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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Tak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga, Maret tahun 2021. Kuartal pertama 
ini semangat untuk bangkit kembali dari rasa khawatir terhadap pandemi 
Covid-19 sudah sudah mulai terasa. Di sisi lain pemerintah terus gencar 
melakukan vaksinasi kepada masyarakat dan diharapkan segera muncul herd 
immunity (kekebalan masyarakat) sehingga masyarakat tidak takut berlebihan 
terhadap Covid-19 yang suka tidak suka sudah hadir di tengah kehidupan kita.

Pembaca sekalian, Buletin Bappebti edisi kali ini menampilkan berita utama 
tentang perdagangan timah di bursa berjangka komoditi JFX (Jakarta Futures 
Exchange) dan ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange) 
yang merupakan bursa berjangka di Indonesia. Melalui dua bursa ini timah 
ditransaksikan untuk perdagangan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. 
Aktivitas transaksi komoditi timah di dua bursa ini diharapkan dapat mendorong 
lebih aktif perdagangan timah dan dapat memberi kontribusi positif terhadap 
berbagai pihak yang terlibat. Seperti diketahui Indonesia merupakan negara 
penghasil timah utama dunia dan timah Indonesia sudah dikenal zaman 
penjajahan Belanda dahulu. 

Terkait dengan berita utama tim redaksi Buletin Bappebti juga melakukan 
wawancara khusus dengan Bupati Belitung Timur, Burhanudin, yang daerahnya 
banyak memiliki aktivitas penambangan timah. Bupati menceritakan kondisi di 
lapangan terutama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas 
tambang timah di wilayahnya.

Pembaca yang budiman, selain masalah di atas Buletin Bappebti juga 
menyajikan informasi terkini dari aktivitas Bappebti dalam rubrik Agenda Foto, 
aktivitas perdagangan berjangka dan komoditi dalam rubrik Aktualita, English 
Corner, hal yang terkait dengan regulasi di Bappebti, serta tulisan lainnya 
mengenai PBK, PLK dan 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: Sidharta Utama, Redaktur: Nusa Eka,
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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I ndonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sebanyak 20 hingga 30 
persen pasokan timah dunia berasal dari Indonesia dan hampir 95 persen timah yang dihasilkan dan diproses di 

Indonesia berasal dari Provinsi Bangka-Belitung (Babel).

Dalam catatan sejarah penambangan timah sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Berawal dari 
penemuan timah di Belitung tahun 1823 oleh JP. De La Motte, seorang kapten berkebangsaan Belgia yang 
menjabat Asisten Residen di Belitung. Pada awalnya penambangan direncanakan akan dilakukan oleh Inggris, 
tetapi karena ada Traktat London tahun 1850 maka penambangan dialihkan ke pemerintahan Belanda. Belanda 
kemudian mengalihkan pengelolaan ini kepada sebuah perusahaan swasta bernama Billiton Maatschappij yang 
mengendalikan dan mendominasi penambangan timah selama sekitar satu abad lamanya.

Timah merupakan salah satu komoditi andalan Indonesia. Indonesia sendiri menjadi 
salah satu negara penghasil utama timah dunia. Ini sebabnya Indonesia terus berupaya 

mengambil peran agar bisa turut berkontribusi besar dalam menentukan harga timah dunia. 
Melalui perdagangan timah di bursa komoditi yang ada, yakni JFX (BBJ) dan ICDX (BKDI) , 

Indonesia terus berupaya menjadi pemain timah yang menentukan. Untuk mendukung 
perdagangan timah yang lebih baik, Bappebti menyusun dan mengeluarkan kebijakan yang 

tepat agar perdagangan timah Indonesia bisa mencapai posisi terbaiknya.

Timah Bergairah di 
Dua Bursa Komoditi
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Saat itu timah “booming” sehingga menarik banyak 
para pekerja tambang dari China untuk datang bekerja 
di Belitung. Sebelum Perang Dunia I timah mengalami 
masa kejayaan dan menjanjikan kesejahteraan yang 
baik. Para buruh tambang asal China yang prestasinya 
dinilai baik dan sudah bekerja selama 3 tahun serta tidak 
memiliki catatan utang bisa memperoleh fasilitas pulang 
ke kampungnya di China dengan biaya perusahaan. 
Billiton Maatschappij sendiri mampu menyetorkan 
kontribusi sebesar 750 ribu gulden ke kantor kas 
pemerintah Hindia Belanda.

Namun setelah Perang Dunia I harga timah dunia 
turun drastis. Untuk menghindari anjloknya harga timah 
lebih dalam lagi, Belanda bersama negara-negara 
penghasil timah lainnya lewat Persetujuan Bandung 
(1921-1924) memutuskan untuk membatasi produksi 
timah. Penurunan produksi timah ini  dirasakan sangat 
berdampak terhadap perekonomian Belitung. Para 
buruh tambang China yang sebelumnya banyak 
dipekerjakan di area penambangan terpaksa harus 
pulang kampung karena ekonomi lokal yang dirasakan 
makin sulit. Sebagian dari mereka ada yang tetap 
bertahan. Mereka adalah kaum peranakan. Mereka 
yang bertahan di Belitung itu kemudian bertanam lada, 
komoditi yang sampai sekarang juga menjadi andalan 
kawasan Bangka-Belitung, selain komoditi timah.

Tahun 1930-an harga timah kembali membaik, akan 
tetapi Perang Dunia II membuat harga timah kembali 
tersendat. Apalagi Jepang kemudian juga masuk ke 
Bangka Belitung. Kehadiran Jepang membuat produksi 
timah menjadi terganggu karena banyak buruh tambang 
timah yang harus menjalani kerja paksa membangun 
lapangan terbang dan juga dipekerjakan di tambang 
minyak untuk mendukung pasukan Jepang dalam 
peperangan.

Seperti kita ketahui, Jepang akhirnya kalah dalam PD 
II. Belanda pun kembali ke Belitung, tepatnya  tanggal 
18 Oktober 1945. Namun Billiton Maatschappij sudah 
berganti nama menjadi NV Gemeenschappelijke 
Mijnbouwmaatschappij Billiton atau GMB. 

Pada tahun 1949, sebagian besar saham dari GMB 
diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 
1958, aset perusahaan GMB diambil alih oleh Indonesia 
dan namanya diganti menjadi PN (Perusahaan Negara) 
Tambang Timah Belitung. Setelah itu pada tahun-
tahun berikutnya, pemerintah melebur PN Tambang 
Timah Belitung dengan PN Tambang Timah Bangka 
(sebelumnya Bangka Tin Bedrijft) dan juga PN Tambang 
Timah Singkep (sebelumnya Singkep Tin Exploitatie 
Maatschappij) menjadi PN Tambang Timah. Dari 
PN Tambang Timah inilah yang menjadi cikal bakal 
perusahaan yang populer kita kenal dengan nama 
PT Timah. PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan 
didirikan tanggal 2 Agustus 1976, dan merupakan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 
bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sejak tahun 1995. 

Dalam perjalanannya PT Timah sempat mengalami 
masa sulit menyusul krisis timah dunia yang terjadi di 
tahun 1985.  Sebagai langkah penyelamatan, perseroan 
melakukan serangkaian tindakan korporasi menyeluruh. 
Aksi korporasi terjadi antara tahun 1991-1995 
dengan tindakan berupa restrukturisasi, reorganisasi, 
rekonstruksi peralatan produksi utama, divestasi aset 
bahkan relokasi kantor pusat dari Jakarta ke Pangkal 
Pinang. 
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Pada tanggal 19 Oktober 1995, Pemerintah melakukan 
privatisasi dengan mencatatkan saham PT Tambang 
Timah di Bursa Efek Jakarta, Surabaya dan London, 
serta mengubah nama perusahaan menjadi PT Timah 
(Persero) Tbk. Hingga hari ini penambangan timah masih 
berlangsung di Bangka dan Belitung, dan perusahaan 
PT Timah sendiri diharapkan terus berjaya melalui 
perdagangan yang berlangsung di bursa berjangka JFX/
BBJ (Jakarta Future Exchange/Bursa Berjangka Jakarta)  
dan ICDX/BKDI (Indonesia Commodity and Derivatives 
Exchange/Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

Baru-baru ini PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 
atau KBI menyatakan secara resmi mulai menjalankan 
fungsinya sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian 
dan Penjaminan Transaksi pasar Fisik Timah untuk 
perdagangan timah dalam negeri di Bursa Berjangka 
Jakarta (Jakarta Futures Exchange-JFX). Direktur Utama 
Kliring Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi, Senin 
(22/3), mengungkapkan langkah ini sejalan dengan 
peran KBI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
“Kita tahu, Indonesia merupakan negara penghasil 
timah terbesar di dunia, dan kebutuhan dalam negeri 
juga cukup besar. Untuk itu, perlu tata niaga yang baik 
terkait transaksi timah dalam negeri, yang pada akhirnya 
akan memberikan keuntungan kepada negara dan 
masyarakat,” kata Fajar Wibhiyadi.

Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang 
mengungkapkan bahwa perdagangan komoditi timah di 
JFX sudah sejak bulan Agustus 2019, setelah mendapat 
persetujuan Bappebti sebagai bursa timah di Indonesia. 
“Pada awalnya BBJ memperdagangkan timah murni 
batangan untuk kebutuhan ekspor. Kemudian pada 
Maret 2021, BBJ mengakomodir perdagangan timah 
pasar dalam negeri,” ujar Stephanus.

Ia menjelaskan bahwa animo para pelaku industri untuk 
berpartisipasi dalam pasar perdagangan timah di BBJ 
sangat besar, karena melalui bursa terdapat kepastian 
pembayaran, penerimaan barang sesuai mutu serta 
kuantitas yang terjamin. Berdasarkan data transaksi 
yang terjadi di bursa timah BBJ, selama Tahun 2019 
yang dimulai bulan Agustus BBJ telah mencatat terjadi 
transaksi sebanyak 27.180 ton. Sedangkan untuk Tahun 
2020 sebanyak 61.040 ton, dan selama 3 bulan di 
Tahun 2021 sebanyak 8.540 ton. Stephanus meyakini 
transaksi komoditi timah ini akan terus bertumbuh.

“Kami memperkirakan pada Tahun 2021 perdagangan 
timah akan mengalami pertumbuhan positif dengan 
ditopangnya industri-industri yang sudah mulai 
beroperasi normal, dibanding masa awal pandemi di 
Tahun 2020 yang lalu. Tentunya kami optimis, karena 
harga yang terbentuk melalui BBJ dapat menjadi 
acuan ataupun turut menjadi patokan harga dalam 
perdagangan timah di pasar internasional,” kata 
Stephanus.

Perdagangan timah untuk kebutuhan luar negeri maupun 
dalam negeri pada prinsipnya sama. Perbedaannya 
adalah para pesertanya. Dalam pasar fisik timah murni 
batangan, pesertanya adalah buyer dari luar negeri untuk 
kebutuhan ekspor. Sedangkan dalam perdagangan 
timah dalam negeri buyer-nya berasal dari dalam negeri.

Mekanisme trading dalam negeri juga sama dengan 
transaksi timah luar negeri. Yang membedakannya hanya 
di lottase, untuk dalam negeri 1 lot sama dengan 1 
metrik ton, sedangkan untuk ekspor 1 lot sama dengan 5 
metrik ton. Sementara jenis timah yang diperdagangkan 
di dalam negeri juga sama dengan untuk ekspor, yaitu 
TLEAD300,200,100,50 dan TPURE099. 
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Stephanus menambahkan, adanya perdagangan timah 
dalam negeri ini sejalan dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan No 53 Tahun 2018 Tentang perubahan 
kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 
44/M-DAG/ PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor 
timah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa 
transaksi timah murni batangan wajib diperdagangkan 
di bursa. 

JFX maupun KBI yakin perdagangan timah akan makin 
bergairah. “Kedepan kami optimistis, perdagangan 
timah dalam negeri akan terus tumbuh. Hal ini 
dikarenakan industri dalam negeri yang membutuhkan 
timah sebagai bahan baku cukup besar. Untuk itu, kami 
sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan 
Transaksi, akan terus meningkatkan layanan kepada 
para pemangku kepentingan di sektor ini,” kata Fajar 
Wibhiyadi.

Selain di JFX, timah juga diperdagangkan di bursa 
komoditi ICDX. Bahkan ICDX lebih dahulu melakukannya. 
Senior Product Innovation, Research and Development 
ICDX, Yoga Tirta, menjelaskan  transaksi timah tujuan 
ekspor mulai diperdagangkan di ICDX sejak bulan 
Agustus 2013, mengacu pada mandatori perdagangan 
timah Indonesia yang diatur dalam Permendag No 32 
tahun 2013. Kemudian di tahun 2015, melalui mandatori 
dalam Permendag No  33 tahun 2015, transaksi timah 
tujuan dalam negeri juga mulai diperdagangkan di ICDX.  
Pembeli timah Indonesia tujuan ekspor berasal dari 
perusahaan pengguna maupun pedagang perantara. 
Saat ini tercatat sebanyak 40 perusahaan internasional 
yang terdaftar sebagai anggota pembeli timah di ICDX.

Transaksi timah di ICDX di 2021 mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan. Secara bulanan, total volume 
transaksi di bulan Januari sebesar 216 lot, kemudian 
di bulan Februari sebesar 446 lot dan di bulan Maret 

melonjak naik mencapai 596 lot atau rata-rata sebanyak 
100 lot per hari. Dengan adanya transaksi timah melalui 
bursa, maka pembentukan harga timah tentunya menjadi 
lebih wajar, adil dan transparan.

Sama halnya dengan komoditi lain, harga timah 
dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran, 
misalnya pertumbuhan manufaktur global yang positif 
tentu akan berdampak pada meningkatnya permintaan 
timah yg berujung pada penguatan harga timah. Akhir-
akhir ini harga timah terpantau berada dalam tren positif 
dimana harga timah sempat menembus di atas level 
USD30.000 per ton.

“Agar perdagangan timah semakin baik kedepannya 
tentunya dibutuhkan dukungan dari pemangku 
kebijakan dalam hal regulasi dan kebijakan, khususnya 
yang terkait dengan tataniaga ekspor timah Indonesia. 
ICDX selaku penyelenggara bursa timah tentu 
akan senantiasa membantu misi pemerintah dalam 
mewujudkan pasar timah Indonesia yang lebih baik lagi 
kedepannya,” ujar Yoga.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menegaskan 
akan mendorong terus perdagangan komoditi timah. 
Bukan hanya karena Indonesia merupakan salah satu 
eksportir timah terbesar dunia, tapi juga transaksi 
yang terjadi di bursa komoditi, baik JFX maupun ICDX, 
akan memberikan kontribusi positif terhadap transaksi 
multilateral di kedua bursa tersebut. Melalui transaksi 
yang aktif di bursa tersebut diharapkan juga akan 
memberi pengaruh terhadap harga acuan timah dunia.

Sidharta Utama

Kepala Bappebt i
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Harga timah di pasar dunia saat ini terlihat sedang 
membaik. Pada awal 2021 harganya naik sebesar 
6 persen karena adanya kekhawatiran akan krisis 
pasokan. Harga timah untuk kontrak tiga bulan di 
London Metal Exchange (LME) pada awal Februari 
2021 tercatat meningkat menjadi USD24.875 
atau sekitar Rp 348,9 juta per ton. Ini merupakan 
harga tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Kemudian, 
pada minggu kedua bulan Maret harganya sempat 
melambung mendekati USD26.000 per ton, 
setelah sebelumnya pada awal Maret anjlok ke level 
USD23.000 per ton akibat menguatnya nilai dolar 
AS. 

Harga timah, seperti juga harga barang tambang 
lainnya semacam nikel atau emas, mempunyai korelasi 
negatif dengan indeks dolar AS. Jika indeks dolar 
melemah maka harga timah akan naik, dan sebaliknya 
jika indeks dolar AS menguat maka harga timah akan 
cenderung turun. Selain pengaruh dolar, yang pasti 
harga timah dipengaruhi oleh kekuatan permintaan 
dan penawaran. Belakangan ini menguatnya harga 
timah disebabkan oleh sentimen mobil listrik yang 
sedang menjadi topik menarik, dimana produksi 
mobil yang bebas dari emisi CO2 tersebut sedang 
ditingkatkan oleh berbagai produsen mobil. Dalam 
hal ini penggunaan bahan baku timah dikatakan 
membuat mobil listrik menjadi lebih tahan lama.

Terkait dengan perdagangan timah di bursa berjangka, 
Bappebti tanggal 29 Juli 2019 mengeluarkan Peraturan 
Bappebti nomor 11 tahun 2019, tentang Petunjuk 
Teknis  Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni 
Batangan Melalui Bursa Timah. Di dalam peraturan 
tersebut disebutkan antara lain, dalam Pasal 2:

(1)  Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun  
dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui 
Bursa Timah.

(2)  Timah Murni Batangan tersebut memiliki persyaratan 
teknis:

a.  Memiliki Pos Tarif/HS 8001.10.00.00

b.  Memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 
99.9% yang merupakan hasil dari kegiatan 
pengolahan dan permurnian Bijih Timah oleh 
Smelter

c.  Memiliki jumlah unsur pengotor lainnya paling 
tinggi 0,1% dengan kadar masing-masing sebagai 
berikut:

1) Besi (Fe)≤ 0,005% (50 ppm)

2) Aluminium (Al) ≤ 0,001% (10 ppm)

3) Arsenik (As) ≤ 0,03% (300 ppm)

4) Bismuth (Bi) ≤ 0,015% (150 ppm)

5) Kadmium (Cd)≤ 0,001% (10 ppm)

6) Tembaga (Cu) ≤ 0,015% (150 ppm)

7) Timbal (Pb) ≤ 0,030% (300 ppm)

8) Antimoni (Sb) ≤ 0,015% (150 ppm); dan/atau

9) Seng (Zn) ≤ 0,001% (10 ppm).

Peraturan 
Bappebti tentang 
Perdagangan 
Timah
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d.  Timah yang diperdagangkan memiliki dimensi 
ukuran:

1) panjang atas 410-540 mm

2) panjang bawah 270-390 mm

3) lebar atas 100-160 mm

4) lebar bawah 88-125 mm

5) tinggi 64-125 mm

e.  Memiliki berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan 
sebesar 25 Kg dengan toleransi ± 2 Kg 

f.  Pengemasan paling banyak sejumlah 40 batang 
dengan total berat 1.000 Kg ± 20 Kg per kemasan 
(ketentuan ini dikecualikan untuk Timah Murni 
Batangan yang dipergunakan atau dijual di dalam 
negeri).

(5)  Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan 
di Bursa Timah untuk tujuan ekspor maupun 
digunakan di dalam negeri meliputi:

a.  Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, ≤ 
0,005% Fe, dan 0,030% Pb

b.  Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, 
≤0,005% Fe, dan 0,020 % Pb

c.  Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, 
≤0,005% Fe, dan 0,010 % Pb

d.  Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, 
≤0,005% Fe, dan 0,005 % Pb

e.  Kontrak Timah Murni Batangan 99,99% Sn.

Dalam Pasal 4 ayat (2) juga disebutkan, dalam rangka 
pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan 
melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka wajib: 

a.  Menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan 
online yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi 
dengan Lembaga Kliring Timah dan telah diperiksa 
oleh Bappebti 

b.  Menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau 
BPTB; dan 

c.  Menyediakan sarana penyelesaian perselisihan

- Perdagangan Timah Murni Batangan untuk 
Tujuan Ekspor yang diperdagangkan di Bursa 
Timah wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran 
teknis oleh Surveyor.

- Pada Pasal 10 (1) disyaratkan transaksi jual beli 
Timah Murni Batangan di Bursa Timah dilakukan 
dengan sistem lelang terbuka secara elektronik 
online.
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B adan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) terus berupaya kuat 

mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG). 
Dalam berbagai kesempatan sistem ini selalu dibahas, 
karena SRG terbukti memberi manfaat besar tidak hanya 
kepada para petani produsen, tetapi juga memberi 
manfaat kepada berbagai pihak lain yang terlibat dalam 
sistem ini.

Untuk itu koordinasi dan penguatan dilakukan oleh 
Bappebti, salah satunya dengan para pemimpin di 
setiap daerah yang menjadi pemegang kebijakan 
strategis untuk mencapai suksesnya Sistem Resi 
Gudang ini. Pertengahan Maret lalu, tepatnya Selasa 
(16/3), Bappebti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) 
Pengembangan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah, 
di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah. Dalam rakor 
ini hadir  Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati  
Kudus Hartopo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati 
Pemalang Mukti Agung Wibowo, Bupati Blora Arief 
Rohman, Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq, Wakil Bupati 
Demak  Joko  Sutanto, dan Wakil  Bupati  Kebumen  
Ristawati Purwaningsih. Selain itu hadir perwakilan dari  
pemerintah Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 
Banjarnegara, dan Direktur Komersial PT RNI Frans 
Marganda Tambunan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 
menekankan, “Peran pimpinan daerah merupakan daya 
dukung utama agar upaya implementasi SRG dapat 

berjalan dengan  baik.  Saya  harap  implementasi  SRG  
di  daerah  tidak  hanya  berjalan  di gudang SRG dari 
dana pemerintah, namun semakin luas dengan gudang 
yang dimiliki pelaku usaha di daerah, sehingga manfaat 
SRG akan semakin luas dinikmati masyarakat.”

Kepada para peserta Rakor dijelaskan bahwa SRG 
saat ini telah dilaksanakan di 99 kabupaten/kota di 23 
provinsi di Indonesia dengan mengelola 198 gudang 
SRG, baik milik pemerintah maupun milik swasta. 
Tercatat pula terdapat 91 pengelola gudang SRG yang 
telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, dan 
sebanyak 60 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang 
mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia. Sementara 
itu komoditi yang dapat diresigudangkan  juga makin 
bertambah. Saat ini ada 20 jenis komoditi SRG yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang 
dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam 
Sistem Resi Gudang, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, 
kakao, karet, garam, lada, pala, ikan, bawang merah, 
rotan, kopra, teh, rumput laut, gambir, timah, ayam beku 
karkas, gula kristal putih dan kedelai. 

Catatan lain juga dipaparkan oleh Wamendag, yaitu 
pada tahun 2020, nilai transaksi resi gudang mencapai 
Rp191,2 miliar atau tumbuh 72 persen dibandingkan 
dengan 2019. Nilai pembiayaan dengan jaminan resi 
gudang juga meningkat 84 persen dibandingkan 
dengan 2019 menjadi senilai Rp117,7 miliar.

Pemimpin Daerah Jadi 
Daya Dukung Utama 
Implementasi SRG
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Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu sentra 
produksi dengan banyak komoditi yang dapat 
diresigudangkan. Oleh karena itu, Jawa Tengah sangat 
potensial sebagai provinsi yang mengimplementasi 
SRG. Khusus Jawa Tengah, Kementerian Perdagangan 
telah memberi bantuan 15 gudang SRG beserta fasilitas 
pendukungnya. Gudang-gudang tersebut tersebar di  
Wonogiri, Grobogan, Kebumen, Demak (2 gudang),  
Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes, Kudus 
(2 gudang), Blora, Banjarnegara, dan Pemalang.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menyampaikan saat 
ini  penerbitan resi gudang di Jawa Tengah mencapai 
392 resi gudang dengan nilai mencapai Rp76,4 miliar.  
Dari jumlah tersebut, sebanyak 248 resi gudang telah 
mendapatkan pembiayaan dari bank dengan nilai 
Rp44,6 miliar. “Dengan potensi pemanfaatan SRG yang 
demikian besar, kita harapkan peningkatan kinerja  SRG 
di Jawa Tengah meningkat signifikan. Pada akhirnya, 
“Dengan potensi pemanfaatan SRG yang demikian 
besar, kita harapkan peningkatan kinerja SRG di Jawa 
Tengah bisa meningkat secara signifikan. Dan pada 
akhirnya, SRG akan meningkatkan kesejahteraan petani 
serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah, 
sehingga bisa turut memulihkan perekonomian nasional,” 
kata Kepala Bappebti. 

Pemanfaatan SRG di Jawa Tengah mulai dari 
pemanfaatan sampai pembiayaan sudah diterapkan di 
Wonogiri,Grobogan, Kebumen dan Cilacap. Sementara 
daerah yang masih berupaya mengimplementasi secara 
maksimal adalah Kudus, Jepara, Demak, Pekalongan, 

Purworejo, Blora, Pemalang, Banjarnegara dan Brebes. 
Kepala Bappebti berharap, kepala daerah dapat 
mendukung implementasi SRG di daerah masing-masing 
melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan SRG, 
dukungan infrastruktur, pembentukan kelembagaan SRG, 
serta koordinasi aktif antar pemangku kepentingan dalam 
SRG.

Kepada gubernur dan para bupati dan peserta rakor 
SRG se-Jawa Tengah ini Wamendag Jerry Sambuaga 
menyatakan optimisme dan harapannya. “SRG di Indonesia 
akan terus berkembang untuk dimanfaatkan  pelaku 
usaha. Upaya pemerintah memperkuat implementasi 
SRG tahun 2021 ini meliputi penambahan komoditas 
yang dapat diresigudangkan, penyempurnaan Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai skema subsidi resi gudang, 
dan percepatan beroperasinya Lembaga Pelaksanaan 
Penjaminan Sistem Resi Gudang,” tambah Wamendag 
Jerry.  

Usai rakor SRG, ditandatangani nota kesepahaman 
“Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang  
Komoditas dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan dan 
Kedaulatan Pangan Nasional” antara Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag 
dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI).
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Dari Tsukiji Ke 
Pasar Lelang Ikan 
TPI Muara Angke

P asar lelang adalah tempat dimana terjadi tawar 
menawar barang atau komoditi yang ditawarkan 

dimana jumlah penjual dan pembelinya banyak, sehingga 
jual beli terjadi dengan harga yang disepakati bersama. 
Terdapat banyak pasar lelang di dunia, salah satu yang 
seringkali kita dengar adalah Pasar Lelang Tsukiji di Distrik 
Ginza, Tokyo, Jepang. Ini adalah pasar lelang ikan terbesar 
di Jepang dan juga dunia. 

Hampir seluruh jenis ikan dilelang di pasar Tsukiji, 
mulai dari ikan sarden yang kecil sampai ikan tuna yang 
bobotnya ratusan kilogram. Setiap hari hasil tangkapan 
dari penjuru Jepang dan dunia diterima pada pukul 17.00 
waktu Tokyo. Ikan-ikan itu kemudian dilihat dan diperiksa 
kualitasnya. Pada pukul 03.00 pagi, para pembeli mulai 
berdatangan dan melihat serta menaksir harganya. 
Pukul 04.30 proses lelang dimulai. Tawar menawar 
dipandu oleh petugas lelang dan dicatatkan. Pemenang 
lelang akan membawa ikan yang dibeli setelah proses 
lelang selesai dilaksanakan. Kegiatan yang dimulai pada 
dinihari ini berakhir pada pukul 11.00, dimana toko-toko 
tutup beberapaa jam dan menunggu sampai sore hari 
untuk buka kembali dan menjalankan prosesi seperti 
hari-hari sebelumnya. Berpuluh tahun lelang ini sudah 
terselenggara dan menjadikan Pasar Lelang Ikan Tsukiji 
dikenal di penjuru dunia.

Pasar lelang Tsukiji sudah mulai beroperasi tahun 1935. 
Sekitar 500 jenis hasil laut dari berbagai penjuru Jepang 
dan dunia ditransaksikan di pasar lelang ini. Dari pasar 
ini kebutuhan ikan warga Tokyo dan sekitarnya dipenuhi. 

Dari Tsukiji Ke 
Pasar Lelang Ikan 
TPI Muara Angke
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Bahkan juga ikan hasil lelang diekspor ke luar Jepang. 
Penyelenggaraan pasar lelang ini bisa dijadikan contoh 
untuk dilaksanakan di daerah-daerah, tentu dengan skala 
yang lebih kecil. 

Sejak Oktober 2018, setelah beroperasi selama 83 tahun, 
pasar lelang Tsukiji direlokasi ke tempat yang baru di 
Toyosu. Ini dikarenakan Jepang bersiap menyelenggarakan 
Olimpiade Tokyo 2020. Kegiatan lelang dipindahkan ke 
Toyosu yang berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi semula. 
Pasar lelang Toyosu sendiri mulai beroperasi hari Kamis 
11 Oktober 2018. Pasar ini hadir lebih modern dengan 
standar sanitasi tinggi dan fasilitas yang lebih lengkap. 
Tidak hanya transaksi pasar lelang seperti sebelumnya 
diselenggarakan di pasar ini dimana hadir pemilik komoditi/
barang dan calon pembeli, di pasar lelang Toyosu ini juga 
tersedia pusat belanja dan kuliner dan bisa dikunjungi turis 
yang ingin melihat kegiatan pasar lelang ikan. 

Untuk menuju pasar Toyosu bisa menggunakan kereta 
bawah tanah dan turun di stasiun Shijo-mae yang 
terletak di jalur Yurikamome. Jepang tampaknya juga ingin 
memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk dijual 
kepada turis yang datang, dan Pasar Lelang ikan Tsukiji 
yang sekarang sudah dipindah ke Toyosu juga menjadi 
lokasi yang ditawarkan kepada turis yang datang.

Memasuki pasar lelang ini tidak dikenakan biaya. Seperti 
halnya di Tsukiji, proses pelelangan dilakukan sejak pagi 
hari dimulai pukul 04.30 setiap harinya. Namun para turis 
ataupun masyarakat umum tidak bisa langsung dekat 
dengan kegiatan lelang yang berlangsung. Mereka hanya 

boleh melihat prosesnya dari lantai dua pasar.

Kita kembali ke Indonesia. Pasar lelang ikan juga terdapat 
di berbagai daerah yang biasa disingkat TPI atau Tempat 
Pelelangan Ikan, salah satunya di Muara Angke, Jakarta. Di 
sini para nelayan dari sekitar perairan Kepulauan Seribu 
dan sekitarnya melabuhkan hasil tangkapan mereka untuk 
dilelang kepada para pembeli yang akan menjualnya 
kembali di berbagai pasar yang tersebar di wilayah Jakarta. 
Di sini masyarakat umum juga diperbolehkan untuk 
berbelanja memenuhi hasrat mereka terhadap ikan segar, 
dan dijamin kualitas ikannya masih segar.

TPI Muara Angke ini sempat ditutup selama dua bulan 
karena Covid-19 dan Pemprov DKI Jakarta kemudian 
membukanya kembali pada Juni 2020. Kehadiran pasar 
lelang ikan sangat diperlukan sebagai tempat menjual ikan 
bagi para nelayan dan juga sentra pembelian ikan bagi para 
pedagang yang akan menyebarkannya ke pasar-pasar. 
Khusus untuk TPI Muara Angke, Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mencatat total 
transaksi penjualan ikan di pasar lelang ini tahun 2020 
mencapai 36.716 ton ikan dengan total nilai sekitar Rp 
1,3 Triliun, atau rata-rata Rp100 miliar per bulannya.

Gambaran tentang pasar lelang ikan Tsukiji dan juga di 
TPI Muara Angke ini diharapkan bisa memberi dorongan 
dalam pelaksanaan dan pemajuan Pasar Lelang Komoditi 
(PLK) yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia.
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Tiga Ribu Lebih 
Pegawai Kemendag 
Jalani Vaksinasi 
Tahap Kedua

Guna meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah 
penularan Covid-19, Kementerian Perdagangan 
melanjutkan vaksinasi kedua Covid-19 yang berlangsung 
di Kantor Kemendag, Jakarta (25/3). Sebanyak 3.052 
pegawai Kemendag mengikuti vaksinasi yang dilakukan 
secara bertahap selama tiga hari tanggal 25-27 Maret 
2021.

Sekjen Kemendag Suhanto menyatakan vaksinasi 
yang dilaksanakan bagi seluruh pegawai Kementerian 
Perdagangan ini akan menopang peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Pembentukan imunitas terhadap 
Covid-19 dapat terwujud dengan pelaksanaan vaksinasi 
dalam dua tahap. 

Suhanto mengapresiasi dukungan para pegawai dengan 
berpartisipasi dalam program vaksinasi ini. Sementara 
vaksinasi dilaksanakan, kewajiban pelayanan publik 
oleh segenap pegawai Kementerian Perdagangan tetap 
berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Sebelumnya, tahap pertama vaksinasi Covid-19 bagi 
pegawai Kementerian Perdagangan berlangsung pada 
Kamis-Sabtu, 11-13 Maret 2021. Pelaksanaan vaksinasi 
ini disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan M Lutfi 
dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
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Indonesia Raih 12 
Juta Dolar di Foodex 
2021 Jepang

Indonesia turut berpartisipasi dalam Pameran 
International Food and Beverage Exhibitions (Foodex) ke-
46 yang digelar selama empat hari, 9-12 Maret 2021, di 
Chiba, Jepang. Partisipasi Indonesia dalam Foodex 2021 
dikoordinasikan Kementerian Perdagangan melalui Atase 
Perdagangan RI Tokyo dan ITPC Osaka berkolaborasi 
dengan Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, dan 
ASEAN-JAPAN Center (AJC).

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kasan 
mengungkapkan di tengah status ‘state of emergency’ 
(SOE) yang diberlakukan pemerintah Jepang, produk 
makanan dan minuman (mamin) Indonesia sukses meraup 
transaksi dagang hingga USD12 juta atau Rp173,11 miliar 
dalam Foodex 2021. Nilai itu merupakan kontribusi dari 
transaksi produk ayam kaarage beku dan durian palu beku 
dalam kemasan sebesar USD9 juta; serta produk camilan, 
saos sambal, dan bumbu-bumbu yang mendapatkan order 
hingga USD3 juta.

Pemberlakuan SOE (kondisi negara dalam darurat) di 
Jepang telah menggeser kebiasaan masyarakatnya untuk 
mengkonsumsi mamin yang praktis atau sekali pakai hingga 
makanan beku dalam kemasan, yang menjadi primadona 
pada Foodex tahun ini. Selain itu, kondisi geografis yang 
rawan bencana dan demografi Jepang yang mulai menua 
serta mayoritas wanita Jepang yang juga turut aktif sebagai 
pekerja kantoran, membuat makanan beku menjadi tren 
dan semakin digemari di Jepang.

Foodex 2021 yang diikuti oleh 40 negara ini dikunjungi 
lebih dari 26 ribu orang dari kalangan pembeli, penjual, 
peritel, hingga produsen mamin di wilayah Jepang dan 
sekitarnya. Indonesia menghadirkan Paviliun Indonesia 
yang diisi perwakilan dari 17 produsen serta pelaku usaha 
mamin Indonesia.

Rapat Awal Perjuangkan 
Pembebasan Komoditi 
Minyak Sawit dari 
Diskriminasi Uni Eropa 

Kementerian Perdagangan menggelar rapat persiapan 
awal (first substantive meeting/FSM) DS593 di WTO 
(World Trade Organization), Rabu (24/3).  Rapat 
dilangsungkan dalam rangka mempersiapkan sidang 
pertama untuk memperjuangkan minyak sawit dan 
biofuel berbahan baku minyak sawit agar terbebas dari 
diskriminasi oleh Uni Eropa di DSB-WTO yang akan 
dilaksanakan pada April 2021.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, yang hadir 
dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa UE tidak 
konsisten dengan konsep perdagangan bebas yang 
diusungnya selama ini dengan adanya diskriminasi produk 
sawit.   Wamendag menyampaikan keberterimaan produk 
sawit dalam referendum di Swiss dalam rangka EFTA 
dapat membawa optimisme dalam upaya memperjuangkan 
diskriminasi produk sawit di Uni Eropa.

Rapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan kelapa 
sawit Indonesia yang terdiri dari perwakilan kementerian/
lembaga, tim ahli sawit, kuasa hukum, dan pelaku industri 
biofuel kelapa sawit Indonesia. Lead Counsel Pemerintah 
Indonesia yang berbasis di Belgia juga turut hadir pada 
rapat untuk berkoordinasi langsung membahas strategi 
Indonesia dalam DS593 ini.
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Wamendag 
Resmikan Gudang 
SRG CAS di 
Brebes

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga 
bersama Bupati Brebes, Idza Priyanti dan Kepala 
Bappebti, Sidharta Utama meresmikan Gudang Sistem 
Resi Gudang (SRG) Bawang Merah di Pasar Klampok, 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (16/3). 

Acara peresmian juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal 
Kemendag Didid Noordiatmoko, Staf Ahli Menteri 
Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono 
Edi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 
(Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 
Muhammad Arif Sambodo, serta Direktur Utama PT 
Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi. 

Wamendag menjelaskan bahwa pengembangan SRG, 
khususnya untuk komoditas bawang merah, pertama 
kalinya akan diimplementasikan di Gudang SRG 
Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Kabupaten 
Brebes, yang dibangun oleh Kemendag sejak 2018 
lalu. Pelaksanaan SRG bawang merah di wilayah ini 
diharapkan dapat diduplikasi dan diperluas di tempat lain 
yang menjadi sentra produksi bawang merah. 

Pada kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama Pengembangan SRG untuk 
Komoditi Pangan antara Kepala Bappebti dengan 
perwakilan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Juga 
pemberian persetujuan Gudang SRG dan Pengelola 
Gudang SRG Bawang Merah kepada PT Mitra Pilar, 
serta Pemberian Akses IS-WARE NextGen dari PT KBI 
sebagai Pusat Registrasi SRG kepada Bank Jateng.

Peluang Kolaborasi 
SRG Kemendag dengan 
Kostraling Kementan

Bappebti hadir dan menjadi narasumber acara 
Rapat Koordinasi Komando Strategi Penggilingan Padi 
(Kostraling) yang diselenggarakan oleh Ditjen Tanaman 
Pangan Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur, Rabu 
(31/03).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi 
Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), 
Widiastuti, menyampaikan bahwa Kostraling memiliki 
peluang besar untuk bersinergi dengan SRG dalam 
melindungi petani di musim puncak panen. Upaya Kostraling 
dalam penyerapan dan penjualan gabah/beras dapat 
dieskalasi dengan memanfaatkan SRG. 

Program Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) 
Kementan merupakan langkah perlindungan bagi petani di 
musim puncak panen. Melalui program ini penggilingan padi 
menyerap gabah petani saat panen raya. Untuk membantu 
pembiayaan penyerapan, Kostraling selama ini disinergikan 
dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga 
Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi 
dan UKM.

Acara dilakukan secara langsung dan melalui zoom meeting 
dengan jumlah sekitar 200 peserta Poktan dan Gapoktan 
serta dinas Pembina yang berasal dari 11 propinsi, 43 
kabupaten dari seluruh Indonesia.
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Dalam Dua Bulan 
168 Situs PBK Sudah 
Diblokir

Kepala  Biro  Peraturan  Perundang-
undangan  dan  Penindakan Bappebti,  
M.  Syist  menjelaskan PBK   merupakan   
investasi yang sifatnya high risk, high   
return (cepat menghasilkan atau 
memberi untung, tapi juga risikonya 
tinggi karena bisa jadi uang yang 
diinvestasikan bisa hilang dalam waktu 
singkat). M Syist juga mengingatkan 
masyarakat saat ini harus lebih  
waspada dengan cukup maraknya grup 
Telegram atau WhatsApp (WA) yang  
mengatasnamakan pialang berjangka  
yang  telah  mendapat  izin  usaha  dari  
Bappebti. Grup tersebut menawarkan 
produk kontrak berjangka dengan 
keuntungan di luar batas kewajaran 
dan meminta calon   nasabah   untuk   
mentransfer ke rekening atas nama  
pribadi.  

Untuk itu sebelum berinvestasi,  
masyarakat diharapkan selalu 
mengecek legalitas pialang  berjangka  
dan kewajaran keuntungan yang  
ditawarkan. Selain itu, masyarakat  
diharapkan untuk  tidak  tergiur dengan   
janji keuntungan di luar kewajaran   
serta mempelajari terlebih dahulu   
mengenai mekanisme transaksi, 
untung, dan ruginya.

Informasi tentang legalitas pialang 
berjangka dapat dilihat di https://www.
bappebti.go.id.

Bappebti kembali memblokir  100   
domain   situs   entitas  di   bidang   
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) yang ilegal Februari 2021. 
Dengan demikian, dalam dua bulan 
terakhir Bappebti telah memblokir 168 
domain situs PBK yang tidak memiliki 
izin sebagai satu-satunya otoritas yang 
memberikan perizinan dalam bidang 
perdagangan berjangka. Tindakan 
pemblokiran dilakukan dari hasil 
pengawasan dan pengamatan, serta 
pengaduan masyarakat.

“Domain situs entitas ini  mayoritasnya 
merupakan pialang berjangka  dari  luar  
negeri  yang  mengaku  telah  mendapat 
legalitas dari negara asalnya. Bappebti 
membatasi domain situs tersebut agar 
tidak dapat diakses di Indonesia untuk 
mencegah kerugian masyarakat,” ujar 
Kepala Bappebti, Sidharta Utama. 

Ditambahkan, Bappebti  secara  rutin  
melakukan  tindakan  pencegahan  
dengan memblokir domain  situs  
entitas ilegal  di  bidang  PBK. Tindakan 
ini sekaligus  juga memberikan  literasi  
kepada  masyarakat.  “Apabila suatu   
domain   situs   tidak   dapat   diakses, 
itu tandanya situs   tersebut   telah   
melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia,” 
lanjut Kepala Bappebti.

Kemendag Resmikan 
Gudang SRG CAS di 
Kabupaten Brebes

Penggunaan teknologi Controlled 
Atmosphere  Storage (CAS)  dapat  
mengoptimalkan implementasi 
Sistem  Resi Gudang (SRG). Sebab, 
melalui teknologi CAS komoditi dapat 
disimpan lebih lama dengan kualitas 
yang tidak berubah. Hal ini disampaikan 
Wakil  Menteri  Perdagangan  Jerry  
Sambuaga saat meresmikan gudang 
SRG dengan teknologi CAS untuk 
komoditi bawang merah di Brebes, 
Jawa  Tengah, Selasa  (16/5). Bawang 
merah memang harus mendapat 
perlakuan khusus untuk menjaga 
kondisi dan mutunya agar bisa tahan 
lebih lama sehingga bisa dijadikan 
komoditi SRG dan layak memperoleh 
kredit dari bank bagi petani yang 
menyimpannya di gudang SRG.

Turut  hadir  dalam  acara ini Bupati  
Brebes Idza Priyanti, Kepala  Badan  
Pengawas  Perdagangan  Berjangka  
Komoditi  (Bappebti)  Sidharta  Utama, 
Inspektur   Jenderal   Kemendag   Didid   
Noordiatmoko, Staf Ahli Menteri   
Perdagangan Bidang Pengamanan  
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Pasar  Sutriono  Edi, Ketua  Umum 
Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia  
(Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Jawa Tengah Muhammad 
Arif Sambodo, serta Direktur Utama 
PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) Fajar Wibhiyadi. “Kemendag 
menyampaikan apresiasi kepada 
berbagai pihak atas kerja  keras  dan  
komitmennya dalam pengembangan 
SRG, khususnya untuk komoditi 
bawang merah yang untuk pertama 
kalinya akan diimplementasikan di 
Gudang SRG CAS di Kabupaten 
Brebes,” ujar Wamendag.

Kepala Bappebti Sidharta Utama  
berharap pelaksanaan SRG bawang  
merah didukung oleh distributor/
pedagang  besar yang siap menyerap  
komoditi dari gudang SRG dengan 
harga yang kompetitif. Untuk itu, 
Kemendag bekerja sama dengan 
Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia 
(Aprindo) menciptakan akses pasar  
yang bisa menjembatani pemilik barang  
SRG dengan pembeli. Kerja sama 
ini telah dituangkan dalam perjanjian 
yang ditandatangani pada 26 Februari 
2021 lalu. ”Diharapkan ekosistem 
SRG dapat memberikan manfaat 
bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari 
sisi produsen/petani,  memungkinkan 
diperolehnya harga  jual yang layak 
dan stabil serta akses pembiayaan 
usaha yang mudah  dan relatif murah. 
Sedangkan di sisi distributor dan 
retailer, akan memberikan kepastian 
sediaan stok dengan kualitas tinggi 
dan harga yang kompetitif melalui 
kontrak pengadaan dengan para 
produsen,” kata Kepala Bappebti.

Wamendag Minta 
Apedi Maksimalkan 
Sistem Resi Gudang

Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia 
(Apedi) dan Padjadjaran Inisiatif 
bertemu Wakil Menteri Perdagangan, 
Jerry Sambuaga, Senin (29/3). Dalam 
pertemuan ini Wamendag mengajak 
para pengusaha di tingkat desa 
memanfaatkan Sistem Resi Gudang 
(SRG) untuk membantu petani dalam 
menstabilkan harga terutama saat-saat 
panen raya. 

Wamendag menyatakan bahwa saat 
ini terdapat 123 SRG di seluruh 
Indonesia, namun pemanfaatannya 
masih jauh dari maksimal. Untuk itu  
Wamendag mengajak Apedi sebagai 
salah satu mitra petani dan pengusaha 
di desa menjadi salah satu motor 
pendorong bagi kestabilan harga di 
daerah. SRG dapat menjadi peluang 
besar bagi para pedagang pengepul 
untuk meningkatkan kegiatan 
bisnisnya. 

Pedagang pengepul dan petani dapat 
bekerja sama dengan membentuk 
kelompok tani atau gabungan 
kelompok tani (gapoktan) atau 

difasilitasi oleh Apedi membeli hasil 
panen anggotanya untuk disimpan 
di gudang SRG. Sinergi ini penting 
bagi kepastian harga dan juga perlu 
diperhatikan komoditi bermutu dari 
pihak suppliernya sehingga tetap 
terjaga baik dalam penyimpanan di 
gudang SRG. “Artinya harus barang-
barang yang berkualitas dan tahan 
lama, atau juga dibangun industri 
pengolahannya. Jadi, komoditinya 
tidak hanya dari bahan mentah 
sehingga perdagangan punya nilai 
tambah”, ujar Wamendag Jerry, Selasa 
(30/3).

Selanjutnya Apedi dan Padjadjaran 
Inisiatif diminta untuk lebih banyak 
berkoordinasi dan bersinergi dengan 
daerah-daerah, karena ujung 
tombak terkait pemanfaatannya 
ada di pemerintah daerah. “Kita 
berupaya terus meningkatkan peran 
perdagangan berjangka komoditi 
dalam meningkatkan perekonomian 
nasional melalui percepatan dalam 
implementasi SRG,” tambah 
Wamendag.
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DPR Segera Sidang 
Paripurna Bahas RUU 
Indonesia-EFTA 

Komisi VI DPR dan pemerintah 
menyetujui Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Pengesahan 
Persetujuan Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif antara Indonesia dan 
Negara-Negara European Free Trade 
Association/EFTA (Comprehensive 
Economic Partnership Agreement 
between the Republic of Indonesia 
and the EFTA States/IE-CEPA). 
Selanjutnya, RUU ini akan dibahas 
pada sidang paripurna DPR dan 
disahkan menjadi Undang-Undang.

“Pemerintah perlu mengambil 
kebijakan strategis untuk menghadapi 
tantangan global yang saat ini 
penuh dengan ketidakpastian, serta 
mendorong pemulihan ekonomi 
pasca-pandemi Covid-19. Salah 
satunya melalui Persetujuan IE-CEPA 
ini,” terang Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi, Senin (29/3).

Negara-negara EFTA beranggotakan 
Swiss, Liechtenstein, Norwegia, 
dan Islandia, merupakan mitra yang 
ideal karena merupakan pasar 
berdaya beli tinggi serta memiliki 
nilai penanaman modal asing yang 
besar. Ini dapat dijadikan pintu 
masuk bagi perdagangan barang, 
jasa, dan penanaman modal di benua 

Eropa, dan tujuan ekspor potensial 
dengan produk-produk yang saling 
melengkapi.

Salah satu makna simbolis dari 
Persetujuan IE-CEPA adalah IE-
CEPA dapat meningkatkan profil 
produk minyak kelapa sawit Indonesia 
secara global. “Ke depannya, kita 
akan memastikan bahwa standar 
keberlanjutan untuk Kelapa Sawit 
Indonesia (ISPO) dapat diterima oleh 
Swiss dalam kerangka kerja sama 
yang ada dalam IE-CEPA,” ungkap 
Mendag Lutfi.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang 
harus menjadi perhatian pemerintah 
dalam implementasi IE-CEPA, seperti 
prinsip mutual respect dan common 
benefit, peningkatan peranan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 
peningkatan akses pasar barang/jasa, 
penanaman modal dan pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia serta 
transfer teknologi. Persetujuan IE-
CEPA merupakan perjanjian dagang 
pertama Indonesia dengan negara-
negara di benua Eropa.

Boleh Impor Garam 
Dengan Syarat Tetap 
Serap Garam Rakyat

Indonesia membutuhkan garam 
sekitar 7,5 juta ton sementara stok 
yang ada hanya 4,4 juta ton. Karena 
itu  Sekjen Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP), Antam Novambar, 
mengatakan perlu melakukan impor 
garam sebanyak 3 juta ton untuk 
memenuhi kebutuhan garam nasional. 
Hal ini diungkapkan Antam Novambar 
dalam rapat kerja dengan Komisi IV 
DPR RI, Senin (29/3).

Sebelumnya keputusan impor garam 
dilakukan dalam rapat koordinasi 
terbatas (rakortas) di Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian. 
Namun, pemerintah memberikan 
syarat kepada industri untuk menyerap 
1,5 juta ton garam rakyat. “Impor 3 juta 
ton itu diputuskan dengan catatan 1,5 
juta ton garam rakyat harus diserap. Ini 
akan dievaluasi per enam bulan,” kata 
Antam.

Pemerintah memastikan impor garam 
tidak akan dilakukan saat musim panen 
raya. Pemerintah juga meyakinkan 
akan memperhatikan pelabuhan yang 
akan menjadi pintu masuk impor 
garam tersebut. “Tempat masuknya 
impor akan diatur oleh KKP dengan 
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Cabai Rawit Merah 
Diprediksi Sumbang 
Inflasi Signifikan di 
Bulan Maret 2021

Sinergi Tiga Menteri 
Dorong Ekspor 
Komoditi Pertanian 

Cabai rawit merah yang masih 
mahal diperkirakan akan memberi 
sumbangan angka inflasi yang cukup 
signifikan pada bulan Maret 2021. 
Prediksi ini terungkap berdasarkan 
hasil survei pemantauan harga pada 
minggu keempat bulan Maret 2021 
yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
(BI).

Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi menyatakan sinergi antara 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Pertanian, dan Kementerian BUMN 
sangat penting dalam mendorong 
peningkatan ekspor. Untuk itu, kerja sama 
semua pihak menjadi kunci utama dalam 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 
Hal ini disampaikan Mendag saat 
melakukan pelepasan ekspor bersama 
produk pertanian senilai Rp140 miliar 

ke 12 negara di Surabaya, Jawa Timur, 
Jumat (12/3). 

Komoditi yang diekspor terdiri 34 jenis, 
di antaranya pentol bakso, sarang 
burung walet, pakan ternak, premik, 
cicak kering, lipan kering, asam amino 
hewan Lysine sulfate, pakan ternak, 
susu pasteurisasi, susu, kelapa bulat, 
mentega kakao, bubuk kakao, biji kopi, 
cengkeh, dan serat campuran (sillage) 
allformilk.  Sedangkan 12 negara 
tujuan ekspornya adalah Amerika 
Serikat, Hongkong, Timor Leste, 
Jerman, Brunei Darussalam, Thailand, 
Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, 
Mesir, Singapura, Bangladesh.

Mendag melanjutkan Jawa Timur 
merupakan pusat perdagangan barang 
setengah jadi untuk Indonesia bagian 
timur. “Oleh sebab itu, Kementerian 
Perdagangan akan membuat Export 
Center di Surabaya. Hal ini untuk 
memastikan komoditas Indonesia 
dapat melakukan penetrasi ke pasar 
internasional,” tambah Mendag. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa berharap Export Center 
di Surabaya akan dapat segera 
diwujudkan, sehingga proses petik 
olah kemas jual di Jawa Timur bisa 
mendapatkan pasar internasional.

memperhatikan lokasi-lokasi industri 
yang butuh garam,” tambah Antam. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
sebelumnya menyatakan bahwa impor 
3 juta ton garam bukan untuk konsumsi 
rumah tangga, melainkan bahan baku 
industri yang saat ini belum bisa 
diproduksi di dalam negeri. Menurut 
Mendag Lutfi, jaminan kualitas garam 
industri sangat penting untuk dipenuhi 
karena hal itu dapat memengaruhi 
output produksi. “Garam di Indonesia 
dikerjakan oleh PT Garam dan oleh 
petani. Garam rakyat ini belum bisa 
menyamai kualitas untuk garam 
industri,” pungkas Lutfi.

BI menyebut inflasi Maret diperkirakan 
sebesar 0,08 persen secara bulanan 
(month to month/mtm). Adapun 
perkiraan inflasi pada Maret 2021 
secara tahun kalender sebesar 0,44 
persen (year to date/ytd) dan secara 
tahunan sebesar 1,36 persen (year on 
year/yoy). “Penyumbang utama inflasi 
Maret 2021 sampai dengan minggu 
keempat adalah cabai rawit sebesar 
0,04 persen (mtm), bawang merah 
sebesar 0,03 persen (mtm), tomat dan 
ikan mas masing-masing sebesar 0,01 
persen (mtm),” demikian keterangan 
Bank Indonesia, Jumat (26/3).

Disebutkan bahwa beberapa komoditi 
diperkirakan akan mengalami deflasi, 
antara lain cabai merah dan emas 
perhiasan sebesar -0,03 persen 
(mtm). Sebagai tambahan informasi 
pada hari Jumat (26/3), harga cabai 
rawit merah Rp123.085/kilogram (kg). 
Harga ini menurun sebesar Rp2.617/
kg dibandingkan sehari sebelumnya. 
Sementara cabai rawit hijau harganya 
naik Rp744/kg menjadi Rp57.978/kg 
dibandingkan sehari sebelumnya. 
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M inister of Trade Muhammad Lutfi conveyed that 
the trade balance in February 2021 gain a surplus 

of USD 2.00 billion and continued the positive monthly 
trend that occurred since May 2020. The trade surplus 
in February 2021 was contributed by a non-oil and gas 
balance surplus of USD 2.44 billion and a deficit in the 
oil and gas balance, amounting to USD 0.44 billion.

“Indonesia’s trade balance surplus in February 
2021 is better than the February 2019 period which 
experienced a surplus of USD 0.32 billion, although 
lower than February 2020. Also, the surplus in February 
2021 shows an improvement in the trade balance due 
to an increase in exports, which is higher than imports,” 
said the Trade Minister.

Cumulatively, the Trade Minister continued, the trade 
balance for January-February 2021 makes a surplus of 
USD 3.96 billion, exceeding the trade surplus for the 
January-February 2020 period which only reached USD 

1.88 billion. The trade surplus in the non-oil and gas 
sector of USD 5.08 billion in January-February was able 
to cover the oil and gas trade deficit that reached USD 
1.11 billion.

Meanwhile, Indonesia’s export performance in February 
2021 reached USD 15.27 billion, up 8.56 per cent 
compared to the same month in the previous year (YoY). 
This is because non-oil and gas exports in February 
2021 increased by 8.67 per cent. The value of non-oil 
and gas exports in February 2021 was higher than in 
the same period in the last 12 years.

“Even though the export performance in February 2021 
has contracted, there are several Indonesian non-oil and 
gas export products that have experienced a significant 
increase because they are still supported by the increase 
in international commodity prices. Export products that 
have experienced an increase in international prices are 
plantation commodities such as palm oil, rubber and 
rubber products, as well as mining commodities such 
as tin and copper,” he explained.

Trade Balance is Back in 
Surplus on February

Blocked 100 Domains, 
CoFTRA Strickly 
Oversees Commodity 
Futures Trading

M inistry of Trade through the Commodity Futures 
Trading Regulatory Agency (CoFTRA) blocked 

100 domains of entity sites in the field of Commodity 
Futures Trading (CFT) that were not officially licensed. 
Thus, up to February 2021, CoFTRA has blocked 168 
site domains based on the results of surveillance and 
observations, as well as public complaints. This blocking 
is coordinated with the Ministry of Communication and 
Information Technology.

“So far, there are 168 entity site domains that have 
been blocked by CoFTRA. The majority of these entity 
website domains are foreign futures brokers who claim 
to have received legality from their home country. 
CoFTRA limits the site’s domain so that it cannot be 
accessed in Indonesia to prevent public losses,” said 
Head of CoFTRA, Sidharta Utama.

CoFTRA routinely takes firm action by blocking site domains 
of illegal entities in the CFT area. 

“This action at the same time provides literacy to the 
community. If a site’s domain cannot be accessed, it is a 
sign that the site’s domain has violated the provisions of the 
laws and regulations in Indonesia,” he continued.

Head of Legislation and Enforcement Bureau of CoFTRA, 
Muhammad Syist added, CFT is a high risk, high return 
investment. Traders can make huge profits from the CFT, but 
the potential losses are just as big.

The public now has to be more vigilant with the proliferation 
of Telegram or WhatsApp groups on behalf of futures 
brokers who have obtained business permits from CoFTRA.
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T he use of Controlled Atmosphere Storage (CAS) 
technology can optimize the implementation of 

the Warehouse Receipt System (WRS). Through this 
technology, the commodities stored have a longer shelf 
life with unchanging quality.

This was conveyed by the Deputy Minister of Trade Jerry 
Sambuaga when inaugurating the WRS warehouse 
with CAS technology in Brebes, Central Java, Tuesday 
(16/3).

“The Ministry of Trade expresses its appreciation to 
various parties for their hard work and commitment 
in developing the WRS, especially for the shallot 
commodity which for the first time will be implemented 
in the WRS CAS warehouse in Brebes Regency,” said 
the Vice Minister of Trade.

The Vice Minister of Trade said that the WRS CAS 
warehouse in Brebes Regency had been built in 
2018 by the Ministry of Trade. It is hoped that the 
implementation of the WRS onion can be duplicated 
and expanded in other places and can be utilized by 
all layers of business actors in the shallot commodity 
business chain, especially shallot producer farmers.

“It is hoped that the Brebes WRS warehouse can 
operate sustainably and provide benefits for the shallot 
farming business community in Brebes Regency,” said 
the Vice Minister of Trade.

Meanwhile, the Head of CoFTRA Sidharta Utama 
revealed that the WRS implementation for shallot 
commodities was only implemented in the WRS CAS 
warehouse owned by the Brebes Regency Government. 
However, in the future, the Ministry of Trade seeks to 
increase the number of warehouses in synergy and 
cooperation with related ministries/agencies and other 
business actors.

The Ministry of Trade 
Inaugurates the WRS 
Warehouse with CAS 
Technology

Encourages the Use of 
WRS to Improve Farmer 
Welfare
Commodity business actors who use the warehouse 
receipt system (WRS) are increasing from year to 
year. For this reason, the government will continue to 
encourage the use of the WRS.

This was stated by Deputy Minister of Trade Jerry 
Sambuaga at the Coordination Meeting for the 
Development of Warehouse Receipt System in Central 
Java, Tuesday (16/3) at Hotel Gumaya, Semarang, 
Central Java.

“WRS in Indonesia will continue to grow to be utilized by 
business actors. The government’s efforts to strengthen 
the implementation of the WRS in 2021 include the 
addition of commodities that can.

“The Minister of Finance’s Regulation on the warehouse 
receipt subsidy scheme is being reviewed, and the 
acceleration of the operation of the Warehouse Receipt 
System Guarantee Institution,” said Jerry.

According to Jerry, the use of WRS can improve the welfare of 
farmers, breeders, fishermen, and micro and small business 
actors, especially those engaged in the commodity sector.

The use of WRS is also targeted to drive economic growth in 
the regions, which will also contribute to the recovery of the 
national economy. Increased participation of business actors 
and institutions in the WRS has a direct impact on the value 
of WRS utilization, which shows positive growth.

In 2020, the transaction value of warehouse receipts was 
recorded at IDR191.2 billion or grew 72 per cent compared 
to 2019. The value of financing with warehouse receipt also 
increased by 84 per cent compared to 2019 to IDR 117.7 
billion.
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P rovinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sejak 
lama memiliki linimasa sejarah penambangan timah. 

Sejarah mencatat bahwa timah Bangka setidaknya sudah 
menjadi komoditi ekspor sejak masa pendudukan Belanda  
menguasai Kepulauan Babel—pada awal abad ke-19. 
Timah Babel ditambang dengan teknik tradisional oleh 
masyarakat setempat menggunakan peralatan seadanya, 
seperti dulang, pacul, sekop dan cangkul.

Kini di abad ke-21, semenjak industri teknologi dunia 
mulai aktif memproduksi gawai berlayar sentuh seperti 
ponsel dan beberapa jenis laptop, pasar timah dunia mulai 
menggeliat kembali. Sebanyak 52 persen hasil produksi 
timah Babel dipergunakan untuk membentuk papan 
sirkuit dan komponen smartphone, tablet dan laptop yang 
diproduksi di seluruh dunia saat ini. 

Namun kebutuhan dunia akan timah yang ditambang di 
Babel tidak diimbangi dengan penanganan lingkungan 
yang baik. Moratorium perusahaan tambang swasta 
membuat banyak masyarakat Babel menambang timah 
secara ilegal, karena tidak ada lagi perusahaan yang 
mengeksploitasi timah di Babel kecuali PT Timah Tbk.

Tim Buletin Bappebti kali ini menyoroti upaya Pemda 
Kabupaten Belitung Timur berjuang agar tata kelola 
penambangan timah bisa lebih baik dan bersinergi 
dengan sektor lain seperti pariwisata dan perikanan. 
Berikut petikan wawancara dengan Bupati Kabupaten 
Beltim Burhanuddin:

Kembalikan Timah 
Bahan Galian 
Strategis

Burhanuddin
Bupati Kabupaten 
Belitung Timur 
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Buletin Bappebti: Belitung dikenal sebagai daerah 
utama penghasil timah di Indonesia. Bagaimana 
keberadaan tambang timah di daerah ini bagi 
masyarakat?

Burhanuddin: Kabupaten Belitung Timur (Beltim) 
merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 
Belitung. Usianya baru 18 tahun. Beltim memang 
memiliki potensi sumber daya alam dari sektor galian 
tambang ini sangat mumpuni. 

Sejak abad ke 19 daerah kami sudah dilakukan 
penambangan sehingga dikenal sebagai penghasil 
timah yang sangat besar. Namun seiring dengan 
perubahan regulasi dari UU No. 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi 
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara. Kemudian diubah lagi menjadi 
UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 
Minerba, sehingga masalah pertambangan diambil 
alih oleh pemerintah pusat. Buat kami bukan 
masalah ambil alihnya, tetapi yang jelas daerah kami 
merupakan daerah yang sangat potensial di sektor 
pertambangan bijih timah.

Untuk PT Timah Tbk sebagai BUMN yang sahamnya 
65 persen dikuasai oleh pemerintah itu memiliki 
lahan 62 ribu hektare sebagian ada di wilayah 
Beltim, terdiri dari wilayah Kuasa Pertambangan 
(KP) darat dan KP laut. Yang saat ini digarap baru 
KP darat, KP lautnya belum.

Buletin Bappebti: Berapa persen penduduk 
Kabupaten Belitung yang menggantungkan hidup 
atau mata pencahariannya dari tambang timah? 

Burhanuddin: Berdasarkan data BPS tahun 
2020, masyarakat Belitung Timur yang bekerja 
di sektor pertambangan timah sebanyak 25 ribu 
orang atau 16,01 persen dari jumlah penduduk. 
Mereka menggantungkan hidupnya dari sektor 
pertambangan timah yang ada di Belitung Timur, 
baik yang menambang di dalam KP milik PT Timah, 
ataupun yang di luar kawasan itu.

Buletin Bappebti: Selain PT Timah (Tbk), apakah 
masyarakat juga banyak melakukan penambangan 
sendiri? Bagaimana Pemda membina masyarakat 
itu?

Burhanuddin: Sejak restrukturisasi timah di saat 
tambang timah tidak lagi dijadikan sebagai bahan 
galian strategis, maka timah diambil secara 
semrawut dan orang bebas mengambil bahan galian 
timah, tidak lagi di KP milik perusahaan. Warga bisa 
menambang di luar KP itu. Carut marut masyarakat 
menambang ini susah untuk kita kontrol. 

Maka kami kemudian menetapkan kawasan 
penambangan rakyat, agar mereka tidak keluar 
dari kawasan itu. Namun tidak semua kawasan 
penambangan rakyat itu memiliki deposit timah 
cukup bagus, sehingga penambangan ini menjadi 
hal yang sulit kita atur dengan mekanisme yang ada.

Buletin Bappebti: Bagaimana kondisi saat ini?

Burhanuddin: Ya, kami mau tak mau harus pasrah. 
Di saat kewenangan itu bukan di kami, kami harus 
menanggung kerusakan lingkungannya. Apalagi 
sektor timah sekarang sangat menggairahkan 
harganya, tetapi kan tidak berbanding lurus 
dengan kerusakan lingkungan yang harus kami 
hadapi. Masalahnya kewenangan ada di tempat 
lain, risikonya ada di kami. Jadi memang secara 
keseluruhan saya pikir persoalan tata kelola 
penambangan timah di Babel ini kita perlu desain 
ulang.

Saya berharap kondisi ini menjadi pemikiran 
bersama agar tata kelola pertambangan di Indonesia 
bisa lebih baik. Kami sebagai daerah penghasil, 
tetapi tidak begitu mumpuni dari segi pendapatan 
daerahnya. 

Buletin Bappebti: Mengapa tidak mumpuni?

Burhanuddin: Pendapatan dari tambang timah ini kan 
berupa bagi hasil, bukan langsung kami terima di kas 
daerah. Beda dengan penambangan pasir kuarsa, 
kaolin atau pun perkebunan sawit itu langsung 
masuk ke kas kami. Untuk timah, hasil pendapatan 
timah itu disetor ke pusat dulu, makanya dinamakan 
dana bagi hasil. 
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Buletin Bappebti: Berapa persen dana bagi hasil 
itu sampai ke daerah?

Burhanuddin: Kalau dari restitusi pajak PAD berkisar 
50 persen yang kami terima. Tapi itu pun tidak 
begitu maksimal, sebab yang tercatat di kami 
itu dari PT Timah. Sementara hasil dari PT Timah 
sendiri tidak begitu menggembirakan karena 
adanya pengambilan timah di luar KP, sehingga 
tidak masuk ke mereka. Akhirnya, PT Timah yang 
dikambinghitamkan.

Kita harus lihat dari konteks keseluruhan, saya pikir 
kalau kita mau bicara perkembangan pertambangan 
timah ke depan, maka kita harus berpikir kembalikan 
lagi timah sebagai bahan galian strategis. Agar 
kita bisa rencanakan pertambangan timah ini untuk 
20 tahun ke depan lagi. Jangan sampai kita keruk 
sehabis-habisnya soalnya bahan galian ini masih 
dibutuhkan ke depan.

Buletin Bappebti: Tadi disebutkan daerah 
menanggung dampak penambangan timah ini, apa 
saja yang dilakukan untuk mengurangi dampak itu 
di lapangan?

Burhanuddin: Saya menghimbau semua pihak 
untuk melakukan reklamasi pemulihan bekas lahan 
tambang timah. Kalau PT Timah sendiri sudah 
melaksanakan hal itu secara konsisten. Perusahaan-
perusahaan yang memiliki kuasa pertambangan 
juga mereka konsisten melaksanakan reklamasi 
sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi masyarakat 
yang melakukan penambangan secara ilegal itu 
susah untuk melakukan reklamasi. 

Pemda pun tak mungkin mempersulit hidup orang 
lain, yang tidak lain adalah masyarakat kami sendiri. 
Yang kami lakukan adalah kami mengajak mereka,  
berupaya menyadarkan mereka, bahwa kawasan 
bekas tambang itu harus kita lindungi secara 
bersama. Pendekatan kita hanya persuasif saja.

Buletin Bappebti: Apakah tidak ada aturan yang 
bisa memaksa masyarakat untuk memulihkan 
lingkungan lahan bekas tambang timah itu?

Burhanuddin: Masalahnya penambangan ini 
kewenangannya bukan di Pemda. Kalau kami 
ambil alih, nanti kami disalahkan. Misalnya, ada 
penambangan ilegal di kawasan perairan, di daerah 
aliran sungai-sungai. Ini memang menjadi masalah 
dan sudah kami laporkan untuk penanganannya, 
karena sudah terjadi pencemaran terhadap air. 
Karena kalau kami melalukan tindakan sendiri, tentu, 
tidak mungkin.

Buletin Bappebti: Kalau dulu tahun 50-an timah 
ini kan luar biasa efeknya terhadap kesejahteraan 
masyarakat lokal bahkan juga pendatang dari luar 
daerah bekerja di sektor ikutan timah lainnya. Nah, 
sekarang bagaimana kondisinya?

Burhanuddin: Hingga hari ini pun sektor timah 
masih memberikan dampak ekonomi yang luar 
biasa. Masalahnya sekarang ini bagaimana menata 
kelola supaya lebih baik ke depan. Artinya, masing-
masing pihak kita harus saling bergandengan 
tangan menjadikan timah sebagai sebuah kekuatan 
industri pertimahan yang lebih baik, yang dilakukan 
di daerah penghasil. Itu yang kami lakukan.

Tapi kembali lagi, timah ini dikatakan tidak lagi 
strategis. Kalau dulu kan nggak boleh menambang 
timah sembarangan. Kalau sekarang: Bebas! Ini kita 
harus diubah agar timah menjadi barang strategis 
lagi. Kita harus menjaga aset negara ini agar bisa 
terus dinikmati generasi berikutnya. Tidak boleh 
dikuras habis-habisan, ini harus kita selamatkan.

Buletin Bappebti: Sejauh ini, bagaimana 
hubungan Pemda Beltim dengan pihak 
perusahaan PT Timah?

Burhanuddin: Hubungan komunikasi secara 
pemerintahan maupun urusan lain, alhamdulillah, 
berjalan bagus. PT Timah pun masih tetap komitmen 
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kepada Pemda Beltim untuk melakukan program 
seperti CSR, melakukan kegiatan reklamasi lahan 
tambang dan lainnya. 

Buletin Bappebti: Untuk penambangan timah 
rakyat itu ke mana hasilnya mereka pasarkan?

Burhanuddin: Timah yang ditambang masyarakat 
secara tradisional prosesnya itu begini: Pagi mereka 
menambang, sore mereka mencuci pasir timahnya, 
kemudian ditest kadarnya dan dijual kepada 
para pengepul. Pengepul itu ada yang memang 
di wilayah KP timah ada yang di luar KP timah. 
Pengepul yang di luar KP Timah mereka juga adalah 
sejumlah perusahaan smelter swasta yang terlibat 
dalam penambangan ini.  

Buletin Bappebti: Kalau dilihat dari deposit 
cadangan timah di Beltim khususnya apakah 
masih melimpah?

Burhanuddin: Untuk Kabupaten Beltim potensi 
timah masih cukup melimpah. Tadi kan disebutkan 
masih ada KP timah laut yang belum digarap, itu 
potensinya cukup menggairahkan. 

(Berdasarkan data Bappeda Kepulauan Bangka 
Belitung, potensi nilai ekonomi bijih timah di laut 
Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan 
Babel mencapai lebih Rp100 triliun). Itu baru timah 
belum lagi bahan galian ikutannya, ada zirkon, ada 
logam tanah jarang (rare earth elements) yang 
bernilai sangat tinggi. 

Buletin Bappebti: Bukankah itu memberikan 
harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat?

Burhanuddin: Harusnya seperti itu, ini menjadi suatu 
pemikiran besar kita bersama, kami sangat terbuka 
untuk itu. Yang penting bagi kami sekarang sektor 
pertambangan timah ini bisa dikelola dengan lebih 
baik masyarakat kita pun mendapatkan multiplier 
effect yang besar dan ekonomi kami bisa berputar. 
Untuk soal lingkungan kita atur bersama untuk 
melakukan perbaikan.

Buletin Bappebti: KP Timah Laut belum digarap 
karena apa pertimbangannya?

Burhanuddin: Kalau dulu teknologinya kan dengan 
kapal keruk. Nah, sekarang ini terkait pengembangan 
Pulau Belitung sebagai destinasi wisata, maka 
Beltim sebagai bagian Pulau Belitung yang memiliki 
potensi cadangan timah laut yang luar biasa. 
Namun penambangan dengan kapal keruk harus 
dikaji ulang. Makanya kembali tadi saya katakan kita 
perlu grand design dan komitmen agar tata kelola 
penambangan dan daerah tidak dirugikan.

Buletin Bappebti: Aspirasi atau harapan apa 
yang perlu disampaikan kepada pemerintah 
pusat, terutama yang terkait dengan perdagangan 
komoditi timah? 

Burhanuddin: Sejak kecil saya sudah menikmati 
bagaimana timah ini menghidupi Pulau Belitung 
yang sangat indah. Pulau Belitung sangat bagus 
dengan keberadaan timah. Timah memberikan 
kenyamanan kepada masyarakat Belitung. 

Saya pun bisa bercerita kepada anak cucu saya 
bahwa timah dulu sangat luar biasa. Saya berpikir 
bagaimana mengembalikan kejayaan Belitung 
dengan timah dan membangun harmonisasi dengan 
sektor yang lain. Timah tidak boleh berdiri sendiri 
dia harus bersama dengan pariwisata, dengan 
sektor perikanan dan sebagainya. Ini artinya kita 
harus menjaga lingkungan. Dengan teknologi yang 
makin berkembang saya yakin bisa berjalan seiring.
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K aret merupakan salah satu komoditas ekspor utama 
Indonesia yang menempati peringkat kedua sebagai 

produsen karet alam terbesar di dunia. Kontribusi sub-
sektor perkebunan, terutama karet dalam perekonomian 
Indonesia memiliki peran yang sangat penting. 
Peningkatan volume ekspor perkebunan seiring dengan 
peningkatan produksi karet dalam negeri yang sebagian 
besar berasal dari perkebunan karet rakyat. Sektor 
industri pengolahan karet nasional berkontribusi cukup 
besar terhadap perolehan devisa, hingga menembus 
sebesar 3,422 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 
tahun 2019. Saat ini, terdapat 163 industri karet alam 
dengan serapan tenaga kerja langsung sebanyak 60 
ribu orang. 

Sementara produksi karet alam pada 2019 mencapai 
3,3 juta ton, meliputi SIR (crumb rubber), lateks pekat, 
dan RSS (ribbed smoked sheet). Dari jumlah itu 80 
persen karet alam diekspor. Sisanya 20 persen diolah 
di dalam negeri oleh industri hilir menjadi ban, vulkanisir, 
alas kaki, rubber articles, maupun manufacture rubber 
goods (MRG) lainnya. Dari kapasitas terpasang sektor 
tersebut yang mencapai 5,9 juta ton, kontribusi produksi 
karet alam baru memenuhi sekitar 55,4 persen.

Kondisi fundamental harga karet alam pada 2021 
memang masih lemah. Harga karet pada Februari 
2021 di pasar Singapura terpantau pada level 156 sen 
dolar AS atau Rp22.792 per kilogram. Berdasar data 
Singapore Commodity (Sicom), harga karet dengan 
KKK (Kadar Karet Kering) 100 persen pada Maret 2021 
mencapai Rp 21.995 atau 150 sen dolar per kilogram. 
Sementara harga karet di Tokyo Commodity Exchange 
(Tocom) pada Maret  2021 ditutup menguat 8,6 yen 

atau 3,45 persen ke posisi 257,7 yen atau sekitar 
Rp34.327 per kg. Ini merupakan harga tertinggi sejak 
28  Oktober 2020.  

Kondisi industri karet pada awal 2021 mendapatkan 
berkah pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona 
atau Covid-19. Dimulai dari membaiknya perekonomian 
di Amerika dan keputusan Arab Saudi untuk memangkas 
produksi minyak secara sukarela dalam jumlah besar 
pada Februari dan Maret. Selain itu, banyaknya 
permintaan karet alam berbanding terbalik dengan 
pasokan yang turun akibat belum pulihnya produksi 
karet alam di negara-negara yang terdampak penyakit 
Gugur Daun Karet (GDK). Hal ini membuat harga karet 
di tingkat petani terdongkrak naik seiring dengan cuaca 
ekstrim serta nilai tukar rupiah yang terus melemah.

Selain menggunakan mekanisme bursa berjangka, karet 
juga ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditi (PLK). Di 
Kabupaten Teluk Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi 
Riau, petani karet yang tergabung Asosiasi Petani Karet 
Kuantan Singingi (Apkarkusi) mengaku harga karet 
sangat bergairah saat ini. Harga lelang Apkarkusi awal 
Maret 2021 mencapai Rp12.026 per kg untuk kadar 
K3 rata-rata 58-61 persen. Menurut Ketua Koperasi 
Apkarkusi, Syoffinal, petani anggota Apkakursi menerima 
harga lebih tinggi dibanding bukan anggota. “Kenaikan 
harganya memang luar biasa. Biasa Rp8000-9000 
per kg kemudian jadi Rp10.000 per kg. Sekarang naik 
menjadi Rp11.000-12.000 per kg, ini membuat petani 
karet semakin bergairah,” katanya.

Harga Karet di 
Bursa Berjangka 
dan PLK Makin 
Bergairah
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T ahun 2020 emas memukau perhatian masyarakat 
Indonesia dan juga dunia. Di tengah suasana 

Covid-19 yang masih mencekam, emas memperlihatkan 
kemilaunya. Harganya terus naik hampir sepanjang tahun. 
Berdasarkan data Bloomberg, harga emas berjangka 
di bursa Comex berhasil menguat 24,42 persen 
sepanjang 2020 dan menetap di posisi USD1.895 per 
troy ounce pada akhir perdagangan 2020, Kamis (31 
Desember 2020). Kinerja ini merupakan penguatan 
tahunan terbesar bagi emas dalam 10 tahun terakhir. 
Tercatat emas sempat menyentuh level tertinggi 
sepanjang sejarah, yakni USD2.000 per troy ounce 
pada pertengahan bulan Agustus 2020.

Coba bandingkan dengan tahun 2019 dimana emas 
hanya mampu menguat 18 persen di tengah sentimen 
perang dagang AS-China, maka prestasi 2020 terlihat 
jauh lebih baik. Menguatnya harga emas pada tahun 
2020 ini tidak lepas dari pengaruh melemahnya mata 
uang dolar AS. 

Hal yang sama juga terjadi dengan emas di dalam 
negeri. Emas produksi PT Aneka Tambang Tbk 
(ANTM) untuk ukuran 1 gram menguat 25,16 persen 
dan terpatok di level Rp965.000 per gram pada akhir 
perdagangan Kamis, 31 Desember 2020.  Bandingkan 
dengan tahun 2019, dimana emas Antam hanya mampu 
menguat 14,3 persen. Sebagaimana halnya emas dunia, 
emas Antam pada tahun 2020 juga menyentuh level 
tertinggi sepanjang sejarah yang bertengger pada level 
Rp1.065.000 per gram pada medio Agustus 2020. 

Bagaimana perkembangan harga emas tahun 2021?  
Sejumlah analis dan perusahaan keuangan global 
melihat emas dan logam mulia lainnya akan berada 
di bawah tekanan pada tahun 2021 karena pasar 
keuangan sudah berangsur normal dan imbal hasil 
obligasi bertenor panjang sudah naik. 

Outlook 2021 memperkirakan rata-rata harga emas 
pada tahun 2021 berada di posisi USD1.690 per troy 
ounce, lebih rendah dari rata-rata harga tahun 2020 
di posisi USD1.760 per troy ounce. Namun, perkiraan 
rata-rata harga tahun ini masih jauh lebih tinggi dari rata-
rata harga tahun 2019 di kisaran USD1.395 per troy 
ounce. Diprediksi harga emas akan menurun tahun 2021 
sebagai dampak ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan 
perkembangan membaiknya kondisi kesehatan publik 
karena Covid-19. 

Pada kuartal pertama tahun 2021 emas mengalami 
tekanan, namun demikian diprediksi pada kuartal 
kedua harga emas akan kembali membaik. Artinya, ini 
menjadi peluang baik bagi para investor untuk membeli 
emas saat ini. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait 
investasi emas ini adalah pergerakan dolar AS, karena 
harga emas dan nilai dolar saling berkebalikan, jika dolar 
turun maka harga emas akan naik. Begitu sebaliknya.

Ibrahim Ajie Pengamat Komodit i

Emas Capai Prestasi 
Terbaik Tahun Lalu, 
Bagaimana Prospek 
2021?
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Sudah 20 
Jenis Barang 
Yang Bisa 
Diresigudangkan

K omoditi yang dapat disimpan dalam Sistem Resi 
Gudang terus berkembang. Dibandingkan dengan 

pada awal pelaksanaannya, jenis barang atau  komoditi 
yang bisa diresigudangkan meliputi 8 jenis yakni gabah, 
beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan jagung. 
Jika melihat jenisnya maka semua tergolong pada 
komoditi pertanian.

Namun dengan makin meningkatnya minat terhadap 
Sistem Resi Gudang (SRG) dan juga karena sosialisasi 
yang dilakukan pemerintah mengenai manfaat sistem 
ini, saat ini sudah ada 20 jenis komoditi yang bisa 
diresigudangkan. Hal ini tertuang di dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang 
dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam 
Sistem Resi Gudang, yang ditetapkan tanggal 31 Maret 
2021. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 
Permendag Nomor 33 Tahun 2020 disebutkan  komoditi 
SRG meliputi 18 jenis, yaitu gabah, beras,  jagung, kopi, 
kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, 
teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala dan ayam 
beku karkas. Di dalam peraturan terbaru yakni Peraturan 
Perubahan Nomor 14 Tahun 2021,  disebutkan barang 

yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG) 
bertambah 2 jenis lagi, yakni gula kristal putih dan kedelai, 
sehingga semuanya berjumlah 20 jenis komoditi. 

Sifat barang atau komoditi yang disimpan di gudang SRG 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 3 Permendag 
adalah barang strategis, komoditi unggulan, atau tujuan 
ekspor dan/atau ketahanan pangan. 

Agar bisa dimasukkan dalam SRG dan memperoleh pinjaman 
kredit dari bank, maka komoditi/barang yang disimpan juga 
harus memenuhi persyaratan minimal yang sudah ditetapkan, 
seperti tertera pada Pasal 3  Permendag Nomor 33 Tahun 
2020, yakni: 

a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan

b. memenuhi standard mutu tertentu

c. jumlah minimum barang yang disimpan

Selain memenuhi persyaratan tersebut barang/komoditi 
yang dapat disimpan di Gudang SRG juga harus memenuhi 
persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Bappebti terus mengikuti perkembangan yang terjadi di 
masyarakat dan membuka peluang terhadap bertembahnya 
jenis barang yang bisa dimasukkan dalam Sistem Resi 
Gudang. Mengenai perubahan jenis barang atau komoditi yang 
dapat disimpan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 
rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait, atau 
asosiasi komoditi, dengan tetap memperhatikan persyaratan 
yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
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