pengendalian 
tingkat inflasi yang naik. Melalui 
kebijakan kontraktif, bank sentral 
mengurangi laju aliran uang untuk 
memperlambat laju pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan 
pengangguran, dan mengerem 
pinjaman dan pengeluaran oleh 
bisnis dan konsumen. 
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Sambutan pasar terhadap kabar 
Bank Sentral

Anda mungkin pernah mendengar 
presenter berita mengatakan sesuatu 
seperti “…Gubernur bank sentral 
keluar sedikit hawkish hari ini setelah 
serangan data ekonomi yang kuat.”
Istilah Hawkish dan Dovish 
cenderung diartikan sebagai sinyal 
yang diproses oleh pasar terhadap 
kebijakan moneter yang bersifat 
mengetatkan/kontraktif (hawkish) 
atau mengakomodasi/ekspansif 
(dovish).

Tentang Hawkish
Sentimen dari paparan pejabat 
perwakilan bank sentral dapat 
direspon sebagai nada hawkish 
oleh pasar ketika mereka bersikap 
positif tentang prospek pertumbuhan 
ekonomi dan mengerucut pada 
harapan meningkatnya inflasi. 
Istilah hawkish biasa muncul sebagai 
respon untuk menggambarkan 
kebijakan moneter yang cenderung 
kontraktif seperti menaikkan suku 
bunga atau mengurangi neraca bank 
sentral. 

Terkait volatilitas atau sibuknya 
pergerakan pasar valuta asing, nilai 

tukar mata uang cenderung bergerak 
paling sibuk ketika bank sentral 
mengubah nada dari dovish ke 
hawkish atau sebaliknya. 
Misalnya, jika seorang pejabat bank 
sentral baru-baru ini menyatakan 
bahwa ekonomi masih membutuhkan 
stimulus dan kemudian (bersikap 
dovish), dan dalam pidato selanjutnya 
menyatakan bahwa bank sentral 
telah melihat tekanan inflasi yang 
meningkat dan pertumbuhan ekonomi 
yang kuat, pasar dapat berharap 
terjadinya rebound apresiasi harga 
terhadap mata uang lainnya. 
Beberapa kata kunci yang biasa 
diantisipasi pasar sebagai arahan 
bernada hawkish antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi yang kuat
• Laporan data kinerja suatu sektor 
   yang optimis
• Inflasi meningkat
• Pengurangan neraca bank sentral
• Pengetatan kebijakan moneter
• Kenaikan suku bunga
Apa arti Dovish?
Ketika bank sentral berbicara 
tentang penurunan suku bunga atau 
meningkatkan pelonggaran kuantitatif 
untuk merangsang ekonomi, hal 
tersebut cenderung diterjemahkan 
pasar sebagai nada dovish. 
Selain itu, jika bank sentral pesimis 
tentang pertumbuhan ekonomi dan 
mengharapkan inflasi menurun atau 
menjadi deflasi sebagai proyeksi 
masa depan, pasar akan menyambut 
nada tersebut secara negatif dan 
ekspektasi koreksi suatu pergerakan 
mata uang harus diwaspadai.
Beberapa kata kunci yang lumrah 
diwaspadai oleh pasar sebagai 
arahan dovish, antara lain:
• Penurunan / deflasi inflasi
   (inflasi negatif)
• Laporan data kinerja suatu sektor  
   yang pesimis
• Peningkatan neraca bank sentral
• Pelonggaran kebijakan moneter
• Pemotongan suku bunga

(M. Dzaki Adani)

ICDX Academy

Tiga sarana moneter utama bank sentral untuk 
mengelola jumlah uang yang beredar
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