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Disclaimer: 
Analisa merupakan dokumen internal perusahaan, dirangkum dari berbagai sumber, tidak dijamin 100% keakurasiannya. 

 

Emas Akan Memainkan Peran Besar 

Dalam 'Reset Moneter' Global Karena 

Dolar AS Kehilangan Dominasinya 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Emas diperkirakan akan kembali menjadi standar dalam pencetakan uang (standar emas). 

• Tren de-dolarisasi sudah mulai dipelopori oleh aliansi negara-negara yang tergabung dalam 

BRICS. 

• Perkembangan geopolitik antara China dan AS akan semakin memburuk dengan 

Pernyataan Pelosi bahwa Taiwan adalah negara merdeka. 

• Secara fundamental semua indikator sangat mendukung terhadap kenaikan harga emas. 

Pengaturan ulang moneter global tidak dapat 

dihindari, karena mata uang fiat semakin 

melemah disebabkan pencetakan uang yang 

berlebihan. Dolar AS kemungkinan lengser 

sebagai mata uang cadangan global dan 

digantikan oleh mata uang yang didukung oleh 

komoditas termasuk emas. 

Sistem uang yang didukung komoditas muncul 

karena sistem uang kertas tidak bisa bertahan 

lama. Sistem moneter internasional perlu 

diatur ulang dengan uang yang didasarkan 

pada emas atau komoditas lain, seperti pada 

abad ke-19. 

Tren menuju de-dolarisasi sudah terlihat 

dengan Rusia, China dan India bersama 

negara-negara BRICS meluncurkan mata uang 

cadangan global baru. Mereka ingin memiliki 

mata uang baru berdasarkan komoditas, 

sebagaimana mencetak uang berdasarkan 

standar emas di abad ke-19. 

Ketegangan China dan Taiwan 

Secara geopolitik, hubungan antara China dan 

AS juga semakin memburuk setelah Pelosi 

dalam perjalanannya ke Taiwan, secara 

terbuka menyatakan Taiwan adalah negara 

merdeka, yang langsung dibantah China. 
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Beijing mengklaim bahwa Taiwan adalah 

provinsi ‘nakal’ China. 

Ketegangan geopolitik antara China dan AS 

akan mendukung kenaikan harga emas sebagai 

safe haven, dengan melihat pengalaman 

sebelumnya perang antara Russia dan Ukraina 

yang mendorong harga emas melambung 

tinggi. Terlebih China dan AS, dua-duanya 

merupakan kekuatan ekonomi terbesar global. 

Banyak analis memperkirakan emas akan 

mengalami reli yang signifikan setelah 

perlambatan inflasi. Angka CPI AS Juli ternyata 

di bawah ekspektasi, dengan inflasi tahunan 

berjalan di 8,5%, setelah sebelumnya di angka 

9,1% bulan Juni. Data CPI yang lebih rendah 

dari yang diperkirakan, terjadi didorong oleh 

penurunan harga energi. Harga energi 

diperkirakan dapat terus turun dalam jangka 

pendek karena permintaan yang menurun 

selama musim panas, tetapi tekanan inflasi 

dapat kembali mencuat setelah memasuki 

musim dingin dan kebutuhan energi 

meningkat. Kondisi ini memicu keyakinan 

investor bahwa the Fed akan menaikkan suku 

bunga 50 basis poin pada pertemuan 

September mendatang, alih-alih 75 bps.  

Sebaliknya, global kini dihadapkan pada 

ancaman krisis pangan dengan keterbatasan 

pasokan gandum. Konsumen mungkin 

menghadapi kenaikan harga gandum pada 

paruh kedua 2022, termasuk Indonesia 

sebagai pembeli gandum terbesar kedua di 

dunia. 

Dari peristiwa yang sudah atau akan terjadi 

harga emas memang akan mengalami naik dan 

turunnya nilainya berdasarkan perubahan nilai 

dolar. Meskipun sering mengalami perubahan 

harga yang disebabkan oleh perubahan nilai 

dolar, investasi emas tetap menjadi bagian 

penting karena sifatnya yang anti inflasi dan 

lindung nilai. Emaskita hadir sebagai salah satu 

pilihan dalam investasi emas batangan, 

Perhiasan juga bisa menjadi pilihan lain untuk 

masyarakat yang lebih suka menabung emas 

dalam bentuk perhiasan.
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