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Harga Emas Sedikit Bullish, Namun 

Investor Ritel Masih Bersikap Bearish 

Karena Harga Tertahan di Sekitar 

$1.700 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Dunia saat ini sedang menghadapi masalah inflasi yang tinggi, tak terkecuali Indonesia. 

Akhir pekan lalu pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak 

(BBM)  subsidi jenis Pertalite dan Solar. 

• Berkaca pada 2013 dan 2014, saat BBM subsidi dinaikkan sekitar 30%, inflasi langsung 

melesat hingga lebih dari 8%. 

• Walaupun harga emas dunia melemah, jika nilai tukar rupiah ikut melemah terhadap 

dollar, maka harga emas domestik akan tetap terkerek naik.

Pasar emas berada dalam posisi genting dan 

support di level $1.700 akan diuji minggu 

depan karena ada sedikit keyakinan di pasar 

bahwa harga emas kembali bullish, dilansir dari 

Survei Emas Mingguan Kitco News Weekly. 

Wall Street tetap berkeyakinan sedikit bullish 

dalam waktu dekat karena dolar AS dinilai 

terlalu tinggi; namun, sentimen bearish di 

antara investor ritel telah meningkat ke level 

tertinggi selama multi-tahun. Sentimen 

bearish muncul karena dolar AS terlihat akan 

mengakhiri minggu di level tertinggi di atas 109 

poin. 
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Dunia saat ini sedang menghadapi masalah 

inflasi yang tinggi, tak terkecuali Indonesia 

meskipun dibandingkan negara lain di Asia 

Tenggara, inflasi di Indonesia belum terlalu 

tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 

inflasi pada Agustus sebesar 4,69% (yoy) 

melandai dari bulan sebelumnya 4,94% yang 

merupakan level tertinggi sejak 2015. Meski 

melandai bukan tidak mungkin ke depannya 

inflasi akan kembali melesat. Hal itu yang 

mendorong pemerintah menaikkan harga 

bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis 

Pertalite dan Solar. Berkaca pada 2013 dan 

2014, saat BBM subsidi dinaikkan sekitar 30%, 

inflasi langsung melesat hingga lebih dari 8%. 

Saat inflasi tinggi, emas merupakan aset yang 

paling banyak dicari karena secara tradisional, 

emas merupakan aset lindung nilai terhadap 

inflasi. Namun saat ini kondisinya berbeda, 

karena  bank sentral di berbagai negara kini 

bersikap agresif menaikkan suku bunga untuk 

menurunkan inflasi yang sudah tidak 

terkontrol, alhasil harga emas malah 

melempem. 

Berdasarkan data Refinitiv, harga emas dunia 

pada perdagangan Kamis (1/9/2022) merosot 

0,86% ke kisaran US$ 1.965/troy ons, tidak 

jauh dari level termurah 15 bulan yang dicapai 

pada Juli lalu. Sepanjang tahun ini, pelemahan 

emas dunia tercatat sekitar 7%. Merosotnya 

harga emas dunia membuat harga emas 

batangan di dalam negeri juga melempem. 

Perbedaan arah emas dunia dengan emas 

domestik tidak lepas dari nilai tukar rupiah 

yang melemah sekitar 4% (ytd). Ketika rupiah 

melemah, maka harga emas dunia yang 

dibanderol dengan dolar AS akan menjadi lebih 

mahal ketika dikonversi ke rupiah. Alhasil, 

harga emas domestik masih mampu bertahan. 

Saat ini suku bunga The Fed akan menjadi 

penentu arah harga emas dunia, begitu juga 

dengan emas batangan di dalam negeri. Jika 

melihat pendapat dari Suki Cooper, analis 

logam mulia di Standar Chartered, saat ini bisa 

jadi waktu yang tepat untuk membeli emas. 

Suki mengatakan harga emas dunia tidak akan 

turun jauh dari US$ 1.700/troy ons. "Emas 

kemungkinan tidak akan turun lebih jauh, 

sebab hampir semua risiko penurunan sudah 

ter-price in di pasar," kata Suki sebagaimana 

dilansir Kitco, Rabu (31/8/2022). Suki 

mengatakan emas memang menghadapi 

tekanan yang besar, tetapi di sisi lain ada 

beberapa hal yang mampu menahan 

penurunan lebih jauh, yakni kekuatiran akan 

risiko resesi serta permintaan di pasar fisik. 

Meski demikian, banyak analis melihat harga 

emas dunia masih akan tertekan bahkan 

hingga satu tahun ke depan. Sebabnya, bank 

sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed 

masih akan mengambil langkah agresif untuk 

menaikkan suku bunga dan menahannya di 

level tinggi dalam waktu yang cukup lama 

dalam rangka mencapai target inflasi. 

Di sisi lain, Bart Melek, kepala komoditas 

global di TD Securities mengatakan, emas 

masih akan sulit menguat setidaknya hingga 

akhir 2023. "Tidak ada sesuatu yang bisa 

membuat pergerakan harga emas ke atas 

sampai kita melihat The Fed berbalik 

memangkas suku bunganya. Dan itu tidak akan 

terjadi, setidaknya hingga akhir 2023," kata 

Melek, sebagaimana dilansir Kitco, Jumat 

(26/8/2022). Artinya, jika harga emas dunia 

tidak turun jauh ke bawah US$ 1.700/troy ons 

maka harga emas domestik juga tidak akan 

mengalami pergerakan besar. 

Jika mengacu pada pendapat keduanya, saat 

ini bisa menjadi level bottom bagi emas, dan ke 

depannya berpeluang menguat, meski dalam 

waktu yang cukup lama. Tetapi sekali lagi hal 

tersebut merupakan proyeksi, pasar finansial 

bergerak sangat dinamis, sehingga pergerakan 

besar bisa terjadi sewaktu-waktu, entah itu ke 

atas atau ke bawah. Ketika emas dunia 

tertekan, emas domestik pun masih akan sulit 

menguat, kecuali jika nilai tukar rupiah jeblok 

akibat kenaikan harga Pertalite. 
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EmasKITA dengan berat 1 gram kemarin 

dibanderol Rp 918.400/batang, termurah 

dalam 6 bulan terakhir. Meski demikian, 

sepanjang tahun ini harga emas batangan 

EmasKITA berpeluang naik Rp 11.000/gram 

dibandingkan harga akhir 2021. Kenaikan emas 

dalam pecahan 1 gram tercatat naik 1,17% 

year-to-date (ytd). 

Darin Newsom, presiden Darin Newsom 

Analysis, mengatakan bahwa dia tetap optimis 

bahwa pasar emas dapat menarik beberapa 

bargain hunting dan memantul dari support 

sekitar $1.700 minggu ini; namun, ia 

menambahkan bahwa prospek emas jangka 

menengah dan jangka panjang terlihat suram. 

"Dolar AS terlalu tinggi dan beberapa aksi 

ambil untung dapat mendukung emas dalam 

waktu dekat," katanya. "Tetapi Anda tidak 

dapat mengabaikan fakta bahwa investor 

masih ingin memiliki dolar AS karena mereka 

melihatnya sebagai aset dan arus teraman di 

luar sana."Newsom menambahkan bahwa 

meskipun volatilitas harian meningkat di pasar 

emas, tren yang lebih luas tetap ada. 

Jika memang saat ini diperoyeksi menjadi level 

bottom bagi emas, maka merupakan 

momentum yang tepat untuk membeli emas.
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