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Di era ini, teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam upaya penurunan emisi karbon. Inovasi 
teknologi hijau menjadi salah satu solusi untuk mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, isu konflik geopolitik Eropa dan ketidakpastian 

ekonomi global juga masih menjadi katalis dari pergerakan harga komoditi dari awal tahun hingga menjelang akhir tahun. The Source edisi 
ini juga akan membahas Perkembangan Pasar Uang Syariah di Indonesia serta Peran Lembaga Kliring dalam Transaksi Komoditi Syariah. 

Simak ulasan lengkapnya dalam The Source Issue 24. 

ICDX Group Insight

“ Sosialisasi dan Pelatihan 
Mekanisme E-Reporting BAPPEBTI 

Tahun 2022”

Tim audit gabungan ICDX-ICH menyelenggarakan 
kegiatan “Sosialisasi dan Pelatihan Mekanisme 
E-Reporting BAPPEBTI Tahun 2022” secara offline 

pada hari Kamis, 18 Agustus 2022. Acara pembukaan 
dihadiri oleh Bapak Heryono Hadi Prasetyo, SE, MM. 
selaku Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan 
Fisik, Ibu Dijah Pratiwi selaku Direktur PT Indonesia 
Clearing House, Bapak Yugieandy Tirta Saputra selaku 
Direktur PT Indonesia Commodity Derivatives Exchange, 
dan Bapak Yohanes Ferdinan Silaen selaku Vice President 
of Membership ICDX. Sistem e-reporting adalah sistem 
penyampaian laporan keuangan harian, bulanan, 
triwulanan dan tahunan dari pialang berjangka kepada 
BAPPEBTI secara elektronik. Sosialisasi ini dilakukan 
untuk meningkatkan pemahaman mengenai pelaporan 
e-reporting BAPPEBTI kepada pelaku usaha Perdagangan 
Berjangka Komoditi yang terdaftar sebagai anggota PT 
Indonesia Commodity Derivatives Exchange (ICDX).

BKDI dan ICH merasa perlu untuk melakukan sosialisasi 
dan pelatihan mekanisme e-reporting bersama 
BAPPEBTI kepada anggotanya. Berdasarkan undang-
undang republik Indonesia nomor 10 Tahun 2011 tentang 
perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu:
Pasal 6 bahwa BAPPEBTI berwenang:

Contributors
Irene Andini, 
Theresya Jeges

Editor-in-Chief
Yitzhak Nazareth

Managing Editor
Lydia Kambey

Creative Lead
Angga Kesnha

Graphic Design
Fahmy Akbar

Writers
Allysea Subagdja, Girta Yoga, Isa Djohari, 
Khusnul Khotimah, Najim Nur Fauziah, 
Revandra Aritama, Taufan Dimas Hareva

- Huruf k : Menetapkan persyaratan keuangan minimum 
dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin 
usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/
atau peraturan pelaksanaan;

Pasal 16 bahwa Bursa Berjangka berwenang:
- Huruf a : Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat 
terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak 
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang 
teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.

Materi yang disampaikan pada sesi sosialisasi adalah: 
    1. Pelaporan & Integritas Keuangan Pialang Berjangka – 
       Ibu Sri Sundayani
   2. Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka – Ibu Ira 
       Delvina
   3. Modal Bersih Disesuaikan – Bapak Yudha Skripsi  
       Anggrahita
   4. Pencatatan Laporan Dana Nasabah Pada Rekening 
       Terpisah (DNRT) – Bapak Mawardi
    5. Mekanisme Pelaporan DNRT Dan Penempatan Margin 
       Pada Sistem E-Reporting – Bapak Mawardi

Content Insight

Oleh : Theresya Jeges
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Program Pelatihan Peningkatan 
Profesi Wakil Pialang Berjangka 

(P4WPB) oleh ICDX

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) 
kembali menyelenggarakan Program Pelatihan 
Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB) 

pada tanggal 6-8 September kemarin. Program pelatihan 
untuk calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) ini bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan dan keahlian tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) bagi calon Wakil 
Pialang Berjangka (WPB). 

P4WPB yang diselenggarakan oleh ICDX tahun ini telah 
dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 21-23 Juni 2022, 
dan pada tanggal 6-8 September. P4WPB angkatan ke-2 
dilakukan secara virtual melalui zoom meeting dengan 
jumlah peserta 94 yang berasal dari 17 pialang berjangka, 
dan 26 pengajar yang berasal dari Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi (ASPEBTINDO), Badan 
Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), dan 
ICDX sendiri.

Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang 
Berjangka (P4WPB) adalah program pelatihan bagi 
Wakil Pialang Berjangka aktif guna memperpanjang izin 
profesinya sesuai dengan peraturan atau surat keputusan 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Indonesia yang 
telah terbit pada Tanggal 30 juni 2022, yaitu Peraturan 
Bappebti Nomor 9 Tahun 2022 tentang izin wakil pialang 

Berjangka. P4WPB dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun 
seperti yang disebutkan pada Pasal 9 angka (2).

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), melalui 
ICDX Learning Center turut berpartisipasi sebagai 
penyelenggara program P4WPB. Adapun pada 
pelaksanaannya ICDX Learning Center mendapatkan 
dukungan penuh dari ASPEBTINDO, BAPPEBTI dan 
BAKTI yang turut mengirimkan tim pengajarnya untuk 
kegiatan ini.

Dalam kegiatan P4WPB, pengajar dan peserta 
menggunakan panduan 10 modul kompetensi beserta buku 
informasi dan materi ajar yang telah diberikan sebelum 
proses pelatihan. Dalam kegiatan P4WPB tersebut juga 
telah dilaksanakan penilaian dengan melaksanakan 
pre-test pada awal pelatihan dan post-test pada saat 
berakhirnya pelatihan sebagai bahan evaluasi terhadap 
pemahaman kemampuan Wakil Pialang Berjangka dalam 
rangka meningkatkan kompetensi mereka.

Peserta pelatihan akan memperoleh sertifikat pelatihan 
yang digunakan sebagai bahan laporan Wakil Pialang 
Berjangka kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) setiap akhir periode 
P4WPB.

Industri PBK merupakan industri yang diproyeksikan 
mampu mendongkrak ekonomi Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan minat investor 
terhadap produk berjangka komoditi, khususnya produk 
multilateral di mana pada 2020 lalu ICDX berhasil 
membukukan transaksi multilateral senilai 18 triliun. 
Oleh karena itu, sebagai ujung tombak yang berhadapan 
langsung dengan nasabah, P4WPB merupakan kebutuhan 
esensial bagi WPB.

Kedepannya diharapkan P4WPB dapat terus dilaksanakan 
dan disesuaikan dengan kebutuhan industri agar 
kapabilitas dan kemampuan WPB dapat terus terbaharui 
yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi melalui sektor PBK.

Oleh : Irene Andini

Insight Insight
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maupun emas murni batangan, maka ada satu masalah 
yang harus dicari solusinya, yakni tempat penyimpanan. 
Bila tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang aman, 
maka menyimpan emas di rumah memiliki risiko. Membeli 
emas fisik melalui platform digital memberikan solusi atas 
masalah penyimpanan ini. Saat ini perdagangan emas 
fisik melalui platform digital telah diatur oleh pemerintah 
melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) agar dilakukan dengan mekanisme 
yang melibatkan Bursa Komoditi. Hal ini tercantum pada 
peraturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 119 Tahun 2018 tentang kebijakan umum 
Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa 
Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa 
Berjangka. 

Saat masyarakat membeli emas digital seperti ini, 
emas tersimpan di tempat penyimpanan yang telah 
mendapatkan persetujuan dan dikelola oleh pihak yang 
berperan sebagai depository. Bila pihak yang menyimpan 
emas adalah pihak penjual, maka kondisi ini akan menjadi 
risiko bagi pembeli. Ekosistem bursa juga memastikan 
bahwa sebelum emas ditawarkan kepada masyarakat, 
emas fisik telah tersedia dan tersimpan dalam depository, 
sehingga emas yang ditawarkan bukanlah emas bodong. 
Memastikan emas yang dijual telah tersedia bentuk 
fisiknya akan melindungi baik pembeli maupun penjual 
dalam transaksi emas digital. Berikut daftar pedagang 
emas digital yang sudah melalui proses pendaftaran di 
ICDX:

Dalam mekanisme perdagangan emas fisik melalui 
platform digital, ada dua mekanisme yang diatur oleh 
Bappebti. Pertama adalah perdagangan emas digital 
dengan penyepadanan di luar bursa. Pada proses ini, 
proses matching antara penjual dan pembeli terjadi di luar 
bursa. Namun demikian, seluruh transaksinya dilaporkan 
ke bursa. Dalam mekanisme ini, ICDX sebagai bursa 
dan ICH sebagai lembaga kliring memastikan bahwa 
pedagang emas digital yang menyelenggarakan platform 
perdagangan telah menyetorkan emas ke depository 
sebelum menawarkan emas kepada pelanggannya.

Mekanisme kedua adalah perdagangan emas digital 
dengan penyepadanan di bursa. Pada proses ini, ICDX 
menyediakan sistem perdagangan dan ICH berperan 
dalam penjaminan dan penyelesaian transaksi. Dalam 
mekanisme ini, emas disediakan oleh satu atau lebih 
market maker. Serupa dengan mekanisme pertama, 
emas harus sudah disimpan dalam depository sebelum 
ditawarkan melalui mekanisme perdagangan bursa. 
Siapapun yang melakukan transaksi, akan melalui proses 
penawaran dan permintaan yang membentuk harga emas 
di bursa.

Nama Pedagang Website Status

PT. Indonesia Logam Pratama https://www.treasury.id/ Sudah Berizin: 001/BAPPEBTI/P-ED/12/2021

PT. Laku Emas Indonesia https://www.lakuemas.com Sudah Berizin: 002/BAPPEBTI/P-ED/02/2022

PT. Indogold Makmur Sejahtera https://www.indogold.id/ Masih dalam proses perizinan

PT. Ciptalintang Aji Dana https://dinaran.id/ Masih dalam proses perizinan

Emas Digital bagi Masyarakat 
dan Usaha Emas

Saat ini masyarakat Indonesia memiliki ragam pilihan 
saat ingin membeli emas. Metode tradisional yang 
sudah dikenal adalah membeli emas dalam bentuk 

perhiasan. Namun tidak semua orang merasa nyaman 
memakai perhiasan emas. Selain itu, emas dalam bentuk 
perhiasan kurang optimal bila dibeli dengan tujuan 
sebagai aset simpanan kekayaan. Ada selisih yang 
cukup besar saat emas perhiasan dibeli dan saat dijual. 
Saat emas perhiasan dibeli, ada nilai tambah yang kita 
bayarkan untuk jasa pembuatan perhiasan. Sementara 
saat emas tersebut dijual, kita akan kehilangan nilai jasa 
tersebut, sehingga emas kita hanya dinilai berdasarkan 
berat dan kadar emas tersebut.

Alternatif lain yang terus meningkat popularitasnya adalah 
pembelian emas murni batangan. Keuntungan emas 
murni batangan sebagai aset simpanan kekayaan sangat 
jelas. Walaupun tetap ada biaya cetak yang dibayarkan, 
tapi tidak ada biaya desain yang hilang saat penjualan 
kembali. 

Salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan terjangkau 
bagi masyarakat adalah membeli emas fisik melalui 
platform digital atau lebih dikenal dengan istilah emas 
digital. Saat masyarakat membeli emas perhiasan 

Oleh : Isa Djohari

Bursa KomoditiBursa Komoditi SyariahSyariah
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Pengaturan perdagangan ini ditujukan untuk membuat 
perdagangan emas yang lebih aman dan transparan 
baik bagi masyarakat umum pembeli emas, maupun 
usaha perdagangan emas yang umumnya menjual 
emas. Dengan adanya pengaturan perdagangan ini, 
pelaku usaha perdagangan emas mendapatkan pilihan; 
Bila mereka memiliki platform perdagangan sendiri, 
mereka bisa bergabung ke ICDX sebagai pedagang 
emas digital dan menjalankan mekanisme perdagangan 
emas digital dengan penyepadanan di luar bursa, atau 
bila mereka tidak memiliki platform sendiri, pelaku usaha 
perdagangan emas bisa bergabung sebagai market 
maker dalam mekanisme dengan penyepadanan di bursa. 
Khusus untuk mekanisme yang kedua, ada pilihan lain 
bagi usaha perdagangan emas, yakni menjadi perantara 
perdagangan. Sebagai perantara perdagangan, usaha 
perdagangan emas bisa menawarkan emas digital kepada 
masyarakat dengan menggunakan platform perdagangan 
yang disediakan bursa. 

Perantara perdagangan bisa menjadi pilihan bagi pelaku 
usaha seperti digital market place ataupun perbankan 
syariah yang telah memiliki jaringan nasabah dan berminat 
untuk menawarkan emas digital kepada nasabahnya 
tanpa harus dibebani dengan persyaratan menyediakan 
emas di depository. Karena transaksi nasabah dari 
perantara perdagangan akan terjadi dalam mekanisme 
perdagangan di bursa, maka nasabah-nasabah itu akan 
bertransaksi dengan nasabah-nasabah lain ataupun 
dengan market maker dalam platform perdagangan 
multilateral (many-to-many) pada harga terbaik di pasar 
berdasarkan supply dan demand.

Pola perdagangan emas digital sebagaimana diatur oleh 
Pemerintah ini juga sangat potensial untuk diterapkan 
oleh industri perbankan syariah, hal ini dikarenakan secara 

Emas Digital dan 
Perbankan Syariah

infrastruktur perbankan syariah sudah memiliki sistem 
mobile banking yang dapat ditambahkan fitur pembelian 
dan penjualan emas. Selain itu, perbankan syariah juga 
dapat memberikan inovasi kepada nasabahnya sebagai 
tabungan emas yang tersedia pada mobile banking. Secara 
prinsip syariah, perbankan syariah dapat menggunakan 
beberapa akad dalam pengimplementasian fitur 
pembelian dan penjualan emas sebagai salah satu inovasi 
produknya, yakni sebagai berikut:

• Pembukaan rekening emas menggunakan akad 
Wadiah Yad Amanah, yaitu akad dimana penerima 
titipan (bank) menerima titipan (emas) dari pemberi 
titipan (nasabah) dan tidak diperbolehkan untuk 
memanfaatkan barang atau objek yang dititipkan 
(emas).

• Transaksi beli emas menggunakan akad Al Ba’i, 
yaitu akad jual-beli antara bank sebagai penjual 
dan nasabah sebagai pembeli yang mengakibatkan 
berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan 
(barang atau jasa) dengan selisih harga tertentu.

• Transaksi jual emas menggunakan akad Al Bai’, 
yaitu akad jual-beli antara bank sebagai pembeli 
dan nasabah sebagai penjual yang mengakibatkan 
berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan 
(barang atau jasa) dengan selisih harga tertentu.

• Transaksi transfer emas menggunakan akad Wakalah 
Bil Ujroh, yaitu akad pemberian kuasa dari nasabah 
sebagai muwakkil (pihak yang memberikan kuasa) 

kepada bank sebagai wakil (pihak yang menerima 
kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu 
sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Atas akad 
tersebut, bank dapat menerima imbalan berupa ujroh 
(fee).

Pengimplementasian emas digital pada perbankan 
syariah juga wajib bekerjasama dengan ICDX sebagai 
Bursa Berjangka dan ICH sebagai lembaga kliring yang 
telah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) - Kementerian 
Perdagangan untuk menyelenggarakan pasar fisik emas 
digital dan juga pihak yang melakukan bisnis emas digital 
wajib mendapatkan izin oleh Bappebti. 

Pengaturan perdagangan emas digital ini memang 
memberikan pilihan bagi pelaku usaha, termasuk 
perbankan syariah di Indonesia. Lebih jauh lagi, banyaknya 
pelaku usaha yang menggunakan mekanisme-mekanisme 
ini, memberikan pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat 
yang ingin membeli emas murni batangan tanpa perlu 
repot memikirkan tempat penyimpanannya. 

Masyarakat pembeli emas kini memiliki pilihan yang 
banyak dan tinggal mencari Pedagang Emas Digital 
ataupun Perantara Perdagangan yang menurutnya paling 
baik. Pada akhirnya pengaturan mekanisme perdagangan 
emas fisik melalui platform digital oleh Pemerintah 
menjadikan perdagangan emas sebagai suatu aktivitas 
yang semakin aman dan menarik baik bagi masyarakat 
maupun pelaku usaha.

Bursa KomoditiBursa Komoditi SyariahSyariah
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Peran Lembaga Kliring dalam 
Transaksi Komoditi Syariah Komoditi syariah (atau disebut juga sebagai 

komoditi murabahah) adalah aktivitas 
perdagangan komoditi yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah dan dilakukan di 

bursa komoditi. Umumnya, perdagangan komoditi 
syariah terjadi antara peserta pedagang komoditi 
dengan lembaga keuangan syariah, dan/atau antara 
lembaga keuangan syariah dengan nasabah lembaga 
keuangan syariah (konsumen komoditi).

Akad komoditi murabahah pertama kali dipraktikkan 
oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di timur 
tengah dengan memanfaatkan London Metal 
Exchange (LME) sebagai platform jual beli komoditi. 
Saat ini, selain di timur tengah, komoditi murabahah 
juga digunakan di sebagian besar negara yang 
menganut sistem keuangan syariah, seperti Malaysia, 
Inggris, dan Indonesia.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) adalah organisasi Islam yang mengatur 
penggunaan akad komoditi murabahah di Indonesia. 
Sejak 2011, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa 
fatwa yang mendasari praktek transaksi akad 
komoditi murabahah:

• Fatwa DSN-MUI nomor 82 tahun 2011 tentang 
perdagangan komoditi berdasarkan prinsip 
syariah di bursa komoditi

• Fatwa DSN-MUI nomor 96 tahun 2015 tentang 
transaksi lindung nilai syariah (al-tahawwuth al-
islami / islamic hedging) atas nilai tukar

• Fatwa DSN-MUI nomor 104 tahun 2016 tentang 
subrogasi syariah

Indonesia Commodity and Derivative Exchange 
(ICDX) sebagai bursa berjangka dan Indonesia 
Clearing House (ICH)  sebagai lembaga kliring 
telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) - 
Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan 
Pasar Murabahah Komoditi Syariah. Oleh karena itu, 
baik ICDX maupun ICH siap untuk memfasilitasi akad 
komoditi syariah bagi lembaga keuangan syariah 
untuk kemudahan likuiditas dalam memberikan 
pembiayaan kepada nasabahnya.

Secara umum, ICH sebagai lembaga kliring berperan 
untuk memastikan penyelesaian transaksi komoditi 
syariah. Mekanisme perdagangan komoditi syariah 
yang dilaksanakan oleh ICDX dan ICH dapat dilihat 
pada ilustrasi berikut:

Oleh : Sri Nurhayati, Timotheus Keanu
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Bursa Komoditi

Nasabah (client) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
mengajukan pembiayaan (Contoh: 1 Miliar), kemudian LKS 
akan melakukan penilaian ke nasabah dan memberikan 
persetujuan terkait pengajuan nasabah tersebut. Setelah 
disetujui, LKS akan melakukan transfer pembayaran tunai 
ke Indonesia Clearing House (ICH) sebesar pembiayaan 
yang diajukan nasabah. 

Selanjutnya LKS akan melakukan pembelian komoditas 
yang dimiliki oleh peserta pedagang komoditi melalui 
sistem perdagangan ICDX. Komoditas yang telah dibeli 
kemudian dijual dengan harga (contoh: 1 Miliar + 100 juta 

Bursa Komoditi

Mengenal Pasar  Uang 
Dalam dunia investasi, jenis pasar uang dan pasar modal 
sudah tidak asing lagi di kalangan para investor. Keduanya 
dikenal memiliki fungsi yang sama sebagai tempat 
terjadinya transaksi keuangan antara penjual dan pembeli 
atau antara pihak yang membutuhkan dana dengan 
pihak yang memiliki dana. Pasar uang merupakan bagian 
dari sistem keuangan yang berkaitan dengan aktivitas 
perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan jangka 
pendek dengan jatuh tempo satu hari, satu minggu, satu 
bulan, sampai dengan satu tahun baik dalam mata uang 
rupiah atau valuta asing. Dibandingkan dengan pasar 
uang, pasar modal lebih banyak memiliki variasi instrumen 
seperti sukuk, obligasi, dan ekuitas. Begitu pula dengan 
jatuh tempo pasar modal yang cenderung lebih lama yaitu 
12 bulan atau satu tahun. 

Secara garis besar, pasar uang memiliki beberapa fungsi 
diantaranya, 

(a) pasar uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
(b) pasar uang sebagai tempat perdagangan sekunder  
      dari instrumen pasar uang itu sendiri, dan 
(c) pasar uang sebagai alat bagi bank sentral untuk 
      melakukan kebijakan moneter. 

Selain bank sentral, pihak lain yang turut serta 
menggunakan instrumen pasar uang diantaranya 

Perkembangan Pasar Uang 
Syariah di Indonesia

pemerintah, perusahaan, perorangan, lembaga jasa 
keuangan, dan perbankan. Meskipun manajemen 
likuiditas bukan satu-satunya fungsi pasar uang, tidak 
dapat disangkal bahwa fungsi likuiditas merupakan poin 
penting bagi perbankan. 

Bank bergantung pada pasar uang sehingga sering disebut 
sebagai pasar uang antar bank. Seperti namanya, pasar 
uang antar bank dikenal sebagai transaksi investasi jangka 
pendek yang melibatkan pihak bank yang membutuhkan 
dana dengan pihak bank yang memiliki dana. kebutuhan 
pinjam meminjam dana tersebut mungkin muncul dari 
ketidakseimbangan antara simpanan dan penarikan 
nasabah. Maka dari itu, perbankan menggunakan pasar 
uang untuk tujuan pengelolaan likuiditas agar lebih 
efisien, terutama untuk menyesuaikan ketidaksesuaian 
aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangannya. 
Disisi lain, pasar uang dapat digunakan oleh perbankan 
untuk menempatkan dana surplus jangka pendek mereka 
selama periode terbatas. Disamping itu, perbankan 
juga dapat membeli instrumen pasar uang seperti surat 
perbendaharaan untuk menginvestasikan kelebihan dana 
mereka untuk jangka pendek, atau menjual kepemilikan 
instrumen pasar uang untuk mengumpulkan dana.

Sejalan dengan perkembangan pasar uang di Indonesia, 
Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint for 
Money Market Development 2025 pada 14 Desember 
2020. Peluncuran tersebut merupakan bentuk usaha 
Bank Indonesia sebagai regulator untuk menjaga nilai 
kestabilan rupiah dan sekaligus semangat baru untuk 
mengembangkan pasar uang yang lebih modern di era 
digital. Lima visi baru yang terdapat di BPPU 2025 yaitu, 

(1) membangun pasar uang modern dan maju untuk 
     mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan 
     efektivitas transmisi kebijakan moneter serta 
     stabilitas keuangan; 
(2) mengembangkan produk, pricing dan pelaku 
      pasar yang variatif, likuid, efisien, transparan dan 
      berintegrasi; 
(3) memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, 
      efisien, aman dan terintegrasi; 
(4) mengembangkan data dan digitalisasi yang 
      granular, real-time, dan aman; 
(5) mewujudkan regulatory framework yang agile, 
      industry friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah 
      internasional. 

Oleh : Najim Nur Fauziah

sebagai margin) ke nasabah LKS. Nasabah LKS dapat 
memilih, apakah akan melakukan penjualan lanjutan 
melalui ICDX sebesar 1 Miliar untuk mendapatkan 
pembiayaan tunai atau melakukan penyerahan komoditi 
secara fisik. Jika nasabah LKS melakukan penjualan 
lanjutan, ICH akan mentransfer uang penjualan secara 
tunai ke nasabah LKS. Nasabah LKS selanjutnya 
melakukan pembayaran pokok dan margin secara 
tangguh (deferred payment) kepada LKS dengan tenor 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

SyariahSyariah
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Disamping itu, salah satu kebijakan pasar uang di bawah Bank Indonesia adalah ketentuan pasar 
uang berdasarkan prinsip syariah. 

Tabel 1. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah

Pada artikel ini akan dibahas dan fokus kepada topik 
pasar uang antar bank syariah dan membahas tentang 
penggunaan komoditi syariah pada praktek pasar uang 
di bank syariah. Pembahasan ini juga bertujuan untuk 
membangun pemahaman dan menumbuhkan apresiasi 
terhadap berbagai inovasi produk pasar uang syariah. 

Kebutuhan Pasar uang Syariah
Seiring dengan perkembangan industri perbankan 
syariah global, pasar uang menjadi salah satu instrumen 
yang penting bagi roda keuangan perbankan. S&P Global 

Sumber: ISRA (2016)

Sumber: IFSB, 2022

Sumber: IFSB, 2022

Syariah Konvensional

Proses Penerbitan
Harus disetujui oleh regulator 

keuangan dan otoritas syariah yang 
relevan

Harus disetujui oleh regulator 
keuangan terkait.

Jenis Pasar Uang

Terstruktur berdasarkan aset, ekuitas 
dan utang. Surat hutang dikeluarkan 
berdasarkan prinsip syariah seperti 
murabah, murabahah dan wakalah.

Terstruktur berdasarkan kontrak 
pinjaman atau hutang

Investor Investor syariah dan konvensional. Investor Konvensional

Ratings Islamic Finance Outlook 2022 memproyeksikan 
bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 
10%-12% pada 2021-2022 setelah melambat di angka 
10,6% pada 2020. Kemudian, menurut laporan State of 
the Global Islamic Economy Report 2019-2020, industri 
keuangan syariah diperkirakan akan mencapai $3,5 triliun 
pada tahun 2024. Islamic Financial Services Industry 
Stability Report 2022 menyebutkan total aset perbankan 
syariah secara global telah mencapai 68.7% pada kuartal 
4 tahun 2021 dibandingkan dengan sektor keuangan 
syariah lainnya seperti Sukuk dan Takaful. 

Berdasarkan wilayah, pada tahun 2021, Gulf Cooperation 
Council (GCC) memiliki aset perbankan syariah terbesar 
sebanyak US$1,212.5 miliar dari total aset perbankan 
syariah secara global yang mencapai US$2,104.1 miliar. 
Sedangkan Africa yang hanya mencapai US$58.2 miliar. 
Secara khusus, industri perbankan syariah global pada 
tahun 2021 mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,5% 
y-o-y, dimana sebelumnya hanya tumbuh sebesar 4.3% 
pada tahun 2020. 

Dibandingkan dengan negara tetangga, total aset 
perbankan syariah Indonesia hanya berkontribusi sebesar 
1.9% dari total keseluruhan aset perbankan syariah global 
pada akhir tahun 2021 sedangkan total aset perbankan 
syariah di Malaysia mencapai 11.2%. Begitu pula dengan 
pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang baru 
mencapai 6.65% per Februari 2022. 

Kebutuhan pasar uang syariah tidak hanya di Indonesia 
memang sangat penting sebagai pelengkap dalam 
sistem perbankan. Sama halnya dengan perbankan 
konvensional, perbankan syariah juga perlu menggunakan 
instrumen pasar uang untuk mengelola manajemen risiko 
likuiditasnya. Meskipun risiko perbankan syariah mirip 
dengan perbankan konvensional, perbankan syariah 
tetap tidak dapat menggunakan alat manajemen risiko 
yang digunakan oleh perbankan konvensional karena 
alasan ketidakpatuhan syariah yang berbasis bunga 
sehingga keberadaan pasar uang syariah menjadi penting 
bagi perbankan syariah. Oleh karena itu diperlukan pasar 
uang syariah dengan instrumen yang dapat memfasilitasi 
pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang mematuhi 
aturan dan pedoman syariah, serta terhindar dari 
beberapa larangan seperti Maysir (Spekulasi), Gharar 
(ketidakpastian), dan Riba (tambahan diluar pokok). 

Praktek Pasar Uang Syariah di Berbagai Negara
Kebutuhan pasar uang untuk perbankan syariah salah 
satunya muncul karena adanya mismatch likuiditas 
perbankan. Mismatch tersebut dapat terjadi jika 
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima lebih banyak 
dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan, 
atau sebaliknya. Sehingga untuk mengurangi mismatch 
tersebut, lembaga keuangan syariah akan masuk di 
pasar uang baik untuk menyalurkan kelebihan dana yang 
dimiliki ataupun sebaliknya. 

Munculnya fenomena mismatch dan isu likuiditas 
membuat beberapa negara mengeluarkan kebijakan 
terkait instrumen pasar uang syariah, contohnya Malaysia. 
Pada 3 Januari 1994, untuk pertama kalinya Malaysia 
mengeluarkan Islamic Interbank Money Market (IIMM). 

IIMM memberikan fasilitas investasi jangka pendek 
yang dapat digunakan oleh perbankan berdasarkan 
prinsip syariah. Melalui IIMM, bank syariah dan peserta 
perbankan dapat saling memenuhi kebutuhan pendanaan 
secara efektif dan efisien. Salah satu instrumen Islamic 
Interbank Money Market (IIMM) adalah Government 
Investment Issue (GII) dan Bank Negara Monetary Note-i 
(BNMN-i) berdasarkan akad komoditi murabahah untuk 
tujuan pengelolaan likuiditas di pasar keuangan syariah. 

GII berdasarkan komoditi murabahah bertujuan untuk 
memperluas basis investor dan memperdalam pasar 
sukuk atau obligasi syariah, sedangkan tujuan utama dari 
BNMN-i adalah meningkatkan efisiensi dalam menyerap 
kelebihan likuiditas di sistem keuangan sehingga dapat 
berdampak pada kondisi pasar keuangan domestik.

Merujuk pada Islamic Finance News, per Mei 2022 
Pemerintah Malaysia mengeluarkan Government 

Bursa Komoditi Bursa KomoditiSyariahSyariah
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Tabel 2. Ringkasan Transaksi IIMM Melalui Para Pialang Pasar Uang Tahun 2018

Investment Issue (GII) senilai RM5 miliar atau US$ 1.14 
miliar dengan tingkat bagi hasil 3.99%. Bank Negara 
Malaysia juga mengeluarkan Money Market Tender 
Murabahah Overnight Borrowing Acceptance senilai 
RM21.84 miliar (US$5 miliar) dan Qard paper senilai 
RM300 juta atau US$68.64 juta pada 30 Mei 2022.

Sesuai dengan tenor pembiayaan pasar uang, perbankan 
lebih banyak memilih tenor overnight dibandingkan 
dengan tenor transaksi lainnya untuk memenuhi 
kebutuhan transaksi harian. Transaksi overnight menjadi 
pilihan perbankan untuk memperdagangkan saldo 
cadangan mereka guna memenuhi kebutuhan likuiditas 
bank sehari-hari. Bank dengan kelebihan likuiditas 
dapat menempatkan kelebihan dananya pada bank lain 
dalam semalam. Tarif semalam menyesuaikan untuk 
menyeimbangkan penawaran dan permintaan cadangan 
bank (ISRA, 2016). 

Mengutip dari data volume bulanan Islamic Interbank 
Money Market (IIMM) Malaysia pada tahun 2018, yang 
menunjukkan bahwa volume pasar overnight lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan dengan tenor yang lebih 
lama.

Mengenal Komoditi Syariah
Untuk memfasilitasi transaksi pasar uang syariah, Malaysia 
menggunakan komoditi murabahah. Penggunaan komoditi 
murabahah sebagai underlying contract instrument IIMM, 
juga diperkuat dengan dikeluarkannya Commodity 
Murabahah Programme (CMP) pada Maret 2007. Bank 
Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan the Commodity 
Murabahah Programme (CMP) untuk memfasilitasi 

Sama halnya dengan Malaysia, berdasarkan Laporan 
Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021, transaksi Pasar 
Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) 
di Indonesia memiliki beberapa tenor seperti Overnight 
(O/N), 2-4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 
bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Menariknya, sepanjang tahun 
2021 volume transaksi PUAS berdasarkan tenor masih 
didominasi oleh transaksi overnight sebesar Rp 1530 
Trilliun. 
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Source: Bank Negara Malaysia, 2018 

Gambar 3. Transaksi PUAS berdasarkan Tenor (Volume-Trilliun 
Rp)

 
Source: Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021 

 

 
 

investasi dan manajemen likuiditas. Penggunaan komoditi 
murabahah yaitu sebagai kontrak jual beli dimana pihak 
perbankan membeli komoditi dari pedagang komoditi 
secara tunai, kemudian dijual kepada nasabah dengan 
cara tangguh. Kemudian, dikarenakan memiliki tujuan 
untuk memperoleh uang tunai, nasabah akan menjual 
komoditi tersebut kepada pihak lainnya secara tunai. Oleh 
sebab itu, komoditi syariah menjadi instrumen yang paling 
umum digunakan oleh perbankan syariah untuk                                                           

Pada 17 Agustus 2009 Bursa Malaysia meluncurkan 
platform trading komoditi Bursa Suq al-Sila’ (BSAS) guna 
memfasilitasi manajemen likuiditas dan pembiayaan di 
perbankan syariah (Ghazali, 2014). Bursa Suq al-Sila’ 
juga menjadi platform dimana bank dapat melakukan jual 
beli komoditi termasuk untuk memenuhi skema GII dan 
BNMN-i. 

Komoditi dasar yang digunakan pada platform BSAS 
diantaranya minyak sawit mentah (CPO), resin plastik 
(PE) dan RBD Palm Olein (OLN). Disamping itu mata uang 
yang digunakan di BSAS tidak hanya Ringgit Malaysia 
melainkan multi currency. BSAS didirikan dengan tujuan 
utama untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar 
dari perbankan syariah yaitu risiko likuiditas. Anggota 
yang terdapat di BSAS terdiri dari lembaga keuangan, 
pemasok komoditas, dan pialang keuangan.

Komoditi murabahah pertama kali dipraktekkan oleh 
sebuah bank syariah lokal di Arab Saudi dan selanjutnya 
diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. 
Kemudian, pada Oktober 2000 Saudi British Banks 
mempelopori praktek Banking Komoditi Murabahah dan 
diikuti oleh Al-Jazeera bank di akhir tahun 2002 (Dabu, 
2007). Di Saudi Arabia, The National Commercial Bank 
(NCB) merupakan bank pertama kali yang mengeluarkan 
produk pembiayaan menggunakan komoditi murabahah 
dengan nama Taysir di tahun 2000. Selanjutnya, Abu 
Dhabi Islamic Bank (ADIB) meluncurkan Al-Khair, produk 
keuangan kepatuhan syariah yang inovatif berdasarkan 
konsep komoditi Murabahah (Ahmad, Shihama, Tarmizi, 
Jibril, Djama, Muneeza, 2017). Transaksi komoditi 
murabahah yang dilakukan bank syariah di timur tengah 
biasanya memanfaatkan London Metal Exchange (LME) 
sebagai platform jual beli komoditi.

Di Indonesia, salah satu instrumen pasar uang antar 
bank berdasarkan prinsip syariah adalah Sertifikat 
Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar 
Bank (SIKA). Sika merupakan sertifikat yang diterbitkan 
oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah 
(UUS) dalam transaksi pasar uang antar bank berdasarkan 
prinsip syariah. Sertifikat ini merupakan bukti transaksi 
jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan 
komoditi di Bursa Komoditi. 

Merujuk pada fatwa DSN MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 
tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip 
Syariah di Bursa Komoditi hukumnya diperbolehkan 
dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa 
tersebut. Untuk saat ini, komoditi syariah (komoditi 
murabahah) di Indonesia hanya diperuntukkan bagi 
lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk 
pengelolaan manajemen likuiditas. 

Manfaat dari transaksi komoditi syariah di Bursa Komoditi 
bagi perbankan syariah adalah, 
• (a) meningkatkan daya saing produk pada   

      perbankan syariah, 
• (b) sebagai instrumen pada perbankan syariah untuk                      

      melakukan pengelolaan likuiditas,
• (c) diversifikasi dan pengembangan produk pada   

      perbankan syariah, dan 
• (d) memberikan imbal hasil tetap pada perbankan  

      syariah. 

Sebagai contoh, saat ini keberadaan komoditi syariah di 
bursa komoditi sudah dapat memberikan manfaat bagi 
lembaga keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan 
subrogasi. Tidak hanya subrogasi, transaksi komoditi 
syariah di bursa komoditi juga dapat dimanfaatkan 
perbankan syariah untuk pembiayaan pasar uang antar 
bank lainnya dalam rangka untuk meningkatkan pangsa 
pasar perbankan syariah yang sampai sekarang belum 
mencapai 7%. Angka ini masih jauh dari yang ditargetkan 
Bapak Jokowi yaitu 20% di tahun 2024. 

Pergerakan total aset dan pangsa pasar perbankan 
syariah Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan 
Malaysia. Selain itu, adanya risiko likuiditas yang harus 
bisa dikelola dan diminimalisir, semakin menunjukkan 
pentingnya pengembangan instrumen pasar uang 
syariah. DSN MUI telah berupaya mendukung kebutuhan 
ini dengan fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 
tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip 
Syariah di Bursa Komoditi. Fatwa ini mengatur mekanisme 
yang dapat menjawab kebutuhan likuiditas perbankan 
syariah Indonesia. Bilamana mekanisme ini dioptimalkan, 
maka potensi perbankan syariah yang masih tertahan, 
bisa terakselerasi.

Bursa Komoditi Bursa KomoditiSyariahSyariah
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Perkembangan Proyek
Hijau di Indonesia

Isu krisis iklim semakin mengkhawatirkan sehingga 
urgensi untuk bisnis berkelanjutan semakin meningkat. 
Sejak revolusi industri, pertumbuhan manusia sangat 

bergantung pada sektor keuangan. Peran utama sektor 
keuangan adalah untuk mengelola keuangan global 
secara efisien, dan penggunaan investasi yang tepat akan 
memungkinkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
Selama ini faktor lingkungan tidak dianggap sebagai 
risiko, dan oleh karena itu, dampak-dampak kerusakan 
alam seperti kelangkaan sumber daya alam dan habitat, 
perubahan iklim, dan polusi meningkat. Krisis iklim menjadi 
salah satu isu yang mengkhawatirkan, menanggapi hal 
tersebut, negara-negara di dunia mengadakan pertemuan 
iklim internasional yang melibatkan berbagai negara 
untuk menetapkan tujuan yang ambisius; yaitu untuk 
mengurangi emisi global yang menyebabkan pemanasan 
global. Salah satu langkah yang harus dilakukan agar 
tujuan ini tercapai adalah meningkatkan investasi dalam 
energi bersih dan upaya berkelanjutan melalui proyek 
hijau.

Menurut Boston Consulting Group (BCG), peralihan 
investasi ke energi bersih dan upaya berkelanjutan lainnya 
akan membutuhkan sebesar $1 triliun per tahunnya 
sampai 2050. Maka dari itu, proyek hijau mempunyai 
peran penting dalam meningkatkan investasi iklim. Proyek 

hijau tidak hanya terbatas pada energi terbarukan, tetapi 
juga membawa ‘manfaat tambahan’ atau co-benefits yang 
mempertemukan kepentingan atau tujuan bersama yang 
merupakan hasil intervensi politik, investasi sektor swasta, 
atau keduanya.

Masing-masing sektor proyek hijau mempunyai 
peran dalam mengurangi emisi serta merealisasikan 
co-benefits. Proyek sektor perhutanan biasanya 
berhubungan dengan penghentian deforestasi, degradasi 
ekosistem, dan pemulihan ekosistem. Aksi dari proyek 
ini dapat memperbaiki kualitas udara, memperkuat 
ketahanan pangan dan air, dan menopang ekonomi 
pedesaan. Investasi dalam lahan, air tawar, dan ekosistem 
laut merupakan kontribusi besar untuk meningkatkan 
ketangguhan iklim. Selebihnya pembuangan limbah yang 
tepat membantu perbaikan kualitas udara dan air, serta 
mengurangi emisi dengan meminimalisir ekstraksi sumber 
daya dan mengurangi polusi dan konsumsi energi yang 
terasosiasi dengan pembuatan bahan baru. Selain itu, 
teknologi yang mendukung energi terbarukan sudah lama 
hadir, sehingga tidak harus menunggu untuk penemuan 
baru. Pemancar yang intens seperti sektor industri dapat 
mengalihkan kebutuhan energi dari sumber yang intens 
emisi karbon ke sumber energi terbarukan. 

Indonesia mempunyai keuntungan besar dalam menjalani 
proyek-proyek ini dari segi lahan maupun sumber 
daya alam. Selain hutan tropis yang luas untuk proyek 
perhutanan, ada juga pegunungan berangin untuk proyek 
turbin angin dan sungai untuk proyek tenaga air. Sudah 
ada beberapa proyek hijau yang berjalan di Indonesia, 
baik dari sektor perhutanan, energi terbarukan, hingga 
pengelolaan limbah yang terdaftar di registry Gold 
Standard dan Verra.

Oleh : Allysea Subagdja

Dari proyek energi terbarukan seperti tenaga air yang 
terletak di sungai-sungai Sumatera, panas bumi yang 
terletak di pegunungan Jawa Barat, hingga tenaga angin 
di pegunungan Sulawesi sampai proyek perhutanan 
di Kalimantan tengah, proyek hijau sudah berada di 
beberapa pulau besar Indonesia. Masing-masing proyek 
juga membawa manfaat tambahan yang diluar lingkungan 
seperti manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk 
setempat. Berikut profil proyek hijau Indonesia di setiap 
sektor: 

Katingan Peatland Restoration and Conservation 
Project PT. Rimba Makmur Utama (RMU)

Lokasi proyek ini terletak di Kabupaten Katingan dan 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Tujuan proyek 

ini adalah untuk mengurangi dan menghindari emisi 
berhubungan dengan deforestasi dan reboisasi yang 
direncanakan, dalam kombinasi dengan kegiatan 
konservasi lahan gambut yang basah dan sebagian 
kering, serta rewetting lahan gambut yang kering. Selain 
itu, tujuan proyek ini adalah untuk melindungi dan 
memulihkan 149,800 hektar ekosistem lahan gambut, 
menjadi sumber pendapatan berkelanjutan masyarakat 
setempat, dan untuk mengatasi perubahan iklim global 

- berdasarkan model bisnis yang solid. Proyek ini tidak 
membawa dampak lingkungan dan sosial ekonomi 
negatif terhadap wilayah proyek dan sekitar. Hal ini 
dikonfirmasikan melewati kunjungan lokasi dan proses 
verifikasi CCB, karena proyek ini mempunyai program 
penjangkauan dan pengembangan komunitas yang luas. 

Langkah-langkah adaptasi untuk manfaat lingkungan 
yang diambil oleh Proyek Katingan termasuk manajemen 
perikanan terintegrasi, restorasi ekosistem rawa gambut 
dan reboisasi, dan perencanaan dan perancangan 
pengembangan infrastruktur yang tangguh iklim. 
Laporan pemantauan Verra menyatakan bahwa proyek 
ini mempunyai dampak positif pada semua kelompok 
di komunitas sekeliling. Ketahanan komunitas dan 
keanekaragaman hayati terhadap perubahan iklim telah 

Komoditi Komoditi Bursa KomoditiBursa Komoditi
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diperkuat dengan implementasi proyek ini. Manfaat 
tambahan yang dirasakan penduduk sekitar merupakan 
sumber pendapatan baru dan keterlibatan perempuan 
dalam sesi pelatihan dan keuangan mikro. Ada juga 
beberapa praktik pertanian berkelanjutan seperti produksi 
gula kelapa dan minyak kelapa yang diajarkan kepada 
kaum muda tergolong kurang mampu. Tanpa kegiatan ini, 
penghasilan mereka bergantung pada penebangan ilegal. 

Lahendong Unit 5 & Unit 6 Geothermal Project 
PT. Agrienergy Indonesia 

Proyek ini adalah pengembangan energi panas bumi hulu 
dan hilir, termasuk pengeboran, aktivitas konstruksi dan 
operasi, pembangkal listrik tenaga panas bumi baru 2 x 
20 mW di Tompaso Geothermal Field, Sulawesi Utara. 
Aktivitas proyek dikembangkan dan dioperasikan oleh PT 
Pertamina Geothermal Energy, yang berfokus terutama 
untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi 
nasional melalui aplikasi energi panas bumi. Listrik rendah 
emisi yang dihasilkan akan diekspor ke sistem jaringan 
listrik terhubung Minahasa, Kotamobagu, dan Gorontalo. 
Tanpa aktivitas proyek, kebutuhan energi di wilayah 
tersebut akan dipenuhi oleh pengoperasian pembangkit 
listrik yang terhubung dengan jaringan yang ada dan 
dengan penambahan sumber pembangkit listrik baru 
ke jaringan Suluttenggo. Pengurangan emisi rata-rata 
diperkirakan sekitar 137,173 TCO2 per tahun. Batas proyek 
termasuk emisi CO2 dari pembangkit listrik dari PLTU 
batubara terhubung dengan jaringan yang ditelantarkan 
untuk aktivitas proyek ini. 

Proyek ini menyediakan sumber listrik yang bisa 
diandalkan ke jaringan listrik wilayah tersebut yang 
rendah emisi gas rumah kaca, dan peluang kerja untuk 
tenaga kerja di daerah sekitar. Konsultasi dengan warga 
lokal menjadi faktor penting di fase pembangunan 

Inovasi teknologi bertujuan untuk meningkatkan output 
dalam proses kegiatan industri. Beberapa inovasi 
memang sukses dalam meningkatkan produktivitas, 

namun seringkali tidak mempertimbangkan dampak 
eksternal pada lingkungan. Sementara, teknologi karbon 
atau teknologi hijau secara umum mengikuti prinsip ekologi 
dan hukum ekonomi yang ekologis, yaitu penghematan 
sumber daya dan energi, eliminasi atau pengurangan 
polusi serta kerusakan lingkungan, dan meminimalkan 
dampak negatif ekologis dalam proses inovasi. Tujuan 
teknologi hijau adalah untuk meraih pembangunan 
berkelanjutan jangka panjang; menghasilkan manfaat 
sosial, lingkungan, dan ekonomi; menghemat sumber 
daya dan energi; dan mengurangi pencemaran serta 
degradasi lingkungan. Inovasi mempunyai peran penting 
dalam pertumbuhan berkelanjutan. Inovasi teknologi baru 

dan pengembangan proyek ini sebagai upaya untuk 
menghindari kerugian pihak sekitar. Pengembang proyek 
mengadakan pertemuan ini untuk menjelaskan aktivitas 
proyek supaya pemangku kepentingan lokal memahami 
proyek tersebut, perubahan iklim global, dan mekanisme 
pembangunan bersih. Perkembangan sosial juga menjadi 
salah satu manfaat tambahan yang dihasilkan dari proyek 
ini, yakni; pendidikan dan kesehatan dalam bentuk 
beasiswa dan pengobatan gratis. 

Gianyar Waste Recovery Project 
Yayasan Bumi Sasmaya

Proyek ini terletak di kabupaten Gianyar, Bali, dan jatuh 
kepada kategori ‘pengelolaan dan penanganan limbah’. 
Emisi gas rumah kaca (CH4) dapat dihindarkan dengan 
mengomposkan limbah kota, yang akan ditinggal untuk 
pembusukan anaerobik di pembuangan limbah padat 
tanpa penangkapan metana (methane capture) dan flaring 
atau produksi listrik. Proyek ini melibatkan implementasi 
unit pengolahan limbah padat kota. Limbah lalu diproses 
melalui metode pengomposan yang dimulai dengan 
pemisahan dan pemarutan limbah untuk dekomposisi 
yang cepat. Proses pengomposan dilengkapi dengan 
pasokan udara dengan bantuan blower sentrifugal untuk 
memastikan kondisi aerobik dan akan diputar setiap dua 
minggu untuk melonggarkan bahan dan pasokan udara 
bebas. Setelah dipisah, kompos mentah selanjutnya 
diangin-anginkan untuk mendapatkan kompos akhir, 
sedangkan bahan kasar akan dikirim kembali ke sampah 
organik untuk dekomposisi lebih lanjut. 

Kontribusi proyek ini pada iklim adalah penghindaran emisi 
metana yang dihasilkan oleh limbah jika tidak dikelola. 
Selebihnya, proyek ini menghasilkan sekitar 65 peluang 
kerja untuk masyarakat sekitar. Tanpa aktivitas proyek, 
limbah yang tidak dikelola akan menjadi berbahaya karena 
kandungan bahan beracun dan berbagai mikroorganisme 
patogen. Proses pengomposan akan menghilangkan 
patogen. Selain itu, limbah yang dibuang akan 
menghasilkan lebih banyak lindi - cairan terkontaminasi 
yang dihasilkan dari air yang meresap melalui tempat 
pembuangan limbah padat dan mencemari area bawa 
permukaan. Oleh karena itu, bahaya kesehatan di antara 
penduduk setempat di dan sekitar tempat pembuangan 
sampah berkurang dengan bantuan aktivitas proyek ini. 

Kehadiran proyek-proyek hijau ini tidak hanya membawa 
dampak baik untuk iklim, namun manfaat lainnya untuk 
masyarakat sekitar juga. Hal ini menjadi dorongan untuk 
merubah pola-pola petahana menjadi lebih berkelanjutan. 

Inovasi Teknologi Pendukung 
Penurunan Emisi di Indonesia

tentunya akan kesulitan bersaing dengan teknologi yang 
sudah ada, mendirikan dan meningkatkan posisi di pasar 
didominasi oleh teknologi yang ada. 

Mengingat bahwa Indonesia mempunyai komitmen 
Nationally Determined Contribution (NDC) yang mengarah 
pada transisi menuju masa depan yang rendah emisi dan 
berketahanan iklim, inovasi teknologi karbon menjadi 
salah satu solusi untuk mendukung upaya tersebut. 
Melalui penggunaan teknologi yang menggunakan 
energi secara efisien dan minim dampak negatif ekologis, 
Indonesia dapat menjadi ekonomi yang rendah karbon 
dan berkelanjutan. 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya: PT Xurya Daya 
Indonesia (Xurya)

Source: xurya.com

Komoditi Komoditi

Oleh : Allysea Subagdja
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PT Xurya Daya Indonesia (Xurya) adalah perusahaan 
startup energi terbarukan yang berfokus kepada 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) dan 
mempunyai visi untuk menjadi pemimpin dalam teknologi 
dan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Metode 
yang ditawarkan Xurya adalah metode ‘No Investment’ 
untuk memudahkan perusahaan melakukan transisi 
ke energi surya dengan memberikan one-stop solution 
mulai dari studi kelayakan, pemasangan, pengoperasian, 
hingga pemeliharaan. Sudah ada banyak industri yang 
menggunakan jasa Xurya untuk bertransisi ke sumber 
energi yang lebih bersih seperti manufaktur, cold storage, 
gudang logistik, hotel, hingga pusat perbelanjaan. 

Produsen Filter Air : Nazava Water Filters 

PT Wasteforchange Alam Indonesia menyediakan 
layanan pengelolaan sampah holistik. Perusahaan ini 
bertujuan untuk memberikan solusi pengelolaan sampah 
yang etis dan bertanggung jawab, serta mengurangi 
jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan 
sampah akhir melalui pengembangan ekonomi sirkular. 
Waste4Change menyediakan peralatan dan perlengkapan 
pengomposan rumah untuk mendukung optimalisasikan 
pengelolaan sampah organik. Selain sampah rumah 
tangga, perusahaan juga dapat menggunakan jasa 
Waste4Change untuk memilah sampah baik dari konsultasi 
hingga jasa pengumpulan sampah. Ambisi startup ini 
adalah untuk menjadi pemimpin dalam menyediakan 
solusi pengelolaan limbah yang etis dan bertanggung 
jawab dengan berkolaborasi dan menggunakan sistem 
pengelolaan sampah berbasis teknologi yang mendukung 
implementasi circular economy. 

Teknologi hijau akan mendorong pertumbuhan yang 
berkelanjutan, yang berarti; mengidentifikasi sumber 
pertumbuhan yang ramah lingkungan, mengembangkan 
industri baru yang ramah lingkungan, dan tentunya 
menciptakan pekerjaan dan teknologi baru. Selebihnya, 
teknologi hijau yang berkelanjutan juga memberikan 
perlindungan terhadap lingkungan dan pertumbuhan 
ekonomi. Beberapa contoh inovasi teknologi karbon di 
Indonesia yang dijelaskan di atas mengatasi beberapa 
masalah inti dalam proses transisi menuju rendah karbon, 
seperti mengganti sumber energi kotor menjadi yang 
lebih bersih, membantu masyarakat hidup lebih sehat 
dengan filter air minum tanpa listrik, dan berkampanye 
untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab. 

Source: nazava.com

Nazava Water Filters merupakan produsen filter air yang 
mampu mengubah air mentah menjadi air siap minum 
tanpa proses pemasakan. Filter air ini terdiri dari tiga bahan 
yang mempunyai peran masing-masing, yaitu (1) bahan 
keramik guna untuk penyaringan bakteri dan kotoran, (2) 
lapisan perak untuk membunuh kuman, dan (3) karbon 
aktif untuk memperbaiki rasa. Nazava telah memperbaiki 
teknologi filtrasi keramik dengan menggunakan teknologi 
Belanda untuk mendapatkan air minum yang lebih aman 
dan bebas bakteri sehingga air tawar dapat menjadi air 
yang layak diminum tanpa menggunakan listrik dan 
proses perebusan terlebih dahulu. Keunggulan dari 
produk-produk ini terbukti dari beberapa penghargaan 
seperti Tech Award (2013), Asheden Award untuk kategori 
Sustainable Energy and Health (2016), dan Indonesia 
National Energy Globe (2017). Selebihnya, proyek 
yang dijalankan Nazava ini terdaftar di Gold Standard, 
dengan tipe proyek efisiensi energi skala kecil karena 
telah menyediakan akses ke air minum yang bersih dan 
berkontribusi dalam mengurangi emisi yang dihasilkan 
jika air tawar dimasak dengan kompor gas maupun listrik.

Layanan Pengelolaan Sampah Holistik : 
PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change)

Bursa Komoditi Komoditi
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Dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan 
global secara nyata dirasakan. Suhu rata-rata 
global pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 1,21oC 

lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata tahun 1850-
1900. Padahal target pembatasan kenaikan suhu global 
berdasarkan Persetujuan Paris adalah 2oC dibanding 
tingkat pra-industrialisasi dan upaya lebih lanjut untuk 
membatasinya di bawah 1,5oC. Dampak dari pemanasan 
global ini tidak hanya naiknya suhu, tapi juga kenaikan 
permukaan air laut akibat mencairnya es kutub, dan cuaca 
ekstrim seperti pergeseran pola hujan, banjir, kekeringan, 
dan gelombang panas.

Kekeringan di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Cina, 
kemudian banjir di Jepang dan Korea Selatan, hingga 
bencana banjir yang disebutkan telah menggenangi 
hingga sepertiga wilayah Pakistan dengan korban 
meninggal lebih dari 1.300 jiwa dan jutaan lainnya 
terdampak merupakan akibat dari pemanasan global 
ini. Perkiraan nilai kerugian dari banjir di Pakistan saja 
sudah mencapai setidaknya 10 miliar dollar AS, belum lagi 
potensi kenaikan harga pangan akibat dari kekeringan 
yang mengganggu produksi hasil pertanian. 

Potensi kerugian dari dampak perubahan iklim begitu 
besar semakin menekankan pentingnya melakukan 

upaya-upaya untuk menurunkan laju kenaikan suhu rata-
rata bumi. Salah satunya adalah dengan menurunkan 
tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kita 
sehari-hari. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 
Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi 
yang ditetapkan secara nasional berupa target mencapai 
penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan 
upaya sendiri atau hingga 41% bila dengan dukungan 
eksternal pada tahun 2030.

Untuk mencapai NDC yang sudah dicanangkan 
tersebut, harus dengan upaya semua pihak dan harus 
dimulai sesegera mungkin. Semakin lama kita memulai 
pergerakan untuk menurunkan tingkat emisi karbon akan 
semakin singkat waktu yang tersisa untuk mencapai 
target itu. Upaya-upaya penurunan emisi harus sudah 
dilakukan dari sekarang. Namun pertanyaannya apakah 
dunia usaha di Indonesia siap dengan pola hidup yang 
lebih ramah lingkungan? Apakah masyarakat Indonesia 
sudah siap dengan pola hidup yang menghasilkan emisi 
karbon lebih rendah? Apakah kita sudah siap bergabung 
dengan upaya dunia menghambat laju pemanasan global.

Transformasi menuju pola hidup yang rendah karbon 
dan ramah lingkungan memerlukan penyesuaian yang 
besar. Bagaimanapun, penerapan teknologi yang ramah 

lingkungan memerlukan investasi yang besar bila harus 
mengganti mesin-mesin yang saat ini telah digunakan. 
Tanpa dorongan regulasi seperti pembatasan emisi 
karbon dan pemberian insentif bagi perusahaan yang bisa 
menurunkan tingkat emisinya, proses transformasi akan 
membutuhkan waktu lebih lama. 

Perdagangan unit emisi karbon berdasarkan regulasi 
pemerintah merupakan salah satu solusi berbasis pasar 
yang memberi insentif bagi perusahaan yang rendah 
emisi sekaligus membuat perusahaan dengan emisi 
karbon yang besar harus membayar lebih. Penerapan 
mekanisme ini di negara lain telah terbukti mendorong 
perusahaan-perusahaan untuk menurunkan tingkat 
emisinya. Bila perdagangan unit emisi karbon diterapkan, 
maka idealnya diterapkan secara menyeluruh termasuk 
perusahaan non-manufaktur. Selama suatu perusahaan 
masih menggunakan kertas, listrik, dan bahan bakar untuk 
transportasi karyawan, maka hal-hal tersebut juga turut 
menyumbang pada pelepasan emisi karbon ke atmosfer.

Baru-baru ini, hasil penelitian ilmiah memperkirakan 
bahwa suhu rata-rata tahunan pada tahun 2026 bisa 
berada dalam rentang 1,1oC hingga 1,7oC lebih tinggi. Hal ini 
berarti bahwa batas 1,5oC bisa terlewati dalam lima tahun 
mendatang. Bila terjadi kenaikan suhu rata-rata lebih 
tinggi dari yang saat ini telah terjadi pada 1,21oC, potensi 
bencana akan lebih besar lagi.

Kondisi ini mendorong negara-negara di dunia juga 
semakin mengetatkan upaya penurunan emisi. Tidak 
hanya bagi dunia usaha di dalam negaranya, tapi juga 
pada produk-produk impor yang masuk ke wilayahnya. 
Salah satu contohnya adalah Cross Border Adjustment 
Mechanism atau CBAM yang akan diterapkan Uni Eropa. 
Regulasi ini pada akhirnya akan memaksa produk yang 
diekspor ke Uni Eropa untuk memenuhi ketentuan 
emisi yang berlaku di Uni Eropa. Bila belum memenuhi 
ketentuan, maka harus membayar sesuai perhitungan 
emisi karbon yang dilepaskan dalam proses pembuatan 
produk tersebut.

Upaya pencapaian NDC Indonesia harus segera dimulai 
karena desakan untuk segera menurunkan tingkat emisi 
karbon semakin tinggi. Selain untuk menghindari potensi 
bencana akibat pemanasan global, juga menghadapi 
regulasi negara lain seperti CBAM di atas. Untuk itu, 
bentuk lain dari perdagangan unit emisi karbon bisa 
dilakukan.

Perdagangan unit emisi karbon sukarela merupakan 
bentuk perdagangan yang bisa memberi insentif berbasis 
pasar kepada proyek-proyek penurunan emisi. Proyek-
proyek yang dapat menyerap emisi karbon dari atmosfer 

ataupun yang bisa menurunkan emisi karbon yang 
dilepaskan, bisa mendapatkan sertifikasi atas besarnya 
unit emisi karbon yang berhasil dikurangi atau dihindari. 
Unit emisi karbon ini kemudian dapat dijual kepada 
perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghadapi 
regulasi seperti CBAM di atas atau regulasi terkait 
pembatasan emisi karbon lainnya. Hasil penjualan tentu 
digunakan oleh penyelenggara proyek untuk memelihara 
dan bahkan memperluas proyek penurunan emisi karbon 
yang dilakukan tersebut.

Lalu bagaimana kesiapan dunia usaha menghadapi 
keberadaan pasar karbon seperti ini? Salah satu cara 
mengetahuinya adalah melalui uji coba perdagangan. 
PLN telah berhasil menjalankan uji coba perdagangan 
karbon yang dilakukan pada bulan Maret sampai Agustus 
2021, sementara sejumlah proyek reforestasi telah bisa 
menjual unit emisi karbon kepada pembeli-pembeli di 
luar negeri. Penyelenggaraan uji coba voluntary market 
melalui skema sandbox pada bursa di Indonesia akan 
memberikan gambaran atas kesiapan dunia usaha di 
Indonesia menghadapi era perdagangan karbon.

Uji coba melalui skema sandbox atas voluntary carbon 
market ini bisa memberi gambaran kesiapan dunia usaha 
di Indonesia. Secara terbatas, uji coba ini bisa dilakukan 
antara proyek-proyek penurunan emisi yang sudah ada di 
Indonesia dan terbiasa menjual sertifikat emisi karbonnya 
ke pembeli internasional. Pembelinya bisa di diwakili oleh 
perusahaan yang berpotensi menghadapi pengetatan 
regulasi di negara lain, seperti eksportir maupun 
perusahaan penerbangan. Bila mau sedikit diperluas, 
bisa juga diikuti oleh perusahaan jasa yang sudah mulai 
mencanangkan untuk bergerak ke arah carbon neutral.

Skema sandbox seperti ini bisa memberi gambaran atas 
langkah-langkah percepatan yang bisa diambil untuk 
sesegera mungkin mencapai target NDC Indonesia. 
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak 
dalam menurunkan dampak emisi karbon global. Tapi 
kalau kita tidak segera bergerak maju, maka potensinya 
kita akan semakin tertinggal dibanding negara-negara 
lain.

Tulisan ini dibuat pada pertengahan September 2022. 
Akhir tahun 2026 akan tercapai dalam kurang dari 4,5 
tahun lagi. Apakah saat itu dunia usaha di Indonesia 
sudah bisa menjadi bagian dari upaya global menahan 
kenaikan suhu rata-rata pada 1,1oC, ataukah dunia akan 
menghadapi bencana-bencana yang lebih parah dari 
dampak kenaikan suhu rata-rata 1,21oC pada 2021? Mari 
kita mulai dari sekarang!

Kesiapan Indonesia Menyelenggarakan
Perdagangan Karbon

Rubrik UtamaRubrik Utama CarbonCarbon

Oleh : Isa Djohari
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Rubrik UtamaRubrik Utama

Mendorong Pelestarian Hutan 
dan Ekosistem Pantai melalui 

Pasar Karbon

Unit emisi karbon atau carbon credits telah 
ditransaksikan sebagai komoditi di berbagai 
bursa di dunia. Perdagangan unit emisi karbon 

dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk memberi 
insentif bagi upaya-upaya mengurangi gas rumah kaca 
di atmosfer. Pihak-pihak yang mencemari atmosfer dari 
berbagai aktivitasnya yang secara langsung maupun 
tidak, telah melepaskan gas-gas rumah kaca ke udara 
bisa ‘menebus’ emisi karbon yang telah mereka lepaskan 
tersebut dengan membeli unit emisi karbon. Dana yang 
dihasilkan dari penjualan unit emisi karbon digunakan 

untuk melanjutkan atau memulai proyek-proyek baru 
untuk mengurangi emisi karbon. Secara umum, emisi 
karbon adalah pelepasan zat pencemar ke atmosfer yang 
memiliki efek gas rumah kaca. Jadi bukan hanya pelepasan 
karbon dioksida, tapi juga beberapa jenis zat lainnya 
seperti metana, dinitrogen oksida, hidrofluorokarbon, dan 
zat lainnya. Karena itu, emisi karbon tidak hanya dihasilkan 
dari pembakaran bahan bakar kendaraan dan batubara, 
tapi juga pupuk yang digunakan dalam pertanian, kotoran 
hewan dari peternakan, bahkan dari degradasi ekosistem 
kelautan dan dari air laut itu sendiri.

Karbon dioksida yang selama ini dilepaskan ke 
atmosfer, separuhnya akan tetap berada di atmosfer. 
Seperempatnya akan diserap oleh tanaman dan hutan di 
daratan, dan seperempat sisanya akan diserap oleh laut. 
Sebagian karbon dioksida yang terserap oleh lautan, akan 
tersimpan oleh rumput laut di dasar lautan. Walaupun 
rumput laut hanya mencakup 0,2% dasar lautan, tapi bisa 
menyerap hingga 10% karbon di dasar lautan.

Dunia saat ini menghadapi ancaman tambahan dari 
simpanan karbon di laut, atau disebut sebagai blue 
carbon. Kenaikan rata-rata suhu yang saat ini telah 
terjadi, membuat suhu air laut lebih tinggi. Hal ini akan 
mendorong pelepasan karbon dioksida di lautan ke 
udara dan menambah kandungan gas rumah kaca di 
atmosfer. Ilmuwan memberikan analogi air soda. Bila kita 
memanaskan air soda, maka gas karbon dioksida dalam 
air soda tersebut akan lebih cepat menggelembung naik 
dan keluar dari air soda tersebut. Selain itu, pemanasan 
global juga sudah mulai berdampak pada berkurangnya 
es di kutub. Gas rumah kaca yang selama ini terisolasi 
dalam es, sekarang bisa terlepas ke atmosfer dan lebih 
mengakselerasi pemanasan global.

Upaya-upaya untuk memitigasi dampak perubahan iklim 
pada sektor kelautan telah dilakukan, antara lain adalah 
dengan rehabilitasi hutan bakau di Indonesia. Hutan 
bakau hanya menutupi sekitar 0,25% daratan dunia, tapi 
mampu menyimpan 3% karbon dalam tanah. Sebagai 
negara dengan 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang di 
dunia, Indonesia merupakan rumah bagi sekitar seperlima 
hutan bakau dunia. Hutan bakau menjadi sumber energi 
dan nutrisi bagi ekosistem pantai yang berpotensi sebagai 
penyerap karbon. Pelestarian dan rehabilitasi hutan 
bakau sangat penting dalam upaya pengurangan emisi 
karbon dunia. Diperkirakan bahwa hingga 30 juta ton 
emisi karbon bisa dikurangi bila konversi lahan bakau di 
Indonesia bisa dihindari.

Pada tahun 2021, suhu rata-rata dunia telah naik mencapai 
1,21oC lebih tinggi dibanding periode pra-industrialisasi. 
Tingkat ini sudah mendekati batas kenaikan 1,5oC yang 
ditargetkan. Saat ini dunia telah mengalami berbagai 
bencana. Kekeringan di Eropa dan banjir yang merendam 
sepertiga wilayah Pakistan, adalah fakta yang kita hadapi 
dengan kenaikan 1,21oC. Dampak dari kenaikan 1,5oC akan 
jauh lebih besar lagi dan bisa mengancam kelangsungan 
hidup di bumi.

Selain dari potensi ekosistem pantai, Indonesia juga 
memiliki potensi besar dari hutan atau green carbon yang 
dapat menyerap lebih dari 25 miliar ton karbon. Dengan 
kedua potensi ini, peran Indonesia sangat besar dalam 

upaya menahan laju kenaikan rata-rata suhu global. Setiap 
aktivitas yang mengurangi luas hutan serta mengkonversi 
hutan bakau dan lahan gambut memiliki dampak pada 
upaya memitigasi risiko perubahan iklim. Untuk itu, upaya 
aktivitas pelestarian hutan dan ekosistem pantai perlu 
didorong. Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan, 
salah satu cara yang efektif memberi insentif pada 
pengembangan proyek-proyek seperti ini adalah insentif 
berbasis pasar. Pengembangan perdagangan unit emisi 
karbon bisa memberi insentif pada pelaksanaan proyek 
yang telah ada dan mendorong diselenggarakannya 
proyek-proyek pengurangan emisi karbon baru. Tanpa 
insentif dari keuntungan penjualan unit emisi karbon, 
maka dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek-
proyek pengurangan emisi karbon akan sangat tinggi.

Upaya pengurangan emisi karbon menjadi sangat 
penting. Walaupun kita semua bisa melakukan berbagai 
upaya mengurangi emisi karbon di sekitar kita, tapi tidak 
semua memiliki akses pada upaya atau proyek yang lebih 
besar. Kehadiran pasar unit emisi karbon memungkinkan 
masyarakat umum turut berperan dalam upaya tersebut 
melalui pembelian unit emisi karbon. Pasar karbon akan 
hadir di Indonesia. Maka pada saatnya, marilah kita semua 
berkiprah dalam upaya menjaga kelestarian bumi tempat 
kita tinggal.

CarbonCarbon

Oleh : Isa Djohari
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9 Bulan Perjalanan Emas Hitam 

Minyak mentah atau yang disebut emas hitam, 
menjadi komoditas yang harganya mencatatkan 
lompatan hingga lebih dari 40% sepanjang 

kuartal I. Sentimen utama penggerak harga emas hitam ini 
tidak lain adalah konflik Ukraina. Sejak dimulainya invasi 
Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, terlihat harga 
minyak melambung sebesar 32% atau mencapai USD 
119,65 per barel, level harga tertinggi sejak 2008.

Memasuki kuartal II, pergerakan harga minyak terpantau 
masih berada dalam tren bullish dengan katalis penggerak 
utama yang mempengaruhi masih seputar konflik Ukraina, 
penurunan produksi Rusia pasca embargo diberlakukan, 
kebijakan produksi OPEC+ dan juga perkembangan 
situasi Covid di Cina. 

Meski demikian, saat mendekati penutupan kuartal II, tren 
lonjakan harga minyak terpantau mulai teredam dibebani 
oleh meningkatnya kekhawatiran pasar pasca otoritas 
kota Shanghai memutuskan (22/4) untuk memperketat 
lockdown hingga akhir Mei. Kota Shanghai merupakan 
pusat kota keuangan yang berkontribusi sebesar 4% 
terhadap permintaan minyak Cina secara keseluruhan. 
Sentimen negatif yang mempengaruhi sisi permintaan ini 
meredam ancaman ketatnya pasokan di tengah konflik 
Ukraina yang tidak kunjung usai.

  Fokus Pasar

  Q1-2022

• Invasi Rusia ke Ukraina memicu konflik yang berdampak pada sejumlah sanksi serta embargo terhadap 
produk energi Rusia oleh negara barat dan sekutunya

• Rusia mengeluarkan kebijakan wajib pembayaran kontrak energi dalam mata uang rubel mulai April 
2022

• 31 negara anggota International Energy Agency (IEA) sepakat merilis 60 juta barel minyak dari 
cadangan darurat

• Perkembangan negosiasi nuklir Iran

  Q2-2022

• Uni Eropa (UE) umumkan akan menyetop impor minyak dari Rusia sebesar 90% yang dilakukan pada 
akhir 2022, dan sisanya pada awal 2023.

• OPEC+ sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar 648 ribu bph pada bulan Juli dan Agustus 
(termasuk Rusia)

• Ciina terapkan lockdown di Beijing dan Shanghai karena lonjakan kembali infeksi Covid
• 31 negara anggota International Energy Agency (IEA) sepakat merilis tambahan 120 juta barel minyak 

dari cadangan darurat dalam kurun waktu 6 bulan.
• Ancaman gelombang panas global yang menyebabkan kenaikan suhu di atas 40°C (104°F) melanda 

Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia pada bulan Juni dan Juli.
• Perusahaan Gazprom Rusia pada pertengahan Juni memangkas pasokan gas dari pipa Nord Stream 1 

hingga 40% dari kapasitas penuh.
• Perkembangan negosiasi nuklir Iran.

  Q3-2022

• Jaringan Caspian Pipeline Consortium (CPC) yang memasok minyak dari Kazakhstan ke Laut Hitam, 
dan berkontribusi sekitar 1% terhadap pasokan minyak global, pada 6 Juli diperintahkan pengadilan 
Rusia untuk menangguhkan aktivitas selama 30 hari.

• Kelanjutan kesepakatan pemangkasan produksi OPEC+ yang akan berakhir pada bulan Oktober.
• Cina lockdown Shenzhen dan Chengdu, serta memperketat pembatasan hingga 33 kota (6/9) untuk 

meredam lonjakan kembali infeksi Covid.
• Cadangan minyak darurat AS menyentuh level terendah sejak 1984.
• Perkembangan negosiasi nuklir Iran.

OilOil Trading 101Trading 101

Oleh : Girta Yoga
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Trading 101Trading 101 GoldGold

Istilah emas adalah safe haven 
merupakan istilah yang mutlak 
kebenarannya, terlebih di situasi 

dan kondisi yang dapat membuat 
krisis global yang bisa terjadi 
kapan saja. Adanya krisis pun 
bisa terjadi oleh banyak sebab, 
dari politik, ekonomi, pandemi 
hingga isu tentang perang yang 
cukup besar dampaknya untuk 
ekonomi global.

Perang antara Rusia dan Ukraina memberi banyak dampak 
buruk bagi ekonomi global, karena kedua negara tersebut 
merupakan pemasok komoditas yang permintaannya 
berasal dari seluruh dunia. Dari sisi Rusia ada permintaan 
atas minyak, gas alam dan gandum, sedangkan Ukraina 
ada biji bunga matahari yang banyak digunakan oleh 
masyarakat Uni Eropa. Hal ini membuat harga komoditas 
dari masing-masing negara menjadi mahal. Peristiwa 
ini membuat kekhawatiran tentang inflasi global terjadi, 
karena landasan itu lah para pedagang dan investor 
memilih emas sebagai safe haven pada saat krisis terjadi.
Pada tanggal 24 Februari 2022 emas sempat menyentuh 

harga tertinggi di $1974 per troy nya,  lalu pada hari yang 
sama juga turun di harga $1878 per troy, artinya di hari 
ini emas mengalami fluktuasi sebanyak 96 pts/day,  hal 
ini terjadi karena di hari ini Rusia menginvasi menyerang 
kota kota besar di Ukraina bahan ibukota Kyiv pun ikut di 
ledakan. Para pedagang dan investor panik dan langsung 
memindahkan  aset dan instrumen keuangan mereka ke 
safe haven yaitu emas.

Lalu pada tanggal 8 Maret 2022, emas mencapai harga 
tertinggi di angka $2070 per troy nya, hanya selisih dari 
$5 dari harga tertinggi sepanjang sejarah emas yang 

pada saat itu di harga $2075 per troy di 3 Agustus 2021. 
Hal ini disebabkan semakin besarnya kekhawatiran pasar 
terhadap konflik Rusia - Ukraina. Pada hari tersebut badan 
intelijen pertahanan Ukraina telah mengklaim membunuh 
seorang jendral dari Rusia yaitu, Vitaly Gerasimov. Faktor 
penyebab lainnya adalah kebijakan Gastro Bank yang 
dilakukan oleh Presiden Putin untuk menjaga ekonomi 
Rusia dari inflasi dengan cara larangan penggunaan 
mata uang asing di dalam negeri dan mewajibkan 
pembelian komoditi di Rusia menggunakan Rubel 
Rusia. Putin menaikan harga minyak menjadi $300 per 
barel, harga minyak mencapai tertinggi dalam 14 tahun 
terakhir, Wall Street pun ikut terjatuh setelah Washington 
mengatakan sedang berbicara dengan sekutu Eropa 
tentang pelarangan impor minyak Rusia. Pada kuartal II, 
pergerakan emas masih dibayangi oleh tensi geopolitik 
Rusia-Ukraina, inflasi dan kenaikan tingkat suku bunga. 
Dengan dirilisnya angka inflasi yang terbilang cukup tinggi 
membuat The Fed menaikan tingkat suku bunga. The Fed 
menaikan suku bunga pada bulan Mei sebesar 50 basis 
poin dan pada bulan Juni sebesar 75 basis poin. Kenaikan 
ini menjadi kenaikan yang paling agresif sejak 1994. 
Sentimen inilah yang menjadikan kilau emas meredup 
sehingga ruang gerak emas terbatas dan cenderung 
bergerak melemah.

Tren emas kuartal 2
Pada tanggal 18 April 2022 emas sempat menyentuh zona 
tertingginya pada kuartal II berada di zona $ 1978.69 per 
troy ounce. Kekhawatiran seputar konflik Rusia-Ukraina 
serta meningkatnya tekanan inflasi meningkatkan tawaran 
safe-haven untuk logam mulia. Meskipun kekhawatiran 
kenaikan inflasi menaikan daya tarik emas, namun di satu 
sisi kenaikan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi 
yang berdampak pada permintaan emas, menjadikan 
emas kurang menarik saat The Fed menaikan tingkat suku 
bunga. 

Fluktuasi terbesar kuartal 2
Pada pertengahan kuartal II, emas berlanjut memasuki 
tren negatif semenjak 19 April sampai 13 Mei 2022 yang 
menyentuh zona $ 1811.46. Harga emas mengalami 
pelemahan sebesar 7.09%. Hal ini disebabkan dengan 
adanya para pelaku pasar berekspektasi The Fed 
menaikan tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin pada 
bulan Juni mendatang untuk menekan tingginya angka 
inflasi Amerika Serikat. Ekspektasi ini membuat dolar AS 
bergerak di level 104.

Harga tertinggi/terendah kuartal 2
Menjelang penutupan kuartal II pada tanggal 13 Juni 2022 
emas sempat bergerak di zona $ 1879.13 per troy ounce, 
lalu dihari yang sama emas turun di harga $ 1819.10 per 

troy ounce, artinya di hari ini emas mengalami fluktuasi 
sebanyak 60 pts/day. Dirilisnya data CPI pada tanggal 10 
Juni yang lebih tinggi dari perkiraan menyebabkan pada 
pedagang melihat adanya peluang kenaikan tingkat suku 
bunga sebesar 75 basis poin.

Memasuki kuartal III, pergerakan emas terpantau 
mengalami tren bearish dengan faktor penggerak utama 
kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS sebagai 
alat untuk memerangi inflasi. The Fed mengumumkan 
kenaikan angka suku bunga pada dua pertemuan 
sepanjangan kuartal III yaitu Juli dan September dengan 
masing-masing sebesar 75 basis poin. Sentimen negatif ini 
mempengaruhi sisi permintaan terhadap emas menahan 
pergerakan harga emas ke arah positif walaupun adanya 
isu memanasnya China - AS akibat kunjungan Ketua DPR 
AS ke Taiwan. 

Pada 5 Juli 2022, emas menyentuh zona tertingginya 
di sepanjang kuartal III di zona $ 1812 sebelum berbalik 
bergerak melemah hingga ke level $ 1763 artinya emas 
mengalami fluktuasi harga sebesar 49 pts/day. Angka 
inflasi AS berada di level 8.6% memicu ekspektasi 
kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada 
26 - 27 Juli FOMC Meeting yang mendorong indeks 
dolar hingga ke level 106.2. Emas umumnya dicari saat 
inflasi sebagai aset lindung nilai, namun tingginya suku 
bunga acuan menurunkan minat terhadap emas, karena 
kurang menawarkan imbal hasil dibandingkan produk 
yang menghasilkan bunga.  Selain itu India menaikan 
bea impor emas untuk menurunkan permintaan 
sekaligus defisit perdagangan, sehingga harga emas di 
India menjadi mahal yang berimbas pada menurunnya 
permintaan dari India mengingat perannya yang termasuk 
ke dalam 10 besar importir emas dunia. Emas mengalami 
tren bearish pada kuartal III dengan harga terendah 
terjadi pada 26 September 2022 yang ditutup di harga 
$ 1622.84 menandakan emas sudah melemah sebesar 
9.9% secara year to date. Pelemahan harga emas dipicu 
oleh menguatnya indeks dolar yang bergerak hingga ke 
level tertingginya di zona 114.01, menguat 18.51% secara 
year to date. Kian perkasanya dolar dipengaruhi oleh 
proyeksi kenaikan suku bunga acuan ke level 4.25% - 
4.50% pada akhir tahun 2022. The Fed mengumumkan 
kenaikan 75 basis poin sebagai hasil dari FOMC Meeting 
20-21 September menjadikan suku bunga berada di angka 
3.00% - 3.25%. Proyeksi yang ada mengindikasikan 
kenaikan suku bunga lebih lanjut sebesar 125 basis poin 
pada dua pertemuan The Fed yang tersisa di tahun 2022. 
Emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena 
melemahkan daya tarik emas dibandingkan dengan 
instrumen keuangan lainnya yang menghasilkan bunga.

Oleh : Taufan Dimas Hareva
           dan Khusnul Khotimah
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Transaksi Pasar Fisik Emas Digital

Manusia telah mengenal emas sejak ribuan 
tahun lalu. Manusia menganggap emas sebagai 
sebuah logam yang berharga, karena sifatnya 

yang langka, tahan korosi dan tidak pudar. Hingga saat 
ini, emas masih dianggap sebagai komoditas pengukur 
kekayaan dan kekuasaan bagi seseorang bahkan suatu 
bangsa. Berasal dari kepopuleran emas sebagai sebuah 
aset, manusia kemudian mulai memanfaatkan emas 
sebagai alat tukar. Pada zaman yang modern ini, emas 
masih melanjutkan dominasinya sebagai komoditas yang 
berharga dan diakui di seluruh dunia. Dengan karakteristik 
tersebut, masyarakat saat ini banyak memanfaatkan emas 
sebagai sebuah instrumen investasi, sifat langka emas 
membuat jumlahnya terbatas sehingga valuasinya terus 
meningkat. Pemilik emas dapat dengan mudah menjual 
atau menukarkan emas yang dimilikinya, karena nilai 
emas diakui di seluruh dunia.

Masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan emas 
sebagai instrumen investasi, baik dalam bentuk emas 
batang ataupun perhiasan dengan tujuan investasi. 
Seiring perkembangan teknologi, budaya investasi emas 
terus berlanjut dan menunjukkan perkembangan dengan 

memanfaatkan teknologi. Jika dulu masyarakat membeli 
emas berupa fisik, baik dalam bentuk batangan atau 
perhiasan, sekarang emas dapat dibeli dalam bentuk 
digital atau yang dikenal dengan istilah emas digital. Emas 
digital menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan 
memberi emas fisik, diantaranya:
    1. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana 
        saja dengan memanfaatkan jaringan internet dan  
        aplikasi online
    2. Tidak perlu antri di toko emas untuk melakukan 
        pembelian dan/atau penjualan emas
    3. Pecahan emas yang dapat dibeli lebih bervariasi dan 
        memungkinkan untuk membeli emas dalam jumlah 
        yang sangat kecil, misalnya nasabah dapat membeli 
        emas senilai Rp 10.000,-
    4. Masyarakat tidak perlu menyediakan tempat 
        penyimpanan emas yang membutuhkan 
        pengamanan dan biaya ekstra

Selayaknya sebuah aset, emas digital juga memiliki 
risiko. Dalam perdagangan fisik emas digital, pelanggan 
tidak memegang sendiri emas yang telah dibeli namun 
‘dititipkan’ pada penjual untuk disimpan pada tempat 

Oleh : Revandra Aritama

penyimpanan emas. Melalui sistem ini terdapat risiko fraud 
atau penipuan, seperti pedagang emas sebenarnya tidak 
memiliki dapat emas yang telah diperdagangkan. Seiring 
dengan tingginya minat masyarakat terhadap emas digital, 
pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat 
serangkaian peraturan, mulai dari Peraturan Menteri 
Perdagangan, hingga Peraturan Badan Perdagangan 
Berjangka dan Komoditi. Pada peraturan tersebut 
pemerintah melibatkan Bursa Berjangka dan Lembaga 
Kliring Berjangka untuk melancarkan perdagangan fisik 
emas digital.

Dalam Peraturan Badan Perdagangan Berjangka dan 
Komoditi (Bappebti) no. 13 tahun 2019 tentang ketentuan 
teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital, sebelum 

mulai menjual emas digital, pedagang fisik emas digital 
harus mencatatkan emas dengan jumlah minimal 
seberat 10 kilogram kepada lembaga kliring berjangka 
sebelum dapat mulai menjual emas digital. Emas tersebut 
oleh lembaga kliring akan ditempatkan pada tempat 
penyimpanan emas yang telah sesuai standar.

Sebelum melakukan perdagangan fisik emas digital, 
pedagang emas digital yang telah terdaftar di ICDX harus 
menyerahkan emasnya kepada lembaga kliring ICH dan 
kemudian emas tersebut akan disimpan di  depository 
bursa yaitu ICDX Logistik Berikat (ILB). Setelah itu, 
lembaga kliring akan mencatatkan jumlah emas yang 
diserahkan ini sebagai saldo emas pedagang emas digital. 
Setiap transaksi dilakukan oleh pedagang emas tersebut 
akan dilaporkan secara langsung kepada ICH sehingga 
lembaga kliring akan melakukan proses debit-kredit pada 
saldo emas milik pedagang emas digital, artinya setiap 
terjadi transaksi, saldo emas ini akan berkurang atau 
bertambah tergantung dari jenis transaksi yang dilakukan. 
Melalui sistem seperti ini, pedagang emas hanya dapat 
menjual emas yang dimilikinya, hal ini dijamin oleh 
lembaga kliring ICH.

Lalu bagaimana jika pedagang emas digital kehabisan 
saldo emas digital? Misalnya seluruh emas yang dititipkan 
pada lembaga kliring telah terjual semua? Tidak perlu 
khawatir, bahkan ketika saldo emas milik pedagang emas 
digital yang tersisa tinggal 2,500 gram, lembaga kliring 
akan meminta pedagang emas untuk menambah saldo 
emasnya. Jika pedagang tidak menambah saldo emasnya 
maka mereka tidak dapat menjual emasnya kepada 
masyarakat.

Dengan rangkaian peraturan yang tersedia serta 
sistem yang mumpuni untuk memastikan keamanan 
bertransaksi, hak serta kewajiban para pihak yang 
menjalankan transaksi dapat dijamin keamanannya. Hal 
ini dilakukan untuk mencegah penipuan dan menjamin 
hak serta kewajiban para pihak yang menjalankan 
transaksi, sehingga investor emas tidak perlu ragu untuk 
membeli emas. Kini, tidak perlu takut untuk bertransaksi 
emas digital di bursa, karena terjamin keamanan dan 
legalitasnya.
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9 Bulan Perjalanan Timah ICDX 2022

Sepanjang kuartal I-2022, rata-rata harga timah yang 
ditransaksikan melalui bursa ICDX mencatatkan 
pertumbuhan positif, dengan kenaikan sebesar 

9.92% dibandingkan kuartal IV-2021. Untuk harga rata-
rata sebesar USD 43,584 per MT dengan harga tertinggi 
mencapai USD 49,950 per MT dan harga terendah 
menyentuh USD 39,750 per MT.

Pada kuartal II-2022, rata-rata harga timah terkoreksi turun 
sebesar 13.45%, dimana untuk harga rata-rata sebesar 

USD 37,721 per MT dengan harga tertinggi mencapai USD 
44,810 per MT dan harga terendah menyentuh USD 25,515 
per MT.

Laju penurunan harga timah makin terlihat di kuartal III-
2022, yang dibandingkan secara kuartal, rata-rata harga 
timah ICDX merosot hingga 35.03%. Untuk harga rata-
rata sebesar USD 24,507 per MT dengan harga tertinggi 
mencapai USD 27,875 per MT dan harga terendah 
menyentuh USD 22,315 per MT.

  Fokus Pasar
  Q1-2022

• Penjualan di sektor semikonduktor global sepanjang 2021 mencapai total penjualan tahunan tertinggi, dengan 
peningkatan sebesar 26.2% dibanding tahun 2020 (Semiconductor Industry Association, 14 Feb 2022)

• Penutupan Pelabuhan Ningbo, Cina karena penemuan kasus Covid (1/1), berdampak pada rantai pasokan global 
dan memicu kenaikan biaya pengiriman via laut karena Ningbo merupakan salah satu hub logistik terpenting dunia

• Eksportir timah Indonesia masih menunggu rilisnya persetujuan ekspor untuk tahun 2022. Hingga awal Februari, 
baru 6 eksportir timah swasta yang mengantongi izin tersebut (ICDX, Feb 2022)

• Cina merayakan liburan imlek, menyebabkan penutupan aktivitas pabrik sejak minggu terakhir Januari dan baru 
akan mulai beraktivitas setelah perayaan festival lentera (15/2)

• Harga batubara di Cina pada awal Februari menyentuh level tertinggi dalam 4 bulan, berdampak pada peningkatan 
biaya produksi pabrik smelter, termasuk timah. Setiap kenaikan harga batu bara thermal sebesar 100 yuan per MT, 
biaya listrik ikut meningkat sebesar 520 yuan per MT (Shanghai Metal Market, Feb 2022)

• Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari menandai awal dimulainya konflik geopolitik di Eropa Timur

  Q2-2022

• Perbatasan Myanmar ditutup pada akhir Februari pasca penemuan kasus Covid di kota Panghsang, Myanmar, yang 
menjadi jalur distribusi penting pengangkutan produksi timah di daerah Man Maw Myanmar menuju China

• Varian Omicron memicu wabah Covid kembali melonjak di Cina, memaksa pemerintah Cina menerapkan 
penguncian ke banyak wilayah, termasuk kota Shenzhen yang menjadi pusat teknologi Cina sejak pertengahan 
Maret (13/3), dan Shanghai yang menjadi pusat kota keuangan China (28/3)

• Impor bijih timah oleh Cina dari Myanmar pada bulan April turun 45% secara bulanan pasca penutupan pelabuhan 
utama Myanmar, Menglian (Meng’a) selama lebih dari sebulan, dimulai sejak 8 April hingga 10 Mei, akibat lonjakan 
Covid

• Kinerja ekspor timah Indonesia kembali pulih seiring dengan banyaknya eksportir yang mengantongi izin ekspor. 
Transaksi ekspor sepanjang bulan Maret naik sebesar 11.12% (ICDX, Apr 2022)

• Produsen sekaligus eksportir timah terbesar Indonesia, PT Timah Tbk melaporkan penurunan kinerja kuartal 
I-2022, produksi bijih timah dan logam timah turun masing-masing sebesar 11% dan 8%. Selain itu, penjualan juga 
turun sebesar 4%. (siaran pers PT timah Tbk, (25/5))

• Pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor timah pada akhir tahun 2022, ungkap Menteri Investasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Road to G20: Investment Forum (18/5)

  Q3-2022
• Pemerintah Indonesia (21/6), mempertimbangkan perubahan kebijakan royalti untuk timah yang selama ini flat 

sebesar 3% dari nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE), menjadi tarif yang fluktuatif
• Rencana pelarangan ekspor timah dimulai pada tahun depan, ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (6/7)
• Kebangkitan kembali kasus Covid di Cina, memaksa pembatasan dan penguncian baru, terutama di kota Beijing 

yang menjadi ibukota Cina (23/6), daerah Huaqiangbei di Shenzhen yang merupakan pasar elektronik terbesar di 
dunia (29/8), dan kota Chengdu yang merupakan ekonomi terbesar ke 6 di China (1/9)

• Gelombang panas yang melanda Cina memicu krisis listrik yang memaksa dilakukan pembatasan produksi pada 
pabrik industri di berbagai sektor di Sichuan dan Chongqing sejak pertengahan Agustus untuk menghemat daya 
bagi pengguna rumah tangga

• Pemerintah Cina (23/8) mengumumkan tambahan stimulus ekonomi senilai 1 triliun yuan (USD 146 miliar) untuk 
proyek infrastruktur, menyusul stimulus proyek infrastruktur senilai 500 miliar yuan (USD 74.69 miliar) yang 
diumumkan pada awal Juli

• Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana merilis kebijakan larangan 
ekspor timah dalam waktu dekat, ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin (24/9)

Oleh : Girta Yoga
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20th PT Danpac Finansa Utama
17th PT Midtou Aryacom Futures

9th PT CGS-CIMB Futures Indonesia
5th PT Lintas Mahesa Raya

Anniversary
July

6th PT Octa Investama Berjangka

August
Anniversary

19th PT Inter Pan Pasifik Futures

September
Anniversary



40 THE SOURCE - ISSUE 24

ICDX Off ice
Midpoint Place Lt. 23, Jl. H. 
Fachrudin No.26, RT.9/RW.5, 
Kecamatan Tanah Abang, Kota 
Jakarta Pusat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 10250, Indonesia.

Indonesia Commodity
& Derivatives Exchange

icdxgroupicdxgroup


