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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Selamat Tahun Baru 2021. Tahun demi tahun terus berjalan, Buletin Bappebti 

juga terus terbit untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh Bappebti dan perkembangan perdagangan berjangka komoditi, 

sistem resi gudang serta pasar lelang komoditi. Insya Allah kami akan setia 

mengunjungi Anda setiap bulannya.

Di awal tahun ini kami menyajikan semangat dan optimisme Bappebti dalam 

situasi yang masih diliputi kecemasan akibat pandemi Covid-19. Seperti 

diketahui tahun 2020 di tengah bisnis yang umumnya mengalami kontraksi, 

transaksi di bursa PBK justru meningkat signifikan. Begitu juga dengan SRG 

makin bertambah komoditi yang diresi-gudangkan dengan masuknya komoditi 

ikan dan ayam karkas sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan oleh petani/

produsen dan pelaku lainnya. Sementara pasar lelang komoditi (PLK) juga terus 

bergerak dengan sistem lelang online. Optimisme ini kami angkat dalam berita 

utama tentang Outlook Bappebti 2021.

Selain itu informasi aktual lainnya kami hadirkan dalam rubrik Aktualita dan 

Agenda Foto tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappebti. Kami juga 

melakukan wawancara khusus dengan Direktur Utama PT Monex Investindo 

Futures, Ferhard Anas, yang asyik menjelaskan tentang transaksi perdagangan 

berjangka yang menjadi alternatif investasi menarik, termasuk bagi kalangan 

milenial yang terus mencari celah bisnis. Jangan lewatkan juga rubrik Profil 

Komoditi, Analisis dan yang lainnya.

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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Bagi banyak kalangan merasakan 
Tahun 2020 merupakan tahun 
yang penuh haru, karena jatuhnya 
korban manusia akibat pandemi 
Covid-19 dan juga karena tekanan 
ekonomi yang menghantam setiap 
keluarga. Banyak bisnis collaps 
karena tidak mampu bertahan 
sebagai dampak buruk merebaknya 
serangan virus Covid-19 ini. 
Tetapi yang terjadi pada bisnis 
perdagangan berjangka komoditi 
malah sebaliknya dimana transaksi 
di bursa berjangka menunjukkan 
pertumbuhan yang positif.  
Bappebti melihat perkembagan 
positif tersebut sebagai pertanda 
baik dalam pengembangan Pasar 
Berjangka Komoditi, dan semangat 
yang sama dalam mendorong 
penyelenggaraan Sistem Resi 
Gudang dan Pasar Lelang 
Komoditi.

Outlook
Bappebti
2021
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M emasuki tahun 2021 ekonomi Indonesia secara 
keseluruhan masih dibayang-bayangi oleh beban 

berat akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan 
pertumbuhan yang tersendat. Bukan hanya tersendat, 
bahkan pertumbuhan ekonomi disebutkan negatif, yang 
artinya mengalami kemunduran. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 2020 minus 2 persen. Namun  demikian tahun 
2021 kondisinya diprediksi akan bergerak membaik, 
dengan perkiraan pertumbuhan antara 4,3 hingga 5,5 
persen. 

Memburuknya ekonomi yang terjadi tahun 2020 
tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga 
banyak negara lain di dunia. Pemerintah memandang 
hal ini sebagai tantangan yang harus diatasi. Bagi 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Kementerian Perdagangan, tahun 2021 
menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dengan 
penuh semangat dan optimisme.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengungkapkan 
tahun  2021 ini, sesuai dengan sasaran strategis yang 
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, Bappebti 
akan mengoptimalkan Perdagangan Berjangka Komoditi, 
Sistem Resi Gudang dan juga Pasar Lelang Komoditi 
yang disebut juga sebagai 3 Pilar Utama Perdagangan 
Komoditi. Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih 
memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, 
SRG, dan PLK. Karena PBK mempunyai peran yang 
strategis dalam perekonomian nasional Indonesia di 
era perdagangan bebas saat ini, yaitu sebagai sarana 
pengelolaan risiko (risk management) melalui kegiatan 
lindung nilai (hedging) dan sarana pembentukan harga 
(price discovery) yang wajar dan transparan serta 
alternatif investasi bagi pelaku usaha. 

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu 
instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para 
petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun 

pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai 
sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena 
dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha 
dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di 
gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. 

Sementara Pasar Lelang Komoditi (PLK)  diharapkan 
dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, 
menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan 
mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang 
terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui 
Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan 
dapat digunakan sebagai harga acuan. Dalam 
sasaran strategis  Bappebti 2020-2024 disebutkan 
mengoptimalkan peranan PBK, SRG dan PLK dengan 
indikator pertumbuhan nilai transaksi PBK, pertumbuhan 
nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan 
realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditi. “Jadi 
sasarannya adalah bagaimana meningkatkan nilainya, 
sehingga memberi dampak positif kepada masyarakat. 
Dalam sasaran strategis itu juga disebutkan tentang 
tata kelola yang baik, yakni terwujudnya tata kelola yang 
baik. Dengan tata kelola yang baik, para  nasabah PBK 
dilindungi, demikian juga peraturan-peraturan Bappebti 
ditaati. Hal ini juga berlaku di SRG dan PLK. Sementara 
untuk internal Bappebti sendiri dilakukan penguatan 
pada aspek pengawasan, pengaturan, pengembangan 
dan kepatuhan yang tercermin pada nilai tertib di 
Bappebti,” ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama. Tiga 
Pilar Utama PBK, SRG dan PLK tersebut akan dikelola 
dengan sebaik-baiknya sehingga mendukung efisiensi 
perdagangan secara keseluruhan.

Sidharta Utama

Kepala Bappebt i
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Perdagangan 
Berjangka 
Komoditi (PBK)
Sebagai gambaran dalam bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi transaksi yang terjadi sejak tahun 
2020 mengalami peningkatan yang besar.  Data dari 
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ atau disebut juga JFX-
Jakarta Future Exchange), di tengah pandemi Covid-19 
sampai dengan pertengahan Desember 2020, total 
transaksi tercatat sebesar 9.023.951 lot. Pencapaian 
volume transaksi ini telah memecahkan rekor atas 
pencapaian transaksi tertinggi dalam sejarah selama 20 
tahun JFX beroperasi.

Total volume transaksi tersebut terdiri dari transaksi 
Multilateral sebanyak 1.617.55 lot dan Bilateral sebesar 
7.406.396,21 lot. Sebelumnya, rekor transaksi tertinggi 
di BBJ/JFX  terjadi tahun 2019 dengan volume transaksi 
sebesar 7,94 juta lot. Pencapaian volume transaksi yang 
terjadi di tahun 2020 tersebut memberikan optimisme 
bagi BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 
sebagai lembaga kliringnya untuk mendapatkan kinerja 
yang lebih baik di tahun 2021.

Hal yang menggembirakan juga terjadi oleh Bursa 
Komoditi dan Derivatif Indonesia atau biasa disebut 
ICDX  (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange). 
ICDX berhasil membukukan angka fantastis untuk 
perdagangan multilateral di tahun 2020 dengan nilai 
transaksi mencapai Rp18 triliun. Pertumbuhan signifikan 
ini menunjukkan berkembangnya minat para investor 
terhadap produk berjangka komoditi khususnya produk 
multilateral. Pandemi Covid-19 tampaknya tidak menjadi 
hambatan bagi para investor untuk melakukan transaksi 
produk-produk derivatif di ICDX. Sebaliknya, investor 
justru melihat peluang investasi pada perdagangan 
produk-produk multilateral di bursa komoditi ini.
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ICDX menyatakan sebagai kontrak spot multilateral forex 
pertama di Asia Tenggara, GOFX (Gold, Oil, Forex) 
telah mengalami pertumbuhan volume yang fantastis 
sejak diperkenalkan kepada publik di tahun 2018 yang 
mencapai 1.991% di tahun 2020. Rata-rata kenaikan 
volume transaksi mencapai sekitar 900% setiap 
tahunnya. Secara keseluruhan, transaksi GOFX ini turut 
berkontribusi secara signifikan dalam pertumbuhan 
volume transaksi multilateral di bursa ICDX.

Mengenai perkembangan yang terjadi di bursa komoditi 
JFX dan ICDX, Kepala Bappebti, Sidharta Utama dalam 
suatu kesempatan mengungkapkan transaksi kontrak 
mikro menjadi salah satu faktor yang mendukung 
pertumbuhannya ini. Sejak peluncuran, kontrak 
mikro naik rata-rata per bulan sebesar 84 persen. 
“Pertumbuhan ini menunjukkan antusiasme masyarakat 
yang baik, terhadap instrumen keuangan yang baru, 
terjangkau, dan peluang pasar yang potensial,” kata 
Kepala Bappebti dalam Pembukaan Perdagangan 
Berjangka Komoditi tahun 2021.

Kepala Bappebti menambahkan perkembangan teknologi 
informasi membuat transaksi dalam perdagangan 
berjangka menjadi lebih praktis untuk dilakukan. Dengan 
jaringan internet yang lebih handal disertai pengetahuan 
yang lebih baik dari para pelakunya, transaksi PBK  
dilakukan secara online. Tidak perlu ada tatap muka. 
Cukup dari rumah atau dari manapun nasabah berada, 
sepanjang terhubung dengan jaringan internet, maka 
transaksi dapat dilakukan.  “Faktor online ini menjadikan 
transaksi praktis. Selain itu pertumbuhan yang tinggi 
juga karena pemasaran lebih gencar dilakukan, 
termasuk menyasar anak muda sehingga lebih terlibat 
dalam perdagangan ini,” ujar Kepala Bappebti. 

Selain itu internet dan pengetahuan masyarakat yang 
lebih baik, dari sisi harga komoditi juga terjadi fluktuasi, 
sehingga menarik bagi para investor untuk mengikuti 
pergerakannya. Dalam suasana fluktuasi itulah mereka 
bisa mengambil aksi untuk bisa memperoleh keuntungan, 
walaupun ada juga yang terkena risiko menjadi rugi. 

Untuk pengembangan PBK, pada tahun 2021 ini 
Bappebti akan terus gencar melakukan literasi kepada 
masyarakat sehingga mereka bisa memperoleh informasi 
yang benar dan pada akhirnya bermanfaat dalam 
melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka 
komoditi. “Literasi akan kami tingkatkan, dan ini jadi 
program kerja Bappebti. Literasi berbasis online karena 
bisa menjangkau cakupan yang luas. Materi literasi 
akan kami tampilkan di Youtube sehingga masyarakat 
bisa melihat dan mempelajarinya kapan saja,” tegas 
Kepala Bappebti.

Selain menggiatkan literasi, Bappebti juga meyakinkan 
bahwa masyarakat yang melakukan transaksi 
perdagangan berjangka akan terlindungi dimana 
Bappebti terus melakukan langkah dan tindakan tegas 
terhadap para pelanggar di bidang ini. Salah satunya 
yang gencar dilakukan adalah memblokir  situs-situs 
entitas perdagangan berjangka ilegal, baik situs 
dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai gambaran 
sepanjang tahun 2020 saja, Bappebti bekerjasama 
dengan Kominfo telah memblokir sebanyak 1.191 entitas 
ilegal. Menilik dari jumlah entitas yang ditutup tersebut, 
yang rata-rata mencapai 100 situs yang diblokir setiap 
bulannya, menandakan bahwa perdagangan berjangka 
komoditi (PBK) merupakan bidang yang sangat menarik 
untuk berbisnis dan berinvestasi. 
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Saat ini sudah ada 16 jenis yang dapat disimpan 
dalam gudang Sistem Resi Gudang, termasuk bawang 
merah, ayam karkas beku, dan juga komoditi ikan 
yang memerlukan gudang khusus dengan teknologi 
pendingin agar bisa menyimpan komoditi dengan waktu 
yang cukup lama dan terjaga mutunya. Sampai akhir 
2020 jumlah gudang SRG yang tersedia sebanyak 
135 gudang milik pemerintah, dan 49 gudang yang 
milik swasta. “Jumlah gudang SRG ini akan terus 
meningkat, terutama gudang yang dikelola oleh pihak 
swasta. Dari 135 gudang milik pemerintah itu, gudang 
yang aktif baru 18 jumlahnya. Untuk itu Bappebti akan 
mengoptimalkan 123 gudang SRG lainnya. Sementara 
untuk pengembangan komoditi akan dicari dan 
dilakukan pengkajian terhadap  komoditi yang memiliki 
nilai tambah, atau komoditi yang nilainya banyak 
mengalami fluktuasi sehingga dipandang perlu untuk 
dimasukkan dalam Sistem Resi Gudang,” kata Kepala 
Bappebti.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menambahkan tahun 
2021 dan ke depannya, gudang SRG ditargetkan 
akan naik kelas. Selain meningkatkan kemampuan 
pengelolaan gudang, Bappebti juga akan intensif 
melakukan komunikasi dengan para bupati di daerah-
daerah, karena keberhasilan SRG tidak lepas dari peran 
Pemda dan pemimpin daerah masing-masing dimana 
SRG diselenggarakan.

Sistem Resi 
Gudang (SRG)
Sistem Resi Gudang (SRG) mulai diselenggarakan 
dengan diterbitkannya UU nomor 9 tahun 2006 tentang 
Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah menjadi 
UU 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Pada 
awalnya SRG ini dibuat untuk menolong petani yang 
selalu menghadapi masalah tekanan harga pada saat 
panen. Tekanan harga ini selanjutnya membuat petani 
kesulitan modal kerja pada saat hendak menanam 
kembali. Cerita tentang kondisi kesulitan permodalan 
yang dialami petani di berbagai daerah menjadi kisah 
yang terus berulang dan sampai saat ini cerita serupa 
masih kerap kita dengar.

Memang begitulah gambaran umum petani kita, terutama 
para petani padi. Saat panen raya suplai padi melimpah 
dan hukum pasar menyebabkan harga menjadi tertekan 
murah. Biasanya petani tidak punya banyak pilihan 
selain melepas gabah panennya, karena memerlukan 
uang untuk modal kerja musim tanam berikutnya. Siklus 
seperti ini terus berulang setiap tahunnya, sehingga 
mereka tidak pernah lepas dari lingkaran kemiskinan.

Semangat inilah yang menjadi tujuan mulia dari 
pembentukan Sistem Resi Gudang. Melalui SRG para 
petani diajarkan untuk menyimpan gabah panennya 
selama beberapa waktu, sampai harga gabah membaik 
kembali. Lalu, bagaimana kebutuhan mendesak petani 
yang perlu untuk menanam kembali? Melalui SRG 
petani bisa memperoleh pinjaman dari bank untuk bisa 
menanam kembali dan juga memenuhi keperluan biaya 
hidup lainnya. Bank bisa memberi pinjaman dengan 
jaminan gabah petani yang ada di gudang SRG dengan 
jumlah kredit 70 persen dari nilai gabah yang disimpan. 
Melalui SRG pemerintah memberi bimbingan dan 
pengajaran kepada petani untuk menjadi petani yang 
lebih cerdas, yang mengerti prosedur kredit bank dan 
juga memenuhi kualitas produk gabah yang dijadikan 
jaminan di gudang SRG.
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Pasar Lelang 
Komoditi (PLK)
Guna membantu para petani produsen dalam 
memasarkan produknya, pemerintah melalui Bappebti 
sejak tahun 2004  membangun Pasar Lelang Komoditi 
(PLK). PLK diselengarakan untuk menciptakan efisiensi 
dengan memangkas rantai pemasaran yang panjang. 
Melalui sistem lelang juga bisa diciptakan transparansi 
dalam pembentukan harga guna menjadi harga 
referensi atau rujukan yang penting bagi petani atau 
produsen dan konsumen. Para petani dan produsen 
bisa memperoleh kepastian harga untuk menjadi dasar 
pertimbangan dalam merencanakan pola budi daya 
tanam selanjutnya. Lebih jauh PLK  bisa mendorong 
petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan 
produktivtas dan kualitas produksi mereka. Sedangkan 
industri pengolahan berkepentingan dengan PLK guna 
memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai 
kapasitas dan rencana produksi mereka.

“Melalui pasar lelang Bappebti akan memperpendek 
jalur distribusi, misalnya, dari yang tadinya 5-6 jalur 
menjadi hanya 3 atau 4 jalur. Dengan memotong jalur 
distribusi tersebut maka mekanisme pasar menjadi 
lebih efisien dimana produsen, petani misalnya, akan 
menerima harga yang lebih tinggi sehingga mereka 
lebih untung. Sementara bagi pembeli dengan makin 
pendeknya jalur distribusi, harga yang mereka bayar 
menjadi lebih murah,” ujar Kepala Bappebti. 

Sebaran penyelenggaraan pasar lelang saat ini berada 
di  Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. 
Seluruhnya terdapat  24 penyelengara pasar lelang, 
yakni 11 diselenggarakan oleh instansi daerah yang 
membidangi perdagangan, 6 daerah yang sudah 
melakukan revitalisasi PLK dan 7 penyelenggara lelang 
swasta. Ketujuh perusahaan swasta itu yakni PT Meukat 
Komuditi Gayo, PT iPasar Indonesia, PT Pasar Komoditi 

Jakarta, PT Bahtera Komoditi Indonesia, PT Asia 
Commodity Marketplace, PT Pos Indonesia dan Asia 
Pacific Commodity Market. Penyelenggaraan pasar 
lelang ini juga melibatkan dua lembaga kliring, yaitu PT 
Kliring Berjangka Indonesia dan PT Asia Commodity 
Clearing House. 

Ke depan Bappebti melihat penyelenggaraan Pasar 
Lelang Komoditi semakin berkembang dengan semakin 
banyak pemerintah daerah (Pemda)  yang terlibat dan 
mendorong masyarakat petani produsen untuk mengikuti 
pasar lelang ini. Untuk memudahkan para pelaku pasar 
lelang melakukan transaksi lelangnya, Bappebti telah 
mengembangkan aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Melalui 
aplikasi yang dapat diunduh di Google Play ini peserta 
lelang bisa mengikuti lelang secara online, sehingga 
tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk 
datang ke lokasi lelang. Dengan demikian proses lelang 
bisa berjalan lebih efisien dan efektif.  Pengembangan 
Pasar Lelang Komoditi sejauh ini dilakukan melalui dana 
dekon (dekonsentrasi) yang disalurkan kepada Pemda-
pemda. “Ke depan penyelenggaraan pasar lelang 
komoditi ini harus dialihkan ke swasta. Tantangan 
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pasar lelang 
ini adalah kepastian terjadinya transaksi,” demikian 
dijelaskan Kepala Bappebti, Shidarta Utama.
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J elang akhir tahun 2020 Wakil Menteri Perdagangan 
Jerry Sambuaga meresmikan Sistem Resi Gudang 

(SRG) komoditi ayam karkas beku milik PT Arwinda 
Perwira Utama di Cianjur, Jawa Barat. Peresmian 
dilaksanakan pada hari Senin (28/12/2020). Ini 
merupakan SRG ayam karkas beku kedua setelah 
sebelumnya SRG sejenis milik PT Atma Mulya Jaya di 
Bekasi, Jawa Barat, diresmikan pengelolaanya pada Rabu 
(22/7/2020). Kementerian Perdagangan memberikan 
apresiasi yang besar terhadap perkembangan SRG ini.

Dalam pesannya Wamendag Jerry Sambuaga berharap  
SRG ayam karkas beku nantinya dapat dimanfaatkan 
oleh seluruh lapisan pelaku usaha dalam rantai bisnis 
komoditi ayam, terutama para peternak ayam mandiri. 
“Implementasi SRG ini bertujuan meningkatkan 
distribusi dan mendukung para pelaku usaha agar 
dapat menyimpan komoditi yang dimilikinya di dalam 
gudang SRG,” ujar Wamendag Jerry.  Wamendag juga 
menyampaikan peresmian SRG ayam karkas beku di 
Cianjur ini menjadi wujud kontribusi pelaku usaha untuk 
mendukung pelaku usaha lainnya, termasuk usaha 
kecil menengah (UKM). “Hal ini merupakan bentuk 
sumbangsih konkret yang diberikan para pelaku usaha 
terhadap perdagangan Indonesia,” ungkapnya. 

Hadir dalam acara peresmian ini Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Sidharta Utama; Asisten II Bupati Cianjur 
Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yanto 
Hartono yang mewakili Bupati Cianjur; Staf Ahli Menteri 

Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono 
Edi; Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia 
(KBI), Fajar Wibhiyadi; Presiden Direktur Perwiratama 
Group, Cecep M. Wahyudin; Direktur PT Arwinda 
Perwira Utama, Sahid; Pimpinan Bank BJB Kantor 
Cabang Cianjur, Arris Mirawan; Ketua Umum Asosiasi 
Pengusaha Ritel Indonesia, Roy N. Mandey; dan Kepala 
Bidang Perdagangan Kabupaten Cianjur Nana Rukmana 
yang mewakili Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Cianjur. 

Wamendag Jerry berharap pengimplementasian SRG 
dapat dimanfaatkan dengan optimal, tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dalam 
mempersiapkan berbagai komoditi unggulan Indonesia 
agar bisa menembus pasar internasional. “Kemendag 
terus mendorong agar komoditi potensial Indonesia 
dapat terus dikembangkan dan difasilitasi dengan 
Sistem Resi Gudang,” tambah Wamendag Jerry. 

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan skema 
SRG yang dikembangkan PT Arwinda Perwira Utama 
akan memberikan manfaat bagi semua pihak dalam tata 
niaga. Produsen (para peternak ayam) bisa memperoleh 
insentif dari usahanya berupa harga jual yang layak dan 
stabil, serta mendapatkan akses pembiayaan usaha 
yang mudah dan murah dari bank. Sedangkan di 
sisi distributor dan ritel, pola SRG akan memberikan 
kepastian ketersediaan stok daging dengan harga 
yang kompetitif melalui kontrak pengadaan dengan 
para produsen. “Pada gilirannya, skema ini juga akan 

Dalam Setahun 
Dua Gudang SRG 
Ayam Karkas Beku 
Diresmikan 
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bermanfaat bagi konsumen akhir karena bahan pangan 
daging ayam dapat diperoleh secara mudah dengan 
harga terjangkau,” ujar Kepala Bappebti. 

Kepala Bappebti menjelaskan bahwa gudang SRG PT 
Arwinda Perwira Utama hingga saat ini telah menerbitkan 
6 resi gudang dengan volume total mencapai 21,8 
ton atau senilai Rp612,3 juta. Dari enam resi gudang 
tersebut, satu resi di antaranya telah dimanfaatkan untuk 
mendapatkan pembiayaan usaha dari Bank BJB dengan 
nilai pembiayaan sebesar Rp53,2 juta. Sementara resi 
gudang lainnya dalam proses pengajuan pembiayaan di 
Bank BJB. 

Sementara itu Presiden Direktur Perwiratama Group, 
Cecep M. Wahyudin, mengungkapkan SRG akan menjadi 
harapan baru bagi para peternak ayam pedaging terutama di 
Cianjur dan sekitarnya. “Ada harapan besar bahwa Sistem 
Resi Gudang ini akan menjadi satu pemicu terbentuknya 
sistem integrasi bisnis secara horizontal antar-pelaku 
bisnis ayam mandiri, yaitu dengan terbangunnya pola 
kerja sama antar-rantai bisnis di peternakan ayam secara 
terintegrasi,” kata Cecep. 

Sistem Resi Gudang (SRG) dinilai sebagai salah satu 
instrumen alternatif yang memungkinkan untuk memberikan 
mekanisme manajemen stok dan akses pembiayaan. 
SRG juga dapat dioptimalkan dalam mengendalikan 
dampak yang muncul akibat pandemi Covid-19. Seperti  
diketahui saat ini banyak pelaku usaha komoditi pertanian, 

peternakan, perkebunan, dan perikanan yang mengalami 
kesulitan cash flow. Diharapkan SRG bisa membantu 
mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam membiayai 
usaha mereka dengan jaminan komoditi yang mereka 
simpan di gudang SRG.

Secara keseluruhan SRG telah dilaksanakan di 99 
kabupaten/kota yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. 
Pelaksanaannya dilakukan baik dengan memanfaatkan 
gudang yang dibangun pemerintah maupun gudang 
SRG milik swasta. Saat ini terdapat 85 pengelola gudang 
SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, 
130 gudang SRG baik yang dibangun atau dimiliki oleh 
pemerintah maupun swasta, serta 51 Lembaga Penilaian 
Kesesuaian SRG yang mendukung pelaksanaan SRG di 
Indonesia.  

Dalam tiga tahun terakhir SRG menunjukkan pertumbuhan 
yang positif. Tercatat pada tahun 2019 nilai transaksi 
SRG mengalami pertumbuhan 11 persen. Pada periode 
Januari–November 2020, nilai transaksi resi gudang 
mencapai Rp160,26 miliar atau tumbuh sebesar 64 
persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya.
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A ktivitas di kantor Koperasi Apkarkusi di Jalan 
Proklamasi Kemerdekaan KM 2, Teluk Kuantan, Riau 

terlihat makin semarak dengan kegiatan lelang komoditi 
yang diselenggarakan. Komoditi yang dipasarkan adalah 
karet yang memang menjadi komoditi andalan petani 
daerah ini.

Ketua Koperasi Apkarkusi, Syoffinal, mengungkapkan 
kantor koperasi selalu ramai pada setiap Minggu malam. 
Pada malam itu para petani karet anggota koperasi 
bertemu dengan para pedagang karet. “Hal ini sudah 
berlangsung sejak Juli 2018 lalu ketika kita sepakat 
memasarkan karet dengan sistem lelang. Lelang perdana 
kita selenggarakan tanggal 19 Juli 2018. Selanjutnya 
lelang kami laksanakan setiap hari minggu malam,” ujar 
Syoffinal, Ketua Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantan 
Singingi (Koperasi Apkarkusi). 

Lelang yang berlangsung pada malam hari itu kemudian 
dilanjutkan dengan penimbangan dan penyerahan barang, 
yakni bokar (bahan olah karet) kepada pemenang lelang 
keesokan harinya, yakni hari Senin. Lelang karet ini 
berlangsung terus dan berkembang. Saat ini Koperasi 
Apkarkusi beranggotakan 51 kelompok tani yang terdiri 
dari 1.466 petani. Mereka tersebar di 6 kecamatan dari 
15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. 
Targetnya semua petani karet di Kuantan Singingi bisa ikut 
serta dalam lelang yang diselenggarakan oleh Koperasi 
Apkarkusi.

Sistem lelang yang dikembangkan oleh Koperasi 
Apkarkusi adalah sistem lelang 4S, yakni satu waktu, satu 
tempat, satu harga, dan satu mutu. Konsep lelang 4S yang 
dikembangkan ini, menurut Syoffinal, agar proses lelang 
bisa berlangsung efektif dan efisien. Syoffinal menjelaskan 
bahwa kesepakatan soal waktu dan tempat sudah 
disepakati yaitu setiap Minggu malam di Kantor Apkarkusi. 
Soal harga ditetapkan pemenang lelang berdasarkan 
harga penawaran tertinggi dari perusahaan peserta yang 
ikut lelang. Sementara soal mutu bokar yang dilelang 
pada awalnya ditemui sedikit masalah, karena karet yang 
diikutsertakan dalam lelang kerapkali mutunya tidak sesuai 
dengan yang diinginkan. Misalnya, kadar kotornya melebihi 
ketentuan, sehingga terpaksa panitia lelang menolak bokar 
tersebut untuk diikutsertakan pada pelaksanaan lelang.

Karena itu pada awal pelaksanaan lelang, Koperasi 
Apkarkusi gencar melakukan sosialisasi kepada para 
petani karet tentang mutu karet yang bagus dan memenuhi 
syarat lelang. “Saat ini syarat mutu bokar itu sudah tidak 
menjadi masalah lagi, karena para petani sudah mengerti 
mutu yang kita tetapkan. Untuk mengawasi mutu bokar kita 
memiliki tim khusus yaitu Tim Pembina Bokar, sehingga 
kualitas bokar kita menjadi bagus dan lelang karet berjalan 
dengan lancar,” kata Syoffinal. Setiap minggu karet yang 
dilelang berkisar antara 60 hingga 115 ton.

Melihat konsistensi lelang yang dilakukan oleh Koperasi 
Apkarkusi, pada tanggal 27 Juli 2020 Bappebti menunjuk 

Harapan Besar 
Petani Karet 
Kuantan Singingi 
di Pasar Lelang 
Komoditi Terpadu 
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Koperasi Apkarkusi sebagai satu-satunya penyelenggara 
Pasar Lelang Komoditi karet di Indonesia yang dilakukan 
secara terpadu. Dengan sistem terpadu ini lelang dapat 
dilakukan secara offline maupun online sehingga akses 
pembeli karet yang ditawarkan lebih terbuka lebar. Tahap 
awal ini masih dilakukan secara offline. Namun dengan sistem 
online, peserta lelang tidak hanya berasal dari sekitar Riau, 
tetapi dapat berasal dari berbagai daerah. “Kelebihannya, 
setelah Koperasi Apkarkusi ditunjuk Bappebti sebagai 
penyelenggara Pasar Lelang Komoditi Terpadu, sistem lelang 
yang tadinya manual, sekarang sudah menggunakan aplikasi 
dari Bappebti. Iini sangat bermanfaat dan berdampak positif, 
karena dengan mekanisme lelang online tersebut, semua 
pihak dapat melihat dan bisa mengakses pelaksanaan 
lelang. Saat ini ada 16 perusahaan crumb rubber yang 
ikut lelang yang diselenggarakan Koperasi Apkarkusi yaitu 

dari Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan 
dan Sumatera Barat. Dengan makin banyak peserta 
lelang maka harga yang terjadi juga menjadi lebih baik,” 
tambah Syoffinal.  Saat lelang dilakukan pada akhir 
Januari 2021 harga karet mencapai Rp10.920 per kg.

Pasar Lelang Komoditi karet yang diselenggarakan oleh 
Koperasi Apkarkusi ini tentu saja mendapat dukungan 
dari Pemda setempat. Bupati Kuantan Singingi, Mursini, 
menyatakan dengan sistem lelang 4S harga karet rakyat 
menjadi lebih baik. Kondisi seperti ini merupakan hal 
yang dicita-citakan oleh Bupati maupun Bappebti.  
“Dampak dari sistem lelang 4S yang telah dilakukan 
oleh Koperasi Apkarkusi ini cukup signifikan, yaitu 
mampu meningkatkan harga dan pendapatan petani 
karet sekitar Rp 2.000 sd Rp 3.000 per kg dari harga 
karet sebelumya” kata Bupati Mursini.

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 3 1 3



Wamendag dan 
Kepala Bappebti 
Tinjau Gudang SRG 
Bawang Merah

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama 
Kepala Bappebti Sidharta Utama melakukan peninjauan 
ke gudang SRG bawang merah di Brebes, Jawa 
Tengah, Senin (25/1). Gudang SRG bawang merah ini 
menerapkan teknologi Controlled Atmosphere Storage 
(CAS) yang memungkinkan komoditi bawang merah 
bisa disimpan sampai 6 bulan dengan kualitas yang tidak 
berubah. Komoditi bawang merah yang dapat masuk 
ke gudang CAS harus memenuhi standar mutu yang 
mengacu pada SNI 3159:2013.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menyatakan 
implementasi SRG bawang merah di gudang CAS Brebes 
dilakukan dengan menggunakan dana alokasi khusus 
(DAK) dari Kementerian Perdagangan. Gudang SRG 
bawang merah yang terletak di Kecamatan Wanasari ini 
memiliki kapasitas sebesar 80 ton. 

Hadir pula dalam kunjungan ini Wakil Bupati Brebes, Narjo; 
Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko; Staf 
Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, 
Sutriono Edi; serta Kepala Dinas Koperasi usaha Mikro 
dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Zaenudin.
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Kunjungan ke 
Gudang SRG Kudus

Setelah meninjau gudang SRG bawang merah dengan 
teknologi Controlled Atmosphere Storage (CAS) di 
Brebes, Wakil Menteri Perdagagangan, Jerry Sambuaga, 
dan Kepala Bappebti juga mengunjungi gudang SRG di 
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (26/1). Gudang 
dengan teknologi CAS ini adalah milik Pura Group. 

Kepada pers dan hadirin Wamendag menyatakan bahwa, 
Kemendag akan memaksimalkan pemanfaatan SRG 
sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan 
sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, SRG diharapkan 
dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah.

Tumbuh 11 Persen, Ayo 
Manfaatkan SRG

Kepala Bappebti bersama Wamendag Jerry Sambuaga 
dan rombongan melakukan pertemuan dengan Plt. Bupati 
Kudus, H.M. Hartopo, dalam rangka mengajak para 
pemangku kepentingan memaksimalkan pemanfaatan 
SRG di daerah.

Selama tiga tahun terakhir, pemanfaatan SRG terus 
menunjukkan pertumbuhan positif. Tercatat pada 2019, 
nilai transaksi SRG mengalami pertumbuhan sebesar 11 
persen dari tahun sebelumnya. Pada 2020, nilai transaksi 
Resi Gudang tercatat telah mencapai Rp190,94 miliar 
atau tumbuh sebesar 72 persen dibandingkan periode 
2019.
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Presiden Lepas 
Ekspor Secara 
Serentak Dari 16 
Provinsi 

Presiden Joko Widodo melepas ekspor produk 
Indonesia ke pasar global tanggal 4 Desember 2020. 
Pelepasan dilakukan secara serentak di 16 provinsi di 
Indonesia dan dilakukan secara virtual oleh Presiden 
dari Istana Bogor. Pelepasan ekspor ini dikoordinasikan 
langsung oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto 
dari Lamongan, Jawa Timur.

Kepala Bappebti Sidharta Utama yang menghadiri 
pelepasan ekspor di Bali berharap ekspor secara serentak 
ini dapat memotivasi para pelaku usaha, termasuk UKM 
di Bali, untuk berinovasi dalam menembus pasar global.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam pelepasan ekspor 
di Denpasar, Bali, adalah PT Rimbun Alam Dewata. 
Produk yang diekspor adalah bawang merah sebanyak 
12 ton dengan nilai total transaksi USD18.000 ke 
Singapura. Turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Bali, I Wayan Jarta, 
Perwakilan dari Kementan, serta Perwakilan Bea Cukai 
Bali.

Bappebti Bergiat 
Sebarkan Informasi 
Melalui TV dan Radio

Bappebti terus bergiat melakukan sosialisasi dan 
diseminasi informasi melalui media massa. Pada akhir tahun 
2020, Kepala Bappebti Sidharta Utama hadir menjadi 
narasumber dalam acara Dialog Interaktif dengan tema 
“Prospek Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia di 
masa Pandemi Covid-19” yang disiarkan di TVRI dan RRI 
Pusat Jakarta. Acara dilaksanakan secara tapping (rekaman) 
di gedung Bappebti, Jum’at (4 Desember 2020).

Untuk penayangan di TVRI Kepala Bappebti membahas 
perdagangan berjangka bersama-sama Dirut PT Bursa 
Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang, dan 
Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia, Agung Rihayanto. 
Selanjutnya dialog untuk RRI Pusat Jakarta pembahasan 
dilakukan bersama oleh Dirut PT Bursa Komoditi dan 
Derivatif Indonesia, Lamon Rutten dan Dirut PT Indonesia 
Clearing House, Nursalam.

Dalam kesempatan ini Kepala Bappebti menjelaskan 
mengenai kebijakan-kebijakan Bappebti dalam rangka 
membina, mengembangkan serta mengawasi kegiatan 
Perdagangan Berjangka Komoditi agar dapat menjadi sarana 
lindung nilai (hedging) serta sarana penciptaan harga (price 
discovery) sebagai harga rujukan (price reference) yang 
transparan yang menjadi acuan harga dunia.
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KBI Educenter Cerdaskan 
Investor Perdagangan 
Berjangka

“KBI senantiasa mengajak semua 
pemangku kepentingan unuk 
melakukan kerjasama dan kolaborasi 
dalam memberikan edukasi dan literasi 
terkait PBK ini kepada masyarakat,” 
kata Fajar. 

PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) merupakan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang berperan 
sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian 
dan Penjaminan Transaksi 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
serta Pasar Fisik Komoditas di Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ).

Tentang perkembangan Perdagangan 
Berjangka Komoditi sendiri dijelaskan 
sepanjang tahun 2020 mencatatkan 
kinerja yang positif, bahkan 
mencatatkan rekor transaksi sepanjang 
industri ini ada di Indonesia. Data 
dari PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) menyebutkan, sepanjang 
tahun 2020 volume transaksi Kontrak 
SPA di BBJ mencapai 7.767.855,4 lot, 
sedangkan Kontrak Primer mencapai 
1.678.267 Lot.

Fajar menambahkan meningkatnya 
taraf hidup ekonomi masyarakat bisa 
membuka potensi pada pertumbuhan 
jumlah investor yang akan berinvestasi 

Satu terobosan dilakukan oleh PT 
Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 
dengan menginisiasi pembentukan 
KBI e-ducentre untuk mengedukasi 
investor.  Ketua Asosiasi Perdagangan 
Berjangka Komoditi Indonesia, F. 
Wishnubroto mengatakan industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) memerlukan edukasi dan literasi 
yang berkelanjutan. Wishnubroto 
melihat PBK di Indonesia memiliki 
potensi besar untuk berkembang, 
namun masih banyak masyarakat 
yang belum memahami dengan baik 
investasi bidang ini. 

Investasi di PBK memiliki risiko yang 
besar, oleh sebab itu diperlukan edukasi 
dan literasi yang dilakukan dengan 
tepat sasaran dan berkesinambungan. 
“Perlu dilakukan kolaborasi antar 
semua pemangku kepentingan 
di PBK untuk dapat memberikan 
edukasi dan literasi terkait PBK ini,” 
kata Wishnubroto dalam keterangan 
tertulis, Selasa (26/1). 

Direktur Utama PT Kliring Berjangka 
Indonesia (PT KBI Persero), 
Fajar Wibhiyadi, mengungkapkan 
pemahaman masyarakat tentang 
PBK diakui belum maksimal dan 
hal ini menjadi tantangan besar. 

di PBK. Namun,  Fajar mengingatkan 
investor perlu memahami secara baik 
tentang investasi ini, terutama terkait 
risiko investasi yang ada. 

Bappebti Izinkan 
Perdagangan 229 
Jenis Aset Kripto

Kementerian Perdagangan melalui 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
resmi mengizinkan perdagangan 
perdagangan pasar fisik aset kripto 
di bursa berjangka. Kepala Bappebti 
Sidharta Utama mengungkapkan 
terdapat 229 aset kripto yang diakui 
di Indonesia, sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Bappebti Nomor 
7 tentang Penetapan Daftar Aset 
Kripto yang Dapat Diperdagangkan di 
Pasar Fisik Aset Kripto per tanggal 17 
Desember 2020.

“Dengan terbitnya peraturan ini 
diharapkan perdagangan fisik 
aset kripto di Indonesia mampu 
memberikan kepastian hukum 
sekaligus perlindungan bagi 
masyarakat yang bertransaksi fisik 
aset kripto di Indonesia,” kata Kepala 
Bappebti, Jumat (22/1).

Ketua Asosiasi Perdagangan Aset 
Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh 
Harmanda menyambut baik keluarnya 
peraturan tersebut. “Peraturan ini 
menjadi kabar bagus baik bagi para 
pedagang maupun pasar aset kripto di 
Indonesia secara keseluruhan. Ini tak 
hanya untuk peningkatan keamanan 
semata, namun turut mendukung 
iklim pertumbuhan pasar aset kripto di 
Indonesia,” kata Teguh.

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 2 31 8

A K T U A L I T A



Sementara di Indonesia harga 
emas batangan bersertifikat 
Antam keluaran Logam Mulia PT 
Aneka Tambang Tbk (ANTM) 
menunjukkan harga yang stabil 
pada Selasa (26/1). Merujuk pada 
situs Logam Mulia, harga pecahan 
satu gram emas Antam berada di 
Rp 958.000. Harga emas Antam ini 
stabil atau sama seperti harga pada 
Senin (25/1), yaitu Rp958.000/
gram. 

Berikut harga emas batangan 
Antam dalam pecahan lainnya per 
Selasa (26/1) dan belum termasuk 
pajak:

Emas Tetap Kinclong 
di Awal 2021 

Teguh menambahkan, peraturan baru 
ini juga sebagai salah satu bentuk dari 
pemerintah untuk mengidentifikasikan 
dan pengakuan yang lebih terhadap 
aset kripto di Indonesia.

Jelang akhir bulan Januari 2021 
harga emas menguat tipis. Pada 
perdagangan Selasa (26/1), pukul 
11.30 WIB, harga emas spot dunia 
menguat 0,3% menjadi USD1.859,68 
per ons troi. Sementara harga emas 
berjangka AS naik 0,2% menjadi 
USD1.859,10 per ons troy.

Emas makin kinclong sebagai aset 
lindung nilai dari inflasi dan makin 
tambah kuat karena ekspektasi stimulus 
yang digelontorkan pemerintahan 
AS di bawah Presiden Joe Biden 
yang rencananya akan meluncurkan 
dana USD1,9 triliun untuk menangani 
pandemi Covid-19. Diprediksi harga 
emas dunia bisa menembus USD1.900 
per ons troi nantinya.

Covid-19 Jadi 
Momentum Rebound 
Bagi Emas

Harga emas mendapatkan 
momentum rebound seiring dengan 
masih tingginya kasus Covid-19, 
sehingga investor masih masuk 
ke komoditi safe haven ini. Pada 
perdagangan Senin (18/1) pukul 
14.21 WIB, harga emas spot naik 
0,48 persen atau 8,8 poin menjadi 
USD1.837,25 per troy ounce. Emas 
Comex kontrak Februari 2021 juga 
naik 0,34 persen atau 6,2 poin menuju 
USD1.836,1 per troy ounce.

Pialang Monex Investindo Futures 
menyebutkan harga emas bergerak 
lebih rendah pada sesi Asia karena 
terbebani oleh optimisme vaksinasi 
virus Covid-19. Namun harga emas 
berpotensi untuk dibeli menargetkan 
level resisten USD1.850, karena 
didukung oleh masih tingginya 
kasus baru Covid-19 dan harapan 
stimulus tambahan dari pemerintah 
AS. Ditambahkan bahwa rentang 
perdagangan potensial di sesi Eropa 
USD1.818 - USD1.850. 

Sementara itu, harga emas batangan 
24 karat PT Aneka Tambang Tbk. pada 
hari Senin (18/1) turun dibandingkan 
dengan harga perdagangan akhir 
pekan lalu. Informasi PT Antam 
menyebutkan harga emas 24 karat 
ukuran 1 gram senilai Rp944.000 per 
gram, atau turun Rp4.000.
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Periode Februari 
2021  Harga 
Referensi CPO Naik 
dan Biji Kakao Turun

Kemendag Dukung 
Penuh Pemulihan 
Ekonomi dari 
Dampak Pandemi 
Covid-19 

Harga referensi produk crude palm 
oil (CPO) untuk penetapan bea keluar 
(BK) periode Februari 2021 adalah 
USD1.026,78/MT. Harga referensi 
ini meningkat USD74,92 atau 7,87 
% dari periode Januari 2021 yaitu 
sebesar USD951,86/MT.

Penetapan tercantum dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 05 
Tahun 2021 tentang Penetapan 
Harga Patokan Ekspor (HPE) atas 
Produk Pertanian dan Kehutanan 
yang Dikenakan Bea Keluar. “Saat 

Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi kembali menegaskan komitmen 
Kementerian Perdagangan dalam 
mendukung pemulihan ekonomi 
2021 dari dampak pandemi 
Covid19. Menurutnya, Kementerian 
Perdagangan akan melaksanakan 
berbagai langkah penanganan serta 
kebijakan dalam menyikapi ekonomi 
dunia yang saat ini sedang sulit. Hal ini 
disampaikan Mendag dalam konferensi 
pers yang diselenggarakan secara 
virtual, Senin (11/1).

“Dalam menghadapi berbagai 
tantangan yang ada di sektor 
perdagangan saat ini, Presiden Joko 
Widodo memberikan tiga mandat 
kepada Kementerian Perdagangan 
untuk segera dapat dilaksanakan,” 
ujar Mendag. Tiga mandat tersebut, 
lanjut Mendag, pertama, menjaga 
stabilitas harga, terutama inflasi serta 
meningkatkan daya beli masyarakat. 
Kedua, membantu pelaku usaha 
kecil dan menengah (UKM) dalam 
menembus pasar ekspor. Ketiga, 
meningkatkan ekspor melalui perjanjian 
kerja sama perdagangan internasional, 
salah satunya dengan negara-negara 
tujuan ekspor nontradisional. 

“Kemendag berkomitmen terus 
menjaga stabilitas harga dan pasokan 
bapok agar terjangkau masyarakat, 
termasuk dalam menghadapi Ramadan 
dan Lebaran. Kami sudah memastikan 
ketersediaan barang penting seperti 
gula, daging, dan beras cukup dalam 
menghadapi hari besar tersebut,” kata 
Mendag Muhammad Lutfi.

Selain itu, Kemendag akan terus 
membantu pelaku usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM) dalam 
menembus pasar ekspor. Kemendag 
akan terus membantu UMKM agar lebih 
kompetitif sehingga dapat menembus 
pasar ekspor negara tradisional dan 
nontradisional. 

Pada kesempatan ini Mendag 
menyampaikan di Indonesia kini 
sedang terjadi fenomena baru, yaitu 
yang sebelumnya Indonesia dikenal 
sebagai negara pengekspor barang 
mentah dan barang setengah jadi, 
di masa yang akan datang Indonesia 
akan menjadi pengekspor barang 
industri berkualitas tinggi. “Indonesia 
akan menjadi pengekspor barang 
industri melalui produk besi baja dan 
kendaraan bermotor. Kedua barang 
ini adalah fenomena baru dalam 
ekspor Indonesia di masa yang akan 
datang. Nilai yang disumbangkan 
kedua produk ini sangat tinggi dan 
menjanjikan,” jelasnya.

Ia menambahkan di masa yang 
akan datang apabila ingin menjadi 
pengekspor yang besar, kita harus 
membuka pasar kita agar menjadi lebih 
kompetitif. “Karena dengan terbukanya 
pasar, maka akan mengundang 
investasi dan industrialisasi masuk. 
Dengan banyaknya investasi dan 
industrialisasi yang masuk, maka akan 
melahirkan berbagai peluang ekspor 
ke depannya,” tambah Mendag.

Secara kumulatif, total ekspor 
Indonesia selama Januari-November 
2020 mencapai USD 146,78 miliar, 
sedikit mengalami penurunan yaitu 4,22 
persen (YoY). Pada sektor nonmigas, 
sepanjang Januari- November 2020 
ekspor sektor nonmigas turun sebesar 
2,18 persen, begitu juga dengan 
ekspor sektor migas turun 31,59 
persen.
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Genjot Pasar Kopi ke 
Jerman, Kemendag 
Gelar Cupping Kopi 
Nusantara 

Kementerian Perdagangan berupaya 
menjaga surplus neraca perdagangan 
2021 dengan menggenjot ekspor 
nonmigas. Upaya ini antara lain 
dilakukan dengan meningkatkan 
ekspor komoditi potensial, yakni kopi, 
ke pasar global. Untuk itu, Kementerian 
Perdagangan bekerja sama dengan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) Berlin menggelar cupping 
dan tasting Kopi Nusantara sebagai 
rangkaian peningkatan ekspor kopi ke 
pasar global, khususnya Jerman. 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry 
Sambuaga menjelaskan, upaya 
peningkatan ekspor merupakan tugas 
kolaborasi bersama antara pemerintah, 
asosiasi, serta pelaku bisnis untuk terus 
mempromosikan produk Indonesia. 
“Pemerintah memiliki gerakan 
nasional Bangga Buatan Indonesia 
(BBI) dan hal ini harus dipraktikan 
dalam keseharian kita. Mari, kita 
gunakan produk Indonesia seperti 
jam, sepatu, bahkan celana yang 
saya pakai semua buatan Indonesia. 
Termasuk hari ini, kita juga dapat 
mendukungnya dengan mengonsumsi 
kopi nusantara,” ujar Wamendag Jerry 
dalam acara “Pengembangan Produk 
dan Pasar Ekspor Kopi ke Jerman dan 
UE” di Jakarta, hari Kamis (28/1).

Duta Besar RI untuk Jerman Arief 
Havas Oegroseno yang hadir secara 
virtual pada kesempatan ini berharap, 
dengan adanya rangkaian kegiatan 
cupping dan tasting kopi nusantara 
dapat dipetakan cita rasa kopi 
specialty yang diminati dan sesuai 
dengan pasar Jerman. Ke depannya, 
untuk menindaklanjuti hasil cupping 
yang dilaksanakan Kemendag ini, KBRI 
Berlin selanjutnya akan melakukan 
pertemuan bisnis dengan para pelaku 
usaha kopi di Jerman dengan harapan 
semakin banyak kopi Indonesia masuk 
ke pasar Jerman dan sekitarnya. 

Tambahan informasi, Indonesia 
merupakan produsen kopi terbesar 
ke-4 dunia dan eksportir terbesar ke-9 
dengan pangsa 2,99 persen pada 
tahun 2019. Nilai ekspor kopi periode 
Januari-November 2020 tercatat 
sebesar USD737,28 juta. Negara 
tujuan ekspor kopi Indonesia antara 
lain Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, 
Mesir, Italia, dan Jerman.

ini harga referensi CPO telah jauh 
melampaui threshold USD 750/MT. 
Untuk itu, Pemerintah mengenakan 
BK CPO sebesar USD 93/MT untuk 
periode Februari 2021,” ujar Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri Kemendag, 
Didi Sumedi. 

Sementara harga referensi biji 
kakao pada Februari 2021 sebesar 
USD2.537,37/MT turun 3,81 
persen atau USD100,56 dari 
bulan sebelumnya, yaitu sebesar 
USD2.637,93/MT. Kondisi ini 
berdampak pada penurunan HPE biji 
kakao pada Februari 2021 menjadi 
USD2.249/MT, turun 4,17 persen atau 
USD 98 dari periode sebelumnya yaitu 
sebesar USD 2.347/MT. 

Peningkatan harga pada referensi 
CPO disebabkan terus menguatnya 
harga internasional, sementara harga 
referensi dan HPE biji kakao kembali 
menurun seiring dengan penurunan 
harga internasional.
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D eputy Minister of Trade Jerry Sambuaga invited 
stakeholders to maximize the use of the Warehouse 

Receipt System (WRS) in the regions. This was 
conveyed by the Deputy Minister of Trade, Jerry, during 
a working visit to Kudus Regency, Central Java, Tuesday 
(26/1). Previously, Deputy Minister Jerry reviewed the 
SRG warehouse with Controlled Atmosphere Storage 
(CAS) technology in Brebes.

On this visit, the Vice Minister of Trade held a meeting 
with the Acting Regent of Kudus, HM Hartopo. Besides, 
the Deputy Minister also reviewed the WRS warehouse 
and CAS warehouse in Kudus Regency.

“WRS is used for the benefit of farmers. Farmers’ 
commodities are stored for sale at a potential price 
so that it can provide benefits for them,” said Deputy 
Minister Jerry.

Deputy Minister of Trade Jerry said that the WRS is a 
policy of the Ministry of Trade through the Futures and 
Commodity Trading Supervisory Agency (CoFTRA) 
and its managers under the local government. In 
implementing the WRS, the Ministry of Trade synergizes 
with various parties, one of which is banking.

“The Ministry of Trade maximizes the use of WRS so 
that it can be felt by the community. With coordination 
and synergy with various parties, the WRS is expected 
to increase economic development in the regions,” said 
Jerry.

The WRS has been implemented in several regions in 
Indonesia with a total of 158 warehouses consisting of 
government and private property. Until 2020, 85 SRG 
warehouse managers have received approval from 
CoFTRA and 52 SRG conformity assessment agencies 
support the implementation of the WRS in Indonesia.

During the last three years, the use of the WRS has 
continued to show positive growth. In 2019, the WRS 
transaction value experienced a growth of 11 per cent 
from the previous year. In 2020, the transaction value 
of Warehouse Receipts was recorded to have reached 
IDR 190.94 billion, a growth of 72 per cent compared 
to the 2019 period. The value of WRS-based financing 
has also increased.

In 2020 the value of disbursed financing has reached 
Rp114.31 billion, an increase of 70 per cent compared 
to 2019. The types of commodities for which warehouse 
receipts have been issued are also increasingly diverse, 
including unhulled/rice, corn, coffee, cocoa, seaweed, 
rattan, pepper, salt, tin, fish, and frozen chicken.

Maximizing the Utilization 
of WRS in the Regions

Gold Remains Shining 
in Early 2021

T owards the end of January 2021, the price of gold 
slightly strengthened. On Tuesday’s trading (26/1), 

at 11.30 WIB, the world spot gold price strengthened 
0.3% to USD 1,859.68 per troy ounce. Meanwhile, US 
gold futures prices rose 0.2% to USD1,859.10 per troy 
ounce.

Gold is increasingly shining as a hedge asset from 
inflation and is getting stronger due to expectations of 
stimulus from the US government under President Joe 
Biden, who plans to launch a USD1.9 trillion fund to 
deal with the Covid-19 pandemic. It is predicted that 
the world gold price can reach USD1,900 per troy 
ounce later.

Meanwhile in Indonesia, the price of Antam’s certified gold 
bullion from precious metal PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 
showed a stable price on Tuesday (26/1).

Referring to the Precious Metal website, the price of one 
gram of Antam’s gold is Rp 958,000. Antam’s gold price 
was stable or the same as the price on Monday (25/1), 
which is IDR 958,000 per gram.
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T he Commodity Futures Trading Supervisory Agency 
(CoFTRA) of the Ministry of Trade continues to 

tighten supervision of futures trading activities.

In the latest step, CoFTRA blocked 68 unauthorized 
entity site domains. “This action is aimed at protecting 
the public from illegal commodity futures trading (CFT) 
investments that have the potential to harm, as well as 
providing legal certainty for the public and business 
actors in the commodity futures trading sector,” said 
Head of CoFTRA, Sidharta Utama.

In 2020, CoFTRA blocked 1,911 website domains. 
According to Sidharta that domains were blocked in 
January 2021 is still dominated by foreign brokerage 
internet sites.

For information, although claiming to have legality from 
foreign regulators, any party that is legally domiciled 
in Indonesia and/or abroad that has not obtained a 
business license from Bappebti is prohibited from 
carrying out Futures Trading business activities.

Head of Bureau for Legislation and Enforcement of 
CoFTRA, Muhammad Syst, explained that CoFTRA 
has made restrictions so that internet sites cannot be 
accessed in Indonesia.

This futures broker usually uses an introducing broker 
(IB) as its representative in Indonesia.

“They confidently offer commodity, forex, and index 
futures contracts in Indonesia on the pretext that 
they have obtained legality from the regulator where 
the company originates. Of course, this violates the 
provisions of the legislation in force in Indonesia and 
has the potential to harm the community,” he said.

Early 2021 CoFTRA 
Blocks 68 CFT Illegal 
Entities

CoFTRA Allows Trading 
of 229 Types of Crypto 
Assets

T he Ministry of Trade through the Commodity 
Futures Trading Supervisory Agency (CoFTRA) 

officially allows the trading of digital assets on futures 
exchanges.

Head of CoFTRA Sidharta Utama revealed that 229 
crypto assets  are recognized in Indonesia, as stipulated 
in Bappebti Regulation Number 7 concerning the 
Determination of List of Crypto Assets that can be 
traded on the Physical Crypto Asset Market as of 
December 17, 2020.

“With the issuance of this regulation, it is hoped that 
physical trading of crypto assets in Indonesia will be 
able to provide legal certainty as well as protection 
for people who transact physical crypto assets in 
Indonesia,” said the Head of CoFTRA.

Chairman of the Indonesian Crypto Asset Trading 
Association Teguh Harmanda welcomed the issuance 
of this regulation.

“This regulation is good news for traders and the crypto 
asset market in Indonesia as a whole. This is not only for 
increasing security, but also to support the growth climate 
for the crypto asset market in Indonesia,” he said.

Teguh added this new regulation is also a form of government 
to identify and better recognize crypto assets in Indonesia.
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T ingkat pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka 
(futures trading) di bursa berjangka tergolong masih 

lambat, jika dibandingkan dengan perdagangan saham 
di bursa saham. Padahal, perdagangan berjangka ke 
depannya bisa menjadi alternatif investasi yang sangat 
menarik. 

Namun demikian ada kabar yang menggembirakan. Animo 
generasi muda milenial terhadap bursa berjangka mulai 
tumbuh, bahkan cenderung meningkat belakangan ini. 
Ini dibuktikan ramainya kawula muda berduit bertransaksi 
skala minimalis dengan volume mikro lot, bahkan nano lot 
yang ditawarkan pialang asing. Transaksi skala mikro atau 
nano dipandang minim risiko, namun menjanjikan gain 
yang besar.

Meskipun Bappebti sudah melarang dengan 
cara memblokir situs-situs pialang asing, 
namun tetap saja terjadi kucing-kucingan alias 
transaksi sembunyi-sembunyi.  Melihat kendala 
yang dihadapi dalam industri perdagangan 
berjangka, PT Monex Investindo Futures (MIF) 
atau biasa disebut PT Monex sebagai salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, 
mengusulkan agar Bappebti membuka saja izin 
perdagangan skala mikro untuk merebut pasar 
yang dikuasai pialang asing ilegal tersebut. 

Bagaimana selengkapnya usulan pedapat tersebut, 
berikut petikan wawancara Buletin Bappebti 
dengan Direktur Utama PT MIF, Ferhard Anas:

Milenialis 
Berharap 
Banyak Pada 
Bappebti

Ferhard Anas 
Direktur Utama PT Monex 
Investindo Futures
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Buletin Bappebti: PT MIF atau PT Moonex 
termasuk salah satu dari 10 pialang teraktif bulan 
Desember 2020. Bagaimana kondisi transaksi 
berjangka selama tahun 2020 lalu?

Ferhard Anas: Tahun 2020 lalu memang penuh 
kejutan. Banyak hal yang terjadi terkait dengan 
pandemi Covid-19. Orang menjadi lebih banyak 
berada di rumah, menghindari kerumunan dan 
menjaga jarak. Masyarakat lebih suka semua 
urusannya dilakukan dari rumah secara online atau 
daring. Termasuk orang mulai mencari alternatif 
memutar dana untuk investasi. 

Saat ini dengan teknologi yang berkembang, 
melalui gadget orang sudah bisa melakukan trading. 
Kondisi ini justru memberikan berkah sekaligus 
mendukung bisnis transaksi berjangka yang kami 
lakukan. Sebab, di perusahaan kami transaksi online 
itu sudah dilakukan sejak tahun 2016. 

Jadi selain miris dan prihatin dengan Covid-19, di 
sisi lain kami bersyukur situasi pandemi menjadi 
blessing in disguise yang mendorong bisnis futures 
trading menjadi lebih maju berkembang menjadi full 
digital online.

Buletin Bappebti: Dibandingkan dengan investasi 
lain yang umumnya menurun selama pandemi 
Covid-19, perdagangan berjangka justru 
meningkat signifikan. Bagi PT Monex sendiri 
bagaimana perkembangannya? Berapa persen 
kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya?

Ferhard Anas: Bisnis perdagangan berjangka yang 
kami lakukan berkembang sangat menggembirakan. 
Volume transaksi bilateral meningkat signifikan 
sekitar 30-35 persen menjadi 1,3 juta lot dibanding 
tahun sebelumnya yang berada di level 1 juta lot. 
Kenaikan transaksi bilateral ini juga mendorong 
kenaikan transaksi multilateral. 

Buletin Bappebti: Dari sisi pialang, peningkatan 
transaksi perdagangan berjangka terjadi karena 
faktor apa saja? Apakah karena harapan 
keuntungan yang lebih besar? Atau transaksi yang 
lebih mudah, atau hal-hal lainnya? 

Ferhard Anas: Begini, tadi kita bicara transaksi 
online. Karena transaksinya online orang mudah 
mengakses. Buat kami volumenya kecil tidak apa-
apa, karena itu justru diminati generasi milenial. 
Transaksi kecil-kecil tapi volumenya banyak.

Buletin Bappebti: Bagaimana PT Monex melihat 
perkembangan yang akan terjadi pada tahun 
2021 ini? Apakah Covid-19 yang mengakibatkan 
perpanjangan PSBB memberi pengaruh positif 
atau sebaliknya terhadap transaksi perdagangan 
berjangka?

Ferhard Anas: Meskipun Covid-19 kita belum tahu 
kapan akan berakhir, namun saya kira peluang bisnis 
transaksi berjangka masih sangat terbuka. Meskipun 
pola bisnis transaksi perdagangan berjangka sudah 
berubah. Ini harus diantisipasi otoritas regulator 
untuk lebih memberikan insentif berupa kemudahan 
bagi industri perdagangan berjangka ini. Transaksi 
online retail harus lebih diakomodasi, saya kira. 

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan maraknya 
situs-situs perdagangan berjangka dari luar negeri 
yang menawarkan jasa transaksinya dengan 
menarget investor Indonesia. Bagi pialang dalam 
negeri apakah mereka ancaman serius dan 
mengkhawatirkan? 

Ferhard Anas: (Bappebti terus memantau dan 
melakukan tindakan dengan memblokir situs-situs 
perdagangan berjangka dari luar negeri. Sepanjang 
tahun 2020 saja 1.191 situs perdagangan berjangka 
ilegal sudah diblokir)

Kita tahu pialang yang bermain di industri futures 
trading ini bukan hanya pialang yang resmi memiliki 
izin dari Bappebti. Banyak di antaranya yang tidak 
berizin atau ilegal. Meskipun kita tahu juga Bappebti 
sudah banyak melakukan tindakan hukum yang 
tegas dengan memblokir situs futures trading ilegal. 
Tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika sudah 
ditutup atau diblokir pun, kok mereka bisa buka lagi, 
tetap saja bisa bermain meski kucing-kucingan.
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Nah, itu kan pasti mereka melihat future trading ini 
ada pasarnya. Kenapa tidak kita tarik saja pasarnya 
itu dan dijadikan pialang resmi. Perusahaan 
pialang asing yang ilegal ini lebih banyak bermain 
di transaksi retail, yang di dalam aturan bursa 
berjangka yang diatur oleh Bappebti justru yang ritel 
itu tidak dibolehkan. 

Saya kira lebih baik dibuka saja, dari pada pasar ritel 
itu diambil pialang asing ilegal. Jadi, apa saja yang 
ditransaksikan pialang asing ilegal itu sebaiknya 
dibuka juga di bursa lokal.

Buletin Bappebti: Bagaimana strategi PT Monex 
untuk lebih menarik minat investor bertransaksi di 
perdagangan bilateral maupun multilateral?

Ferhard Anas: Soal strategi itu rahasia perusahaan, 
hehe.. Tapi saya pikir strategi dari regulator 
tampaknya sudah on the right track, sesuai dengan 
kondisi saat ini. Mulai transaksi online di bursa 
berjangka itu sudah cukup lama diatur. Edukasi dan 
literasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan 
berkesinambungan.  Nah, strategi kami sama seperti 
itu, hanya fokusnya kepada kaum milenial. 

Buletin Bappebti: Seberapa antusias kaum 
milenial bertransaksi di futures trading?

Ferhard Anas: Kami yakin para milenialis ini sangat 
tertarik dengan transaksi berjangka. Kalau kita lihat 
tempat-tempat nongkrong anak-anak milenialis, 
coba lihat mereka yang buka laptop pasti ada 
yang melakukan trading. Masalahnya tradingnya ke 
mana? Sayangnya mereka trading ke perusahaan 
yang tidak berizin resmi di Indonesia.

Kalo kita tanya kenapa suka trading di perusahaan 
asing yang tidak punya izin? Jawabnya karena 
volume tradingnya kecil-kecil, size-nya kecil 
sehingga risiko pun lebih kecil.

Buletin Bappebti: Kenapa strategi ritel dengan size 
kecil yang dipakai asing itu tidak diikuti pialang 
resmi di Indonesia?  Berani nggak memberikan 
fasilitas trading yang sama?

Ferhard Anas: Kita sangat siap untuk itu, tetapi sekali 
lagi secara regulasinya bagaimana? Yang dilakukan 
asing dan booming di kalangan milenialis itu justru 
terbentur regulasi yang berlaku di sini.

Buletin Bappebti: Lalu apa usulan Anda agar 
perdagangan kita lebih fleksibel lagi dan mengikuti 
kemauan pasar?

Ferhard Anas: Justru itu karena yang mau kita garap 
pasar milenial, maka regulasinya pun harus lebih 
bersahabat dengan anak-anak muda yang sedang 
antusias terhadap bursa berjangka itu. Otoritas 
bursa berjangka harus melihat apa sih yang dimaui 
oleh mereka, salah satunya transaksi ritel. 

Pialang asing ilegal itu bisa transaksi sampai ke 
mikro lot atau bahkan nano lot. Nah, peluang ini 
harus kita tangkap dan dalam regulasi dibolehkan. 
Sehingga semua pihak bisa bermain dalam level 
playing field yang sama.

Buletin Bappebti: Apa tidak repot melayani yang 
ritel seperti itu?

Ferhard Anas: Saya pikir tidak ada yang repot sih. 
Sebab sekarang kan semua serba online, semua 
transaksi tercatat secara digital. Makanya itulah 
harapan kami terhadap pemerintah, khususnya 
Bappebti, bisa memberi ruang bagi transaksi 
ritel sampai ke mikro lot agar iklim perdagangan 
berjangka bisa lebih baik lagi. 
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Apalagi sekarang kan sistem pemindahbukuan atau 
transfer sudah sangat mudah sekali. Ada virtual 
account, ada aplikasi uang online. Jadi semua serba 
digital. Tidak merepotkan sama sekali.

Buletin Bappebti: Lantas bagaimana 
perkembangan transaksi multilateral yang 
diusahakan oleh PT Monex? Bila ada kendala apa 
kendalanya?

Ferhard Anas: Terus terang kami kurang expert di 
bidang ini. Kami sudah coba bagimana caranya 
untuk meningkatkan transaksi multilateral, tapi 
memang kami akui harus lebih banyak belajar lagi. 
Namun demikian bicara peningkatan tranksaksi 
multilateral itu juga terjadi di perusahaan kami, 
peningkatannya cukup signifikan lah meskipun kami 
masih malu menyebutkannya. Hahaha..

Tapi mungkin ada kaitannya dengan digitalisasi 
transaksi perdagangan berjangka. Makanya 
tranksaksi multilateral juga harus dibuat bisa 
dilakukan secara online. Size-nya juga dibuat 
yang kecil-kecil lebih dulu sehingga orang yang 
baru belajar transaksi multilateral bisa lebih pede 
bertransaksi.

Kita lihat bursa saham kan sudah banyak kerja 
sama dengan kampus bahkan ormas keagamaan 
memberikan literasi soal saham. Nah, saya kira ini 
bisa dilakukan di bursa berjangka.

Buletin Bappebti: Ada usulan lain kebijakan yang 
sebaiknya dilakukan pemerintah agar perdagangan 
berjangka di Indonesia menjadi lebih tumbuh? 

Ferhard Anas: Iya kita selalu ajukan usulan yang 
sama sejak lama agar transaksi perdagangan 

berjangka terutama transaksi multilateral makin 
meningkat. Yang paling jadi kendala sebenarnya 
pelaku dari kontrak multilateral itu sendiri. Mereka 
lebih suka transaksi di luar negeri. Kepada pihak 
Kemendag khususnya Bappebti saya berharap mau 
merangkul pengusaha komoditi multilateral untuk 
masuk ke bursa berjangka.

Dulu kan pemerintah juga yang mendorong 
pengusaha termasuk BUMN untuk masuk ke 
bursa efek sehingga pasar modal itu hidup. Nah, 
perdagangan berjangka ini saya kira butuh perlakuan 
seperti itu. Mungkin kalo didorong oleh kementerian 
bahkan oleh presiden, pasar berjangka akan lebih 
bergairah.

Selain itu, ya itu tadi kami ingin Bappebti 
mengakomodasi aturan volume transaksi yang 
mikro atau bahkan nano lot. Kalau tidak pasar kita 
terus digerogoti pialang ilegal asing yang memang 
bergerak di situ tanpa ada yang bisa mencegahnya.
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S alah satu jenis logam dasar yang digadang-
gadang menjadi komoditi masa depan adalah nikel. 

Pamornya yang makin kinclong saat ini diperkirakan bakal 
menggantikan pesona batu bara yang di tahun 2000-an 
menjadi primadona komoditi tambang Indonesia. Dunia 
pertambangan mengenal ada dua jenis nikel, yaitu nikel 
kelas satu dan kelas dua. Yang pertama saat ini menjadi 
barang tambang yang banyak dicari karena digunakan 
sebagai komponen baterai mobil listrik. Sedangkan nikel 
kelas dua sejak lama banyak digunakan sebagai logam 
campuran produksi baja antikarat atau stainless steel.

Indonesia tercatat sebagai negara produsen bijih nikel 
terbesar di dunia sepanjang tahun lalu. Merujuk data 
tahun 2019 yang disampaikan oleh Badan Geologi 
Kementerian ESDM, total produksi nikel dunia mencapai 
2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sebanyak 800.000 
ton Ni berasal dari Indonesia. Berdasarkan pemetaan 
Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki 
sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 
5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 
ton, hipotetik 228 juta ton). Diketahui pola cadangan 
bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan 
terkira 986 juta ton).

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menempati 
posisi tertinggi termasuk Maluku Utara sebagai tiga 
provinsi dengan sumber daya dan cadangan nikel 
terbesar. Dengan berbagai klasifikasi sumber daya, 
ketiga provinsi tersebut ke depan memegang peran 
yang paling penting untuk eksplorasi nikel. Di sepanjang 
tahun 2020, harga kontrak futures (berjangka) nikel 
yang diperdagangkan di bursa Shanghai menguat 18 
persen. Kenaikan harga nikel dunia juga membuat harga 
nikel acuan Indonesia ikut terkerek. 

Pada Desember lalu, harga nikel acuan RI dipatok di level  
USD15.647 per ton atau naik 12,8 persen dibandingkan 
harga acuannya di bulan Januari 2020 di angka USD13.876 
per ton. Harga nikel sempat mengalami penurunan saat 
awal pandemi Covid-19 merebak dan memicu penerapan 
lockdown yang masif di bulan Februari-Maret 2020.

Namun setelah pelonggaran banyak dilakukan pada bulan 
Mei, harga nikel berangsur mulai pulih bahkan berhasil 
mencapai level tertingginya di penghujung tahun 2020. 
Menurut analisa Goldman Sachs, di sepanjang tahun 
2021 harga nikel di London Metal Exchange (LME) bakal 
menguat secara akumulasi sebesar 9,3 persen. Di akhir 
tahun lalu harga kontrak 3 bulan nikel di LME berada 
di 16.540 Dolar AS per ton, dan medio Januari 2021 
harganya naik menjadi 18.075 Dolar AS per ton. 

Dalam update terbarunya Goldman Sachs memandang 
kenaikan harga nikel ditopang oleh sentimen positif  tren 
penjualan mobil listrik yang bakal terus meningkat. Analis 
dan ekonom memandang outlook harga nikel akan bullish 
untuk jangka panjang.  Bank investasi asal Wall Street 
itu memperkirakan target harga nikel bakal menyentuh 
USD21.000 per ton dalam periode 12 bulan ini. 

Jika tidak dibarengi dengan upgrade penggunaan baterai 
dari nikel, maka pasokan nikel diperkirakan bakal defisit 
mulai dari 2023. Begitu pun jika adopsi baterai mobil listrik 
dari nikel meningkat dengan pesat, maka harga nikel akan 
semakin terdorong naik. 

Sementara itu, keseimbangan permintaan di pasar untuk 
nikel kelas dua diperkirakan tetap terjaga tahun ini. Bahkan 
dengan kuatnya peningkatan kapasitas nikel pig iron (NPI) 
di Indonesia hingga 2025 bakal mengimbangi penurunan 
produksi China, sehingga diharapkan mampu menutupi 
kebutuhan pertumbuhan permintaan nikel untuk stainless 
steel.

Nikel 
Gantikan 
Batubara 
Sebagai 
Primadona
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E konomi China menunjukkan gejala pemulihan 
yang cepat setelah dihantam pandemi Covid-19. 

Pulihnya ekonomi negeri yang sedang berkembang 
pesat ini menyebabkan peningkatan permintaan 
sejumlah komoditi. Berikut ini 5 jenis komoditi yang 
diprediksi akan mengalami pertumbuhan tahun 2021 
seiring dengan meningkatnya permintaan dunia 
terutama karena naiknya permintaan China:

Tembaga

Tembaga seharusnya naik paling tinggi karena 
penerapannya yang luas di konstruksi, peralatan dan 
jaringan listrik, sementara aluminium juga harus naik. 
“Tahun 2021, logam dasar kami lebih bullish daripada 
besi. Basisnya adalah ekonomi global. Kami mungkin 
akan melihat pemulihan berbasis luas dalam ekonomi 
global tahun depan dan logam dasar akan mendapatkan 
keuntungan lebih dari ini. Permintaan tembaga harus 
naik,” kata Dong Hao, direktur Chaos Research Institute, 
anak perusahaan Shanghai Chaos Investment, salah 
satu manajer aset komoditas terbesar di China.

Kedelai

Tepung kedelai telah ditetapkan sebagai komoditas 
pertanian utama tahun 2021, dengan permintaan 
yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hewan ternak. 
Pergeseran ke pertanian skala besar, khusus ternak babi 
di China, akan membooster impor kedelai ke China.

Bijih Besi

Bijih besi mengungguli semua komoditas pada tahun 
2020, lebih dari dua kali lipat mencapai rekor tertinggi 
karena permintaan baja China yang kuat. Harga 
mungkin tidak naik sebanyak tahun depan, tetapi 

kekhawatiran pasokan di Brasil ditambah dengan 
kekuatan yang bertahan di manufaktur dan konstruksi 
China menunjukkan pasar masih memiliki kekuatan. 
“Permintaan baja pengguna akhir yang kuat dan 
indikator properti China yang kuat menunjukkan reli 
bijih besi mungkin belum berakhir,” kata ekonom 
OCBC Bank, Howie Lee. Lee memperkirakan harga 
akan mencapai puncaknya pada kuartal kedua 2021 
atas permintaan dari proyek infrastruktur China. 

Minyak Mentah

Harga minyak berubah negatif untuk pertama kalinya 
pada bulan April tahun lalu karena permintaan berhenti 
akibat lockdown virus korona secara global. Kondisinya 
kemudian telah pulih, meskipun tidak kembali ke level 
sebelum Covid, di tengah harapan bahwa vaksin akan 
memulihkan konsumsi.

Emas

Emas yang merupakan komoditi safe-haven tradisional 
mencapai rekor tertinggi tahun ini karena investor 
mencari perlindungan dari melemahnya dolar dan 
rentetan pengeluaran pemerintah global yang 
mengancam kenaikan inflasi. Harga emas telah mereda 
karena harapan vaksin mendorong investor untuk 
memindahkan modal, tetapi prospek emas batangan 
tetap optimis pada tahun 2021.

Bagi Indonesia pulihnya ekonomi dunia yang diprediksi 
akan terjadi usai pandemi Covid-19 menjadi momentum 
untuk meningkatkan produksi beberapa komoditi yang 
bisa terserap pasar, khususnya pasar China. Dengan 
rencana pembangunan smelter sampai tahun 2022 
akan ada penambahan 4 buah smelter, yakni dua di 
Kalimantan Selatan, satu di Jawa Timur dan satu lagi 
di Bengkulu, Indonesia mampu menghasilkan produk 
setengah jadi dari komoditi nikel, alumunium, timah, 
emas dan perak, selain untuk kebutuhan dalam negeri 
juga untuk ekspor dengan nilai yang lebih baik daripada 
ekspor dalam bentuk bahan mentah.

Sayadi Wartawan Pemerhat i 
Komodit i

China Pulih 
Tingkatkan Permintaan 
5 Jenis Komoditi
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Menyorot 
Kembali 
Penerimaan 
Calon Nasabah 
PBK Secara 
Online

B appebti kembali menekankan tentang ketentuan 
penerimaan calon nasabah Perdagangan Berjangka 

Komoditi (PBK) secara online. Ketentuan ini tertuang 
dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/
PER/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang 
Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di 
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Salah satu bagian pentingnya adalah pada Pasal 5, 
yang menyebutkan antara lain:

(1) Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon 
Nasabah secara elektronik online setelah calon Nasabah 
yang bersangkutan: 

a.  melakukan simulasi transaksi melalui akun demo; 

b.  mengisi seluruh dokumen dalam sistem aplikasi 
Penerimaan Nasabah secara elektronik online secara 
mandiri yang tidak dilakukan oleh Pialang Berjangka; 
dan 

c.  membaca, memahami, dan menyetujui isi Dokumen 
Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan 
Adanya Resiko, memilih pilihan tempat penyelesaian 
perselisihan, peraturan perdagangan (trading rules), 
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/
atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, 
dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan 
elektronik online. 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui : 
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_10_01_w2ojqwie_
id.pdf

(2) Seluruh dokumen dalam sistem aplikasi penerimaan 
Nasabah secara elektronik online wajib diisi sendiri oleh 
calon Nasabah dan dilarang dikuasakan kepada Pialang 
Berjangka. 

(3) Pialang Berjangka dilarang menawarkan kepada calon 
Nasabah untuk mengisikan dokumen sistem aplikasi 
penerimaan Nasabah secara elektronik online. 

(4) Sistem aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik 
online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus 
mampu memverifikasi: 

a.  bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang layak secara 
finansial; 

b. bahwa Nasabah bukan merupakan Nasabah yang dilarang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa Nasabah merupakan Nasabah yang memiliki 
kemampuan dalam melaksanakan transaksi.

Kemampuan untuk melaksanakan transaksi ini disertai dengan 
bukti-bukti antara lain pernyataan lulus melakukan simulasi, 
Nasabah telah membaca, memahami, dan menyetujui 
seluruh isi Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah, dana 
Nasabah yang digunakan untuk bertransaksi adalah milik 
Nasabah sendiri dan bukan dana pihak lain, Nasabah telah 
membaca dan memahami peraturan dan tata tertib sistem 
perdagangan elektronik online dan seterusnya.
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