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Berbagai aset finansial tidak luput dari digitalisasi, 
termasuk aset safe-haven favorit investor: emas. Melalui 
emas digital, kini semua orang dapat berpartisipasi 
dalam pasar emas tanpa memerlukan modal yang 
besar. Simak ulasan lengkap perkembangan emas 
digital dalam The Source Issue 16!

ICDX Group Insight

Mengulik Pesona Gold
& Black Gold

Rasanya popularitas emas 
sebagai produk investasi 
sudah tidak asing lagi. Namun, 

sudahkah Anda mengeksplorasi 
berbagai produk emas dan 
turunannya?

Volatilitas dan peluang pasar emas 
dan minyak mentah yang menarik, 
tentu sayang untuk dilewatkan oleh 
para investor. Sentimen pasar emas 
dan minyak mentah yang beragam 
membuat pergerakan harga kedua 
komoditas ini membuka potensi 
keuntungan bagi para investor. 
Investor yang ingin memasukkan 
emas dan minyak mentah dalam 
portofolionya dapat memanfaatkan 
emas dan minyak mentah derivatif 
sebagai produk lindung nilai 
maupun untuk memperoleh 

keuntungan tanpa dipusingkan dengan 
penyimpanan fisik.

Khususnya untuk komoditas energi 
minyak mentah atau si ‘emas hitam’, 
investor dapat memanfaatkan 
pentingnya peran komoditas ini dalam 
segala industri. Harga minyak mentah 
seringkali digunakan sebagai indikator 
perekonomian suatu negara. Sebab, 
minyak mentah merupakan salah 
satu komoditas energi utama yang 
menggerakan berbagai industri. Maka 
dari itu, wajar jika naik-turun harga 
minyak mentah akan mempengaruhi 
pergerakan harga komoditas maupun 
produk konsumsi lainnya. 

Sudah banyak pula produk turunan 
emas dan minyak mentah yang dapat 
Anda manfaatkan sebagai investasi 

aktif. Jika kebanyakan kontrak 
derivatif emas dan minyak mentah 
ditransaksikan dalam mata uang 
asing (seperti USD), kini telah hadir 
kontrak dalam Rupiah di Indonesia. 

Dalam webinar Percakapan 
Masa Depan - Faktor Kunci untuk 
Mulai Trading Emas & Minyak 
Berjangka, ICDX membahas seluk 
beluk trading emas dan minyak 
mentah berjangka. Webinar kali ini 
dipandu oleh Head of Research & 
Development ICDX, Isa Djohari. 

Materi dimulai dengan faktor-faktor 
fundamental yang mempengaruhi 
pergerakan harga emas dan 
minyak mentah, hingga analisis 
harga melalui chart. (Btari Nadine)

Editorial

Head of Research & 
Development ICDX
Isa Djohari
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Menurut UN Women, sekitar 
82% perempuan bekerja 
pada sektor informal. Namun, 
sejak COVID-19 merebak, 
pekerja sektor informal 
paling banyak kehilangan 
pekerjaan mereka dibanding 
pekerja sektor formal. 
Sebanyak 39% perempuan 
pekerja sektor informal 
kehilangan pekerjaan mereka 
sejak COVID-19. Hal ini 
menggambarkan bagaimana 
perempuan sangat rentan 
akan guncangan finansial. 

Sejumlah studi* pun semakin 
menguatkan fakta di atas. 
Sebanyak 67% perempuan 
belum mampu menyimpan 
uang atau mengelola 
keuangan mereka dengan 
konsisten. Bagi perempuan 
menikah, hanya 27% yang 
mengambil alih penuh dalam 
pengelolaan keuangan 
keluarga. Sedangkan, 73% 
perempuan menikah lainnya 
cenderung menggantungkan 
keputusan keuangan pada 
pasangan mereka.

Salah satu alasan yang bisa 
jadi melatarbelakangi jurang 
antara perempuan dan 
keuangan adalah tingkat 
literasi. Literasi keuangan 
perempuan di Indonesia 
hanya sebesar 25,5% (Survei 
Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan 2016 oleh OJK).

Padahal, sejumlah studi 
membuktikan bahwa investor 
perempuan justru memiliki 
performa lebih baik daripada 
investor laki-laki. Meski 
jumlah perempuan (38%) 
yang berinvestasi pada 
produk keuangan berisiko 
lebih kecil daripada laki-laki 
(45%), portofolio investor 
perempuan justru memiliki 
performa 4-6% lebih baik 
daripada laki-laki pada krisis 
2008. 
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Investment is 
something that 
will benefit you 
in the long run

Love Yourself,
Love Your Money!
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Mengapa begitu 
banyak wanita yang 
menghabiskan uang 

lebih banyak dari 
penghasilannya, lalu 

terjebak dalam hutang?

Mengapa begitu 
banyak wanita yang 

menggantungkan 
keuangannya kepada 

pasangan mereka atau 
orang lain? 

Siklus “Mati”
Rentannya perempuan terhadap kesulitan finansial menuntun mereka 
pada stres, atau bahkan depresi. Ketika sedang stres, memang lebih baik 
untuk istirahat sejenak, seperti melakukan perawatan diri. Namun setelah 
usai, perempuan akan kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa 
kondisi keuangannya kurang sehat.

Investasi Punya Beragam Arti
Apa yang terlintas di benak Anda tentang ‘investasi’? Uang? Padahal, 
investasi tidak melulu tentang uang. Uang hanya ‘bagian’ dari macam-
macam investasi yang perlu kita perhatikan. Waktu dan perawatan diri 
pun juga menjadi bagian dari investasi. Sebab, ketika pikiran, mental, 
dan fisik kita sehat, maka kita bisa lebih rasional dalam pengelolaan 
keuangan. 

April 2021 lalu, GOFX menggandeng Biokos (lini perawatan kulit premium 
dari Martha Tilaar) dalam webinar “Love Yourself, Love Your Money”. 
Pada webinar ini, kami membahas bagaimana keuangan dan perawatan 
diri merupakan satu kesatuan “investasi” yang saling mendukung. 

Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dimana lebih dari 1000 peserta 
mendaftar pada webinar ini dengan lebih dari 300 pertanyaan masuk 
pada sesi diskusi. Melihat antusiasme ini, tidak menutup kemungkinan 
GOFX akan kembali berkolaborasi dalam webinar-webinar berikutnya. 

*Sumber: Prudential’s 2014-2015 Financial Experience & Behaviours Among Women Study; Fidelity’s 
2015 Investments Money FIT Women Study; German Institute for Economic Research (DIW)

TAGIHAN
BELUM DIBAYAR

ME-TIME,
RELAKSASI

KEUANGAN
BERMASALAH

STRESS
DEPRESI
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Bursa ICDX dan Lembaga 
Kliring ICH bersama Pos 
Indonesia dan Partner 
Bangun Ekosistem Syariah 
Berbasis Perdagangan Fisik 
Emas Digital

PT Pos Indonesia (Persero) melalui Aplikasi PosGO 
Syariah membangun Ekosistem Syariah Pertama 
dengan Perdagangan Fisik Emas Digital sebagai 
dasar ekosistem dan menggandeng Bursa ICDX 

dan Lembaga Kliring ICH dalam pelaksanaannya. 
Ekosistem Syariah ini memungkinkan transaksi emas fisik 
dan utilisasi emas dalam berbagai kebutuhan melalui 
sistem aplikasi. Aplikasi ini juga memiliki beberapa 
fitur yang dapat digunakan untuk membantu pengguna 
dalam melakukan transaksi seperti menabung dan 
berinvestasi emas (PosGold), melakukan transfer saldo 
maupun transfer emas (Switch), melakukan pembelian 
produk-produk muslim (Halal Hub), perencanaan haji 
dan umrah (Gold To Mecca), serta layanan zakat, infaq, 
sedekah, dan wakaf menggunakan emas (ZISWAF).

Aplikasi PosGO Syariah dapat diunduh melalui PlayStore. 
Dalam PosGO Syariah terdapat fitur PosGold, dimana 
aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang memberikan 
layanan perdagangan emas fisik (murni 999.9) berbasis 
sistem aplikasi. PosGold memungkinkan dapat mengakses 
pasar perdagangan emas murni internasional secara 
langsung melalui ekosistem pasar emas di Bursa ICDX, 
termasuk mekanisme penyerahan fisik emas dan berbagai 
layanan turunan berbasis transaksi dengan dukungan 
dari ABI Komoditi Berjangka sebagai anggota Bursa 
ICDX dan Lembaga Kliring ICH. Seluruh perdagangan 
emas melalui bursa sudah terstandarisasi dan juga sudah 
melalui analisis komprehensif serta mitigasi risiko yang 
penyelesaiannya dijaminkan oleh Lembaga Kliring ICH.

Dengan tersedianya layanan PosGO Syariah yang 
terkoneksi dengan beberapa mitra multi industri termasuk 
Bursa ICDX dan Lembaga Kliring ICH, kedepannya 
ekosistem perdagangan syariah PosGold akan ditopang 
oleh rencana pembangunan fasilitas penyimpanan emas 
berskala internasional yang telah dirumuskan dalam 
grand plan PosGO Syariah di awal pembentukan oleh PT 
Pos Indonesia dan mitra strategisnya.
 
Salah satu backbone atau tulang punggung utama, 
ekosistem bisnis PosGo Syariah adalah platform 
perdagangan fisik emas secara digital PosGold, yang 
dikembangkan bersama Bullion Ecosystem International, 
ABI Komoditi Berjangka dan proses dukungan transaksi 
perdagangan difasilitasi oleh Bursa Komoditi & Derivatif 
Indonesia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) 
- ICDX serta proses kliring transaksi perdagangan 
dilakukan bersama Indonesia Clearing House – ICH.

ICDX dan ICH bersama mitra strategis nya ABX, Australia 
dan Kinesis AG, Liechtenstein memberikan akses ke 
sistem perdagangan fisik emas internasional secara luas 
untuk PT Pos Indonesia, memberikan kepastian pasokan 
likuiditas pasar untuk transaksi pembelian fisik emas 
termasuk juga pasokan likuiditas tunai untuk transaksi 
penjualan fisik emas secara langsung ke sistem likuiditas 
pasar internasional. Dengan volume transaksi yang 
mencapai US$ 1,2 milyar pada Maret 2021 dalam sistem 
transaksi Kinesis AG, diharapkan juga akan memberikan 
pasokan likuiditas terukur untuk PT Pos Indonesia 
sekaligus sebagai bentuk proteksi terhadap proses 
transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Proteksi untuk 
setiap transaksi masyarakat adalah Prinsip Utama yang 
ditekankan dalam ekosistem PosGO Syariah.

Transaksi emas yang terjadi melalui PosGO Syariah 
akan difasilitasi oleh bursa ICDX dan Kliring ICH 
dan akan menjadi pondasi dalam pengembangan 
fitur aplikasi PosGO Syariah. Hal ini tentunya akan 
menjadi mekanisme pengawasan dan manajemen data 
transaksi komprehensif dalam perdagangan emas fisik 
digital agar bisa sesuai dengan ketentuan regulator. 
Pengembangannya secara komprehensif akan mencakup 
penyimpanan emas fisik dengan standar internasional.

PT Pos Indonesia bersama ICDX, ICH menggandeng 
Kinesis AG dan OZL Liechtenstein sebagai investor dan 
mitra usaha yang berkompeten untuk membangun fasilitas 
vault internasional pertama di Indonesia sekaligus fasilitas 
vault international grade 10 pertama di Kawasan Asia 
Tenggara. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas 
dan sistem proteksi terintegrasi. Ekosistem perdagangan 
emas fisik digital ini akan menjadikan Indonesia sebagai 
main trading hub secara global. Penandatanganan 
MOU & HOA oleh para pihak telah dilakukan dan 
akan dibentuk sebuah konsorsium usaha untuk segera 
merealisasikan proyek fasilitas vault internasional untuk 
bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya fasilitas 
vault international di Indonesia juga akan menarik minat 
pelaku perdagangan dari negara lain untuk bertransaksi 
di Indonesia. Hal ini sekaligus dapat menjadi parameter 
pengelolaan sistem moneter dan devisa negara menjadi 
lebih sistematis, terukur dan semakin meningkatkan 
kredibilitas perekonomian bangsa Indonesia.

Dengan tersedianya platform perdagangan emas yang 
mudah diakses dan aman, serta terhubungnya PosGO 
Syariah dengan ekosistem perdagangan berjangka 
komoditi melalui Bursa ICDX dan Lembaga Kliring ICH 
akan menjadi momentum terciptanya layanan transaksi 
yang mudah diakses berkelas internasional di Indonesia. 
Melalui layanan ini, ICDX – ICH dan PT Pos Indonesia 
serta mitra diharapkan akan memberikan tambahan 
pilihan bagi masyarakat terutama  karyawan, investor, 
profesional, kalangan bisnis dan pihak lainnya untuk 
menginvestasikan dananya dalam bentuk emas murni 
fisik batangan yang dapat ditransaksikan secara digital. 
PosGO Syariah juga diharapkan dapat memberikan 
peluang utilisasi perdagangan emas dalam kebutuhan 
sehari-hari dan transaksi bisnis. (Yitzhak Nazareth)

Pos IndonesiaPos Indonesia
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Kontrak Berjangka Emas 
Pertama dalam Rupiah/Gram

Semua orang dapat bertransaksi kontrak 
berjangka emas, mulai dari investor retail hingga 
investor institusi. Investor retail dapat memperoleh 

manfaat dari kemudahan akses ke pasar emas karena 
margin trading dan pasar yang likuid. Bagi investor, 
manfaat emas berjangka berasal dari lindung nilai 
diversifikasi. 

Emas memiliki tingkat risiko rendah dan dapat 
digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi. 
Sebagai komoditas yang banyak dikenal orang, 
permintaan dan penawaran emas tinggi. Hal ini 
membuat harga emas sulit dimanipulasi. Selain itu, 
harga emas yang terus berubah memberikan peluang 
bagi traders untuk memperoleh keuntungan dari selisih 
harga yang terjadi. Atas dasar peluang dan manfaat 
yang besar dari pasar emas, ICDX pun meluncurkan 

kontrak berjangka emas GOLDGR. Kontrak ini 
melengkapi ragam kontrak spot dan berjangka dalam 
rangkaian produk multilateral dari ICDX, yaitu GOFX. 

Kontrak GOLDGR merupakan kontrak berjangka 
emas pertama dalam satuan gram dan Rupiah, 
serta ditransaksikan di dalam bursa ICDX melalui 
platform trading MetaTrader5. GOLDGR menyediakan 
beragam 1 tahun kontrak berjangka dengan likuid 1 
bulan.

Melalui GOLDGR, investor memiliki peluang 
memperoleh keuntungan selama lebih dari 20 jam 
sehari dengan kebebasan keluar-masuk pasar sebelum 
kontrak jatuh tempo. Selain itu, investor juga tidak 
perlu repot dengan konversi saat memperhitungkan 
jumlah profit/loss.

• Pasar aktif 20+ jam sehari
• Likuiditas tinggi yang didukung oleh pasar internasional
• Platform trading yang difasilitasi oleh bursa dan lembaga kliring
• Harga mengacu pada pasar emas global

• Ingin mengelola keuntungan secara aktif
• Mencari sarana lindung nilai
• Ingin eksplorasi pasar emas dan pasar berjangka

• Hubungi pialang ICDX yang memfasilitasi 
   transaksi multilateral
• Latihan dengan akun demo GOFX
• Buka akun GOFX
• Pilih produk GOLDGR 
• Mulai bertransaksi!

GOLDGR cocok 
bagi Anda yang

Bagaimana cara mulai 
trading GOLDGR?

GOLDEN
BENEFITS

ICDX Group Insight
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ICDX Membership

 Berjangka Bersama 
Century Investment Futures

ICDX Membership

PT Century Investment Futures merupakan anggota 
pialang ICDX dan ICH yang telah memiliki izin 
dari BAPPEBTI sejak Juli 2004 dengan nomor 

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 411/BAPPEBTI/
SI/PN.01/XI/2004. PT Century Investment Futures 
sendiri berlokasi di Jakarta dan Surabaya untuk 
memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan 
pada nasabah-nasabahnya. 
 
Board of Management PT Century Investment 
Futures sendiri telah memiliki pengalaman dalam 
industri Perdagangan Berjangka Komoditi dan 
industri terkait lainnya sejak tahun 1987, sehingga 
perusahaan pialang dikelola oleh pihak-pihak yang 
telah berpengalaman. Selain itu, tim-tim di dalam 
PT Century Investment Futures juga berupaya untuk 
memberikan pelayanan dan panduan terbaik bagi 

para nasabahnya. Sehingga, dapat membantu 
nasabah dalam mengambil keputusan transaksi 
yang profesional dan selalu didasarkan pada hasil 
analisis pasar dan strategi pengelolaan keuangan. 
Beberapa di antaranya:

Wakil Pialang (WP)
Ditunjang oleh WP yang telah melalui rangkaian 
pelatihan dan merupakan wakil nasabah untuk 
memperoleh informasi pasar terkini dan memberikan 
saran dalam pengambilan keputusan investasi.

Research Development
PT Century Investment Futures menyediakan analisis 
pasar dan informasi pasar terkini, yang mana 
didukung oleh Thomson Reuters.

PT Century Investment Futures memfasilitasi trading 
untuk beragam jenis produk, mulai dari forex, emas, 
Stock Index Futures, dan produk komoditas lainnya. 
Untuk akun trading sendiri, terdapat tiga jenis akun 
trading yang disediakan oleh PT Century Investment 
Futures.

Regular Real Account
Akun ini memberi akses bagi nasabah ke banyak 
standar mata uang, yang masing-masing bernilai 
$100,000. Namun, hal ini bukan berarti bahwa 
nasabah harus mendepositkan $100,000 sebagai 
margin trading. Peraturan margin dan leverage 
(100:1 untuk produk forex) memungkinkan nasabah 
untuk bertransaksi lebih banyak posisi hanya dengan 
$1,000.

Mini Real Account
Akun mini forex yang memungkinkan nasabah untuk 
mengambil posisi lot yang lebih kecil dibandingkan 
posisi dalam Regular Account. Umumnya, akun mini 
memungkinkan pedagang untuk bertransaksi ukuran 
kontrak 10.000 unit (ukuran standar 100.000). 
Pemegang akun mini memiliki akses kepada produk-
produk yang sama dengan pemegang rekening biasa.

Demo Account
Akun Yang digunakan nasabah untuk meninjau dan 

menguji fitur dari platform trading sebelum membuka 
akun reguler atau mini. Akun demo memiliki margin 
simulasi sebesar $10,000 – $500,000, sehingga 
memungkinkan investor untuk melakukan simulasi 
transaksi pada platform trading.
 
Dana nasabah PT Century Investment Futures tidak 
disimpan pada rekening perusahaan, melainkan 
Rekening Terpisah (segregated account). Rekening 
Terpisah merupakan rekening bank atas nama 
perusahaan pialang berjangka yang difungsikan 
khusus untuk menampung dana kolektif semua 
nasabah dalam suatu perusahaan pialang berjangka. 
Dana dalam Rekening Terpisah hanya digunakan 
untuk keperluan transaksi nasabah dan selalu diawasi 
secara ketat dan berkala oleh Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). 
Sehingga, perusahaan tidak dapat menggunakan 
dana tersebut untuk keperluan operasional 
perusahaan. Semua fasilitas di atas merupakan 
perwujudan visi dan misi selama lebih dari 20 tahun 
berdirinya PT Century Investment Futures. PT Century 
Investment Futures memiliki visi untuk menjadi 
perusahaan berjangka terbaik dan terpercaya, dan 
memiliki misi untuk memberikan fasilitas pelayanan 
terbaik serta kenyamanan bertransaksi kepada 
seluruh nasabahnya. (Btari Nadine)

CIF
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Bursa Komoditi

TREN EMAS 
KALA HARI 
BESAR

TREN EMAS 
KALA HARI 
BESAR

2121

2020 Bursa Komoditi
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S
etiap pertengahan tahun, umat Muslim di 
seluruh dunia akan merayakan momen 
penting yaitu bulan suci Ramadan. Lebih 
dari 25% populasi Muslim dunia berada di 
Asia Tenggara dan Indonesia merupakan 

negara dengan populasi Muslim terbesar dengan 
kontribusi mencapai 12.7% dari total populasi Muslim 
dunia. Hal ini membuat bulan-bulan suci seperti 
Ramadan (serta hari-hari raya umat Muslim lainnya) 
sangat mempengaruhi berbagai aspek di wilayah 
Asia Tenggara, terutama Indonesia, termasuk aspek 
ekonomi.

Di Indonesia, kenaikan inflasi merupakan fenomena 
tahunan yang kerap terjadi di bulan suci Ramadan. 
Sebab, sebelum memasuki bulan Ramadan ataupun 
saat bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, 
selalu terjadi lonjakan permintaan, terutama untuk 
barang-barang kebutuhan pokok. 

Selain itu, aksi ambil untung yang dilakukan pedagang 
dengan memanfaatkan momentum lonjakan 
permintaan tersebut, ikut memicu harga barang 
merangkak naik yang berujung pada kenaikan inflasi.

Dalam kalender Islam, bulan suci Ramadan 
menandakan permulaan baru dan merupakan 
kesempatan untuk melakukan pemurnian diri, 
pertumbuhan spiritual dan intropeksi. Di bulan 
tersebut, para umat Muslim diwajibkan untuk 
melakukan ibadah puasa dimulai dari fajar hingga 
matahari terbenam dan akan berlangsung selama 
sebulan penuh. Bulan suci ini akan ditutup dengan 
perayaan Idul Fitri yang berlangsung selama tiga hari 
pertama Syawal (bulan ke-10 dalam kalender Islam) 
yang menandai selesainya ibadah puasa. 

Salah satu kebiasaan lain yang juga selalu ditemui di 
bulan Ramadan adalah meningkatnya laju transaksi 
jual-beli emas. Hal ini masih berkaitan erat dengan 
fenomena inflasi yang disebutkan sebelumnya. 
Inflasi berdampak pada penurunan nilai mata uang 
sekaligus penurunan daya beli masyarakat. Alhasil, 
untuk menyesuaikan dengan kondisi naiknya harga 
barang-barang kebutuhan pokok tersebut, masyarakat 
Indonesia mencairkan cenderung simpanan mereka 
(umumnya berupa emas) untuk mendapatkan 
tambahan dana tunai. Tindakan inilah yang lantas 
menyebabkan lonjakan aksi jual atau gadai emas 
saat awal bulan Ramadan, sehingga memicu harga 
emas menjadi tergerus.

Namun, ketika sudah memasuki pertengahan bulan 
suci Ramadan justru banyak ditemui aksi beli emas oleh 
masyarakat yang memiliki tujuan untuk berinvestasi. 
Salah satu pemicu utamanya karena di periode tersebut 
biasanya kondisi inflasi Indonesia sudah mulai stabil, 
serta ditambah dengan penerimaan Tunjangan Hari 
Raya (THR) menjelang Lebaran, sehingga kelebihan 
dana tersebut cenderung dialokasikan untuk membeli 
emas, khususnya dalam bentuk perhiasaan yang 
kerap dijadikan aksesoris untuk dikenakan saat 
Lebaran. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat 
Indonesia yang masih menganggap perhiasan emas 
sebagai simbol eksistensi dalam lingkungan sosial.

Meski begitu, situasi yang berbeda terlihat pada 
Ramadan 2020, dimana harga emas yang biasanya 
naik pada saat pertengahan Ramadan justru malah 
terkoreksi turun. Melansir dari Antam sepanjang 
Ramadan 2020, harga 1 gram emas turun 3.06% 
menjadi Rp916,000 per gram. Sementara di tahun 
sebelumnya, justru naik 0.15% menjadi Rp665,000 
per gram.

Mengapa bisa demikian? Jika diperhatikan Ramadan 
2020 jatuh pada 23 April hingga 23 Mei, dimana pada 

Ramadan, Inflasi 
dan Tren Emas

Muslim Population by Country 2021

kurun waktu tersebut di Indonesia bertepatan dengan 
berakhirnya masa panen raya (berlangsung pada 
bulan Maret hingga April), sehingga dari sisi pasokan 
barang kebutuhan pokok masih terjaga. Sementara di 
pasar global juga sedang dilanda euforia yang dipicu 
oleh keyakinan ekonomi global akan membaik seiring 
dengan dilakukannya pelonggaran atau relaksasi 
lockdown di beberapa negara. Harga emas Antam 
yang juga mengikuti pergerakan harga emas global 
menjadi ikut terdampak euforia itu.

Sebagaimana diketahui emas merupakan komoditi 
yang berfungsi sebagai aset lindung nilai yang 
berkorelasi negatif dengan kondisi ekonomi. Ketika 
ekonomi diyakini membaik, investor akan cenderung 
mengalihkan investasinya dari aset aman, seperti 
emas ke aset-aset berisiko seperti saham atau obligasi.

Untuk Ramadan dan Lebaran di tahun 2021 ini, laju 
komoditi emas masih akan dipengaruhi oleh sentimen 
seputar perkembangan kasus infeksi Covid-19 serta 
kelanjutan program vaksinasi di Indonesia yang akan 
berdampak pada pemulihan ekonomi. Sementara 
dari sisi inflasi,  nampaknya akan tetap bergerak 
stabil, terlebih melihat langkah dari Pemerintah 
Indonesia yang gencar menggelontorkan stimulus 
sejak kuartal akhir 2020 lalu untuk tetap menjaga 
roda perekonomian Indonesia.

Ramadan di Kala Pandemi, Saatnya Investasi 
Emas Kekinian
Seiring dengan perkembangan zaman serta 
perubahan gaya hidup, investasi emas pun perlahan 
beralih menjadi bentuk digital. Dengan konsep 
menabung emas secara digital, para investor emas 
kekinian ditawarkan berbagai keuntungan, mulai dari 
harga investasi yang terjangkau, tempat penyimpanan 
yang lebih praktis hingga fleksibilitas pencairan emas.

Dari dana yang disetorkan oleh investor akan 
langsung dikonversikan menjadi nominal emas digital 
yang harganya mengacu pada harga realtime emas. 
Selanjutnya, investor dapat memilih untuk mencairkan 
emas digital yang dimiliki ke dalam bentuk uang tunai 
maupun dicetak dalam bentuk emas fisik.

Buat kamu yang sudah terbiasa membeli emas 
sebagai investasi menjelang Lebaran, emas digital 
dapat dilirik sebagai pilihan investasi. (Girta Yoga)

Harga Emas Antam di Butik Pulo Gadung (Sumber: Logam Mulia)

Laju Inflasi Indonesia Ramadan 2020 (Sumber: BPS, Kemenkeu)

Sumber: World Population Review 2021



17THE SOURCE - ISSUE 1616 THE SOURCE - ISSUE 16

Rubrik UtamaRubrik Utama

Harga emas sempat di 
kisaran Rp1.000.000/
gram tahun lalu, 
dibandingkan beberapa 

tahun sebelumnya dimana 
harga emas dijual dengan harga 
Rp400 .000-500 .000/g ram. 
Kenaikan ini dinilai cukup fantastis 
karena menyajikan kenaikan 90-
100% dalam beberapa tahun. 

AMAN DAN TENANG 
MEMANFAATKAN 
MODAL INVESTASI 
EMAS

Memang kenaikan harga emas 
ini bukan tanpa sebab, tetapi 
kenaikan harga emas ini didorong 
oleh sejumlah faktor global, 
misalnya masalah COVID-19 
yang membuat masyarakat umum 
melakukan pembelian emas karena 
khawatir bahwa uang kertas akan 
mengalami masalah pada nilainya 
ketika terjadi pandemi.

Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi 
dunia, karena tidak terjadi pandemi, namun karena 
pandemi tersebut mengganggu kondisi ekonomi 
global, hal ini membuat harga emas sempat 
mencapai level tertinggi tahun lalu. Melihat prospek 
harga emas yang terjadi beberapa tahun kebelakang 
memang seperti menjanjikan imbal hasil yang baik, 
disamping karena emas yang tidak tergerus inflasi dan 
“kemuliaan”-nya yang tidak termakan waktu.

Sama halnya dengan alat investasi lain, investasi emas 
pun tidak luput dari risiko, bukan karena fluktuasi 
harga, tapi karena “kemuliaan”-nya dan harganya 
tinggi yang membuat emas menjadi risiko. Ambil contoh 
emas dengan berat 1 gram yang memiliki dimensi 7.8 
x 13 mm (ukuran yang hampir sama dengan sim card 
berukuran nano yang berdimensi 8.8 x 12.3 mm), 
dengan ukuran begitu kecil namun memiliki harga 
hampir Rp1.000.000. Bisa dibayangkan jika emas 1 
gram tersebut terselip – artinya Rp1.000.000 hilang! 

Figure 1. Harga Emas/Gram

Atau, siapa yang menyangka bahwa emas murni 
dengan berat 1 kilogram yang berdimensi 118 x 53.7 
mm atau hanya sedikit lebih kecil dari sebuah gawai 
memiliki nilai hampir Rp1 miliar, dimensi tersebut 
menggambarkan betapa ringkasnya ukuran sebuah 
emas murni namun tidak berbanding lurus dengan 
nilainya. Hal ini memunculkan risiko tersendiri, yakni 
hilang atau bahkan dicuri. Faktor keamanan inilah 
yang menjadi perhatian para pelaku pasar sementara 
harga emas terus merangkak naik. 

Di sisi lain, nilai emas yang semakin tinggi membuat 
kesulitan dijangkau oleh sejumlah lini masyarakat. 
Membeli 1 gram emas seharga Rp1.000.000 akan 
menyulitkan bagi sejumlah orang yang memiliki 
keterbatasan penghasilan namun ingin berinvestasi. 

Sehingga dengan kemajuan teknologi yang ada saat 
ini dan menanggapi permintaan pasar untuk dapat 
berinvestasi emas dengan mudah, maka inovasi 
terkait investasi emas pun saat ini telah tersedia.  

Dengan inovasi ini, masyarakat luas pun dapat 
melakukan pembelian emas bahkan dengan satuan 
emas yang cukup kecil atau bisa mencapai setara 
pembelian emas seharga Rp10.000 saja. Namun 
walaupun bisa membeli dengan jumlah kecil, tidak 
semata-mata dapat dilakukan pencetakan emas 
dengan nilai yang sangat kecil, karena ukuran emas 
terkecil dengan tingkat kemurnian tinggi ada di kisaran 
0.5 gram hingga 1 gram.

Namun, pertanyaan selanjutnya apakah membeli 
emas dengan pecahan kecil dan tidak bisa melakukan 
pencetakan atau pengambilan emasnya karena terlalu 
kecil aman? Melalui peraturan BAPPEBTI nomor 4 tahun 
2019 terkait Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar 
Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, maka setiap 
pelaku perdagangan emas wajib mengikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku, yakni wajib memiliki paling 
sedikit 10.000 gram emas sebelum dapat melakukan 
aktivitas jual atau beli secara daring. Sehingga untuk 
setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat akan 
dipastikan emas yang terbeli ada benar dan ada sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Status emas pun ditentukan kondisi dan mutunya, 
sehingga segala transaksi yang terjadi dapat 
dijaminkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Keberadaan aktivitas jual dan beli emas secara 
daring ini pun berhasil meniadakan kendala terkait 
keamanan penyimpanan emas karena setiap emas 
yang ditransaksikan disimpan ditempat yang aman 
dan dapat dibeli dengan modal yang minim, dengan 
kata lain investasi emas ini menjadi moda pilihan 
investasi yang ekonomis bagi seluruh lini masyarakat. 
(Nikolas Prasetia)
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Trading 101Trading 101

K
ontrak Futures adalah perjanjian sah antara 
seller untuk menyerahkan komoditi dalam 
jumlah yang spesifik dan kualitas yang 
spesifik dari komoditas tertentu, dalam waktu 
yang telah ditentukan di masa depan pada 

harga yang telah disetujui pada saat kontrak pertama 
kali dilakukan kepada buyer. Berbeda dengan 
kontrak forward, kontrak futures diperdagangkan 
di bursa yang menjadikan keamanan transaksi 
dan penyelesaian transaksi lebih terjamin. Bursa 
menstandarisasi komoditi yang diperdagangkan, 
oleh sebab itu komoditi yang diperdagangkan harus 
memenuhi spesifikasi tertentu. 

Ketika berspekulasi atau hedging menggunakan 
kontrak futures, pelaku pasar harus mengenal 
mekanisme kontrak itu berjalan. Pelaku pasar dapat 
mengenal kontrak futures melalui spesifikasi kontrak 
yang distandarisasikan oleh bursa. Spesifikasi 
Kontrak menjelaskan jumlah aset dan mutu aset 
dalam satu kontrak. Spesifikasi kontrak meliputi 
spesifikasi mutu, bulan perdagangan, Contract Size, 
Tick Size, dan sebagainya. Berikut contoh spesifikasi 
kontrak berjangka emas minyak mentah COFR yang 
diperdagangkan di ICDX.

Mengenal 
Mekanisme Kontrak 
Futures Melalui 
Spesifikasi Kontrak

Crude Oil Futures Contract 
Specification COFR 

 

Symbol COFR 

Contract Month 
3 (three) consecutive months and 2 closest contract 
months thereafter (March, May, July, September, 
December) 

Contract Size 100 Barrel per lot 

Trading Day & Trading Hours 
Monday – Friday 
06.00 – 04.30 WIB GMT +7 (06.00 – 03.30 GMT +7 if 
daylight saving) 

Last Trading Day 
1 (one) business day before the Last Trading Day of WTI 
Crude Oil  futures contract in New York Mercantile 
Exchange (NYMEX) 

Quality The quality of WTI Crude Oil traded on New York 
Mercantile Exchange (NYMEX) 

Price Quotation Rupiah per Barrel 
Tick Size IDR 100,- (hundred) per Barrel 
Price Limit 4% from previous daily settlement price 

Settlement Price 

Daily Settlement Price 
Volume Weighted Average Price (VWAP) of all 
transactions in the exchange on the last 5 minutes before 
closing on the Trading Day.  
Final Settlement Price 
Settlement Price of  WTI Crude Oil futures contract in 
NYMEX that has been converted using rate determined by 
Clearing House 

Margin Stipulated on the Circular Letter 
Position Limit 1.500 lot 
Position to be Reported 750 lot 
Settlement Method Cash settlement 
 
 

The ICDX Logo, ICDX®, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange®,“Trade at the source™” are trademarks of Indonesia 
Commodity and Derivatives Exchange. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and are superseded by 
official ICDX rules. The most current rules and regulations should be consulted in all cases concerning contract specifications. Copyright © 
2009 ICDX. All rights reserved. 
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2020 RecapTrading 101

Happy Anniversary

OUR  BEST  WISHES  FOR A PROPEROUS  YEAR  AHEAD

MENGUCAPKAN

21TH PT AGRODANA FUTURES
17 Mei 2000

21TH  PT MONEX INVESTINDO FUTURES
8 Mei 2000

Contract Size, menentukan banyaknya jumlah 
aset yang dapat diperdagangkan dalam setiap 
kontrak. Ukuran kontrak disesuaikan dengan 
kebutuhan pasar, sehingga ukuran kontrak dapat 
efektif diperdagangkan. Jika ukuran kontrak 
terlalu kecil menyebabkan Hedger dari pelaku 
bisnis sulit bertransaksi di pasar, karena terlalu 
sulit untuk melakukan lindung nilai, selain itu juga 
membutuhkan banyak biaya untuk bertransaksi 
terkait biaya yang dibebankan pada tiap kontrak. 
Jika ukuran kontrak terlalu besar, speculators sulit 
untuk berspekulasi karena terlalu besarnya ukuran 
kontrak.

Spesifikasi Mutu, yang menentukan standar mutu 
dari komoditas yang diperdagangkan di bursa. 
Pada dasarnya standar mutu disesuaikan dengan 
kualitas akhir produksi dari suatu daerah dalam 
memproduksi suatu komoditas dan biasanya 
merujuk pada standar yang telah berlaku di pasar 
fisik, sebagai contoh untuk mutu Crude Palm Oil 
(CPO) umumnya pelaku pasar menggunakan 
standarisasi mutu yang ditetapkan dalam pasar fisik 
CPO Malaysia karena memang standar mutu yang 
ditetapkan lebih tinggi sehingga lebih memenuhi 
kebutuhan dari pengguna akhir produk-produk 
CPO.

Bulan Kontrak, adalah tenggat akhir waktu 
kapan kontrak tersebut aktif diperdagangkan. 
Bulan kontrak juga disesuaikan dengan waktu 
produksi komoditi tertentu khususnya agrikultur, 
karena bulan panen juga mendasari penentuan 
bulan kontrak aktif diperdagangkan. Maka dari itu, 
bulan kontrak setiap komoditi dapat berbeda-beda 
disebabkan faktor-faktor yang mendasari produksi 
dan kebutuhan pasar dari komoditi tersebut. 
Jika komoditi agrikultur atau pertambangan, 
bulan kontrak tersedia setiap bulan, maka akan 
sedikit berbeda dengan komoditi finansial, seperti 
indeks saham yang bulan kontraknya tersedia 
setiap kuartal menyesuaikan dengan rilis laporan 
keuangan kuartalan. 

Tick Size, merupakan perubahan harga minimum 
yang berlaku pada suatu kontrak. Contohnya tick 
size dalam kontrak berjangka minyak mentah 
COFR yang diperdagangkan di ICDX memiliki tick 
size sebesar Rp100-, per barel maka harga dapat 
berubah setiap Rp100-, dan kelipatannya. Tick 
Size ditentukan berdasarkan perhitungan efektifitas 
terhadap pasar, contohnya jika tick size terlalu 
tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih lama 
untuk menunggu harga berubah, sementara akan 
menyebabkan perubahan ekuitas yang terlalu besar 
baik naik maupun turun. Namun jika tick size terlalu 
rendah mengakibatkan pelaku pasar membutuhkan 
waktu untuk break-even point-nya dalam transaksi 
suatu komoditas. (Kevin Andrew Oktavianus)
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