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Pertumbuhan ekonomi suatu negara selalu dimulai dari 
unit yang kecil: individu. Semakin banyak transaksi, 
laju perputaran ekonomi pun semakin cepat. Disinilah 
sektor keuangan mendapat peran penting. Banyaknya 
ragam instrumen keuangan yang dapat diakses oleh 
berbagai lapisan masyarakat, tentu akan meningkatkan 
nilai dan jumlah transaksi yang berkontribusi dalam 
perekonomian negara secara kolektif. Dalam THE 
SOURCE Issue 11, kami akan mengajak Anda melihat 
produk derivatif sebagai sarana pendalaman pasar di 
Indonesia.

Mungkin banyak dari kita belum mengetahui 
apa itu derivatif. Secara harfiah derivatif 
adalah suatu instrumen finansial yang 

nilainya berasal dan bergantung pada nilai dari 
aset (komoditi) yang mendasarinya. Bisa dikatakan, 
derivatif adalah instrumen finansial turunan dari aset 
tertentu (komoditi). 

Pasar derivatif muncul sekitar tahun 1950-an di 
Amerika Serikat. Pada saat itu, Chicago Board of 
Trade (CBOT) dan New York Mercantile Exchange 
menjadi bursa komoditi pertama dengan fungsi 
sebagai sarana manajemen risiko. Kini, pasar 
derivatif global sudah bernilai 1 kuadriliun dolar! 

Instrumen keuangan derivatif sudah bisa kita temukan 
di hampir seluruh pasar keuangan dalam berbagai 
bentuk dan aset dasar, seperti suku bunga, kurs tukar, 
ekuitas, indeks saham dan komoditi. Emas, sebagai 
salah satu komoditi populer sebagai investasi, juga 
tersedia dalam bentuk derivatif. 

Mengenal Emas Derivatif Lewat 
Percakapan Masa Depan

Setelah sukses melaksanakan webinar Percakapan 
Masa Depan seri Kelola Emas Kekinian, yang 

ICDX Group Insight

membahas tentang emas fisik dan emas digital, 
ICDX kembali hadir dengan Percakapan Masa 
Depan - Kelola Emas Kekinian: Emas Derivatif 
untuk memperkenalkan produk emas dalam bentuk 
derivatif dan peluang yang muncul bersama dengan 
instrumen finansial ini.

Seri emas derivatif ini terbagi dalam dua sesi, yaitu 
pengenalan derivatif yang dilaksanakan tanggal 
13 November 2020 dan cara bertransaksi derivatif 
secara legal dan aman pada tanggal 27 November 
2020. Kedua sesi ini diharapkan mampu memberikan 
perspektif baru kepada masyarakat umum terkait 
perdagangan emas dan peluangnya. Masyarakat 
ternyata cukup antusias terhadap emas derivatif, 
terlihat dari hampir 1000 pendaftar dan banyaknya 
pertanyaan yang muncul selama sesi diskusi dalam 
kedua sesi. 

Pada sesi pertama, partisipan diperkenalkan pada 
konsep dasar emas derivatif, serta peluang pasarnya. 
Lalu, pada sesi kedua, partisipan diperkenalkan 
dengan salah satu produk emas derivatif yang tersedia 
di Indonesia, yakni GOFX, sekaligus bagaimana cara 
bertransaksinya. Materi dibawakan oleh Business 
Development Manager ICDX, Dedi Prasetyo. 
 
Selanjutnya, Percakapan Masa Depan akan terus 
mengadakan seri-seri lainnya untuk membahas 
peluang dari berbagai jenis komoditi dan instrumen 
finansial. (Btari Nadine)

Percakapan Masa Depan:
Emas Derivatif
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Membership Membership

Octa Investama 
Berjangka 

Kembangkan 
Sayapnya

Setelah beberapa kali mendapatkan penghargaan 
sebagai pialang terbaik dan volume transaksi yang terus 
meningkat di bursa ICDX, PT Octa Investama Berjangka 

kini mengembangkan sayapnya dengan membuka kantor 
cabang baru. Mari simak bincang-bincang ICDX bersama 
Direktur Utama Octa Investama Berjangka, Zulfikar Reza.

Boleh diceritakan secara singkat tentang Octa Investama 
Berjangka, seperti nilai dan visi yang diangkat?

Kami sudah berdiri tahun 2013, tetapi waktu itu kami masih 
menggunakan nama Multi Mulia Investama Berjangka. 
Kemudian, kami melakukan rebranding di bulan April 
2019 dengan mengubah nama menjadi Octa Investama 
Berjangka. Kami membawa konsep yang berbeda dari segi 
culture perusahaan, teknologi, dan peningkatan layanan 
dibanding brand sebelumnya. 

Perubahan yang kami usung meliputi transaksi yang lebih 
cepat, tidak ada rekut, dan promo-promo yang kami 
berikan kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan visi kami, 

yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah kami 
agar mendapat pengalaman trading forex dan komoditi 
dengan berbagai instrumen yang kami tawarkan.

Bagaimana Octa Investama Berjangka memulai 
kiprahnya di dunia pialang berjangka yang cukup 
kompetitif? Apa saja tantangan-tantangan besar yang 
berhasil dilalui?

Tantangan terbesar bagi kami adalah adanya image negatif 
terhadap industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 
Misalnya, kerugian nasabah yang tidak sesuai dengan 
aturan, scam, ataupun server yang lambat requote sehingga 
banyak trader yang complaint. Maka dari itu, kami 
mengutamakan memberikan kecepatan dan kemudahan 
dari sebelumnya dalam hal deposit dan withdrawal 
nasabah. 

Itulah hal-hal yang kami hadapi pada saat itu. Kami pun 
melakukan rebranding untuk bisnis atau entitas kami 
dengan mengutamakan kecepatan layanan trading dan 
banyak kemudahan-kemudahan lain yang kami siapkan. 

Kami juga banyak memberikan layanan cheat kepada 
nasabah dan sekarang sedang mempersiapkan kantor 
cabang yang lebih besar di Jakarta, sehingga bisa 
menjangkau dan melayani lebih banyak nasabah. Mereka 
bisa datang ke kantor kami untuk mendapatkan layanan 
dan edukasi yang kami sediakan. 

Dengan segala keterbatasan di tahun ini akibat 
pandemi COVID-19, bagaimana Octa Investama 
Berjangka melakukan penyesuaian untuk 
mempertahankan performa yang baik?

Sejak rebranding kami berkembang cukup pesat. Justru sejak 
pandemi diumumkan sampai saat ini, kami dalam grafik 
yang meningkat tajam. Kami belum melihat penurunan 
karena kiat-kiat kami dalam memberi layanan lebih. 

Volume perdagangan yang kami catatkan sejak pandemi 
diumumkan hingga saat ini meningkat cukup signifikan. Hal 
ini dikarenakan trading sendiri adalah suatu bisnis yang bisa 
dilakukan dari rumah, atau dari mana saja, tanpa harus ke 
kantor. Kita bisa lihat online business seperti e-commerce 
tumbuh luar biasa, demikian juga dengan online trading 
yang bisa dilakukan oleh teman-teman traders di mana 
pun. Bisa di rumah, di kantor, di jalan, di mana pun mereka 
berada. 

Kami juga proaktif dalam memberikan layanan dan 
bantuan apabila nasabah mengalami kesulitan, dimana 
tim customer service kami menyerap segala feedback dari 
nasabah agar kami dapat membuat program-program 
yang lebih baik untuk nasabah kami. 

Sebagai anggota ICDX dan ICH, Octa Investama 
Berjangka telah menunjukkan peningkatan jumlah 
transaksi yang cukup signifikan di ICDX. Bagaimana 
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Membership Bursa Komoditi

upaya Octa Investama Berjangka dalam menjaga 
kualitas pelayanan terhadap nasabah dan memperoleh 
kepercayaan calon nasabah baru?

Kami memberikan kemudahan dari awal. Pertama, dengan 
rebranding kami melakukan promosi terhadap nasabah 
atau di luar nasabah kami, baik trader maupun non-trader, 
untuk bisa kami berikan pengarahan tentang pengalaman 
bisnis ini. Kemudian, seiring dengan peningkatan ini, 
terus terang kami cukup kuwalahan untuk melayani para 
nasabah. Maka, kami memutuskan untuk membuka 
kantor cabang baru untuk bisa merekrut staf-staf baru dan 
melayani lebih banyak nasabah. 

Setiap tindakan kami sudah sesuai dengan perencanaan 
kami. Misalnya, karena nasabah semakin banyak, kami 
memerlukan lebih banyak staf dan kantor yang lebih besar. 
Nasabah juga bisa berkunjung, bertemu dengan jajaran 
direksi perusahaan maupun pelatihan. Namun, dalam 
situasi seperti sekarang, kami akan melaksanakan pelatihan 
secara online dan mungkin akan banyak berkolaborasi 
dengan ICDX. 

Kabarnya Octa Investama Berjangka akan memperluas 
kiprahnya dengan membuka kantor cabang baru. 
Bagaimana update terkininya? Apa yang diharapkan 
melalui cabang baru ini?

Kami memerlukan kantor cabang baru yang lebih besar 
karena setelah rebranding, kami ada perkembangan 
pesat terhadap jumlah nasabah yang kami layani, serta 
volume transaksi kami yang meningkat. Sehingga, kami 

memubutuhkan tenaga-tenaga ekstra untuk memberikan 
pelayanan maksimal, seperti penambahan customer service 
atau bagian keuangan. 

Berhubung kantor pusat kami di Thamrin tidak mencukupi, 
kami memutuskan untuk membuka kantor cabang di 
Jakarta, tepatnya di Sudirman. Kami bisa melayani lebih 
banyak nasabah dan bisa mengakomodasi apabila 
nasabah-nasabah datang untuk pelatihan-pelatihan.

Kami kini sedang mempersiapkan program pelatihan untuk 
nasabah dan juga karyawan kami di tahun 2021. Kami juga 
mengharapkan dukungan dan koordinasi dari ICDX sebagai 
bursa kami, karena kami hanya terdaftar di satu bursa saja 
yaitu ICDX. Dukungan dan kolaborasi dengan ICDX untuk 
memberikan pelatihan pada staf-staf dan nasabah kami 
agar memperoleh wawasan terkait instrumen trading, kiat-
kiat trading, dan edukasi lainnya yang dapat kita berikan 
baik dari tingkat dasar, menengah, atau advanced. 

Terakhir, apa visi Octa Investama Berjangka
di tahun 2021?

Target utama kami adalah menjadi pialang berjangka yang 
menjadi pilihan utama para traders di Indonesia. Kami 
akan memberikan pelayanan terbaik, sehingga volume 
perdagangan kami akan meningkat, volume bisnis kami 
pun meningkat, serta menaikkan peringkat kami sebagai 
pialang dalam industri PBK. Perkembangan kami meski di 
tengah pandemi membuat kami optimis bahwa tujuan kami 
di 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum memilih instrumen mana yang tepat untuk mulai 
bertransaksi komoditi, Anda dapat memperhitungkan 
beberapa aspek penting. Pertama, seberapa familiar 

atau seberapa dalamnya pengetahuan Anda terhadap 
suatu komoditi. Kedua, toleransi pribadi terhadap risiko 
dengan modal yang dimiliki, yang mana dapat dikaitkan 
dengan seberapa agresifnya pergerakan valuasi komoditi 
di pasar. Kemudian, jika memungkinkan, evaluasi terhadap 
karakteristik dari masing-masing produk yang tersedia di 
bursa komoditi dan derivatif.

Tak Kenal Maka Tak Sayang: Pelajari Karakternya
Yang membedakan komoditi dari instrumen finansial lain 
adalah komoditi terstandardisasi dan dapat diperdagangkan 
dengan valuasi yang ada. Sederhananya, dua unit yang 
sama dari komoditi tertentu seharusnya memiliki harga 

yang seragam di mana pun di dunia dan karakternya dapat 
dipelajari. Komoditi secara umum dapat dibagi menjadi 
empat kategori besar:

1. Logam mulia 
Kelompok komoditi ini meliputi emas, perak, platina, dan 
tembaga. Pasar logam mulia cenderung menawarkan 
keragaman dan pertumbuhan yang momentumnya 
menggambarkan sentimen pasar saati ini. Logam mulia 
– dalam hal ini dikerucutkan pada emas – sudah familiar 
digunakan dalam perhiasan, teknologi, sebagai cadangan 
aset oleh bank sentral, dan investor. 

Emas sendiri merupakan aset investasi yang terbilang aman 
dan memiliki fungsi lindung nilai terhadap inflasi. Saat Dolar 
AS turun misalnya, bisa diprediksi bahwa harga emas akan 

Trading Komoditi:
Mulai dari Mana?
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naik. Investor juga dapat memutuskan untuk berinvestasi 
dalam logam mulia sebagai lindung nilai terhadap periode 
inflasi tinggi atau devaluasi mata uang.

2. Pertanian
Komoditi pertanian meliputi minyak sawit, jagung, kedelai, 
gandum, beras, kakao, kopi, kapas, dan gula. Sebagai 
negara yang kaya akan komoditi pertaniannya, hasil tani 
menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat Indonesia. Hal 
ini mendorong kita untuk lebih sensitif dan awas terhadap 
pergerakan harga komoditi pertanian di pasar riil. 

Bagi Anda yang berminat mengeksplorasi sektor pertanian, 
Anda perlu menaruh perhatian Anda pada faktor-faktor 
seperti pertumbuhan penduduk, struktur pasokan dan 
permintaan, musim panen, hari raya besar utama, hingga 
cuaca.

3. Energi
Energi meliputi minyak mentah, minyak pemanas, gas 
alam, dan bensin. Perkembangan ekonomi global dan 
berkurangnya produksi minyak dari sumur minyak yang 
sudah mapan di seluruh dunia secara historis menjadi 
katalis utama di belakang fluktuasi harga komoditi dari 
sektor energi. 

Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami pasar komoditi 
di sektor energi, Anda perlu menyadari bagaimana 
fase berjalannya aktivitas perekonomian global. Setiap 
pergeseran produksi yang diberlakukan oleh Organisasi 
Negara Pengekspor Minyak (OPEC), sebagai pemegang 
kendali politis aktivitas produksi minyak, serta isu geopolitik 
dapat berdampak besar pada harga komoditi di sektor 
energi.

4. Valuta asing 
Perdagangan valuta asing (valas) adalah pola transaksi di 
mana valuasi mata uang diperdagangkan. Mata uang yang 
penting bagi untuk melakukan perdagangan internasional 
dan bisnis antarnegara membuat perdagangan valas 
menjadi penting. Suku bunga, arus perdagangan, 
pariwisata, kekuatan ekonomi, dan risiko geopolitik adalah 
beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dan 
permintaan mata uang tertentu. 

Pergerakan penawaran dan permintaan tesebut menciptakan 
volatilitas harian di pasar valas, sehingga muncul peluang 
untuk memperoleh keuntungan dari perubahan yang 
meningkatkan atau mengurangi nilai suatu mata uang 
dibandingkan dengan mata uang lain yang menjadi 
pasangannya. Mata uang yang diperdagangkan sebagai 
pasangan akan memunculkan asumsi berkebalikan. 
Misalnya, USD/JPY. Perkiraan bahwa JPY akan melemah 
sama dengan perkiraan bahwa USD akan menguat. 

Kenali Diri: Profil Risiko dan Ekspektasi
Penting bagi Anda untuk memahami gagasan di balik 
adanya risiko dan bagaimana hal itu berlaku bagi Anda. 
Membuat keputusan investasi yang tepat tidak hanya perlu 
penelitian sekuritas Anda, tetapi juga pemahaman akan 
kondisi keuangan dan profil risiko Anda. Anda harus memiliki 
gagasan tentang berapa banyak waktu dan uang yang 
mereka miliki untuk diinvestasikan dan besar pengembalian 
(return) yang diinginkan untuk memperkitakan sekuritas 
apa yang sesuai untuk tingkat toleransi risiko Anda. 

Secara garis besar, profil risiko dapat dirangkum sebagai 
berikut:

Bagan di atas memang belum mewakilkan persepsi secara 
ilmiah, tetapi memberikan pedoman bagi Anda ketika 
ditawarkan pada opsi yang berbeda (dalam hal ini kontrak 
berjangka). Bagian atas grafik mewakili profil, dimana 
seseorang berani mengambil risiko kerugian yang lebih 
tinggi dengan ekspektasi potensi keuntungan yang juga 
ditawarkan dalam harga yang sesuai. Sebaliknya, di bagian 
bawah terdapat model perdagangan yang jauh lebih aman, 
tetapi menawarkan potensi pengembalian yang lebih 
rendah.

VOLATILITAS
Secara umum, volatilitas dapat diartikan sebagai 
kecenderungan statistik pasar untuk naik atau turun tajam 
dalam periode waktu tertentu. Peluang terbesar dan yang 

terbaik ditawarkan oleh pasar komoditi yang likuid karena 
perdagangan terjadi dengan frekuensi yang lebih besar. 
Kondisi pasar dan perdagangan yang terus berubah 
membuat mencipatakan peluang perdagangan yang fokus 
pada momentum bagi beberapa komoditi. 

Meskipun volatilitas pasar dapat menjadi tolak ukur yang 
informatif, menghitung dan menafsirkan volatilitas adalah 
proses yang kompleks. Gejolak pasar dapat memberi 
tahu Anda banyak hal tentang keamanan investasi Anda. 
Semakin volatile suatu pasar, semakin tinggi risikonya. 

Untuk menentukan volatilitas setiap komoditi, Anda perlu 
memahami kebutuhan tingkat margin berjangka, atau 
jumlah yang dibutuhkan bursa berjangka sebagai deposit 
(dalam kata lain: jaminan). Margin didasarkan pada 
berbagai faktor, tetapi sebagian besar berkaitan dengan 
perubahan harga harian kontrak yang diperdagangkan 
dalam bursa. 

Banyak peluang yang terbuka bagi Anda untuk terjun 
langsung ke dalam perdagangan komoditi. Diversifikasi 
tetap menjadi tujuan utama seorang trader untuk 
memperoleh peluang yang lebih besar dari karakteristik 
tiap komoditi yang berbeda-beda dan mencapai porsi 
portofolio yang seimbang. Mulailah dari yang kecil. Pelajari 
dia (komoditinya), kenali dirimu (profil risikonya), kenali 
sikapnya (volatilitas) untuk membantu memastikan bahwa 
produk pilihan Anda dalam mengawali perjalanan trading 
sudah tepat. (M. Dzaki Adani)
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Rubrik Utama

Pesta Demokrasi
AS 2020: Reaksi
dan Ekspektasi

Respon Pasar Selama Pekan Pemilu

Pemilu AS yang penuh aksi sejak digelar pada 3 November 
2020 lalu, akhirnya mencapai klimaks dengan kandidat 
partai Demokrat Joe Biden sebagai pemenang. Berdasarkan 

perhitungan suara paling aktual yang menunjukkan kemenangan 
Biden, para pemimpin di seluruh dunia pun mengucapkan 
selamat kepada Biden atas kemenangannya, termasuk Justin 
Trudeau dari Kanada, Johnson dari Inggris, dan Angela Merkel 
dari Jerman. Menurut para pengamat, Biden kini mewarisi banyak 
pekerjaan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, 
perekonomian yang simpang-siur, dan meningkatnya ketegangan 
sosial dan budaya.

Rubrik Utama

Pergerakan indeks Dolar AS (DXY) sebagai refleksi utama 
respon pasar terhadap tajuk pemilu, telah menyerap 
sentimen dari banyaknya pelaku pasar yang optimis–
bahkan sejak hari pertama pemilu–bahwa kemenangan 
oleh Joe Biden dan administrasinya kemungkinan akan 
membebani mata uang AS lebih lanjut.

Ketika Joe Biden disinyalir akan memenangkan posisi 
orang nomor satu di Gedung Putih, Presiden Donald Trump 
mengadopsi sikap berjuang, membuat klaim palsu untuk 
merusak pemungutan suara yang tidak sesuai keinginannya 
tanpa memberikan bukti, mengatakan lawannya terlibat 
dalam penipuan, dan pencurian pemilu, tuduhan yang 
telah dia buat jauh sebelum hari pemilu.

Kombinasi laporan kemenangan Trump di Florida dan 
Karolina Utara, serta gelombang negatif yang bergema 
mengikuti konfrontasi Trump, ikut meluas ke aksi demonstrasi 
berdalih pembelaan yang mengancam stabilitas pemilu 
dan memicu suasana risk-off. Hal ini sempat mendorong 
USD dengan karakter utamanya sebagai safe-haven 
untuk kembali menyentuh zona 94.00. Situasi ini tidak 
berlangsung lama, dimana USD terkoreksi dengan masih 
solidnya ekspektasi kemenangan Biden yang dikonfirmasi 
oleh hasil perhitungan di beberapa negara bagian besar 
seperti Arizona.

Seiring dengan semakin kredibelnya hasil kemenangan 
Biden, suasana pasar pun stabil untuk menjaga sentimen 

risk-on yang kembali menekan posisi USD di papan pasar 
keuangan terhadap rival-rivalnya. Dalam rentang waktu 
pemilu, indeks Dolar AS (DXY) telah mencatatkan kerugian 
di sekitar 2% untuk kembali mendekati zona 92.00 – level 
konsolidasi terendah sejak pertengahan tahun 2018.

Proyeksi Pasar Global terhadap Implikasi Hasil Pemilu

Tingkat kebijakan luar negeri
Banyak investor memperkirakan pemerintahan Biden 
akan sedikit mengambil dan merevisi kebijakan Trump 
sebelumnya, menjadi lebih konservatif bagi AS dan rival-
rivalnya. Trump cenderung menganggap perdagangan dan 
kerja sama internasional sebagai sesuatu yang merugikan 
AS seperti yang tercermin dalam keluarnya AS dari North 
Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) dan Kemitraan Trans 
Pasifik (TPP). Dengan motonya “America First,” Trump juga 
selama ini fokus menarik kembali investasi AS di luar negeri 
untuk agar dikembalikan ke dalam negeri.

Satu hal yang semakin jelas adalah hubungan AS-Iran yang 
dampaknya secara luas diantisipasi oleh dunia, terutama 
pasar minyak. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan 
jelang akhir sesi perhitungan suara, bahwa dia berharap 
pemerintahan AS berikutnya tidak dapat membuat Teheran 
tunduk pada kebijakan Trump yang dianggap menekan 
secara maksimal dengan menghukum sanksi terhadap Iran 
sejak penarikannya pada 2018 dari perjanjian nuklir penting. 
Terkait perang dagang, yang sejak tahun 2018 didominasi 
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Rubrik Utama

Kendati demikian, segala prospek dampak kemenangan 
Biden dalam jangka pendek akan sangat tergantung 
terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri AS dari dampak 
negatif pandemi COVID-19. Namun, dalam strategi 
menyongsong perubahan ke depan, Indonesia tengah 
menunjukkan keseriusannya untuk melakukan pemetaan 
produk unggulan dan potensi ekspor ke Amerika yang saat 
ini akan difasilitasi untuk penetrasi lebih besar. (M. Dzaki)

oleh China sebagai rival utama, pemerintahan yang akan 
datang, pimpinan Biden diharapkan akan mengambil 
sikap yang lebih damai dalam hubungan perdagangan. 
Namun, terpilihnya Biden sebagai Presiden ke-46 AS 
tidak serta merta akan menghentikan perang dagang AS 
dengan Cina. Sebab, permasalahan antara kedua negara 
raksasa ini “sangat dalam,” mulai dari dominasi AS di 
dunia, manipulasi mata uang di Cina, dan lain-lain. Meski 
begitu, Biden memang akan lebih “bersahabat” dalam 
hal kerja sama internasional dibandingkan Trump dan 
akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sehingga 
akan memberikan dampak positif kepada perdagangan 
internasional.

Tingkat kebijakan dalam negeri
Partai yang dinaungi Biden (Demokrat) dikenal dengan 
tujuan kebijakan moneter yang berpusat pada penciptaan 
lapangan kerja sektor publik dan peningkatan belanja 
pemerintah. Dukungan untuk undang-undang tentang 
masalah-masalah seperti perawatan kesehatan universal, 
hak pendidikan dan proyek pekerjaan umum yang luas 
semuanya dapat dikaitkan dengan percepatan pengesahans 
stimulus tambahan yang selama ini diharapkan secara luas 
oleh rakyat AS.

Di sisi lain. investor dan pedagang juga seringkali tertekan 
terhadap potensi pemilihan kepemimpinan Demokrat, 
karena asosiasi luas partai ini dengan prinsip-prinsip 
sosialisme, pemerintahan yang besar, dan tarif pajak 
perusahaan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, kepastian stimulus masih 
belum dapat diproyeksi secara jelas. 
Bisa dikatakan dengan keyakinan 
relatif bahwa AS akan diarahkan oleh 
pemerintah (Senat dan Kongres) yang 
terpecah setidaknya untuk dua tahun ke 
depan. Hal itu tampaknya mengurangi 
ruang lingkup untuk stimulus fiskal 
berskala besar. Dengan pemikiran 
ini, peningkatan sentimen mungkin 
terbukti cepat berlalu. Suasana risk-
on yang lebih luas mungkin melemah 
setelah Biden secara luas dinyatakan 
sebagai pemenang karena pasar 
mulai mempertimbangkan langkah 
selanjutnya – dan membantu valuasi 
USD untuk menggerakkan papan pasar 
global.

Ekspektasi Indonesia
Datang dengan ucapan selamatnya kepada Joe Biden, 
Presiden RI Joko Widodo menyatakan kesiapan dan 
penantiannya terhadap keberlanjutan hubungan kerja 
sama administrasinya dengan Biden dalam memperkuat 
kemitraan strategis Indonesia-AS, serta mendorong kerja 
sama di bidang ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme 
untuk kepentingan kedua negara.

Sejumlah pengamat juga mengekspektasi bahwa Indonesia 
berpeluang untuk memperoleh dampak positif dari 
bangkitnya perekonomian global pasca kemenangan Biden. 
Pertama, ada peluang kenaikan harga produk komoditas 
yang menjadi andalan ekspor Indonesia – yang tercatat 
unggul dalam hal komoditas barang penolong, bahan 
baku mentah, produk peternakan, kimia dan farmasi, 
serta kayu. Perlu digarisbawahi, dengan ekspektasi skema 

pendekatan fair trade yang akan diusung Biden, Indonesia 
dapat mengambil peluang perdagangan ke AS dengan 
meningkatkan kualitas produk yang berkaitan dengan 
beberapa aspek potensial untuk meningkatkan daya saing 
produknya, seperti lingkungan hidup.

Di sisi lain, para pelaku pasar dalam negeri juga menantikan 
aliran modal yang diharapkan akan mengalir ke Indonesia 
baik dalam bentuk portofolio maupun FDI (Foreign Direct 
Investment) atau investasi asing langsung dari anggaran 
belanja AS di beberapa negara, khususnya Indonesia. 

Terkait belanja negara, Biden berjanji akan memberikan 
stimulus fiskal yang jauh lebih besar yakni sekitar US$ 
2,5 triliun selama periode 2021-2024. Hal ini terlihat dari 
pernyataan Biden terkait beberapa fasilitas tentang minimum 
corporate tax di perusahaan-perusahaan di luar AS, yang 
mana akan mendorong FDI AS di beberapa negara. 

Sebagai refleksi utama, pantauan menunjukkan bahwa 
apa yang disebut dengan “Biden effect” sudah mulai terasa 
di tanah air pasca Biden diumumkan menjadi pemenang 
dalam kontestasi Pilpres AS tersebut. Hal ini terlihat dari 
aliran dana asing yang masuk ke pasar modal Indonesia 
senilai Rp1,8 triliun dalam kurun waktu satu pekan sejak 
hasil pemilu mulai “terendus” kepastiannya oleh pasar. 
Sentimen positif ini tercermin dalam pergerakan Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah meroket sejak 5 
November menyambut potensi Biden untuk memenangkan 
pemilu dari hasil prediksi dan survei.

Rubrik Utama

Derivatif 
sebagai Sarana 

Pendalaman 
Pasar Keuangan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat 
dipengaruhi oleh seberapa besar kegiatan 
produksi dan konsumsi yang berjalan di negara 

tersebut, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun 
yang diperdagangkan ke luar negeri. Produk dan 
layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan 
kebutuhan konsumen agar dapat menghasilkan nilai 
ekonomi yang tepat dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas. 

Untuk itu, keterlibatan sektor-sektor makroekonomi 
menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Ada empat sektor makroekonomi 
penting, antara lain rumah tangga, bisnis (termasuk 
keuangan), pemerintah, dan eksternal. Keempat 
pelaku utama ini menjadi ujung tombak kegiatan 
ekonomi suatu negara. 
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Sektor keuangan menjadi sektor pendukung yang kuat 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran sektor 
ini haruslah menghasilkan efisiensi bagi para pelakunya, 
sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi yang tinggi 
dengan biaya yang rendah. Fungsi ini dalam sektor 
keuangan biasa disebut pendalaman pasar (financial 
deepening).

Pendalaman pasar tersebut akan mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan, dimana hal ini penting untuk 
keberlangsungan eksistensi sebuah negara. Pada praktiknya, 
banyak negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan memaksimalkan pendalaman pasar 
keuangan. Pendalaman pasar keuangan membutuhkan 
produk-produk keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh 
pelaku ekonomi untuk mendukung kegiatan bisnis dan 
ekonomi lainnya secara produktif. 

Dalam hal ini, pendalaman pasar keuangan yang dimaksud 
adalah terjangkaunya dan kemudahan akses atas produk-
produk keuangan terhadap seluruh level masyarakat, 
baik untuk kebutuhan rumah tangga, pengusaha, 
pemerintah, dan pihak eksternal. Berikut ada empat 
tahap dalam pendalaman pasar keuangan berdasarkan 
perkembangannya.

Tahap pertama dari pendalaman pasar adalah kemunculan 
industri perbankan. Perbankan mempunyai peran yang 
sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian. 
Sebagai komponen penting dalam sistem keuangan, bank 
mengalokasikan dana dari penyimpan dana kepada 
nasabah peminjam dana dengan tata cara yang efisien. 

Perbankan menyediakan jasa keuangan yang dapat 
menekan biaya dari alur masuk dan keluarnya dana oleh 
pihak-pihak yang terlibat. Layanan keuangan seperti ini 
dapat menolong berjalannya ekonomi yang lebih efisien.

Tahap kedua melibatkan industri pasar modal. Tahap ini 
biasanya muncul setelah sistem keuangan berkembang 
dengan banyaknya perusahaan yang mulai membuka 
informasi atas bisnisnya ke publik. 

Ketika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka pasar 
modal pun akan berjalan dengan baik. Nah, pasar modal 
yang berkembang akan menjadi komitmen jangka panjang 
(lebih dari 20 tahun) dari para investor pasar modal dalam 
memberikan modal kepada para pebisnis, dimana hal ini 
belum bisa dilakukan oleh perbankan.

Tahap ketiga ada pada kemunculan pasar yang berkembang 
dari pendapatan tetap (fixed income). Pasar ini mencakup 
pasar obligasi dan pasar uang, yakni pasar yang tersedia 
bagi pemerintah, institusi keuangan dan perusahaan besar 
untuk mencari dana melalui penerbitan surat hutang. 

Pasar obligasi menyediakan instrumen investasi yang baik 
untuk investor-investor jangka panjang, seperti dana pensiun 
dan perusahaan-perusahaan asuransi. Sedangkan, pasar 

uang menjadi tempat untuk mengatur likuiditas jangka 
pendek yang diperlukan dalam kuantitas yang besar.

Tahap terakhir adalah pasar derivatif. Derivatif sendiri 
merupakan instrumen keuangan yang berbentuk kontrak, 
dimana kontrak ini mengikat dua pihak yang ikut serta 
dalam transaksi dengan penyelesaian di masa depan. 
Nilai kontrak berasal dari aset-aset turunan seperti saham, 
obligasi, dan komoditas, serta dari variabel pasar seperti 
suku bunga, nilai tukar mata uang, indeks saham atau 
risiko kredit. 

Investor umumnya menggunakan instrumen derivatif untuk 
tiga tujuan, yaitu manajemen risiko, pencarian harga acuan, 
dan mengurangi biaya transaksi. Sebagai contoh, dalam 
model perbankan tradisional, perbedaan posisi jumlah 
antara aset dan liabilitas dalam waktu jatuh tempo tertentu 

Rubrik Utama

adalah risiko suku bunga yang harus dihadapi oleh bank. 
Derivatif mengurangi risiko ini, dimana instrumen derivatif 
sering kali memberikan kontribusi terhadap kecukupan 
modal, tingkat keuntungan, dan mengurangi potensi bank 
mengalami kegagalan bayar. 

Sebagai tambahan, bank-bank yang terlibat di pasar 
derivatif (seperti pada instrumen derivatif mata uang) dapat 
memenuhi kebutuhan manajemen risiko dari nasabah-
nasabahnya, baik perusahaan keuangan maupun non 
keuangan. Dalam prosesnya, ada biaya transaksi yang 
ditanggung oleh pengguna instrumen derivatif. Tetapi, 
biaya ini sangat rendah, sehingga biaya pendanaan pun 
juga rendah. 

Bagi perusahaan non-keuangan, instrumen derivatif akan 
membantu melakukan manajemen risiko atas volatilitas 

arus kas yang timbul dan kerugian akibat perubahan suku 
bunga, mata uang, harga komoditi, dan harga saham. 
Strategi lindung nilai yang tepat dengan menggunakan 
instrumen derivatif dapat terhindar dari nilai investasi yang 
turun yang disebabkan oleh arus kas yang tidak cukup. 

Informasi yang didapatkan dari pasar derivatif, seperti 
pencarian harga acuan, adalah keuntungan penting lainnya. 
Dalam pasar yang ideal, transaksi instrumen derivatif di 
bursa tidak akan memperlihatkan informasi baru, karena 
semua informasi terkait bisa diakses dan diketahui oleh 
khalayak pasar, termasuk para pelaku pasar.

Hal positif lain dengan adanya instrumen derivatif adalah 
kemampuan untuk menekan biaya transaksi ketika 
perbedaan harga beli dan harga jual semakin sempit. Pasar 
spot dengan instrumen derivatif seringkali lebih likuid dan 
biaya transaksinya lebih rendah dibanding pasar spot tanpa 
instrumen derivatif. 

Misalnya, seorang investor yang memiliki saham banyak 
dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, tetapi 
berharap dapat menghindari modal yang lebih besar 
untuk membelinya. Maka, investor tersebut dapat membeli 
instrumen derivatifnya untuk memperoleh hasil yang sama 
dengan biaya dan modal yang lebih rendah pula. 

Hadirnya instrumen derivatif dalam sistem keuangan 
negara akan memberikan kelengkapan infrastruktur dari 
pasar keuangan yang ada. Pendalaman pasar keuangan 
yang berkualitas akan memberikan dampak akselerasi 
ekonomi terhadap bisnis. Hal ini terjadi melalui produk 
keuangan di perbankan dan pasar modal (bursa efek), serta 
pengelolaan manajemen risiko yang baik melalui instrumen 
derivatif di bursa komoditi dan derivatif. 

Peningkatkan bisnis melalui pemodalan dengan biaya yang 
rendah dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi 
negara, dimana nilai ekonomi yang tinggi terbentuk karena 
dilakukannya lindung nilai terhadap risiko. Transparansi 
harga, kemudahan aksesibilitas, dan terjangkaunya 
instrumen derivatif melalui perdagangan multilateral dapat 
memberikan pendalaman pasar keuangan yang lebih luas 
kepada masyarakat. 

Hal ini tentu akan mendorong peningkatan partisipan yang 
terlibat dalam pasar. Dengan kebutuhan mereka masing-
masing, peningkatan jumlah partisipan akan menciptakan 
pasar keuangan yang lebih efisien. (Jericho Biere)
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Trading 101

Mengenal
Analisis
Support

Resistance

Formasi harga yang terbentuk dalam jangka waktu 
tertentu akan menunjukan sebuah perjalanan harga 
atau tren harga. Harga akan bergerak fluktuatif, 

bukan hanya garis lurus yang naik atau turun. Harga bisa 
saja bergerak naik atau turun, namun bisa juga bergerak 
berbalik dari tren pada titik tertentu. 

Lalu, bagaimana caranya memprediksi apakah tren harga 
akan berbalik? Dan sejauh mana fluktuasi akan terjadi? 
Salah satu metode untuk menjawab hal tersebut adalah 
analisis support-resistance.

Support merupakan level Permintaan (demand) suatu aset. 
Support menunjukkan level terendah dari sebuah perjalanan 
harga, sehingga dapat menjadi acuan bahwa perjalanan 
harga selanjutnya tidak menembus support. Sementara, 

Trading 101

Pada grafik, terlihat bahwa harga beberapa kali menguji 
level resistance (garis hijau) dan support (garis merah). 
Semakin sering kedua level tersebut diuji, maka akan 
semakin kuat level tersebut. Jika harga berhasil bergerak 
melampaui salah satu level, maka akan membentuk sebuah 
gerak yang signifikan dan memulai sebuah tren baru, yakni 
naik atau turun.

resistance merupakan level penawaran (supply) suatu 
aset. Resistance menunjukkan level tertinggi dari sebuah 
perjalanan harga, sehingga dapat menjadi acuan bahwa 
perjalanan harga selanjutnya tidak bergerak lebih tinggi dari 
level resistance.

Terdapat sejumlah cara untuk menentukan support-
resistance, antara lain dengan menggunakan acuan level 
tertinggi atau level terendah dan menggunakan alat analisis 
seperti Fibonacci Level.

Horizontal Support-Resistance
Pada jenis ini, level support-resistance akan berbentuk garis 
lurus. Biasanya, jenis level ini mengalami beberapa kali uji 
coba pada level yang sama atau minimal sebanyak dua kali 
dan menggambarkan harga tengah bergerak datar.

Diagonal Support-Resistance

Pada diagonal support-resistance, 
biasanya garis-garis yang 
menunjukkan naik-turun harga akan 
membentuk sebuah garis tren. Lalu, 
jika dibentuk sebuah garis dengan 
kemiringan yang sama dengan 
garis pertama dibentuk, maka akan 
terbentuk sebuah price channel.

Pada gambar di atas, terlihat bahwa kedua garis memiliki kemiringan yang sama dan menjadi level support. Pada tren 
naik seperti gambar tersebut, level support akan menjadi level paling penting karena jika harga berhasil menembus level 
tersebut, maka akan mengindikasikan adanya tren baru. Namun jika harga berhasil menembus level resistance, maka akan 
menandakan kenaikan harga yang cepat.
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Trading 101

Kombinasi Horizontal 
& Diagonal Support-
Resistance

Kedua jenis garis support-
resistance tersebut 
juga dapat digunakan 
secara bersamaan untuk 
memperkuat analisis tren 
dan support-resistance.

Fibonacci Level

Fibonacci level, yang biasanya menggunakan fitur dalam 
platform perdagangan bernama Fibonacci Retracement, 
bertujuan untuk mencari seberapa jauh harga yang bergerak 
dalam tren mengalami fluktuasi. Dalam tren naik misalnya, 
Fibonacci Retracement digunakan untuk mencari seberapa 
jauh harga akan bergerak turun dan kembali bergerak naik. 
Pada dasarnya, Fibonacci Retracement akan menggunakan 
persentase seperti 61.8% dan 38.2% yang didapatkan dari 

Dari gambar di atas, tampak bahwa harga yang bergerak 
dalam garis tren naik juga dapat digabungkan dengan 
garis horizontal support-resistance. Jika diperhatikan, level 
resistance yang berhasil ditembus akan menjadi level 
support. Hal tersebut juga dapat berlaku pada tren turun, 
yakni saat harga menembus level support, maka level 
support akan menjadi level resistance.

Namun dalam praktiknya, terdapat level 50% yang sebenarnya tidak didapat dari 
deret Fibonacci, tetapi merupakan perhitungan dan asumsi dasar bahwa harga dapat 

bergerak melawan arah tren hingga 50% dari level Low ke High.

Dalam tren naik, penggunaan Fibonacci Retracement 
adalah dengan menarik garis dari level terendah ke level 
tertinggi. Seperti gambar di atas, level terendah didapat 
di sekitar area 0.68360 dengan level tertinggi di area 
0.70510. Berdasarkan hal ini, didapatkan level 38.2%, 
50%, dan 61,8% yang menjadi level perhatian sebagai zona 

Dalam teorinya, menggambar garis support akan 
menggunakan level terendah, sementara menggambar garis 
resistance akan menggunakan level tertinggi. Namun pada 
sejumlah kasus, garis support dan resistance tidak perlu 
digambar secara tepat dari level terendah atau tertinggi, 
karena harga dapat bergerak bolak-balik di level-level 
tersebut dan masih melanjutkan tren semula. 

deret Fibonacci (Golden Ratio) berikut:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 
987,…

Deret Fibonacci didapatkan dengan menambahkan 2 angka 
ke kiri. Misalnya, 2 + 3 maka menjadi 5 atau 21 + 34 
maka menjadi 55. Persentase yang dipakai dalam Fibonacci 
Retracement seperti 61.8% (0.618) dan 38.2% (0.382) 
didapatkan dari pembagian angka ke sebelah kanan.

pembalikan harga. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa 
harga yang berada dalam tren naik kemudian mengalami 
penurunan hingga ke area 61.8% di sekitar level 0.69080, 
sebelum akhirnya kembali menguat ke level semula. 
(Nikolas Prasetia)
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