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Di dalam setiap tantangan terdapat peluang 
 

Oleh Ahmed Bin Sulayem, Direktur Eksekutif dan Chief Executive Officer, DMCC 

 
 
Tidak lebih dari delapan tahun berlalu sejak DMCC meluncurkan koin lantakan emas 
Emirates yang pertama. Diabadikan dengan potret Presiden, Yang Mulia Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, hanya diikuti dengan sisi balik koin tersebut harus dilengkapi 
dengan Burj Khalifa yang baru-baru ini selesai dibangun, yang merupakan bukti ambisi 
negara dan hari ini, salah satu simbol yang paling diakui. 
 
Sejak saat ini, DMCC meluncurkan koin kedua yang menampilkan potret Yang Mulia 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA 
dan Penguasa Dubai, saat ini dengan simbol yang sama persis, Palm Jumeirah Island. 
Dibuat di pabrik Swiss, Argor-Heraeus, anggota yang terakreditasi standar DMCC 
Dubai Good Delivery (DGD) yang terakreditasi, kedua koin ini disertifikasi sebagai 
99,99% (24 karat) dan dirancang serta diluncurkan untuk merayakan kepemimpinan 
visioner negara kita, sekaligus menandai kenaikan Dubai menjadi salah satu pusat 
perdagangan emas utama di dunia. Tentu saja dalam kapasitas saya sebagai direktur 
eksekutif, saya tidak bisa menceritakan kisah DMCC tanpa menyebutkan peran emas 
yang signifikan yang dimainkan dalam pembangunan kami dan apresiasi mendalam 
saya kepada semua yang telah membantu Dubai menjadi pusat global sejati untuk 
logam mulia ini. 
 
Hari ini, kita berdiri sebagai bagian dari krisis global yang lebih besar, namun di dalam 
setiap tantangan, ada peluang. Meskipun emas telah dianggap sebagai komoditas 
berharga selama lebih dari dua setengah ribu tahun, baru-baru ini saja emas menjadi 
investasi strategis bagi lembaga-lembaga yang ada di masa-masa volatilitas ekonomi, 
dan saat konsumen swasta telah lama dapat berinvestasi pada perhiasan emas, 
pencetakan koin lantakan emas modern baru dimulai pada tahun 1967 dengan South 
African Krugerrand. 
 
Sejak itu, beberapa negara telah menerbitkan koin lantakan emas mereka sendiri, 
masing-masing memiliki kehalusan dan berat yang bervariasi, namun masing-masing 
memberikan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi dan menurunkan risiko jika 
terjadi volatilitas pasar yang serius. Bersatu di balik simbol yang umum, setiap koin 
lantakan emas nasional menampilkan gambar sesignifikan Burj Khalifa atau Palm 
Jumeirah Island, seperti Gold Panda Tiongkok, Vienna Philharmonic, atau Kanada’s 
Maple Leaf. Dalam setiap kasus, warga negara telah diberi kesempatan untuk 
berinvestasi, sehingga mendiversifikasi investasi mereka sendiri sambil mendukung 
negara masing-masing di dalam proses tersebut. 
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Meskipun populasi penduduk UEA mungkin tidak berada di Emirates, saya percaya 
bahwa semua ekspatriat yang telah tinggal cukup lama di sini menyebut negara ini 
menjadi rumah bagi kita sebagai orang yang percaya pada masyarakat tanpa batas dan 
di mana semua kebangsaan dan agama dapat hidup secara harmonis. Jika saya dapat 
memantulkan sentimen yang dibagikan oleh Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Pangeran Mahkota Abu Dhabi, dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan 
Bersenjata UEA di awal pandemi, “Kami berharap, dan saya berharap secara pribadi, 
agar penduduk kami di UEA akan merasa bahwa ini adalah rumah kedua mereka.”  
 
Meskipun iklim saat ini mungkin terlihat menakutkan, Koin Lantakan Emas UEA 
merupakan investasi yang dapat diakses oleh semua orang yang ingin melindungi 
kekayaan yang diperoleh dengan susah payah selama periode ketidakpastian ini. 
Selain itu, saya meminta bank nasional kami agar mencari cara bagi para investor 
untuk menyimpan Koin Lantakan Emas UEA dengan lembaga-lembaga mereka, 
sehingga membuatnya lebih aman dan dapat diakses. 
 
Mengingat tantangan baru-baru ini, tahun ini menandai hari raya pertama Idul Fitri di 
mana saya terpaksa melanggar tradisi dari mengunjungi istana dan memberikan 
penghormatan saya kepada Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
saya berharap proyeksi malam ini tentang Burj Khalifa akan menjadi tanda 
penghargaan nasional kita terhadap respons yang cepat, dukungan yang komprehensif 
dan kepemimpinan visioner Pemerintah UE selama waktu-waktu yang menantang ini. 
 
Atas nama DMCC, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua 
orang dan meminta semua orang tetap tinggal di rumah, demi keselamatan. 
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