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Kenaikan harga perak di bulan kedua 2021, cukup 
menyita perhatian pasar komoditas. Apa penyebab 
di balik kenaikan tersebut? Bagaimana potensinya 
sebagai aset investasi? Simak selengkapnya dalam THE 
SOURCE Issue 14.

ICDX Group Insight

Percakapan Masa Depan: 
Trading, Mulai Dari Mana?

Meskipun trading telah menjadi salah satu 
sarana pengelolaan keuangan dan sumber 
penghasilan yang populer di Indonesia, 

masih ada pertanyaan fundamental yang terngiang 
di benak para peminat trading, “Saya harus mulai 
dari mana?”

Menjawab kegalauan tersebut, ICDX mengadakan 
kembali seri webinar Percakapan Masa Depan 
dengan topik “Trading, Mulai Dari Mana?” Pada 
kesempatan kali ini, Head of Learning Center ICDX, 
Anang Eko Wicaksono, menyampaikan serangkaian 
materi kepada para peserta. 

Materi tersebut termasuk mindset yang perlu 
dipersiapkan sebelum memulai trading, mengenal 
jenis-jenis trading dan produknya, serta tips 
menghadapi keadaan psikologis tertentu saat 
trading. 

Pertanyaan fundamental tentang bagaimana 
seseorang harus memulai trading dan apa saja 
yang perlu disiapkan ternyata cukup mengundang 
antusiasme masyarakat, terutama para peminat 
trading. Webinar yang diselenggarakan pada Kamis, 

11 Februari 2021 ini mencatatkan hampir 800 
pendaftar. 

Percakapan Masa Depan kali ini memang ditujukan 
terutama bagi para peminat trading yang belum 
pernah trading. Selain tips trading bagi pemula, 
pemateri juga memberikan arahan tentang 
mekanisme bursa (sebagai tempat perdagangan 
terjadi) dan pialang, sebagai fasilitator trading 
sekaligus partner finansial. Para peserta cukup 
antusias pada sesi tanya-jawab, dimana banyak 
pertanyaan muncul terkait mekanisme trading dan 
kasus-kasus yang terjadi, khususnya pada trading 
produk derivatif. Tidak sedikit juga pertanyaan terkait 
pialang dan legalitas trading yang dijawab secara 
komprehensif oleh pemateri. 

Melihat antusiasme tinggi dari masyarakat dari 
awal seri Percakapan Masa Depan, ICDX akan terus 
berupaya memberikan berbagai ruang edukasi dan 
diskusi yang serupa. Selanjutnya, Percakapan Masa 
Depan akan memberikan topik-topik yang lebih luas 
seputar dunia finansial, khususnya trading dan pasar 
komoditas. (Btari Nadine)
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Transaksi Emas Digital Lebih 
Aman dengan Integrasi Bursa 

dan Lembaga Kliring

Ekosistem perdagangan terpadu ini akan memberikan 
kenyamanan transaksi bagi masyarakat dan legalitas 
transaksi untuk para pelaku pasar emas digital.

Terkait mekanisme teknis, Head of Risk Management, 
GC, Market Operations & Clearing, Yudhistira 
Mercianto, menjelaskan lebih lanjut terkait alur teknis 
integrasi ini bersama lembaga kliring. Mitigasi risiko 
ketersediaan emas yang ditransaksikan pada platform 
pelaku pasar emas digital, dilakukan dengan pelaporan 
transaksi yang diverifikasi oleh bursa dan penjaminan 
ketersediaan emas di depository oleh lembaga 
kliring. Mekanisme ini akan memberi keamanan dan 
penjaminan transaksi pada masyarakat.

Pelaku emas digital yang terintegrasi ke dalam 
ekosistem perdagangan emas digital bursa ICDX dan 
lembaga kliring ICH menjadi lebih terpercaya, sebab 
transaksi yang dilakukan melalui platform masing-

ICDX Group InsightICDX Group Insight

Seiring dengan pesatnya inovasi digital dalam 
perdagangan emas di Indonesia, muncul juga 
tantangan yang dapat berpengaruh besar dalam 

keberlangsungan inovasi digital tersebut: mitigasi 
risiko. Mengingat banyaknya perdagangan emas 
digital yang disinyalir tidak memiliki ketersediaan fisik, 
maka mekanisme mitigasi risiko menjadi penting untuk 
menjamin keamanan transaksi bagi para investor. 

Pertumbuhan signifikan pada minat masyarakat 
terhadap investasi emas digital turut mendorong 
kebutuhan akan mitigasi risiko tersebut. Dalam rangka 
mewujudkan sarana mitigasi risiko, Bursa Komoditi 
& Derivatif Indonesia (ICDX) dan Indonesia Clearing 
House (ICH) menciptakan sebuat rancangan kerja 
untuk mengantisipasi mekanisme perdagangan emas 
digital yang merugikan masyarakat. Melalui sistem 
pelaporan perdagangan emas digital, maka sarana 
mitigasi risiko yang terintegrasi dapat terbentuk.

Pada 22 Februari 2021, ICDX mengadakan Sosialisasi 
Perdagangan Emas Digital dengan mengundang para 
pelaku industri emas digital di Indonesia. Acara ini 
dibuka dengan sambutan oleh Direktur Utama BKDI, 
Lamon Rutten, dan Direktur Utama ICH, Nursalam. 
Lalu, acara dilanjutkan oleh Vice President Research 
& Development ICDX, Isa Djohari, yang menjelaskan 
terkait peraturan tata tertib dan rencana pembentukan 
ekosistem perdagangan emas digital terintegrasi yang 
fokus pada keamanan dan transparansi transaksi 
emas digital.

Mitigasi risiko ketersediaan emas yang ditransaksikan 
melalui platform pelaku pasar emas digital, dilakukan 
dengan pelaporan transaksi yang diverifikasi oleh bursa 
dan penjaminan ketersediaan emas di depository oleh 
lembaga kliring. Hal ini dilakukan untuk memastikan 
masyarakat mendapatkan keamanan yang absolut 
serta penjaminan transaksi yang komprehensif. 

masing pelaku pasar emas tersebut akan melewati 
mekanisme yang diawasi langsung oleh regulator yaitu 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan. 

Ekosistem terpadu ini akan dilaksanakan dengan 
implementasi manajemen risiko dan sistem 
pengawasan yang komprehensif. Masyarakat akan 
memperoleh penjaminan atas ketersediaan emas fisik 
pada tiap transaksi yang dilakukan. Kekhawatiran 
akan ketersediaan fisik pada transaksi emas digital 
pun dapat diatasi, sebab investor hanya cukup 
mencari informasi apakah pelaku pasar digital yang 
dipilih telah masuk ke dalam ekosistem terpadu ICDX 
dan ICH. (Btari Nadine)
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Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh 
dunia sejak tahun 2020 lalu, telah membawa 
kekhawatiran pada generasi muda akan kondisi 

keuangan mereka. Kondisi pandemi yang terjadi 
mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan dan 
ketidakpastian finansial. Maka dari itu, diperlukan 
strategi pengelolaan keuangan yang siap menghadapi 
situasi-situasi terburuk. 

Di Indonesia, pertumbuhan jumlah investor untuk 
berbagai macam industri investasi seperti saham, 
emas digital dan futures pun meningkat drastis. 
Sebagai contoh, pertumbuhan jumlah investor pada 
salah satu produk futures, GOFX, meningkat hingga 
1520%. Rentang umur investor rata-rata berkisar pada 
21-40 tahun. Sebuah pergeseran yang signifikan ini 
memberi pertanda bahwa generasi muda mulai melirik 
investasi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Hal 
ini tentunya juga dipengaruhi oleh paparan informasi 
secara digital terkait investasi dan juga tersedianya 

sarana investasi yang mudah diakses oleh generasi 
muda. 

Generasi muda memiliki kecenderungan ingin 
mencoba hal baru, namun tetap membutuhkan 
keamanan dan jaminan. Ragam jenis instrumen 
investasi yang kini mulai menjadi bagian dari gaya 
hidup mereka, telah membuka exposure terhadap 
risiko baru pula, yaitu munculnya investasi yang tidak 
legal dan berpotensi menjadi modus penipuan. 

Generasi muda yang terpapar informasi dengan 
mudah dan dorongan atas kondisi finansial tak 
menentu, akhirnya memutuskan untuk masuk pada 
pasar yang mereka belum pahami. Banyak pula 
generasi muda terjebak pada fenomena FOMO (Fear 
Of Missing Out), dimana mereka berlomba-lomba 
untuk mencoba instrumen keuangan yang banyak 
dicoba oleh lingkaran sosial mereka. Apabila hal ini 
terjadi, maka potensi kerugian menjadi lebih besar 

karena kurangnya riset mendalam akan instrumen 
investasi yang digunakan tersebut.

Investasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Beberapa diantaranya adalah ketersediaan dana 
tidak terpakai; profil risiko produk yang diminati; serta 
pemahaman akan sarana investasi mulai dari entitas, 
produknya hingga teknik pengelolaan dana melalui 
produk tersebut. 

Selain itu, generasi muda juga  harus  
mempertimbangkan risk appetite level mereka 
masing-masing. Apakah dana yang ingin mereka 
gunakan sesuai dengan rencana pengelolaan 
keuangan lewat produk yang hendak dipilih, dengan 
mempertimbangkan profil risiko produk tersebut? 
Masing-masing sarana investasi memiliki tingkat 
risiko yang berbeda-beda dan harus dipertimbangkan 
secara matang.

Sebelum berinvestasi, ada baiknya jika menentukan 
terlebih dahulu apakah tujuan investasi untuk 
jangka pendek atau jangka panjang. Sebab, hal 
ini akan menentukan produk apa yang cocok untuk 
ditransaksikan.

Sebagai contoh, Anda ingin berinvestasi untuk 
memperoleh penghasilan tambahan dan akan 
digunakan untuk menutup biaya kebutuhan sehari-
hari. Maka, Anda perlu mencari instrumen yang dapat 
Anda kelola keuntungannya secara aktif dan mudah 
dicairkan, seperti trading. Dalam trading, Anda 
dapat secara aktif menganalisis pasar dan membuat 
strategi yang berpotensi menghasilkan keuntungan 

Investasi dan Kekhawatiran 
Generasi Muda

bagi Anda. Terdapat beberapa produk dalam trading, 
salah satunya produk derivatif. Jika Anda ingin 
mengeksplorasi instrumen yang lebih fleksibel dalam 
perolehan keuntungannya, maka produk derivatif 
(kontrak berjangka, kontrak spot, dan sebagainya) 
menjadi jawabannya. 

Produk derivatif seperti GOFX Micro, misalnya, 
membuka peluang dua arah. Berbeda dengan trading 
saham dengan peluang satu arah, dimana Anda harus 
memiliki saham terlebih dahulu untuk dapat memasang 
posisi ‘jual’, peluang dua arah dalam  produk 
derivatif memungkinkan Anda untuk memasang posisi 
‘jual’ tanpa harus ‘beli’ terlebih dahulu. Hal inilah 
yang membuka peluang keuntungan bagi Anda, baik 
saat harga naik maupun turun. 

Apabila hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
investasi telah dicermati, maka kita harus kembali lagi 
melihat kebutuhan dan juga kemampuan masing-
masing calon investor. Rencana aksi untuk investasi 
akan menjadi penting untuk dapat mengakomodasi 
dan menjadi panduan dalam pelaksanaan investasi 
bagi generasi muda calon investor. (Yitzhak Nazareth)

1. GOLDUDMic

3. EUR/JPYMic

5. EUR/USDMic 

2. AUD/USD

4. GBP/USDMic 

Trading 101Trading 101

TOP 5
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Apa yang Anda pertimbangkan ketika memilih 
pialang? Tentu keamanan transaksi dan 
keunggulan layanan menjadi dua faktor 
utama dalam pertimbangan Anda. Disinilah 

Prudent Internasional Berjangka hadir dengan motto 
“Pelayanan Investasi Berdasarkan Sistem Informasi 
Terpercaya”.

Prudent Internasional Berjangka memiliki pandangan 
bahwa trading bukanlah aktivitas yang eksklusif. 
Siapapun dengan minat dalam meraih peluang 
pasar dan mempelajari kemampuan analisisnya 
(menghubungkan data dengan peristiwa yang terjadi, 
baik makro maupun mikro ekonomi) bisa menjadi 
seorang trader. Didukung dengan analis in-house 
yang dapat memberikan insight harian mengenai 

Layanan Trading Berjangka 
Bersama Prudent

pasar komoditas dan pelayanan multi-lingual, 
Prudent Internasional Berjangka menyediakan 
fasilitas terbaiknya untuk membantu pengembangan 
para nasabahnya sebagai traders. Sejalan dengan 
visinya yang ingin mengedepankan transparansi 
dalam transaksi, Prudent Internasional Berjangka 
mengutamakan ketidakbiasan dalam penyampaian 
informasi, baik untuk pengetahuan para nasabah 
maupun untuk mengasah kemampuan praktek 
mereka. 

Dari segi keamanan, Prudent Internasional Berjangka 
telah memperoleh izin dari Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), serta 
lisensi keanggotaan di Indonesia Commodity & 
Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing 

ICDX MembershipICDX Membership

House (ICH). Dana nasabah juga sangat aman, sebab 
disimpan dalam segregated account (akun terpisah), 
sehingga Prudent Internasional Berjangka tidak 
dapat menarik atau mencairkan dana tersebut untuk 
kepentingan operasional usahanya. Dana Nasabah 
Prudent Internasional Berjangka juga dilindungi oleh 
Investors Compensation Fund (ICF).

Prudent Internasional Berjangka menawarkan 
Contracts for Difference (CFDs), yaitu instrumen 
derivatif yang memungkinkan trader untuk berspekulasi 
terhadap nilai-nilai perubahan aset tanpa mengambil 
kepemilikan atas aset tersebut. Kompleksitas transaksi 
CFDs ini memang cukup menyulitkan bagi trader atau 
investor pemula yang belum fasih dalam membaca 
pasar. Hal ini membuat tingkat risiko CFDs tinggi, 
meski diimbangi dengan potensi keuntungan yang 
juga besar. 

Meski demikian, Prudent Internasional Berjangka 
memberikan berbagai fasilitas yang dapat mengasah 
kemampuan trading para nasabahnya. Seperti yang 
telah dijabarkan sebelumnya, Prudent Internasional 
Berjangka memiliki analis-analis handal yang siap 
membantu para nasabah memperoleh insight dan 
perspektif baru. Selain itu, Prudent Internasional 
Berjangka juga memiliki fasilitas-fasilitas penunjang 
pengembangan traders lain, seperti program 
pendidikan forex gratis, kalender ekonomi, statistik 
sentimen atau rasio posisi, dan peta panas mata 
uang. 

Dari segi teknis, salah satu faktor lain yang perlu 
dipertimbangkan oleh calon trader adalah spread. 
Sebab, spread merupakan biaya yang dikenakan 
pada tiap transaksi. Tentunya, semakin rendah spread, 
maka semakin sedikit pula biaya yang dikenakan 
pada transaksi. Prudent Internasional Berjangka 
sendiri menerapkan spread mulai dari 1,5 (untuk 
EUR/USD). 
 
Selain itu, teknologi yang digunakan oleh 
Prudent Internasional Berjangka juga mumpuni, 
dimana platform trading untuk para  nasabahnya  
menggunakan MetaTrader5 (MT5). Platform 
trading ini telah umum digunakan oleh banyak 
traders profesional di dunia. Kelengkapan fitur dan 
kemudahan penggunaannya membuat platform ini 
cocok bagi traders pemula maupun profesional. 
(Btari Nadine)
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Sekilas ASEAN
Organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 
merupakan wadah yang diprakarsai oleh lima negara, 
yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand 
melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 
Agustus 1967. ASEAN didirikan dengan tujuan awal untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial 
dan pengembangan budaya melalui usaha bersama 
dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka 
memperkuat kemakmuran dan kedamaian negara-negara 
di Asia Tenggara. Saat ini, ASEAN telah memiliki 10 negara 
anggota yaitu: Indonesia (8 Agustus 1967); Malaysia (8 
Agustus 1967); Singapura (8 Agustus 1967); Thailand 
(8 Agustus 1967); Filipina (8 Agustus 1967); Brunei 
Darussalam (8 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos 
(23 Juli 1997); Myanmar (23 Juli 1997); dan Kamboja (30 
April 1999).

Percepat Pemulihan Ekonomi 
bersama ASEAN

ASEAN juga memegang posisi penting dalam perekonomian 
global. Sebab, gabungan 10 negara tersebut menjadikan 
ASEAN kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan yang 
paling cepat. ASEAN juga merupakan salah satu dari lima 
kekuatan ekonomi teratas dunia, dengan posisi setelah 
Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina dan Jepang.

Posisi Indonesia di ASEAN
Sebagai salah satu founding fathers ASEAN, Indonesia 
merupakan negara anggota ASEAN dengan jumlah 
penduduk terbesar serta geografis terluas. Indonesia 
memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan 
ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal, 
sehingga dapat dipertimbangkan secara serius oleh dunia 
internasional. Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia 
tercatat telah tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yakni 
pada tahun 1976, 2003 dan 2011.

Kerja Sama ASEAN Terkini di Bidang Ekonomi
Dalam rangka mencapai visi mengenai ekonomi yang 
terintegrasi dan kohesif, ASEAN berencana untuk fokus 
pada fasilitas perdagangan, termasuk penyederhanaan 
prosedur perdagangan dan bea cukai, harmonisasi standar, 
dan perampingan Non-Tariff Measures (NTM). Di bawah 
ini merupakan beberapa kerja sama ekonomi terkini yang 
tentunya akan berdampak dalam perekonomian Indonesia, 
antara lain:

Kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif 
regional atau Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)

RCEP ini merupakan pakta perdagangan besar yang 
diusulkan oleh ASEAN untuk meningkatkan perdagangan 
diantara negara-negara anggotanya, ditambah dengan 
lima negara mitra perjanjian perdagangan bebas atau 
Free Trade Agreement (FTA), yaitu Australia, China, Jepang, 
Selandia Baru, dan Korea Selatan. 

Indonesia sendiri menandatangani pakta ini pada 15 
November 2020. Melalui pakta ini, Indonesia berhasil 
meningkatkan ekspor di tahun 2020 sebesar 55.54% 
menjadi US$ 91.43 miliar dibanding total ekspor tahun 
2019 yang sebesar US$ 163.31 miliar.

Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN atau ASEAN 
Trade in Goods Agreement (ATIGA)

ATIGA merupakan kesepakatan yang dibuat dengan 
tujuan untuk mewujudkan arus bebas perdagangan 
barang pada tahun 2025 mendatang sehingga dapat 
mengurangi hambatan perdagangan, menurunkan biaya 

Bursa KomoditiBursa Komoditi

usaha, memperluas pangsa pasar 
dan memperdalam hubungan 
ekonomi antar negara anggota 
ASEAN. Kesepakatan ATIGA ini 
ditandatangani pada 26 Februari 
2009 dan telah diimplementasikan 
secara efektif pada 17 Mei 
2010. Namun, dengan adanya 
misi penyederhanaan prosedur 
perdagangan, maka diberlakukan 
fasilitas Sertifikasi Mandiri ASEAN 
Wide Self Certification (AWSC) 
untuk skema e-ATIGA yang 
berlaku pada 20 September 2020.  
Melalui ATIGA, Indonesia, Brunei, 
Malaysia, Filipina, Singapura, 
dan Thailand telah mengeliminasi 
99.65% pos tarif produk pada 
wilayah intra-ASEAN. Kamboja, 
Laos, Myanmar, dan Vietnam 
juga sudah menurunkan tarifnya 
menjadi 0-5% pada 98.65% pos 
tarif produknya. Manfaat ini jelas 
dapat meningkatkan akses pasar 
perdagangan antara negara 
ASEAN.

Harmonisasi Standar Produk 
Otomotif ASEAN atau Mutual 
Recognition Arrangement (MRA) 
on Type Approval for Automotive 

Products. 

MRA Otomotif ASEAN ini dicapai oleh para menteri ekonomi 
ASEAN dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh 
Vietnam pada bulan Agustus 2020. Melalui kesepakatan 
ini memungkinkan produk otomotif, seperti mobil dan suku 
cadang mobil, yang telah diuji dan disertifikasi oleh negara 
produksi untuk masuk negara anggota lainnya tanpa harus 
menjalani pengujian lagi oleh negara importir.

Sebagai salah satu eksportir kendaraan utama di ASEAN, 
Indonesia selama ini harus menanggung biaya sertifikasi 
yang tinggi agar produk mereka dapat memenuhi standar 
penilaian kesesuaian baik di negara importir maupun 
eksportir, menurut laporan Nikkei Asian Review. 

Selain itu, proses sertifikasi juga sangat memakan waktu 
sehingga pembuat mobil sering harus menunda peluncuran 
kendaraan baru selama tiga hingga enam bulan sambil 
menunggu persetujuan. 
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Rubrik UtamaBursa Komoditi

Dibutuhkan waktu sekitar 
13 tahun bagi blok regional 
tersebut untuk menetapkan 
standar yang dapat diterima 
oleh semua negara anggota 
ASEAN. Setelah MRA Otomotif 
ini efektif, maka akan 
membantu mengurangi biaya 
produksi dan memudahkan 
ekspor dan impor produk 
otomotif dan bahan 
bangunan di antara anggota. 
Indonesia juga berpotensi 
untuk memperluas pangsa 
pasar tidak hanya di ASEAN 
tapi juga menjadi basis ekspor 
komponen global.

ASEAN dan Dampak 
Pandemi
Salah satu tantangan utama 
yang masih membayangi 
upaya ASEAN, khususnya 
Indonesia dalam mewujudkan 
visi untuk mewujudkan 
ekonomi yang terintegrasi dan 
kohesif adalah permasalahan 
pandemi COVID-19 yang 
masih belum kunjung usai. 

Perekonomian di negara-
negara Asia Tenggara 
terpukul pandemi COVID-19, 
dan sebagian besar negara 
mencatatkan pertumbuhan 
ekonomi negatif sepanjang 
tahun 2020 lalu. Upaya 
mendorong perekonomian 
melalui kerja sama yang 
lebih erat antar negara 
anggota ASEAN pun menjadi 
terhambat, ditambah dengan 
perekonomian empat mitra 
dagang utama ASEAN yang 
juga tertekan oleh pandemi.

Terlepas dari tantangan dan 
kesulitan yang ditimbulkan 
oleh pandemi COVID-19, 
negara anggota ASEAN 
telah telah menyepakati 
kerangka kerja pemulihan 
ekonomi yang diberi nama 
ASEAN Comprehensive 
Recovery Framework (ACRF). 
Ada lima strategi dalam 
ACRF, yaitu meningkatkan 
sistem kesehatan, 
memperkuat ketahanan 
manusia, memaksimalkan 
potensi pasar intra ASEAN, 
mempercepat digitalisasi yang 
inklusif, serta maju menuju 
masa depan yang tangguh 
dan berkelanjutan. Melalui 
ACRF dan kesepakatan-
kesepakatan antara negara-

negara ASEAN tersebut, dapat disimpulkan bahwa ASEAN berpotensi besar dalam 
memainkan peranan penting untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19, baik untuk 
negara anggota ASEAN sendiri maupun negara mitra ASEAN. (Girta Yoga)

Mengenal Karakteristik Perak 
Bersama dengan emas dan 
logam golongan platina, perak 
termasuk dalam golongan 
logam mulia. Perak adalah 
salah satu logam yang paling 
mulia—paling tidak reaktif secara 
kimiawi—dari elemen transisi. 
Kelangkaan komparatif, warna 
putih cemerlang, kelenturan, 
keuletan, dan ketahanan perak 
terhadap oksidasi atmosfer, perak 
telah lama digunakan secara luas 
seperti untuk perhiasan.

Seperti emas, perak memiliki 
tingkat kemurnian. Bila emas 
biasanya memiliki kadar 99.9%, 
perak (yang biasa dipakai dalam 
perhiasan) memiliki tingkat 
kemurnian 92.5% dengan 7.5% 
tembaga. Tingkat kemurnian 
tersebut dengan sengaja dikurangi 
sebab perak dengan tingkat 

kemurnian tinggi memiliki sifat 
logam yang terlalu lunak dan tidak 
cocok sebagai perhiasan.

Sementara untuk perak batangan, 
terdapat dua jenis tingkat 
kemurnian, yaitu 99.9% dan 
99.95%. Semakin tinggi tingkat 
kemurnian, semakin baik. Perak 
produksi PT Antam biasanya 
dengan tingkat kemurnian 
99.95%. 

Perak dinilai memiliki konduktivitas 
listrik dan termal tertinggi 
dibanding jenis logam lainnya. 
Pencampuran perak dengan 
unsur-unsur seperti nikel atau 
paladium digunakan dalam 
kontak listrik, seperti pembuatan 
sirkuit listrik tercetak dan sebagai 
pelapis endapan uap untuk 
konduktor elektronik. Perak juga 
digunakan sebagai katalis karena 

kemampuannya yang unik untuk 
mengubah etilen menjadi etilen 
oksida, yang merupakan prekursor 
banyak senyawa organik. 

Pemanfaatan Perak Secara 
Global
Perak memiliki sejarah yang 
sangat panjang. Bukti pertama 
penambangan perak tercatat 
sejak 3000 SM di Turki dan 
Yunani. Sebelumnya, masyarakat 
kuno telah melakukan pemurnian 
perak dengan cara memanaskan 
bijih perak dan meniupkan udara 
ke atasnya, sebuah proses yang 
disebut cupellation—dengan 
pemahaman bahwa perak tidak 
bereaksi dengan udara, tetapi 
logam dasar seperti timbal dan 
tembaga yang teroksidasi dan 
terpisah dari logam mulia. Secara 
historis, penggunaan utama perak 
adalah dalam bentuk moneter, 

Perak: Alternatif
Ekonomis Logam Mulia
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yakni dalam bentuk cadangan 
batangan dan koin. Lalu, pada 
tahun 1960-an, permintaan perak 
untuk keperluan industri, khususnya 
industri fotografi, sangat tinggi 
hingga melebihi total produksi 
tahunan dunia. Pada awal abad 
ke-21, kamera digital memang 
telah menggantikan kamera film, 
tetapi permintaan perak dari sektor 
lain—seperti perak dan perak 
berlapis, ornamen, perhiasan, 
koin, komponen elektronik, dan 
sel fotovoltaik—tetap tinggi secara 
signifikan.

Perak Untuk Perhiasan
Apa yang membuat perak lebih
berharga bagi pasar daripada 
mineral lainnya? Keindahannya. 
Logam yang menarik dan reflektif 
ini telah memikat pria dan wanita 
sejak lama. Dari sifatnya, perak 
juga sangat tahan lama dan 
mudah dibentuk. 

Selama berabad-abad, perak telah 
digunakan dalam pembuatan 
berbagai barang mewah seperti 
perhiasan, peralatan makan, dan 
seni rupa. 

Saat ini, lebih dari 40% konsumsi 
perak berasal dari segmen ini. 
Adapun perak yang digunakan 
untuk perhiasan antara lain perak 
sterling, Silvadium, dan Argentium. 

Perak sterling adalah jenis yang 
paling umum dipergunakan 
untuk kerajinan dan perhiasan. Di 
Indonesia, perak sterling dikenal 
sebagai perak 925. Keunggulan 
dari perak sterling ini adalah 
beratnya yang ringan serta mudah 
dibentuk.

Perak Untuk Industri Kesehatan
Perak memiliki sejarah panjang 
dan menarik sebagai antibiotik 
dalam perawatan kesehatan 
manusia. Lebih mendalam, 
perak telah dikembangkan untuk 

digunakan dalam pemurnian air, 
perawatan luka, prostesis tulang, 
bedah ortopedi rekonstruktif, 
perangkat jantung, kateter dan 
peralatan bedah. Perak juga 
digunakan sebagai pembalut luka, 
krim, dan lapisan antibiotik pada 
perangkat medis dengan toksisitas 
yang rendah. 

Saat ini, banyak rumah sakit 
menanggulangi kasus infeksi 
dengan peralatan media yang 
dilapisi perak. Sifat antimikroba 
perak telah menempatkan elemen 
ini dalam buku utama ilmu 
kedokteran, dimana perak telah 
digunakan untuk mencegah infeksi 
luka selama ratusan tahun. Perak 
untuk industri yang lebih luas. 
Perak juga merupakan bahan 

penting untuk keperluan industri, 
terutama terkait sifatnya sebagai 
konduktivitas termo-elektro, 
serta keuletan, kelenturan, dan 
kepekaannya yang tinggi terhadap 
cahaya. 

Logam ini digunakan secara luas 
dalam berbagai segmen elektronik 
yang tumbuh pesat, seperti panel 
surya, pencahayaan LED, layar 
fleksibel, layar sentuh, tag RFID, 
teknologi seluler, dan pemurnian 
air. Itulah yang menyebabkan 
begitu banyaknya alat elektronik, 

seperti keyboard komputer atau 
pemutar musik, mengandalkan 
perak. Paduan perak juga 
lebih lanjut digunakan dalam 
kedokteran gigi, fotografi, hingga 
pembangkit listrik tenaga nuklir. 
Perak juga membantu menjaga 
pesawat untuk tetap tinggi di 
udara. 

Koefisien gesekannya yang buruk 
(sifatnya licin) menjadikannya 
bahan yang cocok untuk melapisi 
bantalan bola yang digunakan 
pada mesin jet.

Industri Perak di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu 
produsen terkemuka untuk perak 
mentah di dunia. Sebagai salah 
satu negara pengrajin perak, 

Indonesia diperkirakan akan 
terstimulasi oleh membaiknya 
data-data perekonomian AS. 
Sebab, AS sebagai negara tujuan 
eksportir memiliki posisi yang 
penting selain Eropa.

Jadi, sementara perak akan 
diperdagangkan secara kasar 
sejalan dengan emas sebagai 
barang yang akan ditimbun, 
persamaan permintaan atau 
penawaran industri untuk logam 
memberikan pengaruh yang sama 
kuatnya pada harganya.

Seberapa Kompak Perak 
dengan Emas?
Sementara signifikansi nyata dari 
rasio emas dan perak adalah 
subjek perdebatan yang intens, 
ada hubungan historis antara 
harga emas dan perak. Secara 
umum, saat harga emas bergerak 
naik atau turun, harga perak akan 
mengikuti.

1. Sebagai safe-haven
Perak, bersama dengan emas, 
dianggap sebagai aset investasi 
yang aman. Artinya, perak 
dipandang mempertahankan nilai 
dan daya beli lebih baik daripada 
mata uang kertas dan aset tertentu 
lainnya ketika ada ketidakpastian 
ekonomi. Jika masalah ekonomi 
tersebut berubah menjadi krisis, 
umumnya ada tekanan ke atas 
yang signifikan dalam harga perak 
dan logam mulia lainnya.

Sisi lain dari masalah ini adalah 
bahwa ekonomi yang kuat dan 
bersemangat dapat menurunkan 
permintaan perak dari investor 
dan pembeli lain, sebagai safe-
haven. Sementara ekonomi yang 
optimis juga akan menghasilkan 
permintaan perak yang lebih 
besar dalam aplikasi industri dan 

Indonesia juga masuk dalam 
10 besar negara pengekspor 
perhiasan di dunia dengan pangsa 
pasar mencapai 4%. Ekspor 
perhiasan Indonesia mencapai 
US$2,05 miliar di tahun 2018 
dan menempati peringkat ke-9 di 
dunia.

Di sisi lain, industri kerajinan perak 
di Indonesia mampu berdaya saing 
di pasar internasional dengan 
berbagai keunggulannya, seperti 
desain dan kualitas produknya. 
Seiring perkembangan teknologi, 
sektor ini masih mengandalkan 
buatan tangan para pengrajinnya 
dalam proses produksi. Produk-
produk pengrajin dalam negeri 
ini telah mampu menembus pasar 
ekspor, antara lain ke negara-
negara Eropa, Timur Tengah, Asia, 
dan Amerika Serikat.

Di tahun 2018, Kotagede 
merupakan salah satu klaster 
atau kelompok industri kerajinan 
perak yang sudah lama dikenal 
dan masih lestari. Pengrajin perak 
di Kotagede terkenal dengan 
produknya yang unik, halus dan 
telaten dalam menggarap produk 
peraknya sehingga menghasilkan 
karya seni bernilai tinggi. Untuk 
itu, Kementerian Perindustrian 
mendorong sektor yang mayoritas 
skala industri kecil dan menengah 
(IKM) ini ke arah klaster karena 
para pelaku usahanya akan 
mudah mendapatkan bahan baku 
dan memasarkan produknya.

Faktor Penggerak 
Harga Perak

“Apapun pasarnya, 
selama tidak 

ada intervensi, 
maka harga akan 

terbentuk oleh 
aksi beli dan jual 

oleh pelaku pasar. 
Harga komoditas 

yang komplementer 
dan komoditas 
yang substitusi 

akan saling 
mempengaruhi. ”

Harga perak didorong oleh 
spekulasi dan penawaran dan 
permintaan, seperti kebanyakan 
komoditas. Harga perak terkenal 

sangat fluktuatif dibandingkan 
dengan emas karena pasar 
yang lebih kecil, likuiditas pasar 
yang lebih rendah dan fluktuasi 
permintaan antara industri 
dan penyimpanan nilai guna. 
Kadang-kadang, hal ini dapat 
menyebabkan valuasi yang luas di 
pasar, menciptakan volatilitas.
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perhiasan, sebagai komoditas 
sensitive risiko.

Untuk emas, dan perak, 
pendorong harga utama akhir-
akhir ini bukanlah begitu banyak 
penawaran dan permintaan, 
tetapi ketidakpastian. 12 bulan 
terakhir telah diisi dengan 
peristiwa geopolitik besar seperti 
ketegangan antara AS dan 
negara lain seperti Korea Utara, 
China dan Iran. 

Ketegangan dan perkembangan 
lainnya, seperti dampak ekonomi 
yang sangat besar dari pandemi 
virus COVID-19, tak lain tak 
bukan telah menjadi sumber 
perhatian utama bagi investor 
di pasar logam mulia. Investor 
logam mulia juga sangat 
mengikuti rencana suku bunga 
Fed. 

Pemotongan suku bunga 
umumnya positif untuk harga 
fisik perak dan emas batangan, 
karena ketika suku bunga lebih 
rendah, lebih menguntungkan 
untuk berinvestasi dalam logam 
mulia daripada produk yang 
dapat menghasilkan bunga.

2. Sempat jadi perbincangan 
hangat
Harga logam mulia perak 
menembus di atas US$30 atau 
Rp422.000 (asumsi Rp 14.060/
US$) per ons untuk pertama 
kalinya sejak 2013 pada Senin 
(1/2/2021). Trennya terus naik 
diduga dipicu investor ritel yg 
mulai masuk ke bursa komoditas 
usai ramai di media sosial bahwa 
ritel akan kembali menyerang 
investor institusi di AS. Saham 
global rebound dari aksi jual tajam 
minggu lalu dan harga perak 
melonjak pada hari yang sama 
karena investor ritel memperluas 
pertempuran yang dipicu media 
sosial mereka dengan Wall Street 
untuk mendorong perak ke level 
tertinggi delapan tahun.

Apa benar kenaikan kontrak 
silver murni dari sana? Atau 
ada efek lain?
Katalis dari reli baru-baru ini 

Nyatanya, tampak pada grafik 
di atas bahwa penarikan 
kembali di angka 8% dalam 
waktu kurang dari sehari, telah 
menggarisbawahi kesulitan yang 
dihadapi investor kecil. 

Hal tersebut tak terelakkan bahkan 
ketika mereka menggabungkan 
kekuatan dalam mempengaruhi 
pasar perak global, dimana 
valuasi pasar dengan transaksi 
senilai $6 miliar terjadi. Hal 
ini kembali mengkonfirmasi 
transparansi pasar komoditas.

Investasi Perak
Perak, seperti logam mulia 
lainnya, dapat digunakan sebagai 
lindung nilai terhadap inflasi, 
deflasi, atau devaluasi. Seiring 

Menutup posisi dalam keadaan sedikit 
rugi dengan tujuan untuk mencegah 
kerugian yang lebih besar sudah menjadi 
hal yang lumrah dalam melakukan 

transaksi di pasar berjangka. Bahkan, aksi tutup 
posisi rugi atau cut loss ini menjadi salah satu aspek 
terpenting dalam perencanaan trading.

Memang sejatinya, aksi cut loss ini tidak mudah. Banyak 
faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor 
psikologis yang biasanya disertai dengan sejumlah 
pertanyaan seperti apakah saya harus menutup posisi? 
Atau, bagaimana jika setelah saya tutup posisi harga 
akan berbalik? Atau, apakah keputusan untuk tutup 
posisi sudah tepat? Keraguan-keraguan sudah pasti 
akan dirasakan para pelaku pasar yang tidak memiliki 
dasar rencana trading yang kuat. Sehingga, sebelum 
memulai trading, traders perlu menetapkan pada level 
mana ia perlu melakukan cut loss. Pada dasarnya ada 
sejumlah metode dasar yang dapat digunakan untuk 

menentukan kapan dan dimana harus melakukan 
cut loss, walau harus dipahami bahwa tidak semua 
keputusan akan berujung dengan baik.
 
Beberapa caranya yang dapat digunakan adalah 
dengan mengandalkan teknik analisis dasar, yakni:

1. Analisis Teknikal: Support-Resistance
Support dan resistance dapat digunakan sebagai 
batas penentu apakah suatu tren perdagangan akan 
berlanjut atau tidak, serta apakah sebuah posisi harus 
ditutup karena perubahan tren tersebut. Dalam praktik 
cut loss, penggunaan support-resistance tergolong 
lebih mudah untuk diamati, karena ketika suatu 
harga bergerak dari arah tren yang diharapkan dan 
menembus support-resistance maka sebuah posisi 
layak untuk ditutup.

CUT LOSS? Siapa
Takut?!

tampaknya merujuk pada 
optimisme terhadap pemulihan 
aktivitas global yang masih 
cenderung tinggi. Melihat ke 
belakang, harga komoditi perak 
juga memang sudah berada 
dalam tren naik sejak kuartal 
pertama tahun 2020 lalu, 
yakni sejak awal mula pandemi 
COVID-19 dimulai. 

Meski sebagian besar 
penggunaannya adalah di 
bidang industri, hal tersebut 
tidak menyurutkan investor untuk 
melakukan pembelian perak 
sebagai aksi lindung nilai atau 
sebagai aset alternatif ketika 
pasar saham global dan kondisi 
ekonomi global kurang sehat, 
sebab perak masih tergolong 
sebagai logam mulia.

dengan faktor-faktor tersebut, 
penting bagi calon investor untuk 
memahami perbedaan antara 
spekulasi dan investasi, serta 
investasi jangka pendek dan 
jangka panjang. 

Sifat pasar perak yang perlu 
digarisbawahi adalah harganya 
bereaksi cepat terhadap faktor-
faktor jangka pendek seperti yang 
dikutip di atas. Para spekulan dan 
end-user, seperti para pelaku 
industri, perlu memperhatikan 
perubahan yang cepat ini guna 
memitigasi risiko dari fluktuasi 
harga.

Di sisi lain, sebagian besar 
investor jangka panjang lebih 
tertarik untuk mengevaluasi tren 
yang diindikasikan oleh faktor-

faktor utama di balik penggerak 
harga perak. 

Kunci dari pandangan panjang 
berinvestasi di perak adalah 
menikmati perlindungan yang 
ditawarkannya, mengambil 
keuntungan jika memungkinkan, 
dan para analis masih menilai 
bahwa nilai kepemilikan 
perak akan meningkat secara 
substansial di tahun-tahun 
mendatang. (Muhammad Dzaki 
Adani)
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Sebagai contoh, pada gambar pertama terlihat harga 
bergerak dalam tren naik, kemudian terdapat sinyal 
bullish dengan terbentuknya pola bullish harami di 
atas level support $1850. 

Dengan kondisi tersebut dan menggunakan analisis 
support-resistance, maka transaksi akan ditutup 
apabila harga menembus zona $1850.  

Pada gambar kedua terlihat bahwa harga menembus 
zona $1850 dan perlu dilakukan cut loss. Jika tidak, 
maka kerugian dapat berkembang hingga $25 
($1850 dikurangi $1825). 

Yang perlu diwaspadai dari metode ini adalah potensi 
terjadinya false break, atau harga yang menembus 
level support-resistance lalu kembali ke tren semula.
Jika hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan 
adalah move on ke transaksi yang selanjutnya dan 
memperbaiki metode analisis atau penentuan waktu 
cut loss, seperti menambahkan konfirmasi dengan 
menggunakan pola-pola candlestick.

2. Analisis Fundamental
Sejatinya, harga akan sangat mudah terombang-
ambing oleh rilisnya isu-isu fundamental. Biasanya 
sebuah tren panjang akan terbentuk mengikuti sebuah 
isu fundamental, sebagai contoh pada saat Amerika 
Serikat melakukan stimulus moneter, hal ini akan 
berdampak negatif pada mata uang USD. 

HARGA EMAS 
SAAT QE

HARGA EMAS 
SAAT QE
DIHARAPKAN
BERAKHIR

Happy Anniversary

Terima kasih telah berkontribusi memajukan industri perdagangan
berjangka komoditi Indonesia.

PT PRUDENT INTERNATIONAL BERJANGKA 
yang ke-1st

Hal ini akan membuat tren USD menjadi turun/
bearish, namun demikian jika terjadi perubahan 
isu fundamental seperti Amerika Serikat yang 
menghentikan stimulus moneter atau beralih kepada 
pengetatan moneter, hal ini akan membuat sebuah 
tren berbalik.

Yang perlu diwaspadai dari metode ini adalah potensi 
terjadinya “riak-riak” pada harga yang dapat membuat 
posisi merugi, seperti rilis data ekonomi atau adanya 
sebuah isu jangka pendek yang berlawanan dengan 
isu utama sebuah negara. 

Rilis data ekonomi atau isu jangka pendek tersebut 
dapat membuat harga bergerak berlawanan dari tren 
besar utama, namun dapat membuat posisi terbuka 
yang dimiliki menjadi rugi.

Sebagai kesimpulan, cut loss adalah sebuah 
kemampuan penting yang perlu dipelajari dan terus 
diasah. Sebab, setiap kali trader akan melakukan 
cut loss, berbagai pertanyaan yang memicu untuk 
mempertahankan cut loss akan selalu muncul dan 
akan sangat berbahaya bagi kesehatan modal 
seorang trader; meskipun, adakalanya posisi yang 
sudah ditutup alih-alih berbalik arah, tren harga 
kembali bergerak sesuai perkiraan dan mencapai titik 
ambil untung. (Nikolas Prasetia)



20 ICDX BULLETIN - FEBRUARY 2021

ICDX Group Office
Midpoint Place Lt. 22-23, Jl. H. Fachrudin No.26, RT.9/RW.5, 
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 10250, Indonesia.

Indonesia Commodity
and Derivatives Exchange

icdxgroupicdxgroup


