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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, memasuki bulan Juni 2021 
pandemi Covid-19 ternyata masih juga belum reda, walaupun wabah ini sudah 
berlangsung sejak awal tahun 2020 lalu. Bahkan, virus mematikan makin 
menggila di seluruh dunia dengan menyerang lebih banyak penderita, termasuk 
di Indonesia. Di Indonesia yang masyarakatnya sudah agak tenang karena grafik 
Covid-19 yang melandai, kembali panik dengan munculnya varian Delta Covid 
yang sebelumnya meledak di India. Kita pun prihatin dengan melonjaknya orang 
yang terserang Covid-19, ditambah lagi dengan mereka yang meninggal dunia. 
Kita berdoa bersama semoga bencana wabah Covid ini segera lenyap dari bumi 
Indonesia.

Di tengah suasana Covid, dimana masyarakat dilarang bepergian melalui 
peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), transaksi 
perdagangan berjangka tetap berlangsung. Ini disebabkan teknologi informasi 
melalui internet yang sudah mendukung. Bahkan pertumbuhannya sangat positif. 
Tercatat, sebanyak 6,5 juta orang telah menjadi investor aset kripto hingga Mei 
2021 dengan nilai transaksi Rp 370,4 triliun.

Bappebti sendiri tengah menggenjot berbagai fasilitas pendukung dan juga 
perangkat peraturan guna mendukung tumbuhnya perdagangan Aset Kripto yang 
sehat, di antaranya dengan membentuk Bursa Kripto. Nah, soal ini kami angkat 
dalam rubrik Berita Utama edisi Juni 2021 ini.

Selain itu kami juga mengetengahkan berbagai tulisan dan laporan tentang 
pelaksanaan Lelang Terpadu Agro di Nusa Tenggara Barat (PLK), risiko dan 
manfaat robot trading (PBK), foto-foto kegiatan Bappebti dan Kemendag 
(Agenda Foto), Regulasi tentang kewaiban wakil pialang untuk mengikuti P4WPB 
(rubrik Regulasi) dan tulisan menarik lainnya.

Dalam wawancara khusus Tim Redaksi Buletin Bappebti melakukan 
wawancara dengan Roy N. Mandey, Ketua Aprindo, yang menyoroti Sistem Resi 
Gudang (SRG) yang bisa menjadi mitra strategis Aprindo sebagai standby buyer 
komoditi-komoditi yang disimpan di gudang-gudang SRG.

Pembaca yang budiman, semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi 
manfaat bagi Anda. Kepada Anda yang ingin memberi masukan kepada Redaksi 
Buletin Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 0811-1109-901, (021) 
31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, Redaktur: Tuti Prahastuti,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Muflihah Widiyani, 
Apriliyanto, Fotografer: Gita Regina Napitupulu, Hendra Gunawan, 
Sekretaris: Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan 
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

D a r i  R e d a k s i

Bappebti Kemendag

@InfoBappebti

@Bappebti

SMS Center BAPPEBTI  
0811‐1109‐901
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S ebuah catatan positif tersebar di tengah 
keprihatinan masyarakat akibat merebaknya kasus 

Covid-19 yang memakan ribuan korban jiwa. Sepanjang 
tahun 2020-2021 setiap hari kita disuguhi informasi 
menyedihkan tentang banyaknya orang yang positif 
terkena Covid-19. Bisnis pun banyak yang mengalami 
kemunduran. Namun di sisi lain, pada saat yang 
bersamaan, yang terjadi pada transaksi perdagangan 
aset kripto justru sebaliknya. Bisnis ini malah mencuat 
dan membukukan catatan yang bagus.

Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa 
transaksi aset kripto mencapai Rp 370 triliun per Mei 
2021. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
menyatakan transaksi tersebut naik lima kali lipat jika 
dibanding posisi pada akhir 2020 sebesar Rp 65 triliun. 
Kenaikan volume transaksi itu juga sejalan dengan 
bertambahnya investor aset kripto yang mencapai 6,5 
juta orang, melonjak 50 persen lebih dari akhir tahun 
2020 sebanyak 4 juta orang.

Belakangan ini ramai di masyarakat 
memperbincangkan soal aset kripto atau 
dikenal juga sebagai cryptocurrency karena 
transaksinya bisa dilakukan melalui online, 
sehingga tidak membahayakan kesehatan diri 
dalam situasi Covid-19 yang sedang merebak 
dimana-mana. Namun terdengar juga ada yang 
jadi korban penipuan. Untuk itu Kementerian 
Perdagangan melalui Bappebti (Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 
mengeluarkan sejumlah peraturan terkait aset 
kripto ini, dan juga mempersiapkan Bursa 
Kripto, yang diharapkan melalui lembaga ini 
transaksi perdagangan aset kripto berlangsung 
secara fair.

Tentu saja fenomena ini sangat menggembirakan, 
tak hanya Bappebti Kementerian Perdagangan 
yang bertugas langsung mengawasi transaksi dan 
perdagangan Aset Kripto di Indonesia, tapi juga 
berbagai pihak lainnya. Melalui transaksi yang berjalan 
positif artinya juga ada tambahan pemasukan pajak bagi 
negara.

Seperti diketahui, perdagangan aset kripto di Indonesia 
diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan 
(Kemendag). Peraturan tersebut tertuang dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 
2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan 
Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan 
Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 
Kripto di Bursa Berjangka, yang telah diubah dengan 
Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan 
Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan 
Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan aset kripto adalah 
komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital 
yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, 
dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur 
penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan 
mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak 
lain. Artinya, mata uang kripto yang di banyak negara 
bisa dijadikan alat pembayaran, di Indonesia hanya 
sebatas alat investasi untuk diperjual belikan. Para 
investor aset kripto pun bisa melakukan jual beli mata 
uang kripto melalui perusahaan pedagang aset kripto 
yang harus mendapat izin dan verifikasi dari Bappebti.

Aset Kripto 
Salah Satu Alternatif
Investasi

Sebagai kewajiban pemerintah, Kementerian 
Perdagangan melalui Bappebti memberi kepastian 
berusaha dan juga keamanan bagi masyarakat, 
khususnya para investor yang melakukan transaksi 
aset kripto dengan membuat sejumlah peraturan dan 
infrastruktur pendukungnya. Salah satu infrastruktur 
yang tengah dipersiapkan oleh Bappebti adalah Bursa 
Kripto. Bursa Kripto ini sangat diperlukan agar transaksi 
aset kripto bisa berlangsung dengan lancar dan juga 
mempermudah pengawasan, sebagaimana halnya 
transaksi yang sudah berlangsung pada bursa komoditi 
melalui ICDX dan JFX.

Selain persiapan infrastruktur berupa aturan, sosialisasi 
dan edukasi mengenai perdagangan aset kripto juga 
diperlukan melalui kerja sama regulator, pedagang, 
serta komunitas investor aset kripto. Risiko pada 
transaksi aset kripto sering dilupakan karena sebagian 
orang lebih tergiur pada potensi keuntungannya. Selain 
itu, masyarakat banyak yang tertarik dengan penawaran 
investasi bodong dengan mengatasnamakan transaksi 
aset kripto yang menjanjikan pendapatan tetap.

Hingga saat ini, sudah ada 13 perusahaan 
pedagang aset kripto terdaftar di Bappebti, yakni: 

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) 

2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO) 

3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX) 

4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX) 

5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU) 

6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO) 

7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU) 

8. PT Tiga Inti Utama 

9. PT Upbit Exchange Indonesia 

10. PT Bursa Cripto Prima 

11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia 

12. PT Triniti Investama Berkat 

13. PT Plutonext Digital Aset

Muhammad Lutfi

Menter i  Perdagangan

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 8BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 84 5

B E R I T A  U T A M A



“Perdagangan aset kripto harus bermanfaat bagi semua 
pihak. Dasar-dasar perdagangan akan kami terapkan 
dan akan dijabarkan pada aturan. Kami akan bekerja 
sama dengan institusi yang memiliki yurisdiksi atas 
keamanan dan kenyamanan bertransaksi ini seperti 
OJK dan Bank Indonesia,” kata Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi pada webinar Kompas Talks yang 
diselenggarakan Harian Kompas bersama Kementerian 
Perdagangan bertajuk “Mengelola Demam Aset Kripto”, 
Kamis (17/6), di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut hadir pula Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur 
Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia 
(BI) Rosalia Suci. Ketua Satgas Waspada Investasi 
(SWI) Tongam L Tobing, CMO Tokocrypto Nanda 
Ivens, CEO Indodax Oscar Darmawan, Ketua 
Asosiasi Blockchain Indonesia M Deivito, serta 
influencer aset kripto, Wicky Zeroski.

Mendag Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian 
Perdagangan akan mempergunakan sistem sandbox, 
yaitu menjalankan rencana untuk memperkuat ekosistem 
perdagangan aset kripto sekaligus membenahi aturan 
agar bisa menjawab tantangan yang dihadapi. 

Kapan Bursa Kripto itu akan terwujud? Bappebti 
menargetkan Bursa Kripto sudah dapat beroperasi pada 
akhir tahun 2021 ini. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana mengatakan, keamanan bertransaksi dan 
perlindungan terhadap konsumen, yakni para investor 
kripto, menjadi perhatian utama dalam menyusun aturan 
perdagangan aset kripto. “Teknologi berkembang sangat 
cepat. Kami akan mengevaluasi setidaknya setiap enam 
bulan harus dilihat perkembangannya. Peraturan juga 
perlu dievaluasi setiap tahun,” ujar Kepala Bappebti.

Wisnu menambahkan, para pedagang aset kripto 
harus memenuhi beberapa sertifikasi ISO yang 
menjadi standar keamanan. Misalnya, pedagang harus 
mempunyai sistem yang diaudit oleh auditor independen 
dan memiliki tenaga ahli dengan sertifikasi internasional. 
Pengetatan keamanan ini dimaksudkan bukan hanya 
untuk membuat investor terlindungi ketika bertransaksi, 
tetapi juga mencegah penyalahgunaan transaksi aset 
kripto untuk tindakan kejahatan, seperti pencucian uang, 
terorisme, atau sebagai penyimpan aset hasil korupsi.

Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana 
mengungkapkan, saat ini proses pembentukan bursa 
untuk aset kripto tersebut sedang dalam proses. 
Bappebti tengah mengevaluasi dan memverifikasi 
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bursa. “Industri 
aset kripto ini berbasis digital dan IT, jadi standar kami 
tinggi. Bahkan, tidak mudah memenuhi persyaratan 
tersebut, tapi ini kami lakukan karena kami tidak mau 
asal dalam menjamin keamanan investor,” kata Wisnu. 

Wisnu menjelaskan nantinya pengelolaan bursa kripto 
akan menerapkan lembaga kliring yang menjamin 
uang nasabah sebagaimana yang diterapkan di bursa 
saham. Hal ini diterapkan sebagai salah satu bentuk 
perlindungan nasabah jika pedagang gagal bayar. 
“Lembaga kliring tersebut, nantinya akan menyimpan 
sekitar 70 persen dana milik pedagang, gunanya kalau 
pedagang gagal bayar, kliring akan bayar,” jelasnya.

Siapa yang akan menjadi pengelola bursa kripto itu 
nanti? Belum ada kepastian. Sementara Manager 
Research & Development ICDX, Jericho Biere, 
mengatakan pihaknya telah mengajukan diri sebagai 
salah satu calon bursa aset kripto dan menggandeng 
Indonesia Clearing House (ICH) sebagai lembaga 
kliring pasar fisik aset kripto.

Dalam diskusi yang menarik Kompas Talk tersebut, 
banyak pandangan dikemukakan. Influencer aset kripto, 
Wicky Zeroski, mengungkapkan masih ada kekurangan 
layanan dari platform yang diberikan oleh para pedagang 
aset kripto, seperti ketiadaan layanan fitur pembatasan 
kerugian atau fitur ambil untung yang dapat melindungi 
investor.

Sementara CEO Indodax, Oscar Darmawan, 
mennyatakan perlindungan terhadap konsumen harus 
dimulai dengan membuat sistem perdagangan yang baik. 
Ini menyangkut lembaga pendukung, yaitu bursa, kliring, 
perdagangan, dan depositori. “Infrastruktur penting 
harus ada di Indonesia. Jadi, terlihat siapa yang harus 
bertanggung jawab sehingga tidak ada risiko kegagalan 
sistem karena sistem sudah rapi,” kata Oscar.

Sedangkan Direktur Eksekutif Kepala Departemen 
Hukum Bank Indonesia (BI) Rosalia Suci menegaskan 
kembali bahwa aset kripto merupakan komoditi yang 
dapat diperjualbelikan, tetapi bukan alat pembayaran 
di Indonesia. Karena alat pembayaran yang sah hanya 
dalam bentuk mata uang rupiah. 

Namun semua pihak baik regulator, para pedagang, 
maupun komunitas aset kripto, sepakat bahwa 
edukasi tentang aset kripto perlu dilakukan secara 
masif. “Edukasi penting supaya banyak pihak yang 
mendapatkan manfaat,” kata CMO Tokocrypto Nanda 
Ivens.
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Munculnya alternatif investasi aset kripto membuat 
banyak orang sangat bersemangat, karena harapan bisa 
memperoleh keuntungan yang besar. Namun di sisi lain 
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, Tongam 
Lumban Tobing, menyampaikan munculnya aset kripto 
ini memiliki sisi negatif seperti penipuan. Ia memberikan 
contoh bahwa SWI sudah memblokir 62 entitas aset 
kripto ilegal. “Modusnya beragam, menjanjikan fixed 
income 1 persen per hari, 14 persen per minggu. Lalu, 
mereka juga menggunakan skema multi level marketing, 
piramida,”  ujar Tongam. 

Sebagai contoh, Tongam menyebutkan EDCCash 
yang menjanjikan fix income sebesar 0,5 persen per 
hari atau 15 persen per bulan. Memang, aset kriptonya 
ada, tetapi Tongam menjelaskan aset tersebut tidak ada 
peminatnya, sehingga tidak ada transaksi yang terbentuk 
dari aset tersebut, apalagi keuntungan. “Memang 
aset kriptonya ada, tapi tidak laku dijual. Tidak ada 
demandnya, jadi tidak ada artinya. Nah ini merupakan 
tindakan penipuan,” kata Tongam. Contoh lainnya, yakni 
Lucky Best Coin (LBC) yang sempat geger di Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Masyarakat ditawari koin dengan 
penghasilan 300 persen per tahun atau 25 persen per 
bulan. Yang menyedihkan, kata Tongam, sasaran yang 
menjadi incaran entitas ini adalah petani di NTB.

Tongam mengakui, aset kripto seperti pisau bermata 
dua. Dari sisi finansial, ia menilai orang cenderung 
berekspektasi mengenai imbal hasil yang tinggi dari 
transaksi aset kripto. Namun, di sisi lain, masyarakat 
yang tidak paham aset kripto bisa jadi sasaran dari 
pelaku penipuan. “Di satu sisi kita meregulasi secara 
aktif perdagangan aset kripto, di sisi lain juga yang 
tidak kalah penting mengedukasi masyarakat agar 
tak terjebak pemasaran yang menggiurkan,” pungkas 
Tongam.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan 
tegas telah melarang lembaga-lembaga keuangan di 
Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau 
cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat 
servis jasa keuangan. “Kami melarang seluruh lembaga 
keuangan apalagi yang bermitra dengan BI tidak 
boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto sebagai 
pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan,” kata 
Gubernur BI Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo menegaskan mata uang kripto bukan alat 
pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Itu 
bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank 
Indonesia dan juga Undang-Undang Mata Uang,” tegas 
Perry seperti dilansir dari Antara.

Untuk itu BI akan menerjunkan pengawas-pengawas 
dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah 
mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics 
and Finance (INDEF) Iman Sugema menekankan 
produk investasi kripto adalah aset spekulatif. Dengan 
pergerakan yang cukup abnormal atau cenderung volatile 
menjadikan instrumen tersebut sebagai aset spekulasi. 
“Ini perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan untuk 
membuat aturan ketat tentang cryptocurrency. Tanpa 
aturan ketat, itu bisa mengganggu perekonomian,” 
ujar Iman dalam diskusi bertajuk “Plus Minus Investasi 
Kripto”.

Indef juga mengingatkan para investor untuk 
mempertimbangkan proyeksi aset kripto saat ekonomi 
global kembali membaik nantinya. Sebab, menurut Iman 
Sugema, menjamurnya aset kripto disebabkan oleh 
ekonomi global yang sedang lesu belakangan ini, akibat 

pandemi Covid-19 sehingga peminat investasi di bidang 
obligasi dan saham berkurang. “Kalau perekonomian 
global nanti membaik, akan menjadi ujian bagi pasar 
kripto, karena orang bisa saja kembali ke investasi 
obligasi, saham, dan lainnya. Kalau aset kripto tidak 
bonafide kemungkinan besar akan ditinggalkan,” 
tambah Wakil Direktuf Indef, Eko Listiyanto. 

Waspadai 
Penipuan
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M inat masyarakat untuk memutarkan uang dengan 
menanamkan dana yang dimiliki semakin 

bertumbuh. Mereka terus mencari pola yang cocok dan 
dinilai paling menguntungkan. Sayangnya, animo yang 
tinggi itu tidak disertai dengan informasi yang cukup dan 
pemahaman yang baik, sehingga acapkali mereka tertipu 
dan rugi.

Salah satu investasi yang banyak diminati adalah aset 
kripto. Penawaran yang dilakukan cukup gencar ditambah 
rasa penasaran masyarakat yang ingin memperoleh 
keuntungan besar, membuat masyarakat banyak yang 
mencoba berinvestasi. Sayangnya, banyak juga mereka 
yang terjerembab dalam modus investasi kripto bodong. 
Mereka umumnya tergiur dengan penawaran bunga per 
hari, per minggu, hingga membuat sistem multi level 
marketing (MLM) seperti piramida, sehingga makin 
banyak orang yang diajak akan semakin besar pula 
keuntungan yang diperoleh. Tapi cerita manis di awal 
penawaran itu, seringkali berakhir dengan kisah sendu 
karena tertipu.

Lantas, bagaimana caranya menghindari investasi kripto 
bodong dan tidak terjebak pada penipuan? Berikut 
ini beberapa lima hal yang harus dicermati jika ingin 
melakukan transaksi aset kripto:

1.  Pilih Aset Kripto yang tepat

Seperti jenis-jenis investasi lainnya calon investor 
harus mengenali produk yang ditawarkan, dalam hal ini 
aset kripto. Anda harus mengetahui seluk-beluk aset 
kripto yang menarik bagi Anda, sebelum memutuskan 
untuk berinvestasi. Setiap aset kripto pasti memiliki 
kegunaan (utility) yang bertujuan untuk mengatasi 
permasalahan, misalnya untuk meningkatkan aset, 

memperoleh keuntungan yang bagus dan sebagainya. 
Cari tahu apa tujuan aset kripto tersebut, bagaimana 
caranya bekerja, dan seperti apa mekanisme dalam 
blockchain-nya. Disarankan pula mencari informasi 
siapa pembuat aset kripto tersebut dan bagaimana 
rekam jejak mereka di masa lalu di bidang blockchain. 
Seluruh informasi ini bisa diperoleh secara bebas 
melalui internet

2.  Lakukan investasi melalui Platform yang 
sudah terdaftar di Bappebti

Bappebti Kementerian Perdagangan telah menyetujui 
aset kripto sebagai komoditi aset investasi. 
Selanjutnya, Bappebti juga telah menetapkan 13 
perusahaan calon pedagang fisik aset kripto, yaitu:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) 

2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO) 

3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX) 

4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX) 

5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU) 

6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO) 

7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU) 

8. PT Tiga Inti Utama 

9. PT Upbit Exchange Indonesia 

10. PT Bursa Cripto Prima 

11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia 

12. PT Triniti Investama Berkat 

13. PT Plutonext Digital Aset  

Nah, sebelum memutuskan untuk memulai investasi 
aset kripto, Anda harus mencermati perusahaan 
pedagang aset kripto itu. Pilihlah perusahaan yang 
sudah terdaftar. Sebab, jika tidak ada dalam daftar 
yang dirilis oleh Bappebti, maka  risiko dana yang 
ditanamkan akan hilang atau disalahgunakan akan 
sangat besar dan bisa merugikan Anda sendiri.

3.  Waspadai Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah salah satu modus penipuan 
paling marak yang terjadi di bidang keuangan. Modus 
operandinya adalah menawarkan sejumlah keuntungan 
besar dalam waktu singkat. Dalam modus ini, tiap 
investor akan mendapatkan uang berupa keuntungan 
yang berasal dari setoran investor berikutnya, bukan 
dari profit dari bisnis yang dilakukan, sehingga ketika 
tidak ada investor lain yang masuk maka keuntungan 
Anda pun akan menghilang.

Untuk menghindari risiko ini, pastikan menanyakan 
informasi mendasar dari bisnis tersebut secara 
mendetail. Cari tahu juga ulasan-ulasan terkait 
perusahaan atau bisnis tersebut di forum-forum 
internet. Jalin komunikasi dengan orang-orang yang 
pernah bergabung di dalamnya untuk mendapatkan 
informasi yang utuh sebelum memutuskan untuk 
berinvestasi.

4.  Edukasi dan Riset Mendalam

Ketika akan melakukan investasi aset kripto, modal 
utama yang perlu dimiliki investor dan trader adalah 
wawasan dan ilmu pengetahuan. Tanpa wawasan dan 
ilmu yang memadai, modal Anda bisa saja habis dalam 
sekejap akibat investasi tanpa strategi yang matang 
dan menempatkannya di tempat yang salah.

Oleh karena itu, disarankan untuk banyak belajar 
dan mencari tahu investasi aset kripto dengan tepat. 
Teliti dan sabar untuk mempelajarinya, baik melalui 
tayangan channel YouTube ataupun mengikuti 
kelas yang diadakan media kripto atau komunitas. 
Biasanya komunitas aset kripto seringkali membuat 
acara-acara khusus yang mengedukasi anggotanya 
dalam berinvestasi.

5.  Bergabung dengan Komunitas yang Tepat

Aset kripto tumbuh dan berkembang melalui 
komunitas. Fenomena ini bisa dibilang sangat 
berbeda dengan jenis investasi lainnya. Tak heran, 
jika komunitas pegiat aset kripto memiliki hubungan 
yang cukup erat satu sama lain. Masing-masing 
pengguna biasanya saling bertukar informasi dan 
berbagi wawasan mengenai aset kripto.

Nah, lebih baik Anda bersabar untuk mempelajari aset 
kripto terlebih dahulu, kemudian memilih perusahaan 
yang legal terdaftar di Bappebti, sebelum Anda 
benar-benar menanamkan uang Anda dalam bisnis 
aset kripto.

Tips Sabar dan 
Teliti Sebelum 
Investasi di Aset 
Kripto
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K egiatan pasar lelang komoditi (PLK) 
kembali digelar di Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Ini merupakan lelang pertama untuk 
tahun 2021 dimana lelang diselenggarakan 
oleh Dinas Perdagangan Nusa Tenggara 
Barat sebagai salah satu cara menggairahkan 
perekonomian yang masih terpuruk akibat 
pandemi Covid-19. “Pasar lelang komoditas 
khususnya hasil pertanian dalam arti luas 
yang digelar hari ini adalah salah satu upaya 
penting menggairahkan perekonomian kita,” 
ujar Kepala Bidang Perizinan dan Tertib 
Niaga, Dinas Perdagangan NTB, Haryono, 
saat membuka Pasar Lelang Komoditi Agro 
ke-1 tahun 2021, di Mataram, Kamis (17/6).

Proses lelang dilaksanakan di Senggigi 
Meeting Room, Hotel Aston, Mataram, Nusa 
Tenggara Barat. Berbagai jenis komoditi 
seperti beras dilelang, juga ada jagung, 
ayam beku, dan kacang mete. Para peserta 
menawar secara langsung ataupun melalui 
online melalui aplikasi yang disediakan 
dalam Pasar Lelang Terpadu.

Transaksi yang berhasil dilakukan dalam pasar 
lelang kali ini mencapai Rp4.965.011.500 
(empat milyar sembilan ratus enam pulu lima 
juta sebelas ribu lima ratus rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut:

- Daging ayam frozen 100 ton seharga Rp.30.000/kg 
dengan total Rp3 miliar

- Beras premium 80 ton seharga 8.500/kg dengan total 
Rp680 juta

- Beras C4 Super 15 ton seharga 9.000/kg dengan total 
Rp135 juta

- Beras Premium 101 ton seharga Rp. 11.500/kg dengan 
total Rp1.150.011.500 (satu miliar lebih)

Dari semua komoditi yang dilelang memang tidak semua 
laku terjual. Namun jumlah yang dicapai dari lelang kali ini 
patut disyukuri. Haryono mengungkapkan Pasar Lelang 
Komodit (PLK) ini  akan memberikan manfaat, baik penjual 
maupun pembeli. Kedua pihak bisa melakukan tawar 
menawar secara langsung dan transparan dengan harga 
yang disepakati bersama. 

Pelaksanaan Pasar lelang  Terpadu ini disamping dihadiri 
oleh 50 orang para pelaku dari kabupaten/kota se-NTB, 
juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang  
diwakili oleh Elisa Rojani (Plt Kepala Bidang Perdagangan 
Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Balikpapan), 
Regina Theresia Koyansow (Kepala Seksi Pengendalian 
Bahan Pokok Strategis, Dinas Perdagangan Kota 
Balikpapan), Irena Febriani Dewi (Kasubbid Perekonomian 
Bappeda Kota Balikpapan) beserta pelaku usaha dari Kota 
Balikpapan. Juga terdapat rombongan Tim Pengendali 
Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kalimantan 
Timur. Semua yang hadir secara langsung diharuskan 

mengenakan masker, mensterilkan tangan dengan 
handsanitizer, dan menjaga jarak di dalam ruangan.

Tujuan diselenggarakannya Pasar Lelang Komoditi 
sebagaimana dirumuskan oleh Bappebti adalah untuk: 
menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui 
transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan dan 
menciptakan insentif bagi peningkatan mutu serta 
meningkatkan pendapatan petani produsen.

Melalui Pasar Lelang diharapkan akan memperpendek 
rantai tata niaga komoditi dan memberikan kepastian 
bagi pembeli maupun penjual. “Kami juga berharap 
dengan kegiatan pasar lelang tersebut, bisa mendorong 
petani untuk meningkatkan mutu dan produktivitas,” ujar 
Haryono.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi pembeli dan penjual yang menjadi peserta 
pasar lelang,” tambahnya.

Pasar lelang komoditi di Indonesia dilaksanakan oleh 
banyak daerah dengan waktu penyelenggaraan yang 
berbeda-beda, bergantung pada kesiapan masing-masing 
daerah. Komoditi yang dilelang adalah komoditi agro, mulai 
kopi, karet, beras dan sebagainya. Untuk itu ikuti terus 
jadwal pasar lelang komoditi melalui website https//:www.
bappebti.go.id serta website Dinas Perdagangan masing-
masing daerah penyelenggara Pasar Lelang Terpadu.

Semangat Pasar 
Lelang Agro dari 
Nusa Tenggara Barat
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Wamendag Tinjau 
SRG di Jawa Timur

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, meninjau 
Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten 
Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten 
Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (5/6). 

Pada kunjungan ke Gudang SRG Kabupaten Jember, 
Wamendag menyosialisasikan pentingnya SRG bagi para 
petani sebagai instrumen tunda jual dan sarana untuk 
mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, Wamendag 
juga melakukan dialog dengan Pemerintah Kabupaten 
Jember untuk segera memaksimalkan penggunaan dan 
pemanfaatan SRG. Turut hadir Wakil Bupati Jember, Gus 
Firjaun, dan Kadisperindag Provinsi Jatim, Drajat Irawan.

Selanjutnya, saat meninjau gudang SRG di Kabupaten 
Bondowoso bersama Wakil Bupati Bondowoso, Salwa 
Arifin, Wamendag juga berdialog dengan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso dan para pemangku kepentingan 
untuk memaksimalkan pemanfaatan SRG. Rencananya, 
Gudang SRG Kabupaten Bondowoso akan dimanfaatkan 
untuk menyimpan biji kopi.

Dengan didampingi Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang 
Komoditi Bappebti, Widiastuti, Wamendag juga meninjau 
gudang SRG di Kabupaten Situbondo berssama-sama 
Bupati Situbondo, Karna Suswandi.
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RDP Kemendag-DPR 
Bahas Kegiatan dan 
Anggaran

Kementerian Perdagangan mengikuti Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dalam 
rangka membahas pendalaman rencana kegiatan dan 
anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 yang 
berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (18/6). 
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Y 
Manurung, dan dihadiri anggota Komisi VI DPR RI serta 
pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Kesimpulan RDP ini yaitu, Komisi VI DPR RI menerima 
penjelasan dari Kementerian Perdagangan terkait pagu 
anggaran indikatif Kementerian Perdagangan Tahun 
2022.

Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan 
sepakat untuk melakukan review dan penajaman 
anggaran antar eselon 1 dengan fokus antara lain, 
dukungan sarana dan prasarana pelaku usaha mikro, 
kecil dan menengah; dukungan pada pasar-pasar kecil 
seperti pasar desa, pasar wisata, pesantren mart dan 
sejenisnya guna memberi akses yang lebih besar bagi 
pelaku usaha dan konsumen; edukasi hak-hak konsumen 
seiring dengan meningkatnya transaksi perdagangan 
secara digital (e-commerce) serta edukasi kepada pelaku 
usaha untuk pengembangan ekspor nasional.

Program P4WPB 
Melalui Zoom 
Meeting

SRG Lamongan 
dan Tuban 

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
Bappebti, Sahudi, mewakili Kepala Bappebti membuka 
sekaligus memberikan pengarahan dalam acara “Program 
Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka 
(P4WPB) Angkatan Ke-2 Tahun 2021”. Program ini 
berlangsung 3 hari (8-10 Juni) dan dilakukan secara online 
melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dalam sambutannya disampaikan perkembangan 
industri Perdagangan Berjangka Komoditi menunjukkan 
tren positif. Selama empat tahun terakhir pertumbuhan 
volume transaksinya rata-rata 17,68%. Potensi besar 
harus diantisipasi dengan baik dengan meningkatkan 
kompetensi para Wakil Pialang Berjangka (WPB) melalui 
Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang 
Berjangka (P4WPB).

Ketua Umum Aspebtindo, Udi Margo Utomo, melaporkan 
pada Januari 2021 terdapat 1.594 WPB yang wajib 
mengikuti P4WPB pada 2021. Sementara berdasarkan 
data peserta yang telah melakukan konfirmasi P4WPB 
pada 2021 tercatat sebanyak 1.224 WPB. Tahun 2021 
ini direncanakan akan diselenggarakan sebanyak 16 kali 
kegiatan P4WPB, di mana pelaksanaan P4WPB angkatan 
pertama telah diselenggarakan pada awal Mei lalu.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, meninjau 
Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten 
Lamongan dan Tuban, Jawa Timur, Kamis (10/6). Peninjauan 
dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Wamendag ke 
Jawa Timur.

Di Gudang SRG di Kabupaten Lamongan, Wamendag 
menyosialisasikan pentingnya SRG bagi para petani, yakni 
sebagai instrumen tunda jual dan sarana untuk mendapatkan 
pinjaman dari bank. Wamendag berharap Pemerintah 
Kabupaten Lamongan dapat segera memaksimalkan 
penggunaan dan pemanfaatan SRG. Turut hadir Wakil 
Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak; Bupati 
Lamongan, Yuhronur Efendi; Wakil Bupati Lamongan, Abdul 
Roufdan; dan Kadisperindag Provinsi Jatim, Drajat Irawan.

Selanjutnya, saat peninjauan ke Gudang SRG di Kabupaten 
Tuban, Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah 
terus mendorong pengembangan SRG sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat 
sekitar. Rencananya, Gudang SRG Tuban akan dimanfaatkan 
untuk menyimpan beras, jagung, dan kedelai. Turut hadir 
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein.

Pada kunjungan ini Wamendag didampingi oleh Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan 
Pasar Lelang Komoditi Bappebti, Widiastuti.

Wamendag Minta 
Fungsikan Kembali 
Gudang Silo SRG

Dengan penuh semangat Wakil Menteri Perdagangan, 
Jerry Sambuaga, terus mendorong implementasi Sistem 
Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah. Selasa (29/6) 
Wamendag meninjau gudang Silo di Desa Teep Kapitu, 
Kecamatan Amurang Barat, Sulawesi Utara. Kunjungan ini 
untuk melihat lokasi gudang dan memastikan pemanfaatan 
gudang tersebut ke depannya berjalan maksimal.

Wamendag meminta Pemkab Minahasa Selatan untuk 
memfungsikan kembali gudang SRG Silo, setelah gudang 
yang digunakan untuk menyimpan komoditi jagung itu 
berhenti beroperasi. Melalui gudang Silo SRG, petani 
bisa menyimpan jagungnya saat harga dinilai masih belum 
baik, dan bisa menjualnya saat harga sudah naik dan 
dianggap menguntungkan.
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Tarif PPH Final 
Transaksi Perdagangan 
Berjangka Terlampau 
Tinggi

Dalam Rapat bersama Komisi VI DPR 
RI, Kepala Bappebti juga menjelaskan 
perdagangan aset kripto, yang 
hingga saat ini secara kelembagaan 
penyelenggaraan perdagangannya 
belum terbentuk, seperti Bursa Aset 
Kripto, Lembaga Kliring Aset Kripto, 
serta Pengelola Tempat Penyimpanan 
Aset Kripto. Ditambahkan, bahwa 
saat ini diperlukan peraturan 
yang lebih detail agar masyarakat 
mendapatkan kepastian hukum dalam 
perdagangan aset kripto di Indonesia. 
Peraturan itu juga akan memberikan 
perlindungan kepada pelanggan aset 
kripto dari kemungkinan kerugian. 
“Dengan mengatur aset kripto lebih 
detail diharapkan dapat mencegah 
terjadinya pencucian uang, pendanaan 
terorisme, serta pengembangan 
senjata pemusnah massal dengan 
penggunaan aset kripto sebagai 
medianya,” ujar Kepala Bappebti.

Sebagai informasi per 25 Juni 2021, 
kapitalisasi pasar aset kripto di dunia 
telah mencapai USD1,37 triliun atau 
Rp19,85 kuadriliun. Sepanjang 2020, 
nilai transaksi kripto di Indonesia 
tercatat Rp64,97 triliun. Adapun pada 
periode Januari-Mei 2021, transaksi 
kripto sudah mencapai Rp370,4 triliun.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana mengungkapkan tarif 
pajak PPh final yang dikenakan atas 
transaksi perdagangan berjangka 
terlampau tinggi dan masih kalah 
kompetitif dibandingkan dengan 
transaksi di bursa efek. Pajak yang 
tinggi ini menjadi salah satu penyebab 
pertumbuhan transaksi perdagangan 
berjangka komoditas hingga kini masih 
lambat.

“Pertumbuhan transaksi masih lambat 
karena minimnya dukungan dari 
instansi lain dan belum kompetitifnya 
tarif PPh final terhadap transaksi 
derivatif yang saat ini sebesar 2,5%. 
Sementara itu, bursa efek PPh Final 
itu hanya dikenai 0,1%,” ujar Kepala 
Bappebti dalam rapat bersama 
Komisi VI DPR, Selasa (29/6). Dalam 
menghadapi tantangan tersebut, 
maka Bappebti akan lebih intensif 
mendorong Kementerian Keuangan 
untuk menetapkan besaran pajak final 
yang lebih kompetitif dalam transaksi 
perdagangan berjangka komoditas. 
Alasan lain yang membuat kinerja 
pertumbuhan transaksi perdagangan 
berjangka masih lambat adalah 
kontrak-kontrak berjangka yang 
ditawarkan pada bursa berjangka 
masih terbatas. Selain itu, informasi 
mengenai transaksi perdagangan 
berjangka juga masih terbatas.

Laba Kliring 
Berjangka Indonesia 
(KBI) Naik 31,98 
Persen

PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) (KBI) merupakan salah 
satu BUMN yang bergerak sebagai 
lembaga kliring di bidang industri 
perdagangan berjangka. Kinerjanya 
menunjukkan grafik yang meningkat, 
terlihat dari catatan tahun 2020 lalu, 
dengan peningkatan laba bersih 
sebesar 31,98 % menjadi Rp 66,4 
miliar dari Rp 50,3 miliar dibandingkan 
akhir tahun 2019. Sedangkan dari sisi 
pendapatan operasional, KBI berhasil 
mencatatkan pendapatan sebesar 
Rp154 miliar atau meningkat 36,9% 
dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 
112 miliar.

Direktur Utama Kliring Berjangka 
Indonesia, Fajar Wibhiyadi, 
mengatakan pertumbuhan dapat 
dicapai berkat langkah transformasi 
dan inovasi yang dilakukan KBI dalam 
menghadapi pandemi Covid-19.  
“Langkah transformasi yang dilakukan 
KBI tidak hanya di transformasi bisnis 
semata, namun juga menyangkut 
transformasi sumber daya manusia. 
Sedangkan terkait inovasi, berbagai 
inovasi telah dilakukan KBI, yang 
pada intinya adalah inovasi dengan 
memanfaatkan teknologi informasi 
untuk peningkatan layanan kepada 
pemangku kepentingan,” ujar Fajar 
melalui keterangan tertulis, Senin 
(28/6).

Fajar menambahkan, pertumbuhan 
kinerja yang dicatatkan KBI ini juga 
dipengaruhi oleh meningkatnya 
kinerja dari 3 pilar bisnis KBI yaitu 
sebagai Lembaga Kliring Penjaminan 
dan Penyelesaian Transaksi di 
Perdagangan Berjangka Komoditi, 
Lembaga Kliring Penjaminan dan 
Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik 
Komoditas Timah Murni Batangan, 
serta sebagai Pusat Registrasi Resi 
Gudang.

Terkait Perdagangan Berjangka 
Komoditi, sepanjang tahun 2020 
volume transaksi di Bursa Berjangka 
Jakarta yang dikliringkan di KBI 
mencapai 9.446.122,4 lot, yang 
terdiri dari volume transaksi Kontrak 
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) 
sebesar 7.767.855,4 lot, dan Kontrak 
Primer sebesar 1.678.267 Lot. Untuk 
Pasar Fisik Komoditas Timah Murni 
Batangan di Bursa Berjangka Jakarta 
yang dikliringkan di KBI, sepanjang 
tahun 2020 telah terjadi transaksi 
mencapai 12.209 Lot dengan nilai 
USD1.032.306.793.

Sedangkan pada Sistem Resi Gudang 
(SRG), sepanjang tahun 2020, KBI 
telah melakukan registrasi atas 427 
Resi Gudang dengan nilai pembiayaan 
sebesar Rp. 93,6 Miliar. 

Praktisi Ingin 
Pemerintah Keluarkan 
Regulasi Aplikasi 
Robot Trading

Pernah dengar robot trading? 
Sekarang ini di kalangan investor 
dan spekulan sedang populer yang 
namanya robot trading yang bisa 
melaksanakan perintah transaksi 
dalam perdagangan berjangka. “Saat 
ini robot trading memang sedang tren. 
Oleh karena itu harus ada regulasi 
yang mengatur, aplikasi robot apa 
dan jenis apa saja yang boleh dan 
diizinkan untuk trading,” kata Direktur 
Utama PT Jakarta Futures Exchange 
(JFX), Stefanus Paulus Lumintang, 
Selasa (15/6).

Usulan Stefanus ini disebabkan 
ada beberapa jenis aplikasi robotik 
yang dipergunakan dalam transaksi 
perdagangan berjangka dan sejauh 
ini belum diatur. Ia berharap Bappebti 
segera mengeluarkan peraturan 
mengenai robot trading ini, supaya ada 
payung hukum yang jelas dan mana 

robot trading yang legal dan mana 
yang ilegal. “Oleh karenanya, untuk 
memagari berbagai kemungkinan, ke 
depan harus ada regulasi yang jelas 
dan pasti. Secara pribadi, saya ingin 
aplikasi robot trading ini dilegalkan 
dengan segala kriteria dan persyaratan 
yang harus dipenuhi,” kata Stefanus.

Penggunaan robot trading dalam 
bertransaksi, memang memberi 
kemudahan bagi investor, karena 
aplikasi trading itu bisa membuka dan 
menutup posisi secara otomatis dan 
mampu melakukan analisa secara 
otomatis yang bisa menggantikan 
fungsi investor dalam bertransaksi 
dengan kecerdasan buatan yang 
dimilikinya.

Bappebti sendiri berulangkali 
mengingatkan masyarakat agar 
waspada terhadap penawaran tentang 
robot trading yang muncul, dan sejauh 
ini Bappebti tidak mengeluarkan 
izin kepada produk perangkat lunak 
tertentu. Kepala Biro Perundang-
undangan dan Penindakan Bappebti, 
M Syst, mengingatkan kembali 
pentingnya masyarakat memperhatikan 
7 P dalam perdagangan berjangka, 
yaitu: Pelajari tata cara transaksinya; 
Pelajari tata cara penyelesaian 
perselisihan; Pelajari kontrak berjangka 
komoditi yang diperdagangkan; 
Pantang percaya janji-janji keuntungan 
yang tinggi; Pelajari wakil pialang 
berjangka yang telah mendapat izin 
dari Bappebti; Pelajari dokumen-
dokumen perjanjiannya, dan Pelajari 
risiko yang dihadapi.
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Mestinya Petani Tebu 
Tenang Ada Jaminan 
Harga Beli Dari RNI 

3,3 juta ton bahan baku tebu dengan 
jumlah petani tebu rakyat yang menjadi 
mitra RNI Group sekitar 4 ribu petani. 
“Minat petani untuk menanam tebu 
terbilang masih tinggi dan cenderung 
meningkat, oleh karenanya kontribusi 
kami untuk pembenahan industri gula 
adalah dengan meningkatkan serapan 
tebu petani rakyat,” tambahnya lagi.

PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(RNI) menyatakan menjamin harga 
minimal offtake gula petani tebu sebesar 
Rp.10.500/kg untuk melindungi petani 
tebu dari kejatuhan harga. Direktur 
Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo 
Adi, Kamis (10/6), menjelaskan hal 
ini usai arahan Menteri Perdagangan 
M. Lutfi. Arief menyatakan sudah 
mengkoordinasikannya dengan 
Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) 
serta Asosiasi lainnya seperti Asosiasi 
Gula Indonesia (AGI), Asosiasi 
Pedagang Gula Indonesia (APGI), 
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia 
(AGRI) serta BUMN PTPN III Holding. 
“Saya koordinasikan sesuai arahan 
Mendag untuk mengamankan harga 
penjualan gula petani sekaligus 
optimalkan offtake gula petani,” kata 
Arief.

Mengenai harga minimal offtake gula, 
lanjut Arief, RNI telah memberikan 
jaminan secara tertulis kepada 
asosiasi, salah satunya APTRI, serta 
menyosisalisasikan kepada pabrik-
pabrik gula yang dikelolanya untuk 
memperkuat kemitraan dengan 
kelompok petani tebu rakyat. Caranya 
dengan mengawal pelaksanaan lelang 
gula yang dilakukan petani serta 
menjaga harga penjualan gula setiap 
periode/per minggunya di sejumlah 

wilayah operasional RNI. “Kami telah 
sosialisasi ke para mitra Petani tebu 
untuk menjamin harga lelang minimal 
offtake di angka Rp.10.500/kg,” 
ujarnya.

Ia menambahkan jika pada proses 
penjualan produksi gula petani tebu 
rakyat terdapat harga lelang yang 
lebih tinggi dari harga jaminan, maka 
RNI akan offtake sesuai harga pasar/
lelang gula, dan sebaliknya. “Jika 
terdapat harga lelang gula dibawah 
harga jaminan Rp.10.500/kg, RNI 
akan membeli sesuai harga yang 
dijaminkan,” tambahnya.

Dalam monitoring penjualan harga lelang 
gula petani dan melakukan offtake, RNI 
siap bersinergi dengan BUMN PTPN III 
Holding dan beberapa Asosiasi dalam 
pelaksanaannya dengan harapan dapat 
memperkuat pembenahan industri gula 
nasional. 

Gula kristal putih sendiri sekarang 
sudah masuk menjadi salah satu 
komoditi dalam Sistem Resi Gudang 
(SRG). Dengan adanya jaminan harga 
beli dari standby buyer seperti RNI, 
maka petani tebu seharusnya tidak 
terlalu risau dengan harga jual tebu 
mereka.

Tahun 2020 lalu RNI telah menyerap 
tebu petani rakyat untuk digiling sekitar 

Terobosan Ekspor 
Komoditi Tempe ke 
Jepang

Meskipun harga kedelai global 
sedang tinggi, para pelaku usaha 
tidak berhenti menjajaki peluang. 
Belum lama ini, PT Arumia Kharisma 
Indonesia dan Rumah Tempe Azaki 
mengekspor produk olahan kedelai 
ke Jepang. Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) mengapresiasi langkah 
eksportir dan pelaku usaha kecil 
menengah (UMKM) tersebut.

Arumia dan Rumah Tempe Azaki 
mengirimkan 4,8 ton tempe senilai 
USD13.000 (sekitar Rp187 juta). 
“Ekspor perdana produk tempe 
Indonesia ke Jepang di tengah pandemi 
Covid-19 ini sangat membanggakan. 
Ini menunjukkan makanan asli 
Indonesia semakin mendunia dan 
membuktikan ekspor tetap melaju,” 
ujar Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi, Jumat (18/6).

Mendag menyatakan ekspor tempe 
sebagai langkah positif sekaligus 
contoh diversifikasi komoditi. Dengan 
produk yang lebih beragam, pelaku 
usaha Indonesia punya potensi lebih 

besar untuk menjangkau buyer di 
pasar internasional. “Kolaborasi ini 
contoh yang baik untuk bersama-
sama maju dan meningkatkan kinerja 
perdagangan Indonesia,” tambah 
Mendag Lutfi.

Produk tempe yang diekspor dikemas 
dalam ukuran 450 gram. Ini sudah 
menyesuaikan bentuk, ukuran, resep 
pengolahan, dan kemasan sesuai 
dengan yang diinginkan pasar Jepang. 
Di Jepang komoditi tempe Indonesia 
ini akan diperdagangkan melalui salah 
satu chain wholesale supermarket 
terbesar Jepang yang memiliki gerai 
lebih dari 800 gerai.

Menurut Dirjen PEN (Pengembangan 
Eskpor Nasional) Kemendag, Didi 
Sumedi, selama ini Jepang memang 
rajin mengimpor bahan pangan. 
Sekitar 60 persen konsumsi pangan 
Jepang merupakan produk impor. 
Pamor tempe sendiri meningkat di 
Jepang sejak produk olahan kedelai 
ini didaulat sebagai superfood asli 
Indonesia. “Yang menarik adalah cita 
rasa otentik tempenya tetap terjaga 
walaupun proses fermentasi dilakukan 
di Indonesia,” kata Didi.

Investasi Emas 
Batangan atau Emas 
Digital

Harga emas PT Aneka Tambang 
Tbk berhasil melonjak Rp 9.000/
gram ke level Rp932.000/gram pada 
perdagangan Selasa pagi (22/6). 
Mengutip laman Logam Mulia, harga 
buyback atau pembelian kembali emas 
Antam juga naik Rp 9.000/gram menjadi 
Rp829.000/gram.

Sementara itu, perdagangan emas dunia 
sebagaimana dikutip Bloomberg, harga 
emas Commodity Exchange (Comex) 
untuk kontrak Agustus 2021 naik tipis 
0,07% ke level USD1.784 per troy ons. 
Sedangkan untuk emas spot (XAUUSD) 
naik 0,11% ke level USD1.785 per troy 
ons. Adapun untuk indeks dolar AS 
spot naik 0,04% ke level 91,94.

Melansir Reuters, tidak butuh waktu 
lama untuk emas kembali rebound 
(naik), seiring dengan indeks dolar 
Amerika Serikat (AS) yang sempat lesu. 
Nilai pada emas perhiasan dan emas 
untuk investasi berbeda. Hal tersebut 
bergantung pada tingkat gramasi dan 
kandungan emas murni pada produk 
tersebut. Umumnya, emas batangan 
dipilih untuk investasi, karena semakin 
besar gramasi semakin baik harga yang 
diperoleh atau mendekati pergerakan 
harga emas global.  Selain emas 
batangan, saat ini sudah banyak platform 

yang menawarkan investasi secara 
digital, sehingga mempermudah 
masyarakat dalam bertransaksi hingga 
menyimpan emas.

Berikut adalah harga emas batangan di 
butik Logam Mulia Antam pada Selasa 
(22/6):
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C rypto asset transactions rapidly grow. Chairman 
of the Commodity Futures Trading Regulatory 

Agency (CoFTRA) Indrasari Wisnu Wardhana said the 
number of crypto asset transactions until May 2021 
reached IDR 370.4 trillion, with around 6.5 million 
investors.

This large influx of investors is quite fantastic, 
considering that in the January-April 2021 period, there 
were 4.8 million users with a transaction value of IDR 
237.3 trillion.

“In 2020, the total value of crypto asset transactions in 
Indonesia is IDR 64.97 trillion. Meanwhile, from 2021 
to May, crypto-asset transactions have reached IDR 
370.4 trillion,” explained Wisnu Wardhana during a 
meeting with Commission VI of the Indonesian House 
of Representatives, Tuesday (29 /6/2021).

The increase in the number of transactions made 
CoFTRA focus more on managing crypto assets to 
provide legal certainty and provide protection for 
business actors and investors.

“In addition, by regulating crypto asset trading, it 
is hoped that it can prevent money laundering and 
terrorism financing,” he said.

However, Wisnu Wardhana assesses that crypto asset 
trading is currently still encountering several barriers. 
Among others, the organization that organizes crypto-
asset transactions is presently not fully formed.

“Todays are only crypto asset traders, while the exchange 
is in the establishment stage. This is the reason crypto 
transactions are still not good enough,” said Wisnu.

Crypto assets would continue to provide optimal 
benefits to the economy related to the CoFTRA’s plan 
to prepare a special market for crypto assets by the end 
of this year.

P T Kliring Berjangka Indonesia (Indonesian Futures 
Clearing/IFC) throughout 2020 recorded net profit 

growth of IDR 66.4 billion. This amount increased by 
31.98 per cent from Rp50.3 billion at the end of 2019. 
Meanwhile, in terms of operating income, IFC managed 
to record revenues of Rp154 billion, an increase of 36.9 
per cent compared to 2019 was Rp112 billion.

“The growth achieved due to the transformation 
and innovation steps taken by IFC in the face of the 
COVID-19 pandemic. These are not only business but 
also involve the human resources and utilizing information 
technology to improve services to stakeholders,” 
explained Fajar Wibhiyadi Presiden Director IFC.

There are three pillars of IFC’s business name as 
the Clearing Guarantee Institution and Transaction 
Settlement in Commodity Futures Trading, the Clearing 
Guarantee Institution and the Settlement of Physical 
Market Transactions for Pure Tin Bars, and the 
Warehouse Receipt Registration Center.

This positive result spurred IFC to continue to innovate, 
one of which was the initiation as a Domestic Tin Trade 
Clearing House, which had started running some time 
ago. Furthermore, the initiation of new business is also 
being prepared by IFC, as the Digital Gold Physical 
Market Clearing House and the Futures Clearing House 
in Crypto Asset Trading.

“The plan will support by the projection of Indonesia’s 
economic growth thanks to the Covid-19 vaccine 
program carried out by the government will certainly 
provide fresh air for the industry, where the economy 
will move better. We are optimistic that in 2021 IFC’s 
performance will increase compared to 2020,” he said.

Regarding Commodity Futures Trading, throughout 
2020 the transaction volume on the Jakarta Futures 
Exchange cleared at IFC reached 9,446,122.4 lots, 
consisting of transaction volume for Alternative Trading 
System Contracts 7,767,855.4 lots and Primary 
Contracts of 1,678,267 lots.

For the Physical Market for Pure Tin Bars on the Jakarta 
Futures Exchange cleared at IFC, throughout 2020 
there have been transactions reaching 12,209 lots with 
a value of US$ 1,032,306,793.

Meanwhile, in the Warehouse Receipt System, 
throughout 2020, IFC has registered 427 WRS, with 
a financing value of Rp93.6 billion. Previously, IFC first 
recorded the registration of rice warehouse receipts 
from Purwakarta Regency, West Java. This time, 25 tons 
of rice entered into the Warehouse Receipt System, 
with a value of Rp287 million.

Crypto Asset Transactions 
Reaches IDR 370 Trillion 
by May 2021

Midst the Pandemic, IFC 
Profit Rise 31.98 percent

PPRE books new 
contracts of IDR 2.2 
trillion 

U ntil May 2021, PT PP Presisi Plc (PPRE) has locked 
a new contract of IDR 2.2 trillion. This amount is 

equivalent to 60 per cent of this year’s new contract 
target of IDR 3.7 trillion.

Rully Noviandar, PPRE CEO’s explained that the new 
contracts emanated from the company’s projects such 
as the Morowali nickel mining service, the construction 
of the Cinere-Jagorawi toll road Section 3, the Weda 
Bay Nickel stockpile road, the constructions of the 
Paved Shoulder Taxiway at Sepinggan Airport, and 
Makassar-Pare Pare Railway.

“We see the prospect of the infrastructure/construction 
sector will increase in line with the realization of the 
sovereign wealth fund (SWF) and the resumption of 
tender for infrastructure projects,” he said.

The mining services sector, especially nickel, has good 
prospects cause supported by industrial downstream 

programs, the construction of smelters and battery factories.

PPRE’s move to enter the nickel mining services segment to 
optimize assets. PP Presisi targets additional new contracts 
from mining services of more than Rp1.5 trillion or 15 per 
cent to 20 per cent of PP Presisi’s revenue until the end of 
2021.

He explained infrastructure development projects were still 
running and had shown progress according to the PPRE 
work completion target.

It noted that 91 per cent of the acquisition of new projects 
and ongoing projects came from the non-APBN private 
sector. 
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B appebti Kementerian Perdagangan terus berupaya 
mengoptimalkan pemanfaatan perdagangan 

berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan 
pasar lelang komoditi (PLK) untuk mempersingkat rantai 
perdagangan. Upaya tersebut diharapkan makin tokcer 
lagi dengan ditandatanganinya  perjanjian kerja sama 
dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) 
sebagai standby buyer SRG. 

Aprindo selama ini menjadi mitra strategis Kemendag 
dalam mengoptimalkan peran PBK, SRG, dan PLK. 
Sebab, Aprindo merupakan wadah perkumpulan yang 
beranggotakan perusahaan-perusahaan ritel lokal dan 
nasional. Aprindo dengan jumlah anggota dan jaringan 
ritelnya yang luas di seluruh Indonesia dapat membantu 
para petani komoditas pangan, perkebunan, atau kelautan. 
Salah satunya, dengan mengambil produk komoditinya 
dari SRG atau PLK. 

Para pelaku usaha bisa mendapatkan produk-produk 
yang berkualitas melalui SRG dan PLK. Sementara para 
petani mendapatkan kepastian pasar dari produk yang 
dihasilkan. Misalnya, bawang merah dari Brebes, kopi 
Gayo dari Aceh, dan coklat dari Makassar. 

Bagaimana Aprindo menjalankan perannya sebagai 
standby buyer atau pembeli siaga komoditi SRG? 
Buletin Bappebti melakukan wawancara khusus 
Ketua Aprindo Roy N. Mandey melalui zoom beberapa 
waktu lalu. 

Kerjasama SRG Agar 
Konsumen Dapat 
Harga Terbaik

Buletin Bappebti: Aprindo beberapa waktu lalu 
menandatangani MoU dengan Bappebti. Poin-poin 
apa saja yang disepakati?

Roy N. Mandey: Ini merupakan inisiasi bersama 
antara Aprindo dan Bappebti serta Kementerian 
Perdagangan. Kami melihat bahwa sinergisitas dan 
kolaborasi menjadi platform dan basis kegiatan di 
era pandemik ini. Sebab masyarakat global juga 
melakukan perubahan sistem market, supply-
demand. Domestik juga tentunya mengikuti. 

Sinergisitas dan kolaborasi tentunya menjadi kata 
kunci untuk sama-sama memasuki satu era new 
normal. Era di mana kita akan terhubung dan lebih 
terintegrasi untuk mencapai satu tujuan. Aprindo 
beserta seluruh anggota di seluruh Indonesia mulai 
dari Indonesia wilayah barat, tengah dan timur 
berharap adanya terobosan yang perlu dijajaki dan 
dibukakan ke segala kondisi dan situasi, termasuk 
dalam hal ini berkaitan dengan supply chain.

Jadi kalau dalam tradisi ritel itu “Tiada hari tanpa 
dagang” atau “Tiada hari tanpa diskon”, “Tiada hari 
tanpa promosi”. Tapi tampaknya di era sekarang 
ini setelah sinergisitas dan kolaborasi, kita perlu 
terobosan supply chain. Kita melihat supply chain 
yang terbaik itu kalau kita bisa mendekat atau 
mendapat langsung dari sumber produk. 

Tentunya Aprindo mengapresiasi atas inisiasi 
bersama dengan Bapebbti Kemendag untuk 
memfasilitasi akan terobosan supply chain yang 
sangat bermanfaat bagi pelaku usaha ritel. Salah 
satunya adalah melalui sistem resi gudang (SRG). 

Kami Aprindo melihat SRG sebagai kondisi sebuah 
sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk 
menyatupadukan antara sektor hulu dan sektor hilir 
supaya lebih optimal dan lebih bermanfaat bagi 
kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi, bahkan 
kemajuan bangsa kita.

Selanjutnya, Aprindo juga mau menghidupkan dan 
terus memajukan para petani, nelayan dan pelaku 
UMKM atau koperasi yang ada di sektor hulu. Sebab, 
kemajuan mereka akan meningkatkan performa 

pendapatan dan berujung pada peningkatan 
konsumsi rumah tangga. Ini yang paling penting.

Buletin Bappebti: Tadi disebutkan ada harapan 
konsumsi sektor hulu yang meningkat. Bagaimana 
Aprindo berperan sebagai standby buyer bagi 
komoditi SRG? 

Roy N. Mandey: Kalo kita lihat pada sistem yang 
sudah terbentuk ini tentu ada yang Namanya: 
Pertama, pemanfaatan SRG untuk pemberdayaan 
petani, nelayan, UMKM dan juga koperasi. Kedua, 
juga pemanfaatan SRG pada komoditas yang 
berorientasi ekspor. Dan, Ketiga, ini yang menjadi 
bagian kami, yaitu pemanfaatan SRG untuk pelaku 
usaha manufaktur yang membutuhkan bahan baku 
penolong, maupun juga industri hilir dan sektor ritel 
yang sifatnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Jadi tiga manfaat SRG ini sangat signifikan. Khusus 
untuk poin ketiga di mana kami berada, sebagaimana 
kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi saat 
ini masyarakat memerlukan produk kebutuhan 
pokok dengan lebih konsisten, terjamin dan stabil. 
Konsisten artinya, ketersediaannya terus berlanjut.
Stabil dalam sisi harga, serta terjamin kemudahan 
untuk mendapatkannya secara kontinyu. 

Aprindo melihat posisi ini sangat strategis untuk para 
peritel mengambil kesempatan untuk memanfaatkan 
SRG sebagai offtaker atau standby buyer.

Buletin Bappebti: Apakah dari MoU yang sudah 
ditandatangani ada yang sudah terealisasi? 

Roy N. Mandey: Ya, saat ini sudah berjalan sejumlah 
SRG sudah ditansaksikan dengan pelaku usaha 
ritel. Antara lain SRG bawang merah di Brebes. 
Beberapa peritel sudah mengakses langsung ke 
petani yang menyimpan barangnya di gudang SRG. 

Harapannya ada perbaikan yang poin kedua tadi, 
yakni terobosan untuk supply chain yang sangat 
maksimal membantu di era saat ini. Sebab biasanya 
selama ini untuk mendapatkan bawang merah, 
peritel harus melewati 3 sampai 4 tangan. 

Roy N. Mandey
Ketua Aprindo 
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hal yang berkaitan dengan profil pengelola gudang. 
Kenapa kami katakan perlu disosialisasikan, 
karena kembali lagi yang namanya perjanjian atau 
kesepakatan tentu harus ada chemistry yang sama-
sama masuk. Jadi ada saling kecocokan satu sama 
lain.

Selanjutnya, Aprindo sebagai ritel modern punya 
distribution center. Dan Aprindo sendiri sebetulnya 
berpotensi menjadi pengelola gudang SRG. Nah, 
ini kami juga memberikan catatan. 

Bilamana ini dapat dijajaki tentunya selain gudang-
gudang swasta maupun punya pemerintah, Pusat 
Distribusi Regional (PDR) dan Pusat Distribusi 
Provinsi (PDP) yang sudah ada yaitu sekitar 126 
yang bisa dimanfaatkan baru sekitar 60an gudang 
itu. Apakah itu akan dioptimalisasikan. 

Bila itu mau dimanfaatkan kami juga punya 
distribution center yang tingkat keterisiannya paling 
banyak 30-40 persen di masa pandemi ini. Sebelum 
pandemi bisa mencapai 80-90 persen dari luasan 
gudang logistik milik peritel. 

Kita berharap bila memungkinkan distribution center 
milik anggota Aprindo dapat menjadi pengelola 
SRG. Tentu saja kami perlu dukungan regulasi, 
karena pelaku usaha sangat firm dengan regulasi.

Buletin Bappebti: Bagaimana Aprindo bisa 
mengakselerasi anggotanya sebagai standby 
buyer SRG di ritel?

Roy N. Mandey: Tentu kami berharap adanya dukungan 
perbankan bagi peritel yang memanfaatkan SRG. Ini 
menarik, karena SRG ini suatu ‘game changer’ atau 
suatu yang baru di mata pelaku ritel. Nah, sangat 
mudah untuk mengakselarasi ini. Sama seperti kita 
mau menjual barang kepada konsumen, ketika ada 
diskon atau promosi atau apapun yang kita lakukan 
kepada konsumen.

Tentu saja SRG tidak memberikan diskon, tapi 
di belakang SRG ada perbankan dan lembaga 
keuangan non perbankan. Jadi kalo memungkinkan 
diberikan insentif untuk peritel sebagai pemicu 

menjadi standby buyer dengan memberikan fasilitas 
perbankan pada peritel yang memanfaatkan SRG. 
Sebab dengan mengambil barang di gudang SRG 
langsung ke tangan pertama, lalu ada pula insentif 
atau dukungan dari perbankan yang berkolaborasi 
dengan SRG. Kalo ada pemicu seperti ini peritel 
akan berlomba-lomba menyerbu ke gudang SRG.

Selanjutnya peran sinergisitas dari pemerintah 
daerah yang perlu di linkage dipersatukan dengan 
peritel. Kita tahu bahwa gudang SRG itu ada unsur 
kewilayahannya yang berada dalam wewenang 
pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan. 
Seperti di Brebes itu, Bupati Brebes juga sangat 
mendukung. Misalnya, memberikan insentif bagi 
peritel daerah yang membeli barang UMKM 
unggulan yang ada di gudang SRG di daerahnya. 
Ini akan meningkatkan performa produk unggulan 
daerah.

Memang ini menjadi pembicaraan yang panjang 
dengan pemda. Ini adalah satu catatan yang 
bisa Aprindo berikan. Itu yang berkaitan dengan 
bagaimana meningkatkan standby buyer peritel 
untuk meningkatkan akselerasi pergerakan komoditi 
SRG.

Nah, sekarang langsung ke tangan pertama pihak 
pengelola gudang SRG di mana para petani bawang 
merah menitipkan bawangnya di situ. Jadi ini betul-
betul terobosan jitu mempersingkat supply chain.
Sehingga dari segi harganya pun menguntungkan. 
Sebab di ritel ini faktor harga sangat sensitif bagi 
konsumen. Kemudian ada jaminan pasokan atau 
jaminan ketersediaan barang.

Buletin Bappebti: Jadi dengan SRG ini berdampak 
tata niaga menjadi lebih efisien?

Roy N. Mandey: Ya, ini yang saya maksud dengan 
MoU tersebut membawa suatu terobosan untuk 
supply chain dengan memperbaiki dan memajukan 
rantai suplai sehingga lebih efisien dan lebih efektif. 

Buletin Bappebti: Komoditi SRG ada 20 jenis 
produk. Nah buat Aprindo komoditi apa saja yang 
paling menguntungkan?

Roy N. Mandey: Dari 20 jenis komoditi SRG menurut 
Aprindo, itu beras pastinya ya. Kemudian kita bicara 
jagung, kopi, kakao, dan kedelai. Kemudian garam, 
lada, pala, ikan, bawang merah. Selanjutnya juga 
teh, rumput laut, ayam karkas beku, dan gula pasir.

Yang bukan ranahnya kami itu ada gabah, juga kopra 
dan timah. Karena Aprindo nggak menjual gabah.
Kopra, karena harus diolah. Jadi dari 20 komoditi, 
17 produk yang masuk ranah Aprindo. Tiga yang 
tadi tidak masuk.

Buletin Bappebti: Kalau kerja sama sebagai 
standby buyer ini bisa berjalan,bagaimana 
dampaknya terutama buat para petani dan 
nelayan?

Roy N. Mandey: Wah, sangat luar biasa. Walau pun 
Aprindo memiliki beberapa catatan ya.

Buletin Bappebti: Apa saja itu? 

Roy N. Mandey: Jadi kami sangat apresiasi dan 
support dalam hal ini. Namun ada beberapa 
catatan sebagai saran dan masukan agar kita bisa 
berakselerasi lebih baik lagi dengan SRG ini.

Pertama, perlunya sosialisasi standby buyer yang 
konsisten dan berkelanjutan. Ini sama artinya kita 
berjuang dulu untuk mendapatkan hasil yang baik 
dengan melayani konsumen dan seterusnya.

Kita berharap sosialisasi standby buyer yang 
konsisten dan berkelanjutan perlu mendapat 
perhatian dari Bappebti tentunya. Apa saja yang 
perlu disosialisasikan? Itu tentu pertanyaan 
berikutnya. Yakni utamanya mengenai standarisasi 
produk bahwa petani perlu mendapatkan sosialisasi 
mengenai standarisasi produk dalam hal yang 
berkaitan dengan hasil uji mutu. Standar mutu ini 
perlu digarisbawahi atau menjadi poin penting 
ketika peritel memutuskan membeli barang dari 
gudang SRG dan menjualnya kepada konsumen. 

Sebab dalam ritel itu prinsipnya, selagi barang 
diterima dan dibeli oleh konsumen dengan kualitas 
yang baik, maka pasti peritel akan ambil terus dari 
suplier yang sama. Tapi kalo sudah tidak dilirik oleh 
konsumen karena standar produknya berbeda, 
maka barang yang ada di rak ritel itu menumpuk 
nggak moving out. Ini yang kami tidak harapkan 
tentunya karena ritel ini terbatas dengan ruang. Jadi 
ini perlu standarisasi produk dari pengelola gudang 
SRG maupun dari Bappebti.

Kemudian bagaimana dengan ketersediaan 
transportasi logistiknya. Ini juga menjadi penting 
untuk disosialisasikan. Contohnya, bawang merah 
di Brebes kalo dari distribution center kami di 
Cikupa atau Cibitung tentu masih bisa dicapai 
dengan kendaraan. Tapi untuk anggota kami yang 
ada di Manado atau Ambon, nah ini bagaimana 
transportasi logistiknya.

Buletin Bappebti: Profil pengelola gudang SRG 
yang seperti apa sehingga dapat menjadi mitra 
bagi Aprindo?

Roy N. Mandey: Dari pengelola gudang SRG ini 
kami perlu tahu sebelum kami bekerja sama sebagai 
standby buyer. Misalnya, berapa kapasitas SRG 
nya, kemudian mekanisme pembayaran, kemudian 
bagaimana kondisi kalo ada retur barang. Ini hal-
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S elama periode perdagangan Juni 2021 harga emas 
global kembali kehilangan momentumnya. Kondisi 

ini terlacak dari kinerja kontrak Goldud di bursa komoditi 
ICDX yang ditutup sebagai worst-performer bulanan 
dengan koreksi cukup dalam yaitu sebesar 6,8% (dari 
USD1.899,70 menjadi USD1.770,10).

Koreksi cukup dalam ini terjadi sebagai imbas 
karakteristik utama emas sebagai instrumen yang 
berkorelasi negatif dengan dolar AS. Artinya, jika harga 
emas turun maka nilai dolar meningkat atau sebaliknya 
jika emas naik maka nilai dolar turun. Beberapa faktor 
yang mempengaruhinya antara lain data-data AS 
yang optimistik, meliputi indeks sejumlah aktivitas dan 
juga inflasi-sebagai penunjang minat pasar terhadap 
proyeksi ekonomi AS. Di sisi lain juga dolar AS ikut 
dimanfaatkan oleh karakteristik utamanya sebagai safe 
haven, yang kali ini setelah pasar menimbang-nimbang, 
maka diputuskan lebih baik mengalokasikan asetnya ke 
hard cash daripada aset low yield seperti emas.

Sementara itu Reuters mencatat harga emas melayang 
di dekat level terendah lebih dari satu bulan pada 
perdagangan Kamis (17/6). Menyusul penurunan 
2,5% di sesi sebelumnya ke level terendah sejak 6 Mei 
2021 pada angka USD1.803,79 per ons troi, harga 
emas spot sedikit naik 0,2% pada 00:39 GMT di awal 
perdagangan Asia. Sedangkan harga emas berjangka 
AS turun 2,4% pada USD1.816,90 per ons troi.

Indeks dolar melonjak ke level tertinggi dalam dua bulan 
terhadap para pesaingnya, sehingga membuat emas 
harganya lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Lalu sejauh mana kita memainkan dolar AS sebagai 
alih investasi daripada emas? CNBC Indonesia pernah 
melakukan perbandingan kecenderungan yang terjadi 
dalam 10 tahun, antara 2009-2019.

G aram merupakan komoditas yang tidak tergantikan 
(unsubstituted). Garam pun menjadi komoditas 

strategis yang tidak kalah penting dibanding dengan 
kebutuhan pokok lainnya. 

Hingga sekarang, sebagian besar produksi garam 
nasional masih dilakukan oleh petani garam secara 
individual, sehingga produktivitas dan kualitas garam 
terbilang rendah dan tidak memenuhi spesifikasi yang 
disyaratkan oleh industri dalam negeri.

Produksi garam nasional hanya mampu memenuhi 
kebutuhan dari sisi konsumsi saja. Sementara untuk 
kebutuhan bahan baku industri masih bergantung pada 
impor. Indonesia mengkonsumsi garam sekitar 4,6 juta 
ton per tahun, tetapi produksi garam domestik hanya 
mencapai 2,3 juta ton per tahun 

Meskipun garam konsumsi telah dipenuhi oleh produksi 
dalam negeri, namun ternyata sebagian besar produksi 
garam rakyat tersebut masih membutuhkan proses 
pengolahan lebih lanjut. Yakni, menambahkan unsur 
iodium (KIO3) untuk dapat memenuhi standar yang 
dibutuhkan hingga layak dikonsumsi masyarakat. 

Rendahnya kualitas produksi garam serta persaingan 
dengan garam impor membuat harga garam domestik 
semakin tertekan. Ujungnya berdampak pada 
kesejahteraan petani garam. 

Untungnya garam sudah menjadi salah satu dari 18 
komoditas SRG. Untuk mewujudkan SRG garam, 
Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah 
menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) dan PT Garam (Persero). 

Kebetulan KKP punya program membangun 9 gudang 
garam nasional (GGN) dengan skema SRG di 9 
kabupaten yaitu, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, 
Pamekasan, Sumenep, Bima, Jeneponto dan 
Pangkajene Kepulauan. 

GGN SRG itu merupakan salah satu komponen bantuan 
dalam Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Secara 
keseluruhan KKP telah membangun 18 unit GGN di 
18 Kabupaten, yaitu Pidie Jaya, Cirebon, Indramayu, 
Karawang, Brebes, Demak, Rembang, Pati, Tuban, 
Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pangkep, Jeneponto, 
Kupang, Bima, dan Kabupaten Sumbawa.

Diharapkan dengan skema SRG harga garam di tingkat 
petani bisa stabil.

Komoditas garam pun kian terjaga kualitasnya, dan 
secara nominal harga komoditas garam tidak mengalami 
penurunan yang bisa berakibat pada kerugian petani 
garam.

Bappebti mencatat, penyerapan komoditas garam lewat 
sistem resi gudang (SRG) sejak 2008 hingga 18 Mei 
2021 masih rendah.

Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana 
mengatakan, penyerapan garam dari 10 SRG hanya 
mencapai 701,73 ton atau setara Rp977,49 juta 
dengan pembiayaan sebesar Rp70 juta.

“Rendahnya penyerapan garam dari penambak 
disebabkan oleh rendahnya kualitas garam penambak,” 
kata Indra.

Indra mengungkapkan, bahwa rata-rata garam di 
penambak adalah jenis garam K3 yang tinggi kadar 
kotoran dan kadar air. Menurutnya, jenis kandungan 
garam tersebut tidak bisa diserap SRG.

“Ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi SRG 
garam. Nilainya masih kecil. Kembali lagi ini masalah 
mutu,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kata Indra, Bappebti 
ingin memberikan bantuan kepada penambak dalam 
bentuk washing machine (mesin pencucian) atau 
refinery sederhana guna meningkatkan kualitas garam 
agar dapat diserap.

Tahun 2009 uang senilai Rp1 juta dapat ditukar menjadi 
emas sebesar 3,23 gram. Sedangkan pada 2019 emas 
seberat 3,23 gram dapat ditukar dengan uang senilai 
Rp2.099.319. Artinya persentase kenaikannya sebesar 
110% dalam 10 tahun. Sedangkan investasi Dolar 
dengan skenario yang sama, pada 2009 uang Rp1Juta 
dapat ditukar dengan Dolar senilai USD97,56. Nah, per 
25 Juni 2019, harga tersebut jika ditukarkan kembali ke 
rupiah menjadi Rp1.379.024. Artinya kenaikan nilainya 
hanya sebesar 37,9% dalam 10 tahun.

Jadi, menurut hitungan CNBC Indonesia, jika memilih 
emas atau dolar, diketahui bahwa investasi emas 
terbukti lebih untung dibandingkan Dolar. Itu jika dalam 
jangka panjang. Namun, selama periode Maret 2020 
posisi Dolar AS lebih disukai ketimbang emas, karena 
harganya yang semakin menguat. Selain itu, kondisi 
panic selling di pasar keuangan global juga menjadi 
keuntungan bagi investor Dolar.

Nah, pilih emas atau dolar?

Pilih Emas 
atau Dolar 

SRG Garam 
Perlu Tingkatkan 
Mutu 

Fluktuasi Harga GOLDUD
Periode Juni 2021
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Muhammad 
Dzaki Adani

Research & Development 
ICDX
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Wakil Pialang 
Berjangka 
Wajib Ikut 
P4WPB

G una mendukung pertumbuhan dan pengembangan 
industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), 

Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti nomor 
9 tahun 2020 yaitu tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bappebti nomor 2 tahun 2018 tentang 
izin Wakil Pialang Berjangka (WPB). Peraturan ini 
dikeluarkan untuk meningkatkan profesionalisme Wakil 
Pialang Berjangka serta mendorong terbentuknya 
Wakil Pialang Berjangka yang memiliki integritas dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya.

Dalam Peraturan ini dijelaskan perihal pentingnya 
program pelatihan yang disingkat P4WPB.  Program 
Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka 
(P4WPB) adalah suatu bentuk program kegiatan 
peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara 
berkelanjutan bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB) 
secara sistematis dan terukur.  Wakil pialang berjangka 
sendiri adalah orang yang mewakili perusahaan 
berjangka dalam berhadapan dengan nasabah. 

Pada pasal 9 Peraturan Bappebti nomor 9/2020 ini 
disebutkan orang perseorangan yang telah memiliki 
izin sebagai WPB wajib mengikuti P4WPB.  Program 
P4WPB wajib diikuti oleh Wakil Pialang Berjangka 
setiap 1 (satu) tahun sekali.

Untuk itu seorang WPB bisa mengikuti program 
pelatihan boleh melalui tatap muka ataupun non tatap 
muka (Pasal 11). Pelatihan dalam bentuk tatap muka 
berupa: pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, 
sosialisasi, konsferensi ataupun simposium. Terkait 
dengan Covid-19 atau hal lainnya, kegiatan tatap muka 
itu bisa juga diselenggarakan menggunakan media 
online (daring). Sementara kegiatan non tatap muka  
bisa dilakukan dalam bentuk:

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_12_01_f20a9ehc_
id.pdf

a.  Penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang 
ditentukan oleh Bappebti yang dipublikasikan; 

b.  Riset profesional atau studi terhadap materi yang 
ditentukan oleh Bappebti; 

c.  Pelatihan melalui media elektronik (online) yang ditentukan 
oleh Bappebti; 

d.  Menjadi pengajar dalam pelatihan, lokakarya, diskusi 
panel, seminar, sosialisasi, konferensi, atau simposium 
terkait materi yang ditentukan oleh Bappebti.

Selanjutnya dikatakan Pemegang izin WPB telah memenuhi 
kewajiban P4WPB apabila: 

a.  Telah mengikuti P4WPB dalam bentuk tatap muka dengan 
total durasi paling sedikit 30 (tiga puluh) jam atau paling 
sedikit setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit dalam 
1 (satu) periode pelaksanaan P4WPB; 

b.  Telah mengikuti P4WPB dalam bentuk selain tatap muka 
yang setara dengan pelaksanaan P4WPB dalam bentuk 
tatap muka dengan total durasi paling sedikit 30 (tiga 
puluh) jam, atau paling sedikit setara dengan 200 (dua 
ratus) angka kredit dalam 1 (satu) periode pelaksanaan 
P4WPB.

Pasal 13 (1) dikatakan orang perseorangan yang memiliki izin 
WPB wajib menyampaikan laporan keikutsertaan pelatihan 
P4WPB kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi 
Indonesia (Aspebtindo) paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja setelah Tahun Kewajiban P4WPB berakhir dengan 
menggunakan Formulir Nomor I.WPB.12.

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 8 3 1BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 83 0

R E G U L A S I




