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MANFAAT PERDAGANGAN BERJANGKA

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan perubahannya disahkan dengan menimbang
berbagai manfaat di mana dapat dilihat dalam Bab I Undang Undang tersebut. Berikut
adalah pertimbangannya:

• Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang 
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

• Bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian
nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif;

• Bahwa dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, 
Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat
pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam
mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif;

• Bahwa agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan
usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan
terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian
hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, 
maka diperlukan landasan hukum yang kuat;

• Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-
undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.



HEDGING

Memiliki kontrak jual 100 troy 
oz (10 lot) dalam 1 bulan

Penjual emas akan
menerima $1000 

lebih sedikit

"Hedging memungkinkan pelaku untuk 
melakukan mitigasi risiko yang diakibatkan 

pergerakan harga komoditi"



Penjual emas dapat menjual
10 lot kontrak

GOLDUD ICDX dengan
harga $ 1.290 / oz saat ini

Penjual emas rugi $1000 
ketika dia harus menjual 10 

lot (100 oz)

Penjual emas mendapatkan
untung $1000 ketika dia sudah

menjual 10 lot (100 oz)

Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan
di pasar derivatif tersebut dapat digunakan

untuk mengkompensasi kerugiannya di pasar
fisik, sehingga sama saja dengan seolah-olah

dia bisa menjual pada harga $1.290/oz.



FUTURES

“Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar
untuk membeli atau menjual komoditi dengan

penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam
kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

(Undang-Undang No.10 Tahun 2011 pasal 1 butir 5)



VOLUME REGISTRASI TAHUNAN SPA 
MENCAPAI RATA-RATA 6 JUTA LOT, 
SEMENTARA VOLUME TRANSAKSI 

MULTILATERAL HANYA MENCAPAI RATA-
RATA 1 JUTA LOT PER TAHUN

GRAFIK VOLUME TAHUNAN 
MULTILATERAL MENUNJUKKAN TREN 
NAIK SEMENTARA GRAFIK VOLUME 
REGISTRASI SPA SULIT MENCAPAI 

LEVEL PENCAPAIN 2011-2012



Perbedaan Lingkungan Transaksi Multilateral 
dengan Bilateral

TRANSAKSI MULTILATERAL (BURSA) TRANSAKSI BILATERAL (SPA)

Banyak penjual dan banyak pembeli Satu penyelenggara, banyak peserta

Order driven Price driven

Terjadi Price Discovery Tidak terjadi Price Discovery

Memungkinkan terciptanya Price Reference Tidak memungkinkan terciptanya Price Reference

Transaksi terjadi di dalam Bursa Transaksi terjadi di luar Bursa (registrasi ke Bursa)

Sarana mitigasi resiko (hedging) lebih lengkap Sarana mitigasi resiko (hedging) terbatas

Transaksi Multilateral di dalam Bursa terjadi secara transparan, akuntabel, serta memberikan kesetaraan
bagi semua pelaku sehingga memungkinkan terbentuknya pasar yang kredibel yang mampu menjadi
tempat untuk proses Price Discovery serta aktivitas mitigasi resiko (hedging).



GOFX SEBAGAI JEMBATAN

PBK SAAT INI
Transaksi Bilateral, 
Mayoritas spekulatif,
No Price Discovery,
Biaya transaksi tinggi,
Minim pilihan produk
multilateral

MASA DEPAN PBK
Transaksi Multilateral di dalam
Bursa,
Sarana Mitigasi Resiko
(Hedging),
Adanya Price Discovery,
Biaya transaksi relative murah,
Banyak pilihan produk
multilateral

Hingga saat ini data menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia karna satu dan lain hal menjadi lebih terbiasa untuk
bertransaksi dalam lingkungan SPA, diperlukan sebuah jembatan (bridging) agar pelaku mulai belajar bertransaksi dalam
lingkungan BURSA. Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka ICDX meluncurkan GOFX.



GOFX memberikan pilihan lebih bagi para pelaku pasar untuk bertransaksi, baik

untuk mendapatkan keuntungan finansial maupun untuk melakukan mitigasi resiko

dengan cara yang lebih efisien.

GOFX adalah produk instrumen derivatif yang terdiri atas

Kontrak Gulir Harian Emas, Kontrak Berjangka Minyak

Mentah & Kontrak Mata Uang Asing yang diperdagangkan

secara multilateral di dalam Bursa ICDX



Tahukah anda bahwa Emas adalah salah satu 
instrumen pengelola kekayaan tertua di 
dunia

Emas mengalami kenaikan harga yang tajam 
dalam 7 tahun terakhir dan telah 
membuktikan ketangguhannya untuk 
menahan krisis.

Emas merupakan instrumen investasi yang 
paling dicari karena mampu melindungi nilai 
aset terhadap inflasi.

Contoh Transaksi:
Seorang trader menganalisa pasar dan menemukan kemungkinan bahwa 

harga Emas akan mengalami kenaikan hingga $3  per ounce. Dia berfikir 

bahwa harga $1271 adalah harga yg tepat untuk membeli 3 kontrak dan 

berniat menjualnya ketika harga mencapai $1273 per ounce. Jika semua 

berjalan sesuai rencananya, maka hasilnya adalah:

Keuntungan = (Harga Jual – Harga Beli) x jumlah kontrak x nilai kontrak

= ($1273/ounce - $1271/ounce) x 3 x 10 ounce

=  $60

(Jika margin yang dipersyaratkan sebesar $260 per kontrak (±2%), maka nilai keuntungan

kotor yang didapatkan setara dengan 7.86% dari margin yang dijaminkan.)



Tahukah kamu bahwa naik turunnya harga 
minyak dunia sangat mempengaruhi 
perekonomian global.

Sebagai sumber bahan bakar utama harga 
minyak akan mempengaruhi biaya 
transportasi maupun biaya manufaktur 
sehingga mempengaruhi harga komoditi, 
barang dan jasa.

Minyak juga disebut “Emas Hitam” karena 
kelangkaannya serta mahalnya biaya 
ekstraksi.

Contoh Transaksi:
Seorang trader menganalisa pasar dan menemukan kemungkinan bahwa 

harga Minyak akan turun hingga Rp.15.000,- per barrel. Dia berfikir bahwa 

harga Rp.945.000,-/barrel  adalah harga yg tepat untuk menjual 3 kontrak 

dan berniat membelinya ketika harga mencapai Rp.935.000,- /barrel. Namun 

fakta berkata lain dan harga malah bergerak naik hingga Rp.955.000,- per 

barrel, maka hasilnya adalah:

Keuntungan = (Harga Jual – Harga Beli) x jumlah kontrak x nilai kontrak

= (Rp.945.000,-/barrel- Rp.955.000,-/barrel) x 3 x 100 barrel

= - (Rp. 3.000.000,-)

(Jika margin yang dipersyaratkan sebesar Rp.4.000.000,- per kontrak (±4%), maka 

nilai kerugian yang diderita setara dengan 26.45% dari margin yang dijaminkan.)



Tahukah kamu bahwa pasar valuta asing 
merupakan pasar terbesar di dunia 
dengan nilai transaksi mencapai $5 
trilyun secara global.

Mata uang merupakan instrumen yang 
sangat sensitif terhadap perubahan 
situasi ekonomi dan politik.

Pasar mata uang adalah pasar yang 
paling aktif dan memiliki volatilitas yang 
tinggi.

Contoh Transaksi:
Seorang trader menganalisa pasar dan menemukan kemungkinan bahwa 

Nilai tukar Euro akan menguat terhadap Dollar hingga 150 pips (0,00150) . 

Dia berfikir bahwa harga 1.16500 adalah harga yg tepat untuk membeli 2 

kontrak dan berniat menjualnya ketika harga mencapai 1.16650 EUR/USD. 

Jika semua berjalan sesuai rencananya, maka hasilnya adalah:

Keuntungan = (Harga Jual – Harga Beli) x jumlah kontrak x nilai kontrak

= (1,16650 EUR/USD – 1,16500 EUR/USD) x 2 x 10.000 EUR

=  $30

(Jika margin yang dipersyaratkan sebesar $250 per kontrak (±2%), maka nilai 

keuntungan kotor yang didapatkan setara dengan 6,4% dari margin yang dijaminkan.)



PELAKU PASAR

Bursa adalah tempat bertemunya banyak penjual & pembeli dengan berbagai

latar belakang serta motif dan kepentingan yang berbeda.

Transaksi yg terjadi akan membentuk harga dan menjadikannya sebagai acuan

bagi bisnis maupun sebagai tempat untuk melakukan mitigasi resiko finansial.



“The Future of Trading”

ICDX meluncurkan GOFX dengan seperangkat kondisi yang 

menjadikannya bisa menjadi referensi untuk Trading di masa 

depan :

 Trading secara langsung di Bursa yang terorganisir, dimana 

pembentukan harganya terjadi secara transparan serta dapat 

diakses oleh setiap pelaku pasar dalam kesetaraan yang sama.

 Standar keamanan yang tinggi serta perlindungan yang 

memadai dengan seperangkat aturan yang menjamin 

pemenuhan hak & kewajiban masing-masing pihak baik 

pembeli maupun penjual.

 Cross-Margining yang memungkinkan aktifitas trading bisa 

dilakukan dengan cara yang jauh lebih murah & efisien.

 Platform trading yang memungkinkan implementasi “artificial 
intelligents”.



TRANSAKSI MULTILATERAL BURSA 
& REGISTRASI TRANSAKSI 

BILATERAL SPA



Transaksi akan terjadi 

ketika harga & jumlah 

sepadan.

ALUR TRANSAKSI MULTILATERAL



ALUR REGISTRASI SPA

Sistem Perdagangan Alternatif 
terjadi secara bilateral (antara 
dua pihak) dalam pasar OTC 

(Over The Counter) yang 
berarti di luar Bursa, namun 
berdasarkan peraturan yang 

berlaku semua transaksi wajib 
di registrasikan ke Bursa.
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FOLLOW KAMI DI :

Jl. Prapatan no. 16, Senen
Jakarta 10410 - Indonesia
P: +62 21 3002 7788
F: +62 21 3002 7789
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