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SEKILAS TENTANG EMAS 
  

Emas sebagai logam adalah sebuah elemen kimia yang memiliki simbol 

Au dan nomor atom 79. Sifat kimia dari emas adalah “inert”, artinya emas 

tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas tetap akan berkilau 

walaupun sekian lama terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. 

 

Logam emas mempunyai kegunaan dalam berbagai industri. Tapi 

penggunaan utamanya adalah sebagai perhiasan dan alat transaksi 

perdagangan atau mata uang, keduanya merupakan sarana lindung nilai. 

Emas telah digunakan sebagai mata uang sejak lebih dari 5000 tahun 

yang lalu. 

 

Emas merupakan logam yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di 

semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun. 

Di Indonesia terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, yaitu 

yang berada di Tembaga Pura, Papua yang dikelola oleh PT. Freeport 

Indonesia.  
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EMAS DAN INFLASI 
 

Emas sering disebut dengan istilah “Barometer of fear”. Pada saat orang-

orang cemas dengan situasi perekonomian, mereka cenderung untuk 

membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Dua macam 

situasi ekonomi yang sering membuat orang cemas adalah inflasi dan 

deflasi. Emas telah terbukti sebagai sarana penyimpanan kekayaan yang 

tahan baik terhadap inflasi maupun deflasi. 

 

Salah satu bukti nyata ketahanan emas terhadap inflasi dapat kita lihat 

dari contoh berikut: Pada jaman Rasulullah Muhammad SAW, sekitar 

1400 tahun yang lalu, harga satu ekor kambing adalah seharga satu 

dinar. Satu dinar adalah sepotong emas dengan kadar 22 karat dan 

mempunyai berat sebesar 4.25 gram. Saat ini, seekor kambing dengan 

kualitas yang sama masih mempunyai harga yang ekivalen dengan satu 

dinar. 

 

Dapat kita lihat bahwa nilai emas sama sekali tidak terpengaruh oleh 

perubahan situasi ekonomi selama lebih dari 14 abad. Bandingkan 

dengan harga kambing kalau dihitung dalam rupiah. Sepuluh tahun lalu, 

uang sebesar 300 ribu rupiah bisa membeli seekor kambing yang bagus. 

Tapi sekarang, kambing yang bagus harus dibeli dengan uang lebih dari 

satu juta rupiah. 
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ANALISA HARGA EMAS 
 

Emas memiliki supply yang terbatas dan tidak mudah didapat, sementara 

permintaan terhadap emas tidak pernah berkurang, akibatnya harga 

emas cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

 

Pada kenyataan sehari-hari, harga emas tidak hanya tergantung kepada 

situasi permintaan dan penawaran, atau supply and deman. Harga emas 

juga dipengaruhi oleh situasi perekonomian secara keseluruhan.  

 

Berikut ini beberapa situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga 

emas: 

 

1. Perubahan kurs 

Melemahnya kurs dollar AS biasanya mendorong kenaikan harga emas 

dunia. Hal ini disebabkan karena para investor memilih untuk menjual 

mata uang dollar milik mereka dan kemudian membeli emas yang dinilai 

mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki. Sebagai contoh, pada 

saat buku ini ditulis (pertengahan oktober 2009) nilai tukar mata uang 

dollar terhadap mata uang lain terus menurun, sementara harga emas 

terus naik sampai ke level $1.070 per troy ounce yang merupakan harga 

emas tertinggi sepanjang sejarah. 

 

2. Situasi politik dunia 

Kenaikan harga emas pada akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003 terjadi 

sebagai dampak dari akan dilakukannya serangan ke Irak oleh sekutu 

yang dikomando AS. Pelaku pasar beralih investasi dari pasar uang dan 
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pasar saham ke investasi emas sehingga permintaan emas melonjak 

tajam. 

 

3. Suplai dan permintaan 

Salah satu contoh hal yang dapat mempengaruhi suplai dan permintaan 

(supply and demand) dari emas adalah seperti kejadian pada 

pertengahan tahun 1980. Pada saat itu, penjualan forward oleh 

perusahaan pertambangan selalu dipersalahkan atas terjadinya kenaikan 

pada harga emas. Dalam kerangka bisnis, sebenarnya perilaku 

perusahaan pertambangan tersebut masuk akal. Dengan melakukan 

penjualan forward ketika harga emas menguat, mereka dapat 

mengamankan harga output tambang pada harga yang cukup menarik. 

 

Contoh lainnya, kasus pada pertengahan tahun 1998 di mana harga 

emas terus merosot. Saat itu, bank-bank sentral di Eropa menyatakan 

akan mengurangi cadangan emasnya sehubungan rencana 

pemberlakuan mata uang euro. Harga emas langsung anjlok di sekitar 

290 dollar per troy ounce. 

 

4. Situasi ekonomi global 

Sekitar 80 persen dari total suplai emas digunakan industri perhiasan. 

Konsumsi perhiasan merupakan pengaruh yang besar pada sisi 

permintaan. 

 

Ketika kondisi ekonomi meningkat, kebutuhan akan perhiasan cenderung 

naik. Namun, dari data statistik terlihat kebutuhan akan perhiasan lebih 

sensitif terhadap naik turunnya harga emas dibanding kan meningkatnya 

kondisi ekonomi. 
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Jatuhnya tingkat kebutuhan perhiasan pada masa resesi di tahun 1982-

1983 terutama akibat naiknya harga emas secara simultan. Jatuhnya 

tingkat kebutuhan perhiasan di masa resesi awal 90-an lebih selaras 

dengan hal di atas, pada saat itu harga emas menjadi turun. 

 

Situasi ekonomi yang tidak menentu dapat mengakibatkan inflasi tinggi. 

Emas biasa digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi. Manfaat 

ini sudah dirasakan investor sejak lama. Dengan emas, investor 

mendapat perlindungan sempurna terhadap merosotnya daya beli. Ketika 

tahun 1978-1980 harga emas sedang booming; sementara inflasi di AS 

naik dari 4 persen menjadi 14 persen, harga emas naik tiga kali lipat. 

 

5. Suku bunga 

Ketika tingkat suku bunga naik, ada usaha yang besar untuk tetap 

menyimpan uang pada deposito ketimbang emas yang tidak 

menghasilkan bunga (non interest-bearing). Ini akan menimbulkan 

tekanan pada harga emas. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga 

emas akan cenderung naik. 

 

Secara teori, jika suku bunga jangka pendek naik, harga emas turun. Di 

Indonesia teori ini tidak selalu berjalan. 

 

Pada tahun 1998, karena nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap mata 

uang dollar AS, pemerintah menaikkan tingkat suku bunga secara 

signifikan. Harapannya, menahan laju kenaikan nilai tukar dollar AS. 

Akibatnya, walaupun tingkat suku bunga naik, harga emas juga naik. 
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EMAS SEBAGAI SARANA INVESTASI 
 

Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk 

memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan 

pertambahan nilai dari emas dinilai tidak terlalu besar dalam jangka 

pendek dibandingkan dengan investasi di bursa saham misalnya.  

 

Tapi ada periode-periode tertentu dimana investasi emas dalam jangka 

pendek menghasilkan return yang lebih tinggi, bahkan jika dibandingkan 

dengan investasi di bursa saham dan deposito atau obligasi. Sebagai 

contoh, dari awal September hingga pertengahan oktober 2009, harga 

emas telah naik lebih dari 10%. Nilai ini jauh lebih tinggi dari keuntungan 

yang bisa diperoleh dari deposito misalnya. Mengingat pada saat yang 

sama, suku bunga SBI dipatok hanya sebesar 6,5% per tahun. Jadi 

keuntungan dari investasi emas dalam satu bulan pada periode tersebut 

masih lebih tinggi daripada keuntungan yang bisa didapat dari deposito 

selama satu tahun. 

 

Walau demikian, kita mesti menyadari bahwa harga emas pun tidak 

selamanya naik. Ada masa-masa tertentu pula dimana harga emas 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berikut ini grafik perubahan 

harga emas selama sepuluh tahun terakhir.  
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Dari grafik diatas kita bisa melihat bahwa walaupun harga emas bisa naik 

dan turun, tetapi dalam jangka panjang selalu memiliki kecenderungan 

untuk meningkat. Harga emas saat ini telah mengalami kenaikan lebih 

dari 300% dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kalau kita rata-

ratakan, berarti harga emas telah mengalami kenaikan lebih dari 30% tiap 

tahun.  

 

Nilai kenaikan ini jelas lebih tinggi dari tingkat rata-rata inflasi di Indonesia 

pada periode yang sama. Jadi jelas lah bahwa emas memang terbukti 

bisa menjadi sarana yang baik bukan hanya untuk menghindari inflasi, 

tetapi juga menjadi sarana investasi yang menguntungkan. 

  

Berikut ini beberapa keuntungan dari memilih emas sebagai sarana 

investasi: 
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1. Tidak Ada Counterparty Risk Dalam Emas.  

Ketika Anda memegang Emas, Anda memegang Tangible Asset yang 

tidak tergantung pada orang lain. Tangible Asset dalam genggaman Anda 

ini menjadi semakin penting pada saat krisis keuangan melanda. 

Tanyakan pada orang yang menaruh uang di Lehman Brothers (Amerika) 

misalnya. Juga pada orang yang mengalami krisis finansial yang serius di 

negaranya, maka Anda akan tahu betapa pentingnya Tangible Asset 

berupa Emas ini.  

 

2. Konsistensi Daya Beli.  

Katakanlah harga Emas turun dari US$ 1.000/oz menjadi US$ 500/oz, 

pastilah harga komiditi yang lain seperti gandum, minyak, dsb juga ikut 

turun. Statistik berabad-abad (dalam Islam sudah terbukti lebih dari 14 

abad) menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara harga Emas 

dengan harga komoditi-komoditi yang dibutuhkan manusia.  

 

Jadi seandainya harga Emas turun, Anda juga tidak mengalami 

penurunan dalam kekayaan Anda, karena Anda akan tetap dapat 

membeli barang-barang sama banyaknya seperti ketika harga Emas 

sebelum turun. Makanya Emas disebut ZERO INFLATION.  

 

3. Tidak Tergantung Pada Keputusan Pemerintah.  

Beda dengan Uang Kertas yang nilainya bergantung pada keputusan 

pemerintah dan birokrat masing-masing negara, Emas nilainya sama 

sekali tidak bergantung mereka. Dengan memegang emas, Anda tidak 

perlu mencemaskan keputusan Pemerintah Anda tentang suku bunga 

dan sejenisnya.  
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4. Asset Yang Berada Di Luar Sistem Perbankan.  

Dengan Emas Anda berkesempatan untuk memiliki aset yang di luar 

pengaruh sistem perbankan sama sekali. Kita tahu bahwa perbankan di 

seluruh dunia tanpa terkecuali negara maju sekalipun selalu dihantui 

krisis dari waktu ke waktu. Dengan Emas Anda akan terbebas dari 

pusaran krisis perbankan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja.  

 

Keuntungan lainnya berinvestasi emas:  

1. Perlindungan Nilai Asset  

Bila Inflasi tinggi, harga Emas akan naik lebih tinggi. Semakin tinggi 

Inflasi, semakin tinggi kenaikan harga Emas. Jika kurs Dollar naik, harga 

Emas juga akan naik.  

 

2. Sarana Menabung Paling Efektif Untuk Tujuan Tertentu.  

Karena harga Emas berkembang menurut kenaikan Inflasi, maka Emas 

aman dipakai sebagai sarana menabung untuk keperluan Naik Haji, 

Pernikahan, Uang Muka Rumah maupun Pendidikan Anak.  

 

3. Emas gampang diperoleh dan sangat liquid 

Emas mudah untuk dibeli dan dijual kembali dimana saja. Harga emas di 

seluruh indonesia juga relatif sama. Kita bisa membeli emas di jakarta 

dan dijual kembali di Makasar dengan harga yang sama. 
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PILIHAN INVESTASI EMAS 
 

Saat ini setidaknya ada tiga jenis emas yang biasa diperdagangkan. 

Masing-masing jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Namun dalam kerangka investasi, tentu kita akan memilih jenis 

emas yang memberikan keuntungan yang paling besar.  

 

1. Emas untuk perhiasan 

Perhiasan merupakan jenis emas yang paling populer dan lazim 

diperjualbelikan di masyarakat. Emas dalam bentuk perhiasan dapat 

dipakai sehari-hari sebagai aksesoris kecantikan. Namun emas jenis ini 

kurang dianjurkan untuk dibeli untuk tujuan investasi. Hal ini disebabkan 

pada saat kita membeli perhiasan, ada komponen tambahan yang mesti 

kita bayar, yaitu berupa biaya pembuatan perhiasan emas itu sendiri yang 

nilainya bisa cukup besar. Sementara kalau perhiasan itu dijual kembali, 

hanya dinilai dari berat emasnya saja. 

 

2. Emas dalam bentuk koin 

Berbeda dengan emas perhiasan, emas dalam bentuk koin memang 

sengaja dibuat untuk diperjual belikan sebagai emas simpanan. Koin 

emas sering dijadikan sebagai barang koleksi. Tak heran, untuk koin yang 

sifatnya langka maka nilainya bisa menjadi sangat besar, jauh melebihi 

nilai dari emas yang terkandung didalam koin itu sendiri. 

 

Ada banyak koin emas yang beredar di indonesia. Yang paling banyak 

diperjualbelikan adalah koin seri dinar, seri shio, dan juga emas polos. 
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Produsen koin emas di indonesia adalah PT Aneka Tambang  unit Bisnis 

logam mulia. Ukuran koin emas mulai dari 1 gram sampai 10 gram. 

 

Meskipun emas jenis koin ini baik untuk dijadikan sebagai alat investasi, 

tetapi masih ada dua hal yang menjadikannya kurang kompetitif. 

Pertama, di indonesia koin semacam ini masih dianggap sebagai barang 

perhiasan, sehingga penjualannya masih dikenakan PPN sebesar 10%. 

Kedua, Biaya pencetakan untuk koin emas dipatok sebesar 3-5 % dari 

nilai emasnya sendiri. Dengan demikian, harga pembelian koin emas ini 

masih lebih mahal bila dibandingkan dengan harga emasnya itu sendiri. 

 

3. Emas batangan 

Jangan membayangkan emas batangan sebagai batangan sebesar batu 

bata yang semuanya terbuat dari emas sebagaimana yang sering kita 

lihat di film-film Hollywood. Berat emas batangan bervariasi mulai dari 1 

gr sampai 1 kg. Biasanya emas batangan ini merupakan emas murni 

dengan kadar 24 karat. Untuk keperluan investasi, sebaiknya memilih 

emas batangan 24 karat dengan tingkat kemurnian 99,99 %. Di 

Indonesia, emas jenis ini telah dapat diproduksi oleh PT. Aneka tambang. 

 

PT. Aneka tambang mengeluarkan emas batangan dalam berbagai 

ukuran, mulai dari 1 gr, 2.5 gr, 5 gr, dan seterunya sampai 1 kg. Emas 

batangan yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang mempunyai sertifikat 

resmi yang menyatakan jaminan atas keaslian dan kadar emas tersebut. 

 

Pembelian emas batangan tidak dikenakan pajak PPN oleh pemerintah, 

karena emas jenis ini dianggap sebagai bahan baku untuk industri 

perhiasan dan sebagainya. Karenanya, untuk berat yang sama, harga 
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pembelian emas batangan lebih murah jika dibandingkan dengan koin 

emas. 

 

Dengan demikian, emas batangan merupakan jenis emas yang paling 

cocok untuk digunakan sebagai instrumen investasi, karena kita tidak 

perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar PPN ataupun 

biaya perancangan/pembuatan. 
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CARA MEMANTAU HARGA EMAS SETIAP SAAT 
 

Untuk berinvestasi dalam emas, penting bagi kita untuk dapat mengetahui 

perkembangan dari harga emas untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih baik. Baik untuk keperluan membeli maupun menjual emas. 

 

Kita bisa memantau perkembangan harga emas secara internasional 

melalui beberapa website setperti www.kitco.com atau 

www.goldprice.org.  

 

Selain menampilkan harga emas terbaru, kedua website itu juga 

menampilkan perkembangan harga emas dalam bentuk grafik, mulai dari 

sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun terakhir.  

 

Dari grafik tersebut, digabungkan dengan pengetahuan kita mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi pergerakan harga emas seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab terdahulu, maka kita bisa memperkirakan 

bagaimana arah perkembangan harga emas selanjutnya sehingga bisa 

mengambil keputusan investasi yang lebih baik. 

 

Harga emas di indonesia dapat kita pantau melalui website unit logam 

mulia PT. Aneka Tambang dengan alamat www.logammulia.com. Melalui 

website ini kita dapat mengetahui berapa harga dari tiap-tiap satuan emas 

batangan yang diproduksi oleh PT. Aneka tambang. 
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TEMPAT MEMBELI EMAS BATANGAN 
 

Untuk membeli emas batangan memang lebih susah dibandingkan 

dengan membeli emas perhiasan, karena tidak semua toko emas 

menyediakan emas batangan untuk dijual. 

 

Emas batangan produksi PT Aneka Tambang dapat diperoleh di alamat 

berikut: 

 

PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia 

Jakarta 

 

Jl. Pemuda - Jl. Raya Bekasi KM.18 

Pulogadung, Jakarta 13210 

Tel. (62 21) 475 7108 

Fax. (62 21) 475 0665 

Email. lm@logammulia.com  

 

 

Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Surabaya 

 

Jl. Genteng kali 67 B  

Surabaya 

Tel. (62 31) 5491868; 5491723  

Fax. (62 31) 5357480 
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Selain itu, khusus di Jakarta, emas batangan produksi antam juga bisa 

diperoleh pada beberapa toko emas berikut: 

Toko Mas Aneka Logam 

Di KTC Hypermart Kelapa Gading Lt 2 Blok E7/1 

 

Toko Mas Favorite 

Kramat Jati Indah Plaza. Lantai Dasar Blok S/ No: 60 (selantai dgn 

carrefour) 

 

Princess Jewellery 

ITC Cempaka Mas Lantai LG No: 73 (deket holland bakery / selantai dgn 

carrefour) 
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TIP DAN TRIK MELIPATGANDAKAN KEUNTUNGAN 
INVESTASI EMAS 
 

Sebagaimana jenis investasi yang lain, ada dua macam cara berinvestasi 

yang dilakukan oleh investor: 

1. Cara investasi biasa yang menghasilkan keuntungan yang biasa. 

2. Cara investasi luar biasa yang menghasilkan keuntungan luar 

biasa. 

 

Cara investasi emas yang biasa yaitu dengan membeli emas dengan 

uang sendiri, kemudian menyimpannya di dalam lemari atau di dalam 

safe deposit box di sebuah bank. Keuntungan yang biasa-biasa saja akan 

didapat kalau harga emas naik dan emas simpanan itu kemudian dijual. 

 

Cara investasi emas yang luar biasa adalah dengan memanfaatkan 

beberapa instrumen pasar sehingga kita bisa berinvestasi dengan modal 

yang lebih kecil tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan cara yang biasa. 

 

Bagi anda yang tertarik untuk mengetahui cara investasi emas luar 

biasa yang dapat memberikan keuntungan dan keamanan investasi 

yang lebih baik, silakan mengunjungi website berikut: 

 

http://www.kebun-emas.info 

 

Website tersebut merupakan rekanan dari kebunemas.com. 
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