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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Pemasaran berbagai produk dan jasa saat ini banyak memanfaatkan 
handphone yang sudah menjadi perangkat komunikasi sehari-hari 
masyarakat. Jika kita amati berbagai penawaran masuk melalui 
handphone, termasuk penawaran investasi dalam bidang perdagangan 
berjangka yang makin marak belakangan ini. Berbagai upaya dilakukan 
agar masyarakat tertarik menanamkan uangnya dalam bidang investasi, 
diantaranya dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan, 
dengan iming-iming pendapatan tetap yang tinggi setiap bulan dan 
berbagai cara lainnya.

Bappebti sebagai badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) terus memantau perkembangan yang terjadi dan segera 
melakukan tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Banyak 
perusahaan yang sudah terkena tindakan dan juga banyak website 
perusahaan yang tidak memiliki izin sudah diblokir. Bappebti juga 
sudah menambah kekuatan dengan meningkatkan sumberdaya manusia 
(SDM) yang ada sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang 
lebih kompeten dalam melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak 
yang melakukan pelanggaran.

Isu mengenai kewaspadaan dalam transaksi perdagangan berjangka 
ini kembali kami angkat sebagai liputan utama kali ini. Selain itu para 
pembaca juga bisa mengikuti perkembangan tentang Sistem Resi 
Gudang, berbagai kegiatan Bappebti dan perkembangan berbagai 
komoditi.

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi 
Buletin Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109-
901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, Redaktur: Nusa 
Eka, Penyunting / Editor: Sentot Kamaruddin, Muhammad Rivai Abbas, 
Apriliyanto, Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, 
Sekretaris: Yudi Ahmad Wahyudi, 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 Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti
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Janji Untung yang 
Bikin Buntung

T ing tung...sebuah pesan melalui SMS masuk melalui 
handphone. Isinya pesan sebuah penawaran bisnis, 

“Program bisnis investasi dengan penghasilan 20% 
hingga 30% dalam 7 hari, tanpa harus bekerja. Join 
Add WA 082335XXXX, web: www.investXXXif.com.”  
“Ayo ikut Investasi di PT InsXXXForXX, raih keuntungan 
bonus profit 30-50 % dalam jangka waktu 8 hari. Klik 
link www.forexXXtrade.com”. Ini adalah dua contoh saja 
dari sekian banyak cara perusahaan menawarkan bisnis 
mereka. 

Tapi hati-hati, jangan langsung membayangkan 
memperoleh keuntungan besar seperti yang ditawarkan. 
Alih-alih dapat untung besar malah buntung yang 
didapat. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat 
yang tergoda mendapatkan tawaran investasi dengan 
keuntungan yang menggiurkan. Contoh penawaran 
di atas, jika kita menggunakan akal sehat dan berpikir 
jernih, tentu kita akan menyangsikan bisnis jenis apa 
yang bisa menghasilkan uang 30 persen dalam 8 hari, 
yang artinya dalam satu bulan modal yang ditanamkan 
akan kembali. Penawaran semacam itu bisa dipastikan 
tidak masuk akal dan bisa menjebloskan kita menjadi 
korban penipuan.

SMS atau media sosial menjadi ajang promosi 
yang jitu untuk menawarkan investasi. Dengan 
database yang diperoleh perusahaan, mereka 
menyebarkan pesan yang isinya investasi dan 
yang paling populer adalah investasi dalam 
bidang perdagangan berjangka yaitu trading 
forex. Bisnis forex ini sudah mendunia, tapi 
masyarakat harus hati-hati, jika tidak akan 
menjadi korban penipuan dengan kedok 
investasi.
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Nyatanya masih banyak masyarakat yang menjadi korban, 
ada yang mengadu ke Bappebti, ada yang hanya curhat 
ke teman dekat. Ada yang menuangkan rasa kesal 
melalui media sosial. Menanggapi keluhan-keluhan yang 
muncul dari masyarakat sebagai pengawas perdagangan 
berjangka, Bappebti  langsung mengadakan penyelidikan, 
antara lain dengan mengecek domisili perusahaan, 
pimpinan perusahaannya dan juga website yang mereka 
gunakan untuk mempromosikan aktivitas mereka secara 
online. 

Ini merupakan bagian dari kerja di Bappebti untuk 
menerima pengaduan masyarakat terkait dengan transaksi 
perdagangan berjangka yang belakangan makin marak 
seiring perkembangan teknologi informasi yang pesat 
yang turut mendorong pertumbuhan bisnis perdagangan 
berjangka.  Jika kita membuka website www.bappebti.
go.id di halaman utama kerap kali muncul pengumuman 
mengenai tindakan yang dilakukan Bappebti dalam rangka 
penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan pialang 
berjangka, seperti pengumuman pencabutan izin usaha, 
pembekuan, pembatalan persetujuan dan sebagainya. 
Pengawasan terhadap penyelenggaraan bisnis berjangka 
ini terus dilakukan secara ketat guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terjadinya penipuan dan 
juga guna menjaga pertumbuhan bisnis perdagangan 
berjangka yang sehat. 

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan 
Penindakan Bappebti, M. Syist menjelaskan terkait 
dengan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat 
dalam transaksi perdagangan berjangka, bisa dibagi 
2 yaitu tindakan terhadap perusahaan yang legal dan 
tindakan terhadap perusahaan ilegal. Belakangan ini kerap 
muncul keluhan terhadap ulah perusahaan-perusahaan 
ilegal melakukan penipuan karena melarikan dana nasabah 
melalui penawaran bisnis perdagangan berjangka, seperti 
forex trading dan sebagainya. Modus penipuan berkedok 
transaksi forex adalah yang paling dominan dilakukan, 
karena memang bisnis forex sendiri sudah populer dan 
sudah mendunia, sehingga ketika mendengar penawaran 
“forex trading” calon nasabah merasa tidak terlalu asing. 

“Pengawasan dan 
perlindungan masyarakat 

dalam transaksi perdagangan 
berjangka, bisa dibagi 2 yaitu 
tindakan terhadap perusahaan 

yang legal dan tindakan 
terhadap perusahaan ilegal.”  

—M. SYIST

Iming-iming bagi hasil yang jumlahnya besar biasanya 
digunakan sebagai trik untuk menggaet para calon nasabah. 
Perusahaan ilegal biasanya menawarkan keuntungan 
tetap (fixed income) 5 hingga 7 persen setiap bulannya. 
Selain itu ada pemanis lain yang dijanjikan pialang, seperti 
modalnya dijamin tidak akan hilang. Bahkan ada juga 
perusahaan yang lebih gila menawarkan keuntungan 20-
30 persen per bulan. Nah, mendapat penawaran seperti 
ini sebagian masyarakat yang tidak terlalu mengerti dunia 
bisnis biasanya cepat tergiur membayangkan keuntungan 
besar, padahal sesungguhnya itu merupakan umpan agar 
calon nasabah tertarik menanamkan uangnya di bidang 
bisnis yang ditawarkan.

Selain itu pengaduan masyarakat juga terkait perusahaan 
legal yang sudah mendapat izin dari Bappebti. Biasanya 
kasusnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan, misalnya dalam hal penyalahgunaan rekening 
terpisah, proses penerimaan nasabah yang tidak sesuai 
ketentuan atau permodalan yang kurang sehingga pada 
akhirnya merugikan nasabah. 
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Dalam menjalankan tugas untuk memantau dugaan 
pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi, sejumlah pegawai Bappebti setiap hari 
ditugaskan untuk melakukan pemantauan pergerakan 
perusahaan-perusahaan perdagangan berjangka.  
Mereka memantau website-website investasi baik yang 
sudah terdaftar maupun yang diduga ilegal. “Jika ada 
bukti-bukti bahwa mereka melakukan pelanggaran, 
kami berkoordinasi dengan kepolisian melakukan 
penyelidikan,” kata Taufik dari bagian Penindakan 
Pelanggaran Transaksi, Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Bappebti.  Selanjutnya 
sejumlah staf Bappebti yang sudah memiliki sertipikat 
sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), yaitu 
mereka yang telah memperoleh pendidikan khusus 
untuk melakukan penyidikan, diterjunkan ke lapangan. 
Mereka inilah yang menjadi ujung tombak Bappebti 
untuk menyeret para pelaku pelanggaran untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang 
dinilai melanggar hukum.

Tidak sedikit  perusahaan yang sudah mendapatkan 
sanksi hukum, tidak hanya terkena hukuman yang 
bersifat administratif tetapi juga hukuman pidana, seperti 
yang dialami oleh PT Cahaya Forex tahun 2012 lalu. 
PT Cahaya Forex di Yogyakarta ketika itu mengelabui 
19.460 nasabahnya melalui jasa trading forex dengan 
kerugian dana mencapai Rp194,378 miliar. Dalam 
aksinya, selain iming-iming keuntungan perusahaan 
tersebut juga mengumbar janji relijius bahwa dana 
keuntungan nasabah sebagian akan disumbangkan 
untuk membantu yayasan dan anak-anak miskin. 
Setelah melalui persidangan selama satu tahun sampai 
ke tingkat Mahkamah Agung, pada tahun 2013 kasus 
PT Cahaya Forex ini sudah diputus. Nur Sigit Cahyo, 
sebagai pimpinan PT Cahaya Forex kemudian dipenjara 
5 tahun dan denda Rp10 miliar dan perusahaannya 
ditutup. “Ada kasus yang bisa kita selesaikan dengan 
cepat, namun tidak bisa dipungkiri ada juga kasus yang 
makan waktu hingga dua tahun baru selesai. Terhadap 
kasus yang cepat selesai masyarakat biasanya memuji 
kita. Tapi ada juga masyarakat yang terus mengejar kita 
untuk cepat menyelesaikan, padahal kasusnya rumit 
dan butuh penyidikan yang agak lama karena perlu 

pembuktian yang lengkap dan kami perlu melakukan 
penyelidikan secara teliti,” kata M Syist.

Waktu penyelidikan yang lama, yang bisa memakan 
waktu beberapa tahun, diantaranya karena staf 
Bappebti harus melakukan penelusuran satu per satu 
dan melakukan cross-check terhadap data-data yang 
ditemukan. Apalagi untuk itu diperlukan masuk ke dalam 
sistem komputer, sementara masyarakat tidak mau tahu 
mengenai hal ini dan mereka maunya cepat saja.

Bappebti menyadari dengan berkembang inovasi 
teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong 
pertumbuhan bisnis perdagangan berjangka. Namun 
di sisi lain perkembangan ini juga membuka peluang 
pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan menarik 
dana masyarakat. Untuk itu Bappebti terus berusaha 
meningkatkan perbaikan, baik peraturan maupun  
kompetensi sumberdaya manusia (SDM). “Kita tidak 
hanya menunggu. Kita terus tekun dan melakukan 
pelacakan setiap transaksi yang terjadi, terutama 
terhadap perusahaan-perusahaan yang kami duga 
melakukan transaksi ilegal,”  kata M. Syist.

Perlu diketahui bahwa sampai kuartal pertama tahun 
2019, Bappebti melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran 
106 website perusahaan berjangka ilegal. Untuk itu M. 
Syist mengimbau masyarakat agar waspada terhadap 
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Bappebti telah menetapkan peraturan yang ketat tentang 
perdagangan berjangka komoditi (PBK). Kepala Biro 
Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, M. 
Syist, menjelaskan kegiatan usaha sebagai pialang 
berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa 
berjangka yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang 
memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka dari 
Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 
71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain itu, setiap pihak dilarang melakukan penawaran 
kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau 
kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan 
promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau 

menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang 
dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang 
berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki 
izin dari Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1a) 
Jo Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2011. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut 
akan dikenai sanksi sesuai peraturan. “Sanksinya yaitu 
ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan 
paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 
10 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar,” ungkap Syist.

Waspadai 
Modus-modus 
ini

penawaran yang dipromosikan perusahaan-perusahaan 
dengan iming-iming keuntungan besar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
mewaspadai penawaran produk, investasi, dan kegiatan 
usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti karena 
penawaran yang dapat merugikan masyarakat tersebut 
masih marak terjadi saat ini. Perusahaan harus memiliki izin 
untuk menawarkan produk investasi kepada masyarakat,” 
jelas M. Syist.

Saat ini untuk meningkatkan perlindungan kepentingan 
masyarakat Bappebti sudah menyiapkan SDM tambahan 
yang bisa melakukan penyidikan terhadap perusahaan-
perusahaan berjangka dengan mengirimkan 25 orang 
pegawai Bappebti menjadi PPNS (Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil). PPNS ini menjadi ujung tombak Bappebti 
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta 
tindakan hukum yang diperlukan menindak perusahaan-
perusahaan nakal dan bermasalah. “Dengan adanya 
PPNS yang baru dilatih ini, nantinya Bappebti memiliki 48 
orang PPNS. Supporting ini diperlukan untuk melakukan 
tindakan penegakan hukum dalam bidang PBK. Jadi kami 
tidak akan ragu lagi melakukan tindakan karena tenaga 
penyidik kita sudah bertambah.” tambah M. Syist.
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Untuk menarik calon nasabah, biasanya perusahaan ilegal 
tersebut memberikan penawaran melalui situs, media 
sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dsb), kanal Youtube, 
dan media lainnya. Sekilas perusahaan itu merupakan 
perusahaan resmi, tetapi sebenarnya ilegal. Untuk itu 
masyarakat harus mewaspadai modus yang seringkali 
digunakan oleh perusahaan ilegal seperti berikut ini:

1. Melakukan aktivitas selayaknya pialang berjangka yang 
memiliki izin usaha dari Bappebti. Pialang berjangka 
ilegal tersebut mewarkan kontrak berjangka (biasanya 
forex, index, komoditi, dan produk mata uang kripto) 
kepada masyarakat.

2. Melakukan duplikasi/ mendompleng situs pialang 
berjangka legal yang memiliki izin usaha dari Bappebti 
dengan menggunakan nama yang mirip dengan pialang 
berjangka legal. Calon nasabah yang tidak jeli bisa 
terjebak karena sering mendengar perusahaan legal 
yang namanya hampir sama.

3. Menawarkan bagi hasil. Nasabah diminta menyetorkan 
sejumlah dana dan pihak perusahaan yang akan 
melakukan transaksi dari dana tersebut dan keuntungan 
akan dibagi dengan jumlah persentase tertentu. 

4. Memberikan janji pendapatan tetap yang tinggi dengan 
nilai persentase dan jangka waktu tertentu. Mereka 
menawarkan daftar paket investasi yang dibagi 
berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. 
Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket 
silver, gold, dan platinum.

5. Seolah-olah menjalankan/melakukan transaksi kontrak 
berjangka, namun kenyataannya hanya digunakan 
sebagai modus untuk mengelabui masyarakat agar 
menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Dana 
yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa 
ditransaksikan di bidang PBK (biasanya menggunakan 
Skema Piramida/Skema Ponzi).

6. Menjadi Introducing Broker (IB) dari pialang luar negeri 
dengan mencantumkan legalitas dari regulator dunia, 
misalnya International Financial Services Commission 
(IFSC) di Belize, Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC) di Siprus, Financial Conduct 
Authority (FCA) di London, dan British Virgin Islands 
Financial Services Commission (BVI FSC) di Kepulauan 
Virgin Britania Raya. Meskipun telah memiliki legalitas 
dari regulator internasional, untuk dapat melakukan 
kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka di wilayah 
Republik Indonesia harus memiliki izin usaha dari 
Bappebti.

7. Mencatut legalitas dari Bappebti dan lembaga 
pemerintah lainnya, biasanya dengan menampilkan 
logo, untuk menarik dan meyakinkan masyarakat. 

8. Menyelenggarakan seminar, edukasi, dan pelatihan 
di bidang perdagangan berjangka dengan penarikan 
margin untuk tujuan transaksi, tanpa memiliki izin dari 
Bappebti.

Ini modus perusahaan ilegal:
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Apa yang harus kita lakukan saat kita mendapat tawaran 
bisnis dari seseorang atau perusahaan yang menawarkan 
investasi dalam bidang forex atau bidang perdagangan 
berjangka lainnya? Jangan terpesona oleh orang yang 
memberi penawaran betapapun ia sangat pandai 
meyakinkan. Akal sehat kita harus tetap terjaga dan tetap 
waspada. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis 
apakah penawarannya masuk akal. Jika ada yang 
menawarkan keuntungan di atas rata-rata, misal 20-30 
persen per bulan, bisa dipastikan ini merupakan investasi 
bodong. Kedua, mengecek kelengkapan izin perusahaan 
ke Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan 
berjangka. 

Sebenarnya kasus penipuan nasabah tidak perlu terjadi 
apabila sejak awal calon nasabah tidak terlalu tergoda 
dengan rayuan gombal berupa untung besar dan fixed 
income yang bakal diterima setiap bulannya. Karena 
masyarakat bisa dengan cepat mengakses website resmi 
Bappebti dengan mengakses www.bappebti.go.id yang 
di dalamnya menyediakan informasi tentang pialang resmi 
yang terdaftar di Bappebti, termasuk nama-nama wakil 
pialangnya juga bisa diketahui melalui website ini, http://
bappebti.go.id/pialang_berjangka_wakil_pialang.

Jika masih ragu seorang calon nasabah boleh 
menghubungi langsung ke Bappebti untuk memperoleh 
kepastian. Dengan langkah preventif seperti itu maka 
seorang marketing, atau wakil pialang perdagangan 
berjangka dari perusahaan ilegal dipastikan akan mundur 
dengan sendirinya. Selanjutnya, calon nasabah jangan 
terlalu tergoda dengan iming-iming fixed income ataupun 
keuntungan yang besar.

Langkah Cepat Klik 
www.bappebti.go.id

Sesungguhnya bisnis perdagangan berjangka bisa 
memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun untuk 
memperolehnya bukan hal mudah. Kabag Penindakan 
Pelanggaran Transaksi Bappebti, Taufik, memberi 
gambaran seorang nasabah perdagangan berjangka 
bisa memperoleh Rp 100 juta dalam dua hari dari modal 
Rp 10 juta yang ditanamkan. Tapi bisa jadi jika nasabah 
tidak hati-hati atau terlalu bernafsu untuk bertransaksi, 
uang tersebut bisa lenyap hanya dalam 2 jam saja. Istilah 
populernya, bisnis perdagangan berjangka adalah bersifat 
high risk high return. Di Medan, misalnya, ada nasabah 
yang sudah rugi 2 milyar, tapi dia terus melakukan 
transaksi dan menjaga emosi dirinya, sehingga pada 
akhirnya ia meraih keuntungan Rp3 milyar. “Dalam bisnis 
ini faktor ketenangan dan kepandaian mengelola emosi 
menjadi bagian yang sangat penting. Selain itu modal 
uang untuk ditransaksikan juga harus cukup besar, agar 
bisa terus mengikuti transaksi yang berlangsung. Kalau 
napas pendek tak usahlah masuk ke bisnis ini,” ujar Taufik 
memberi perumpamaan.
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Tingkatkan 
Perdagangan Emas 
Melalui Pasar Fisik 
Emas Digital

E mas merupakan salah satu komoditi utama dalam 
perdagangan berjangka. Terkait perdagangan 

emas di bursa berjangka, Bappebti belum lama ini 
mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Bappebti 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa 
Berjangka. Peraturan yang ditetapkan pada 8 Februari 
2019 ini merupakan tidak lanjut dari Permendag Nomor 
119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan 
Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. 

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
dalam pernyataan resminya yang dirilis tanggal 18 
Februari 2019 menjelaskan Peraturan Bappebti Nomor 
4 Tahun 2019 akan menjadi landasan operasional 
penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa 
berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar 
fisik emas dengan persyaratan yang lebih spesifik dan 
mekanisme transaksi. Peraturan ini juga mengatur 
persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat 
penyimpan emas yang mencakup standar mutu dan 
kemurnian. 

Di dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 
definisi emas adalah emas murni dengan kandungan 
Aurum (Au) paling rendah 99,9% yang dapat 
diperdagangkan pada Pasar Fisik Emas Digital. 
Beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian 

dalam peraturan tersebut, antara lain:

Dalam Pasal 2 disebutkan:

(1) Emas Digital wajib diperdagangkan sesuai dengan 
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini 
(Bappebti). 

(2) Emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan yang 
dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Emas 
memiliki persyaratan teknis paling sedikit sebagai berikut: 

a. kadar Emas paling rendah 99,9%; 

b. memiliki sertfikat yang mencakup kode seri Emas, 
logo, dan berat; 

c. satuan Emas dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 
gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 
dan 1.000

Kemudian dalam Pasal 8 disebutkan:

(1) Peserta Emas Digital baik yang bertindak sebagai 
penggerak pasar (market maker) maupun yang tidak 
bertindak sebagai penggerak pasar (non market maker) 
hanya dapat melakukan transaksi di Bursa Berjangka 
setelah membuka rekening transaksi pada Bursa 
Berjangka. 

(2) Dalam hal transaksi pada Bursa Berjangka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perantara 
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Perdagangan Fisik Emas Digital maka Peserta 
Emas Digital yang tidak bertindak sebagai 
penggerak pasar (non market maker) hanya dapat 
melakukan transaksi setelah membuka rekening 
transaksi pada Bursa Berjangka melalui Perantara 
Perdagangan Fisik Emas Digital.

(3) Bursa Berjangka wajib menerapkan program anti 
pencucian uang dan pencegahan pendanaan 
terorisme yang berlaku pada Perdagangan 
Berjangka kepada Peserta Emas Digital yang 
bertindak sebagai penggerak pasar (market 
maker). 

(4) Ketentuan penerapan program anti pencucian 
uang dan pencegahan pendanaan terorisme 
yang berlaku pada Perdagangan Berjangka 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilaksanakan oleh Perantara Perdagangan Fisik 
Emas Digital apabila penerimaan Peserta Emas 
Digital yang tidak bertindak sebagai penggerak 
harga (non market maker) dilakukan melalui 
Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital.

Selanjutnya untuk mendukung pembentukan harga di 
bursa berjangka, pedagang fisik komoditi emas digital 
diwajibkan menjadi anggota bursa dan juga anggota 
kliring. “Dengan kewajiban ini, diharapkan mereka 

dapat melakukan lindung nilai di bursa berjangka (secara 
fisik dan futures), dan menjadi market maker (penyedia 
likuiditas) di bursa berjangka,” ujar Wisnu. Disampaikan 
lebih lanjut,  peraturan ini memberikan ruang bagi inovasi 
perdagangan emas secara digital yang telah ada dengan 
mengakomodasi para pedagang emas digital melalui 
kelembagaan “Pedagang Fisik Emas Digital”. Beberapa 
mekanisme yang ada di lapangan, seperti jual beli, cicil, 
cetak, titip, dan hal lainnya telah diakomodasi dalam 
peraturan badan ini.

Sedangkan, guna menjamin kualitas dan ketersediaan 
emas, sebelum melakukan perdagangan emas digital, 
pedagang fisik emas digital wajib menempatkan emas 
pada tempat penyimpanan yang juga wajib berlokasi di 
Indonesia. Untuk menjamin keamanan dana, dipergunakan 
pula rekening terpisah atas nama pedagang fisik emas 
digital pada lembaga kliring berjangka. 

Penerbitan peraturan ini merupakan bukti komitmen 
pemerintah untuk meningkatkan terus perdagangan 
berjangka komoditi dengan memperhatikan perkembangan 
yang terjadi dan sekaligus memberi perlindungan kepada 
pelaku usaha dan masyarakat.  “Bappebti berkomitmen 
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi 
masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut,” 
tegas Wisnu.
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S ebagai upaya untuk terus mengembangkan 
program SRG (Sistem Resi Gudang), pemerintah 

kembali menggelontorkan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) bagi pembangunan gudang SRG dan  sarana 
penunjangnya di berbagai daerah. Dana Alokasi Khusus 
adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada provinsi/
kabupaten/kota tertentu untuk mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan 
sesuai prioritas nasional.

Untuk bisa memperoleh DAK pemerintah daerah harus 
mengajukan proposal program yang akan dibiayai 
dengan DAK. Terkait pembangunan gudang SRG 
dan peralatan penunjangnya pada tahun 2019 ada 
14 daerah yang  menerima DAK dengan jumlah total 
dana sebesar Rp 39,83 miliar. Dibanding tahun 2018 
jumlah daerah penerima DAK dan besaran dana 
alokasinya pada tahun 2019 mengalami penurunan. 
Pada tahun lalu ada 18 kabupaten/kota yang menerima 
DAK dengan besaran dana alokasi total mencapai Rp. 
63,48 miliar. Memang, setiap tahun jumlah daerah 
penerima DAK untuk pembangunan gudang SRG 
maupun penyediaan peralatan penunjangnya bervariasi, 
karena tergantung pada proposal yang masuk dari 
daerah-daerah sesuai kebutuhan masing-masing. 
Pemberian DAK dilakukan pemerintah sejak tahun 
2011.  Khusus untuk pembangunan gudang SRG dan 
peralatan penunjangnya hingga tahun 2019 dana yang 
dikeluarkan mencapai Rp 457,89 miliar. Sedangkan 
daerah penerima DAK sebanyak 118  kabupaten/kota 
di berbagai provinsi di Indonesia.

Pemberian Dana Alokasi Khusus merupakan 
bukti besarnya komitmen pemerintah untuk terus 
mengembangkan Sistem Resi Gudang yang memiliki 

banyak manfaat antara lain  bagi peningkatan 
kesejahteraan para produsen komoditas pertanian/
perkebunan dan pelaku usaha yang terkait. Bantuan 
DAK sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk 
mengembangkan SRG dengan pembangunan gudang 
dan penyediaan sarana penunjangnya. Hal ini mengingat 
biaya pembangunan gudang SRG tidak murah, demikian 
pula sarana penunjangnya yang harus dipenuhi untuk 
bisa difungsikannya gudang SRG secara optimal dan 
sesuai standar. 

DAK untuk pembangunan gudang SRG tanpa CAS 
(Controlled Atmosphere Storage) tahun 2019 ditetapkan 
sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 5,5 miliar untuk gudang 
seluas 700-800 meter persegi; Rp 5,5 miliar hingga Rp 
6 miliar untuk gudang seluas 800-900 meter persegi; 
dan di atas Rp 6 miliar untuk gudang dengan luas 900-
1.100 meter persegi.  Selain  membiayai pembangunan 
fisik gudang DAK juga diberikan untuk penyediaan sarana 
penunjang dan peralatan gudang SRG. Pada tahun 
2019 dari 14 daerah penerima DAK hanya satu daerah 
yang mengusulkan DAK untuk pembangunan gudang 
SRG yaitu Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Daerah-daerah lain menerima DAK untuk 
pengadaan peralatan penunjang gudang SRG seperti 
sarana angkutan, mesin giling padi (rice milling unit/
RMU), mesin pengolah komoditas (kopi) dan pengering 
(dryer). Daerah-daerah itu yakni Kabupaten Tanah Datar 
(Sumatera Barat), Pasaman Barat (Sumatera Barat), 
Lampung Selatan (Lampung), Banyuasin (Sumatera 
Selatan), Pagar Alam (Sumatera Selatan), Majalengka 
(Jawa Barat), Kebumen (Jawa Tengah), Blitar (Jawa 
Timur), Sambas (Kalimantan Barat), Sumbawa (NTB), 
Kupang (NTT), Bantaeng (Sulawesi Selatan), dan 
Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan).

Pemanfaatan 
DAK Untuk 
Pengembangan 
SRG
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Perkembangan SRG
Sejak dilaksanakan pada tahun 2008 hingga kini Sistem 
Resi Gudang terus berkembang. Selama sepuluh tahun 
terakhir (2008-2018) jumlah resi gudang yang diterbitkan 
sebanyak 2.874 lembar dengan total volume komoditas 
99.553 ton senilai Rp 620,41 miliar. 

Sedangkan  jenis komoditas yang bisa diresigudangkan 
juga terus bertambah. Berdasar Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 barang yang 
bisa disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG 
sebanyak 17 jenis yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, 
lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, 
timah, pala, ikan dan bawang merah. Jumlah ini jauh 
lebih banyak dibanding jumlah jenis komoditas yang bisa 
diresigudangkan pada saat awal pelaksanaan SRG tahun 
2008 yaitu hanya 8 jenis meliputi gabah, beras, kopi, 
kakao, lada, karet, rumput laut dan jagung.

Sementara itu, jumlah gudang SRG dari tahun ke tahun 
juga terus bertambah.  Sampai tahun 2018 tidak kurang 
dari 160 gudang SRG milik pemerintah dan swasta telah 
dibangun dan dioperasionalisasikan di daerah-daerah 
kota/kabupaten di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. 
Hal ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah untuk 
terus menggelontorkan Dana Alokasi Khusus setiap 
tahunnya.

Perkembangan SRG tersebut tentu cukup 
menggembirakan, karena hal itu berarti semakin banyak 
masyarakat, khususnya petani dan pengusaha UKM 
terkait, yang bisa menikmati manfaatnya. Selain sebagai 
instrumen pembiayaan yang membantu petani memperoleh 
akses pembiayaan bagi usahanya, SRG juga mendorong 
pencapaian harga komoditas yang wajar, karena petani/
produsen mempunyai posisi tawar yang lebih baik 
dengan menunda penjualan dan menyimpan barang di 
Gudang SRG. Selain itu, SRG juga akan mendorong 
peningkatan kualitas produk komoditas, karena komoditas 
yang diresigudangkan harus memenuhi standar kualitas 
tertentu.

1

2

3

4

5

6

7
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9
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15

16

No. Nama Bangunan

TABEL ALOKASI DANA DAK 
GUDANG SRG DI DAERAH 2019

Gudang dengan luas 

Kantor dengan luas

Rumah Penjaga Gudang dengan luas

Toilet buruh dengan luas

Gardu jaga dengan luas

Pagar dengan tinggi minimal

Sarana jalan dan area parkir dengan luas

Rumah genset dengan luas

Lantai jemur dengan luas

Rumah mesin pengering (dryer) dengan luas

Mesin pengering (dryer) kapasitas

Luas tanah minimal

Alat transportasi (truk minimum roda 6)

Peralatan gudang

Perlengkapan kantor

Perlengkapan Rumah Penjaga

(SUMBER: Paparan Bappebti, Maret 2019)

Alokasi Dana (Milyar Rupiah)

700-800 m2 

50-70 m2

30-50 m2

8-15 m2

9 m2

2-3 m

600 m2

10 m2

700 m2

100-150 m2

10 ton

3500 m2

-

Sesuai SNI 7331:2016

-

-

Rp.5 M - 5.5M Rp.5,5 M – 6 M > Rp.6 M

800-900 m2

50-70 m2

30-50 m2

8-15 m2

9 m2

2-3 m

600 m2

10 m2

1000 m2

100-150 m2

10 ton

4500 m2

1 unit

Sesuai SNI 7331:2016

Meja, Kursi Kerja dan 
Tamu, Komputer dan 
lain-lain

Peralatan rumah tangga

900-1100 m2

50-70 m2

30-50 m2

8-15 m2

9 m2

2-3 m

600 m2

10 m2

1100 m2

100-150 m2

10 ton

5500 m2

1 unit

Sesuai SNI 7331:2016

Meja, Kursi Kerja dan 
Tamu, Komputer dan 
lain-lain

Peralatan rumah tangga
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Penjelasan Aset 
Kripto di Indonesia 
Blockchain Summit

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
memberikan pengarahan terkait Kebijakan Bappebti 
mengenai Aset Kripto dalam Indonesia Blockchain 
Summit, Senin (1/4). Acara berlangsung di Greenhouse 
Co-Working Space, Multivision Tower, Jakarta Selatan.

Kepada hadirin kepala Bappebti menyampaikan bahwa 
Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang 
Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 
Asset Kripto, yang disusul dengan Peraturan Bappebti 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Komoditi di Bursa Berjangka, dan Peraturan BAPPEBTI 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan 
dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha 
kripto dalam melakukan kegiatan usahanya, sekaligus 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam 
bertransaksi perdagangan aset kripto di Indonesia.
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Kemendag Jaga 
Stabilitas Harga 
Bapok

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terjun ke 
beberapa daerah memantau situasi pasar di Indonesia. 
Kali ini, Mendag meninjau Pasar Besar di Kota Palangka 
Raya, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu (13/4).

Mendag menegaskan Kementerian Perdagangan 
bersama Bulog berkomitmen menjaga stabilitas 
harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) 
mendekati bulan puasa dan Lebaran 2019. 

Mendag Bahas 
Konferensi Kakao 
Internasional

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 
menerima Asosiasi Kakao Indonesia di 
Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, 
Kamis (11/4). Pertemuan membahas 
persiapan Konferensi Kakao Internasional 
yang akan berlangsung pada November 
2019 mendatang. Mendag didampingi 
oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke 
Nurwan, dan Sekretaris Dirjen Perdagangan 
Luar Negeri, Marthin.
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Beragam Produk 
Digelar di 
INACRAFT 2019

Presiden Joko Widodo membuka 
INACRAFT 2019 yang diselenggarakan di 
Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 
Rabu (24/4). Kementerian Perdagangan 
juga hadir pada perhelatan tahunan yang kini 
memasuki tahun ke-21 dengan tema “From 
Small Village to Global Market”.

Pameran  berlangsung 24-28 April 2019 
menghadirkan ragam produk kerajinan 
Indonesia, seperti batik, produk tenun, 
fesyen & sulaman, alas kaki, tas & travel 
goods, perhiasan & aksesori, produk rumah 
tangga, barang hadiah, barang dekorasi, dan 
mainan.
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Indonesia Hadirkan 
Kopi Specialty di GSCE 
2019

Kementerian Perdagangan melalui Atase 
Perdagangan Washington DC, ITPC Chicago, dan 
ITPC Los Angeles mengikuti Global Specialty Coffee 
Expo (GSCE) 2019 yang berlangsung di Boston 
Convention and Exhibition Center, AS (12-14 April 
2019). Paviliun Indonesia yang berada di stan 943 
menghadirkan berbagai jenis kopi specialty. 

Selama pameran berlangsung Paviliun Indonesia 
berhasil membukukan transaksi potensial sebesar 
USD26.343.080. Para buyer yang melakukan 
transaksi berasal dari AS, Belanda, Rusia, Cina, 
Swiss, Peru, Paraguay, dan Kanada.
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Harga Timah 
Bergerak Volatile

Sejak akhir Maret harga timah 
terus melemah 4,65 persen. Pada 
pertengahan April, mengutip 
Bloomberg pada Rabu (17/4) harga 
timah kontrak tiga bulanan di London 
Metal Exchange (LME) terkoreksi 0,46 
persen ke level US$ 20.405 per metrik 
ton. 

Analis menilai, harga timah berpeluang 
bergerak volatile dalam waktu dekat 
di tengah adanya sentimen positif 
dan negatif yang berlangsung. Namun 
dikatakan sebenarnya penurunan 
harga masih pada tahap yang wajar 
mengingat komoditi ini memiliki posisi 
harga yang jauh lebih tinggi ketimbang 
komoditas logam industri lainnya.

Di sisi lain, mulai masifnya kembali 
produksi timah di Cina sejak akhir 
kuartal pertama di tengah ancaman 
perlambatan ekonomi global 
mendorong peningkatan suplai 
sehingga menekan harga timah.

Kemendag 
Implemestasikan 
AETS Perbaiki Harga 
Karet Alam

Pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan serius memperbaiki 
tren harga karet alam dunia yang 
masih berada di level rendah dengan 
mengimplementasikan kebijakan 
Agreed Export Tonnage Scheme 
(AETS) ke-6. Seperti dikemukakan 
Kepala Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Perdagangan 
(BP3) Kemendag, Kasan, Menteri 
Perdagangan telah menuangkan 
kebijakan tersebut ke dalam 
Keputusan Menteri Perdagangan 
(Kepmendag) No. 779 Tahun 2019 
tentang Pelaksanaan AETS ke-6 untuk 
Komoditi Karet Alam. 

Dalam kebijakan tersebut disepakati 
pengurangan volume ekspor karet 
alam sebesar 240.000 ton selama 
empat bulan. Kesepakatan ini sesuai 
hasil pertemuan khusus pejabat senior 
International Tripartite Rubber Council 
(ITRC) pada 4—5 Maret 2019 di 
Bangkok, Thailand.

“Kebijakan AETS adalah langkah 
bersama negara produsen karet alam 
untuk mendongkrak harga, terutama 
agar harga bergerak ke tingkat 
yang lebih menguntungkan petani. 
Indonesia, bersama-sama Thailand dan 
Malaysia, berkomitmen menjalankan 
AETS sesuai kesepakatan dan regulasi 
di masing-masing negara,” ujar Kasan 
pada konferensi pers implementasi 
AETS ke-6 di kantor Kemendag, 
Jakarta, Senin (1/4).

Kasan menjelaskan, harga karet alam 
hampir menyentuh USD 1,21/kg 
di bulan November 2018. Namun, 
setelah pertemuan ITRC pada 12-13 
Desember 2018 di Putrajaya, Malaysia, 
harga karet  alam menunjukkan tren 
positif dengan kenaikan hampir 5 
persen. 

Lebih lanjut, Kasan menjelaskan, 
Kepmendag No. 779 Tahun 2019 
tersebut menyatakan penugasan 
kepada Gabungan Perusahaan 
Karet Indonesia (Gapkindo) sebagai 
pelaksana AETS. Dalam Kepmendag 
ditegaskan bahwa bagi eksportir 
yang melanggar implementasi AETS 
ini dapat dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.

Nilai ekspor karet alam Indonesia ke 
dunia turun dengan tren 9,04 persen 
pada periode 2013-2017, namun 
volume ekspornya tidak berubah 
signifikan. Setelah pelaksanaan AETS 
tahun 2016, nilai ekspor karet membaik 
pada 2017 menjadi USD 5,59 miliar 
dengan volume ekspor naik menjadi 
3,28 juta ton. Pada 2018, nilai ekspor 
mengalami penurunan menjadi USD 
4,17 miliar dengan volume ekspor 
2,95 juta ton.
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Emas Antam Juga 
Tak Bergerak

Jika harga emas dunia menurun, 
harga emas batangan bersertifikat 
milik PT Aneka Tambang Tbk juga tidak 
menampakkan pergerakan.  Mengutip 
situs Logam Mulia, harga pecahan satu 
gram emas Antam, Senin (22/4) berada 
di Rp 656.000. Harga tersebut tak 
beranjak dari posisi harga sebelumnya 
pada Kamis (18/4). Sementara harga 
pembelian kembali atau buyback emas 
Antam juga stagnan pada posisi Rp 
574.000 per gram.

Berikut harga emas batangan milik 
Antam dalam pecahan lainnya (22/4), 
sudah termasuk pajak:

Pertimbangkan 
2L Dalam Memilih 
Investasi

Berkembangnya teknologi informasi 
membuat membaut masyarakat 
dibanjiri penawaran investasi, seperti 
saham, emas, forex dan sebagainya. 
Namun masyarakat diingatkan untuk 
tetap hati-hati dalam memilih.   Ketua 
Satgas Waspada Investasi Tongam 
Tobing dalam Sosialisasi Satgas 
Waspada Investasi Ilegal di Balai 
Kota, Jakarta, menjelaskan banyak 
modus yang digunakan untuk menipu 
masyarakat  disertai janji-janji manis 
agar masyarakat tergiur. 

“Keuntungan yang mereka janjikan 
tidak wajar, biasanya ada janji bunga 
besar dalam waktu yang sangat cepat. 
Tidak ada yang seperti itu, mana 
bisa,” ujar Tongam, Jumat di hadapan 
para PNS Pemprov DKI Jakarta dan 
sejumlah masyarakat, Jum’at (5/4).  
Dia menjelaskan biasanya investasi 
bodong menawarkan bunga 1% per 
hari, 10% per minggu hingga 30% per 
bulan. 

Menurut Tongam, masyarakat 
harus bisa memahami konsep 2L, 
yakni logis dan legal. Logis artinya 
masyarakat kembali memeriksa apakah 
keuntungan yang dijanjikan itu masuk 
akal. Sedangkan legal, perusahaan 
tersebut harus memiliki badan hukum 
dan izin yang jelas dari regulator. 

Harga dan Pasokan 
Bawang Merah 
Terkendali

Berdasarkan pantauan Kemendag 
harga bawang merah nasional pada 
Maret 2019 berkisar Rp30.214/kg. 
Harga ini naik sebesar 18,68 persen 
dibandingkan bulan sebelumnya. 
Namun harga tersebut menurut Dirjen 
Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya 
Widayanti, masih berada di bawah 
harga acuan yang telah ditetapkan 
pemerintah sebesar Rp32.000/kg.

Tjahya menjelaskan harga bawang 
merah masih terkendali di wilayah 
sentra produksi seperti Jawa Tengah 
dan Jawa Timur, yaitu masing-masing 
Rp31.110/kg dan Rp29.500/kg. 
Kenaikan terjadi di daerah non-sentra 
produksi, seperti Papua, Maluku Utara, 
dan Papua Barat, masing-masing 
Rp45.000/kg, Rp43.085/kg, dan 
Rp41.125/kg.

Kenaikan harga bawang merah 
terjadi karena saat ini sedang di luar 
masa panen (off season). Dalam dua 
pekan ke depan diperkirakan akan 
terdapat tambahan pasokan karena 
panen wilayah sentra bawang seperti 
Brebes, Demak, Kendal, Sumenep, 
Probolinggo, dan Nganjuk.
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Ekspor Baja 
Indonesia ke Kanada 
Aman

Akses ekspor lima dari tujuh 
kelompok produk baja Indonesia ke 
Kanada masih aman dari pengenaan 
tindakan pengamanan perdagangan 
(safeguard) Kanada. Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian 

Perdagangan, Oke Nurwan, 
mengungkapkan lima kelompok 
produk baja tersebut mencakup sekitar 
70 kode HS sebagaimana diumumkan 
Otoritas Kanada atas hasil akhir 
penyelidikan yang terbit pada 3 April 
2019. 

“Hasil penyelidikan mengungkapkan 
bahwa lima kelompok produk baja 
tidak terbukti memberikan kerugian 
serius bagi industri Kanada akibat 
lonjakan impor. Sedangkan, dua 
kelompok produk lainnya dikenakan 
tindakan safeguard,” ujar Oke Nurwan. 
Lima kelompok produk baja yang 
dibebaskan pengenaan safeguard 
adalah concrete reinforcing bar, 
energy tubular goods, hot rolled 
sheet, pre-painted steel, dan wire rod. 
Sedangkan  dua kelompok produk 
yang dikenakan safeguard yaitu heavy 
plate dan stainless steel wire. 

Oke menambahkan pembebasan lima 
kelompok produk baja dari pengenaan 
safeguard berpotensi meningkatkan 
volume dan memperluas pasar ekspor 
Indonesia di Kanada. Sejauh ini, dari 
tujuh produk yang diselidiki, Indonesia 
baru aktif melakukan ekspor produk 
concrete reinforcing bar dan energy 
tubular goods ke Kanada dengan nilai 
masing-masing USD 14 juta dan USD 
5,6 juta pada 2018. 

Pasar CPO Sedang 
Lesu Darah

Setelah terganjal kebijakan impor 
dari Uni Eropa, kini lembaga rating 
RAM Rating ikut memangkas proyeksi 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
untuk tahun 2019.   RAM Ratings 
pada Senin (15/4) mengumumkan 
penurunan proyeksi harga CPO 
2019 dari yang sebelumnya berada 
di rentang RM 2.300 - RM 2.500, 
menjadi rata-rata RM 2.200 - RM 
2.400 per ton.

Keputusan tersebut menurut Analis 
Asia Trade Point Futures Deddy 
Yusuf Siregar diambil karena terdapat 
pertumbuhan produksi yang akhirnya 
meningkatkan pasokan CPO global. 
Selain itu juga karena sentimen perang 
dagang antara AS dan China turut 
menjadi perhatian pelaku pasar. 

“Forecast RAM Ratings juga 
menunjukkan bahwa pasar CPO 
sedang lesu. Termasuk kampanye 
negatif dari Uni Eropa, dan ini 
berpengaruh pada pangsa ekspor ke 
depan,” jelas Deddy seperti dikutip 
Kontan, Selasa (16/4).

Sentimen yang paling mendominasi 
pasar CPO ke depan, menurutnya 
adalah kampanye negatif dari Uni 

Eropa. Apalagi, secara teknis meskipun 
beberapa pekan sebelumnya harga 
CPO sempat menguat, namun 
menurut Deddy belum cukup untuk 
mempertahankan level harga CPO 
hingga akhir tahun 2019. Asia Trade 
Point Futures memprediksi harga 
CPO hingga akhir tahun bakal berada 
di rentang RM 1.900 hingga RM 
2.100 per ton. Adapun momentum 
jelang Ramadan yang umumnya bisa 
mendorong harga CPO naik, tahun ini 
dirasa belum cukup kuat.
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Aluminium Makin 
Menguat

Permintaan terhadap komoditi 
aluminium terus meningkat, sehingga 
harga juga makin menguat. 

Berdasarkan data Bloomberg pada 
Kamis (18/4) harga harga aluminium 
untuk kontrak tiga bulanan di London 
Metal Exchange (LME) naik 0,91 
persen ke USD 1.867 per metrik ton. 
Selama sepekan sebelumnya harga 
komoditi ini naik 0,37 persen dari USD 
1.860 per metrik ton.

Kenaikan harga tersebut, menurut 
analis Asia Trade Point Futures 
Cahyo Dewanto, disebabkan naiknya 
permintaan aluminium, khususnya jenis 
aluminium novelis yang ringan dan 
berkekuatan tinggi.  Permintaan yang 
tinggi dari pabrik mobil Toyota yang 
dijadikan bahan lembaran bodi Toyota 
RAV4 2019. RAV4 sendiri merupakan 
mobil andalan jualan Toyota dan 
menjadi truk non pickup terlaris di AS.

Selain itu kenaikan harga disebabkan 
banyak pabrik aluminium Cina yang 
ditutup, seiring perang dagang 
yang masih berjalan, sehingga stok 
aluminium akan mulai menurun. Data 
terakhir dari gudang SHFE Cina, 
Jumat (19/4), dilaporkan stoknya turun 
5 persen atau 36.071 ton menjadi 
665.067 ton.

Bulan Mei, Harga 
Referensi CPO Naik 
dan Biji Kakao Naik 

Harga referensi produk Crude 
Palm Oil (CPO) untuk penetapan 
Bea Keluar (BK) pada periode Mei 
2019 tercatat sebesar USD 568,12/
MT.  Harga ini  naik 0,91 persen atau 
USD 5,19 dari periode April 2019 
sebesar USD 573,31/MT. Penetapan 
ini tercantum dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30 Tahun 2019 
tentang Penetapan Harga Patokan 
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian 
dan Kehutanan yang Dikenakan Bea 
Keluar. 

Harga Emas Dunia 
Terendah Sejak 
Desember 2018

Harga emas terus menurun dan 
mengalami posisi terendah sejak 
akhir Desember 2018 lalu. Pada 
perdagangan Kamis (18/4) harga  
untuk pengiriman Juni 2019 di 
Commodity Exchange turun lagi 
ke USD 1.276,60 per ons troi dari 
posisi sehari sebelumnya pada USD 
1.276,80 per ons troi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri, Oke Nurwan, menyatakan saat 
ini harga referensi CPO tetap berada 
pada level di bawah USD 750/MT. 
Untuk itu, pemerintah mengenakan 
BK CPO sebesar USD 0/MT untuk 
periode Mei 2019. Nilai tersebut sama 
dengan BK CPO untuk periode April 
2019. 

Sementara harga referensi biji 
kakao pada Mei 2019 sebesar USD 
2.328,05/MT naik 4,49 persen atau 
USD 100,02 dari bulan sebelumnya 
yaitu sebesar USD 2.228,03/MT. Hal 
ini berdampak pada penguatan HPE 
biji kakao pada Mei 2019 menjadi 
USD 2.045/MT, naik 5,03 persen atau 
USD 98 dari periode sebelumnya yaitu 
sebesar USD 1.947/MT. Peningkatan 
harga referensi dan HPE biji kakao 
disebabkan menguatnya harga 
internasional. Peningkatan ini tidak 
berdampak pada BK biji kakao yang 
tetap 5 persen.

Harga emas turun lebih dari 5% sejak 
menyentuh level tertinggi 10 bulan 
pada Februari lalu. Seorang analis 
Carlo Alberto De Casa sebagaimana 
dikutip Reuters mengungkapkan 
penurunan harga emas karena pasar 
bergeser ke saham. 

Data pertumbuhan ekonomi Cina yang 
lebih tinggi dari estimasi pada kuartal 
pertama menyebabkan minat investasi 
emas turun. Pasar saham menguat 
setelah angka pertumbuhan ekonomi 
6,4 persen yang dirilis Rabu (17/4) 
yang menunjukkan bahwa stimulus dari 
pemerintah Cina membuahkan hasil.
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T he government targets the growth of 8 percent non-
oil and gas exports or USD 175.8 billion in 2019. 

This was conveyed by the Minister of Trade Enggartiasto 
Lukita in the Indonesia Industrial Summit 2019 event in 
Tangerang, Banten, Tuesday (04/16/2019) held by the 
Ministry of Industry.

“This year, Indonesia increased the non-oil and gas 
export growth target from previously set at 7.5 percent 
or USD 175 billion to 8 percent or 175.8 billion in 
2019. While in 2018, the performance of non-oil and 
gas exports reached USD 162.8 billion,” The Minister of 
Trade said as reported by Kemendag.go.id.

Enggar stressed that the target of increasing exports 
would be achieved through a synergistic effort, especially 
with the Ministry of Industry. Efforts to increase industrial 

The Government Targets 
8 Percent 
Growth in Non-Oil and 
Gas Exports

To Increase the Price of
Natural Rubber 
Indonesia Reduces 
Export Volume

I ndonesia will reduce the volume of exports of natural 
rubber by 240 thousand tons over four months 

to increase the price of these commodities in the 
world market. The reduction in export volume is the 
implementation of the 6th Agreed Export Tonnage 
Scheme (AETS) policy agreed upon by three rubber 
producing countries namely Indonesia, Thailand and 
Malaysia during a special meeting of senior officials of 
the International Tripartite Rubber Council (ITRC) on 
March 4-5 2019 in Bangkok, Thailand.

The Head of the Ministry of Trade’s Trade Assessment 
and Development Agency, Kasan, revealed that the 
Indonesian Minister of Trade had poured the policy 
into the Minister of Trade Decree No. 779 of 2019 
concerning the Implementation of the 6th AETS for 
Natural Rubber Commodities.

capacity run by the Ministry of Industry will be supported 
by efforts to increase the opening of new markets for 
export destinations, as well as accelerating agreements 
made by the Ministry of Trade.

To achieve this target, the Trade Minister continued, 
there were five priority sectors, namely food and 
beverages, textiles and clothing, automotive, electronics, 
and chemicals. “In 2019, exports of textiles and textile 
products are projected to increase by 30 percent. 
Exports of food and beverage products are also 
predicted to increase and become more competitive,” 
the Trade Minister explained. 

“This 6th AETS, like the previous AETS implementation 
decisions, is a joint step by the natural rubber producing 
country to boost prices, especially so that prices move 
to a level that is more profitable for farmers. Indonesia, 
together with Thailand and Malaysia, are committed 
to run AETS in accordance with agreements and 
regulations in each country,” Kasan said in Jakarta, 
Monday (1/4).

Furthermore, Kasan explained that in the Minister of 
Trade Decree No. 779 In 2019, the Association of 
Indonesian Rubber Companies (Gapkindo) is assigned 
as the executor of AETS. The Minister of Trade’s Decree 
also states that exporters who violate the implementation 
of AETS can be subject to sanctions in accordance with 
applicable laws and regulations. 
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Indonesia-Philippines 
Increase Trade Relations

T he governments of Indonesia and the Philippines 
have agreed to improve the trade and investment 

relations between the two countries. The agreement was 
reached at a bilateral meeting between Trade Minister 
Enggartiasto Lukita and Philippine Minister of Trade and 
Industry Ramon M. Lopez and Philippine Agriculture 
Minister Emmanuel Pinol in Manila, Philippines, Monday 
(1/4).

“Indonesia and the Philippines are committed to maintain 
good relations for the continuity of trade and investment 
activities of the two countries. The two countries also 
agreed to expand market access for Indonesian and 
Philippine export products,” Minister Enggar said.

As released by Kemendag.go.id (1/4/2019), Minister 
Enggar explained, the meeting of the two countries’ 
officials also discussed the implementation of the 
Special Agricultural Safeguard for Indonesian instant 
coffee products that had been put in place by the 
Philippines since August 2018. According to BPS 
data, instant coffee products were Indonesia’s 4th 
largest export product in 2018 with a value of exports of 
USD 367.4 million and overall food beverage products 
amounting to USD 600 million.

“Instant coffee is one of Indonesia’s leading export 
products to the Philippines and contributes to foreign 
exchange for Indonesia. For this reason, our duty is to 
secure market access for superior Indonesian products, 
including instant coffee to export destinations. The 
Minister of Trade and Industry and the Minister of 
Agriculture of the Philippines have agreed to review 
the application of the Special Agricultural Safeguard 
for Indonesian instant coffee products and will discuss 
internally with relevant agencies. This is certainly a 
positive development for Indonesia, “said Enggar.

In addition, Enggar continued, Indonesia and the 
Philippines agreed to reactivate the Joint Working 
Group to discuss bilateral trade issues between the two 
countries. In the near future there will also be a technical 
working group on palm together with the Philippines 
and Malaysia. 

Garlic Market Operation 
to Lower Prices

T he government is conducting market operations to 
overcome the increase in garlic prices in the run-

up to Eid 2019. Market operations have been carried 
out since April 18, 2019 in a number of areas such as 
DKI Jakarta, Central Java, East Java, Lampung, Jambi 
and Riau. As many as 226.2 tons of garlic have been 
distributed through these activities.

“Continuous market operations will guarantee supply to 
markets and be able to reduce prices in the markets 
of all regions so that they return to the normal price 
level of around Rp25,000/kg,” said Minister of Trade 
Enggartiasto Lukita.
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As released in Kemendag.go.id (4/29/2019), Minister 
Enggar explained that the government would continue the 
garlic market operation. For this reason, the Ministry of Trade 
continues to coordinate with the government in the regions.

Previously reported by the mass media, since April the price 
of garlic soared to reach above 40 thousand rupiah per 
kilogram.
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Arman Arfah
Ketua Umum Asosiasi Pembudidaya dan 
Pengelola Rumput Laut Indonesia (Aspperli)
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berbagai hal terkait dengan rumput laut. Belakangan Ketua Umum 
Asosiasi Pembudidaya dan Pengelola Rumput Laut Indonesia (Aspperli) 
acap ke Bappebti dan Kementerian Kelautan. Di Bappebti kaitannya dengan 
pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) dimana rumput laut merupakan 
salah satu komoditi yang dimasukkan dalam pelaksanaan skema Sistem 
Resi Gudang (SRG). Sementara ke Kementerian Kelautan terkait 
dengan masalah budidaya yang dilakukan oleh para petani rumput laut. 
Arman sendiri mengaku bukan seorang petani rumput laut. Tapi lelaki 
kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan ini, menekuni rumput laut 
karena terkait pemberdayaan prospeknya yang sangat baik meningkatkan 
pendapatan masyarakat pesisir. Ia menerjuni rumput laut sejak 2002 
melalui Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo). 

Berikut ini perbincangan Buletin Bappebti dengan Arman Arfah, 
lulusan S2 Magister Manajemen Universitas Hasanuddin 1996, di sela-
sela waktu kunjungannya ke Jakarta.

Anomali 
Harga 

Rumput 
Laut
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Buletin Bappebti: Kita mulai dengan kondisi 
harga rumput laut, yang saat ini harganya 
sedang membaik?

Arman Arfah: Ya, untuk jenis kotoni (Eucheuma 
cottoni). Rumput laut itu bermacam-macam 
jenisnya. Yang sekarang sedang diributkan adalah 
jenis cottoni karena harganya naik di luar akal sehat, 
yakni sampai Rp25 ribu sampai dengan Rp30 
ribu per kilo. Itu bagus buat petani, tapi masalah 
bagi industri rumput laut dalam negeri. Sebab 
ambang batas harga bagi industri pengolahan 
rumput laut dalam negeri adalah Rp20 ribu 
per kilo. Artinya, di atas harga tersebut industri 
akan kesulitan dalam pengolahan dalam negeri.  
Akibatnya, sekarang ini di dalam negeri langka 
rumput karena rumput laut diserap pasar luar 
negeri, sementara pabrik di dalam negeri terseok-
seok. Kondisi ini merupakan anomali, yang terjadi 
karena lonjakan besar akibat permintaan pasar 
luar negeri.

Buletin Bappebti: Sejak kapan kenaikan harga itu 
terjadi dan apa penyebabnya?

Arman Arfah: Kenaikan itu terjadi sejak satu 
tahun belakangan ini. Hal itu terjadi karena dua 
hal. Pertama, adanya permintaan luar negeri 
yang besar. Kedua, kurangnya produksi di 
dalam negeri untuk rumput laut jenis kotoni. 
Tapi keadaan ini bisa diperdebatkan dengan 
Ditjen Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) yang menyatakan bahwa 
produksi rumput laut kotoni naik terus. 
Secara definisi kenaikan harga terjadi karena 
permintaan yang meningkat atau produksi turun. 
Nah, yang saya lihat kasus naiknya harga rumput 
laut jenis kotoni ini terjadi karena permintaan luar 
negeri yang besar atau meningkat, sementara 
produksi di dalam negeri menurun. Akibatnya 
harga melonjak tinggi.

Buletin Bappebti: Soal produksi, berapa besar 
terjadi penurunan produksi rumput laut jenis 
kotoni?

Arman Arfah: Wallahualam, saya belum bisa 
mengukur itu. Sementara jenis grasilaria 
(Gracilaria) harganya turun. Ini disebabkan 
permintaan dari luar negeri agak rendah, 
sementara pasokan masih tetap stagnan. Ada 
penurunan harga tapi tidak terlalu besar.

Buletin Bappebti: Berapa patokan harga rumput 
laut saat ini?

Arman Arfah: Harganya untuk gracilaria Rp6.500 
di tingkat eksportir, sementara di tingkat petani 
sekitar Rp4.000-Rp5.000 per kilo. Itu harga 
standar. Seharusnya di tingkat petani standar 
harganya Rp7.000 dan di eskportir sekitar 
Rp10.000. Untuk jenis kotoni standar harganya 
Rp8.000-Rp10.000, sedangkan grasilaria 
harganya Rp6.000-7.000 (harga minimum). 
Masalah yang kita hadapi sekarang adalah naik dan 
turunnya harga komoditi rumput laut tidak sesuai 
dengan mutunya. Ini masalah besar rumput laut 
di Indonesia. Kenaikan harga tidak memperbaiki 
mutu, begitu juga turunnya harga, mutu rumput 
laut kita makin jatuh kualitas standarnya. 

Malah kenaikan harga saat ini membuat mutu 
makin tidak jelas, karena petani berlomba-
lomba untuk menjual produksi mereka. Meskipun 
ada SOP (Standard Operation and Procedur) 
serta SNI (Standar Nasional Indonesia), tapi 
petani tidak menerapkannya. Hal ini terjadi 
karena tidak ada yang mengikat petani kita 
untuk mematuhi standar yang ditetapkan.  
Kondisi ini berbeda dengan di Filipina atau 
beberapa negara lain, dimana perusahaan/
pabrik besar mempekerjakan karyawannya 
untuk mengelola produksi rumput laut. Kalau di 
Indonesia petani adalah pemilik. Petani yang 
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satu menanam lebih awal, sehingga hari panennya 
juga berbeda-beda. Satu petani, misalnya, bisa 
mengikuti standar SNI yang ditentukan sementara 
petani yang lain tidak mengikutinya. Nah, karena dia 
ingin jual cepat maka rumput laut yang tidak cukup 
umurpun dipanen. Mutunya baru ketahuan setelah 
masuk pabrik. Ini problem besar kita. 

Buletin Bappebti: Secara teknis apakah hal 
standar untuk rumput laut tidak bisa diperlakukan? 
Seperti halnya yang diberlakukan atas beras atau 
gabah yang masuk SRG?

Arman Arfah: Kalau SRG dilaksanakan secara 
massif maka persoalan standar mutu itu bisa 
diatasi. Masalahnya, SRG rumput laut juga baru 
parsial dilaksanakan. Standarisasi komoditi rumput 
laut ini bisa dilakukan jika ada kesadaran serentak 
di seluruh jajaran pemerintah, khususnya di daerah 
untuk menerapkan SRG. Dengan begitu bisa kita 
lakukan standar mutu. Kalau misalnya, hanya saya 
saja yang menjalankan standarisasi dengan produksi 
1.000 ton sementara produksi rumput laut secara 
keseluruhan mencapai 30 ribu ton, maka yang saya 
lakukan itu tidak berpengaruh. Karena itu kesadaran 
urgensi untuk memahami SRG menjadi sangat 
penting. Kesadaran itu tidak hanya menyelematkan 
sebatas komoditi rumput laut saja, tapi komoditi 
secara keseluruhan. Karena melalui SRG akan ada 
standar mutu.

Buletin Bappebti: Pada rumput laut standar 
mutunya apa saja?

Arman Arfah: Kadar air. Untuk jenis kotoni tidak 
boleh lebih dari 35-37 persen kadar airnya dan 
kadar kotoran maksimal 3 persen. Jenis grasilaria 
kadar air 16-18 persen dan kadar kotoran 3 persen. 
Sementara jenis Spinosum sama dengan kotoni 
kadarnya. 

Buletin Bappebti: Apakah SRG rumput laut saat 
ini sudah berjalan? 

Arman Arfah: Untuk kami di Kospermindo sudah 
jalan, kami bisa stok seribu sampai seribu lima 
ratus ton,  dengan dukungan BJB (Bank Jabar) dan 
BUMN. Target kita 5 ribu ton per bulan.

Buletin Bappebti: Mengenai pelaksanaan SRG 
rumput laut, potensinya ‘kan luar biasa besar. 
Bagaimana dalam hal pelaksanaannya?

Arman Arfah: Benar. Potensinya luar biasa besar. 
Tapi perlu sosisalisasi lebih banyak ke petani. 
Kedua, penguatan kelembagaan. Perlu kerja bareng 
penguatan kelembagaan, khususnya koperasi. 
Dalam hal ini kami melakukan penguatan melalui 
kerjasama dengan koperasi primer-koperasi 
primer. Sekarang kita sudah bekerjasama dengan 
9 koperasi primer yang berada di bawah naungan 
Koperasi Kospermindo di Makassar.

Buletin Bappebti: Kalau dari sisi petani sendiri, 
dimana masalahnya?

Arman Arfah: Perlu sosialisasi pengenalan SRG. 
Pengenalan harus dilakukan secara terus menerus, 
tidak boleh berhenti hanya satu dua kali saja.  

Buletin Bappebti: Sosislaisasi yang sudah 
dilakukan bagaimana?

Arman Arfah: Sosialisasi dilakukan dengan memberi 
pemahaman mengenai SRG, teknik budidaya dan 
aspek pembiayaan. Penyampaiannya dilakukan 
dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion). 
Cara ini cukup baik berjalan. Yang masih kurang 
adalah soal alokasi pembiayaan. Menurut saya, 
SRG akan berjalan efektif jika untuk tahun pertama 
kepada para petani diberi rangsangan dengan 
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membebaskan petani dari biaya SRG, sehingga 
mereka tidak terbebani biaya. Tetapi masalahnya 
Pemda-nya belum paham benar dalam hal ini. Kalau 
dari Pemerintah pusat sih sudah bagus.

Buletin Bappebti: Kondisi petani rumput laut kita 
sendiri bagaimana perkembangannya?

Arman Arfah: Bagus, karena petani ya hidupnya 
memang disitu. Sekarang ini rumput laut sudah 
dibuat dalam berbagai produk seperti caraginan, 
(bahan untuk mie instan), juga rumput laut bisa 
dijadikan bahan pengganti plastik seperti kantung 
atau gelas plastik.

Buletin Bappebti: Kalau dengan sistem resi 
gudang bagaimana untuk ekspornya?

Arman Arfah: Sebenarnya kita usulkan ke pemerintah 
agar ekspor masuk melalui mekanisme SRG, karena  
dengan SRG mutu rumput lautnya menjadi lebih 
terkontrol. Apalagi sekarang ada sistem dari mana 
produk itu berasal (traceability). Nah, melalui SRG 
akan ketahuan bahwa produknya misalnya dari Maros, 
karena ada sistem kelompoknya yang bekerja. Kalau 
sistem perdagangan umum, produk dari Bone, Luwu, 
Kendari dll dikumpulkan jadi satu tidak jelas lagi 
asal produk itu, karena sudah menjadi satu gudang. 
Dengan pendekatan traceability melalui sentra-
sentra produksi rumput laut, jadi ketahuan dari mana 
asal rumput laut tersebut, sehingga ketika kami kirim 
ke pabrik dan ekspor lalu ada komplain misalnya, 
ada ketahuan rumput laut yang mengandung zat 
besi, maka akan ketahuan bahwa pengeringannya 
tidak menggunakan para-para, misalnya. Ini penting 
dalam perdagangan dunia ke depan. Kita harus 
memproduksi bahan yang sehat.

Buletin Bappebti: Bagi petani sendiri apakah ada 
kesulitan dalam menerapkan teknologi ini?

Arman Arfah: Sama sekali tidak sulit.  Hanya dengan 
memanfaatkan teknologi matahari saja. Untuk 
gracilaria kalau full sinar matahari, hanya butuh satu 
hari. Sementara untuk jenis cottoni butuh waktu 
penjemuran sekitar 2 hari saja. 

Buletin Bappebti: Rumput laut sangat menjanjikan 
untuk meningkatkan kesejahteraan petani?

Arman Arfah: Benar sekali, dari laporan Bank 
Dunia juga bisa diketahui hal itu. Kita bisa melihat 
perkembangan petani yang membudidayakan 
rumput laut, sekarang ini rumahnya sudah dibangun 
dari batu, punya motor, punya HP. Masjid di daerah 
mereka sudah bagus-bagus. Itu menandakan 
adanya perkembangan kesejahteraan petani.

Buletin Bappebti: Untuk asosiasi rumput laut 
sendiri, apa yang akan dikembangkan?

Arman Arfah: Kami akan mengembangkan budaya 
rumput laut di pesisir sama dengan konsep 
budidaya ikan. Ke depan perikanan tangkap (di 
laut lepas) akan habis. Karena itu harus dilakukan 
budidaya rumput laut yang paralel dengan ikan. 
Konsepnya, di permukaan air dikembangkan rumput 
laut dan di bagian bawah permukaan dipelihara ikan. 
Secara teknis contohnya sudah banyak dilakukan. 
Kedua, kita akan membiasakan petani untuk tidak 
menggunakan plastik dalam budidaya rumput 
laut. Karena disadari plastik merupakan ancaman 
terbesar manusia di masa depan, disamping  
narkoba.  Sekarang ini budidaya masih menggunakan 
pelampung dari plastik, talinya juga dari plastik. 
Kalau digigit-gigit dan termakan oleh ikan, lalu kita 
makan ikannya maka akan menjadi racun bagi kita. 
Itu bisa menyebabkan kanker.

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan pengganti 
plastik itu?

Arman Arfah: Kita sedang kembangkan pengganti 
plastik dari rumput laut. Sebenarnya ada bahan yang 
terbuat dari tapioka, tetapi bahan tersebut ketika 
terendam air menjadi hancur. Sedangkan bahan 
dari rumput laut lebih tahan. Dan ini akan menjadi isu 
nanti dalam pelaksanaan pertemuan internasional 
rumput laut “Indonesia Seaweed Forum” ke-4 yang 
diadakan 11 sd 14 Desember di JCC Jakarta.
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Minyak
Harga minyak terbilang gemilang di kuartal I-2019. 
Selama tiga bulan harga minyak jenis Brent (patokan 
Eropa dan Asia) dan light sweet (West Texas 
Intermediate, patokan Amerika) mampu menguat 
masing-masing sebesar 27,12% dan 32,53%.

Meskipun telah meningkat cukup pesat, namun 
pencapaian harga minyak masih terbilang lebih rendah 
dibanding tahun 2018. Pasalnya sepanjang kuartal 
I-2019, rata-rata harga minyak jenis Brent dan WTI 
masing-masing hanya sebesar USD 63,81/barel dan 
USD 54,89/barel. Lebih rendah dibanding rata-rata 
harga pada kuartal I-2018, dimana kala itu harga Brent 
dan WTI adalah sebesar USD 67,2/barel dan USD 
62,89/barel.

Sebagaimana dilansir cnbcindonesia.com kenaikan 
harga minyak sebenarnya bukan hal yang benar-benar 
bagus buat Indonesia. Di satu sisi kinerja perusahaan-
perusahaan minyak seperti PT Medco Energi 
International Tbk (MEDC), PT Elnusa Tbk (ELSA), dan 
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) bisa membaik. 
Namun secara makroekonomi, kenaikan harga minyak 
akan membebani neraca transaksi berjalan (current 
account). Hal ini bisa terjadi lantaran Indonesia masih 

Harga sejumlah komoditi yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia terkontraksi. Meski ada sebagian yang 
mampu menanjak selama kuartal pertama tahun ini, seperti harga minyak, tapi bagi Indonesia kondisinya tetap 
cukup berat.

Minyak Sawit (CPO)
Indonesia dan Malaysia sangat mengandalkan 
ekspor Crude Palm Oil (CPO-minyak sawit). Namun 
harga CPO masih belum membuat para petani dan 
perusahaan kebun sawit bergembira. Sepanjang kuartal 
I-2019, harga CPO terkoreksi 0,85 persen. Harga rata-
rata pada periode tersebut sebesar MYR 2.195/ton.

Dibandingkan dengan kuartal I-2018 di mana ketika itu 
harga rata-ratanya mencapai MYR 2.491/ton, harga 
CPO pada kuartal I-2019 anjlok hingga 11,88 persen. 
Turunnya harga CPO tersebut terutama disebabkan 
oleh meningkatnya stok minyak sawit di Malaysia sejak 
akhir tahun 2018. Pada akhir 2018, stok minyak sawit 
Malaysia sudah menyentuh level 3 juta ton, atau tertinggi 
dalam dua dekade.

Produksi yang meningkat tersebut di tengah permintaan 
yang masih lesu, mengakibatkan harga menjadi tertekan. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190401144713-17-64080/
ini-dia-kinerja-komoditas-kuartal-i-2019-minyak-juaranya

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190401144713-17-64080/
ini-dia-kinerja-komoditas-kuartal-i-2019-minyak-juaranya/2
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minyak sawit untuk biodiesel di Uni Eropa. 

menjadi negara net importir minyak (impor lebih besar 
dibanding ekspor) untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri.

Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia akan membuat 
nilai impor minyak akan membengkak dan berpotensi 
menyebabkan defisit transaksi berjalan (current account 
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E mas di perdagangkan volatil di kuartal pertama 
2019, sempat menggelar reli 5 persen dari Januari 

hingga Februari bergerak lebih dari 64 dolar dari 
level USD 1.281 ke level USD 1.346 didorong oleh 
pembelian Bank Sentral  (The Fed) dan permintaan 
perhiasan dari India. Namun kembali melemah di bulan 
April membentuk level terendah tahun ini USD 1.266,16, 
akibat aksi profit taking dan penguatan dolar Amerika. 

Faktor yang mendorong penguatan Emas Q1 adalah 
akibat pembelian emas oleh bank sentral, pembelian 
perhiasan, peningkatan perdagangan ETFs, perang 
dagang dan geopolitik, dan uptrend jangka panjang dan 
menengah. 

Keempat faktor tersebut dapat terus mendukung 
meningkatnya permintaan emas di kuartal mendatang. 
Sementara dari sisi analisa teknikal, tren jangka panjang 
dan menengah yang saat ini mengarah ke atas dapat 
menjadi support kuat menahan penurunan jangka 
pendek yang tengah dialami emas sejak bulan Maret.

Permintaan Emas 

Permintaan Emas ditunjang oleh dua kebutuhan 
besar,  yaitu kebutuhan bahan industri dan kebutuhan 
penyimpanan kekayaan: 

Kebutuhan Industri 

Kebutuhan industri akan emas beragam dari mulai 
perhiasan hingga komponen teknologi. Demikian juga 
tingkat permintaannya masing-masing juga beragam. 
Dari sisi perhiasan, permintaan emas secara global 
meningkat menjadi 530.3 ton di kuartal 1, naik 1% 
dibanding kuartal 1 tahun lalu. 

Permintaan Investasi 

Sementara itu kebutuhan akan investasi emas, 
penyimpanan cadangan devisa, dan perdagangan 
ETFs telah meningkatkan permintaan global secara 
keseluruhan, naik sebesar 7% (yoy) di kuartal pertama, 
walaupun permintaan bar dan coin mengalami 
penurunan tipis 1%. Penurunan ini pun disumbang dari 
menurunnya permintaan Cina. 

Secara terpisah, total pembelian bank sentral meningkat 
68% menjadi 145.5 ton di kuartal pertama, mencapai 
level tertingginya sejak tahun 2013 silam. Dari sisi 
ekonomi, faktor utama aksi borong emas dari manajer-
manajer bank sentral dunia ini adalah ketidakpastian 
perekonomian global akibat perang dagang, 
pertumbuhan yang lambat dan kondisi suku bunga yang 
rendah, bahkan masih negatif di beberapa negara. Hal 
ini ditambah dengan suhu geopolitik yang cenderung 
meninggi belakangan ini di Timur Tengah dan beberapa 
wilayah lain. Rusia sendiri sebagai pihak pembeli 
terbesar menyatakan bahwa tindakan pengalihan aset 
ini perlu dilakukan dalam jumlah yang lebih di masa 
datang.

Harga Emas Berpotensi 
Menuju Support Sebelum 
Reli Jangka Panjang 

Iswardi Lingga 
Anal is  PT Monex 
Invest indo Futures

Tabel  1.   Peningkatan kebutuhan perhiasan emas Q1 2019 
(sumber:  gold.org)

Tonnes

Wor ld  To ta l

I n d i a

Ch i na

Q1 ’18

527 . 3

119 . 2

187 . 5

Q1 ’19

530 . 3

125 . 4

184 . 1

YoY

1%

5%

-2%

Tabel  2.   Peningkatan kebutuhan investasi  emas Q1 2019 
(sumber:  gold.org)

Tonnes

Inves tment

Ba r  &  Co i n

I nd i a

Ch i na

Go l d -backed  ETFs

Cent ra l  Banks  &  Others

Q1 ’18

288 . 4

261 . 3

32 . 3

77 . 3

27 . 1

86 . 7

Q1 ’19

298 . 1

257 . 8

33 . 6

71 . 2

40 . 3

145 . 5

YoY

3%

-1%

4%

-8%

49%

68%
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Denda dan Pidana 
Terhadap Perusahaan 

PBK Tak Berizin

P erdagangan Berjangka Komoditi (PBK) terus mengalami 
perkembangan dan kemajuan, sehingga diperlukan 

penyesuaian-penyesuaian. Secara peraturan UU nomor 32 
tahun 1997 tentang PBK juga sudah diperbaharui dengan UU 
nomor 10 tahun 2011.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertimbangannya 
disebutkan bahwa UU tentang PBK ini dibuat sebagai upaya 
untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi 
dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya 
peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional 
yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang bertujuan 
meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara 
secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya 
masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan 
kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan 
kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Diantara perubahan yang dilakukan antara lain menyangkut 
sanksi terhadap perusahaan PBK yang tidak memiliki izin 
usaha, sebagai diterangkan pada pasal 71 UU nomor 10 
tahun 2011, yakni:

(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan 
Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), 
Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan 
denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah).

Untuk informasi lebih lanjut klik:
http://bappebti.go.id/pbk/undang_undang/detail/97

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki 
persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), 
Pasal 30A ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 
36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda 
paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 
rupiah). 

(3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), pasal 34 
ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat 
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Melalui perubahan yang dilakukan melalui UU ini Bappebti memiliki 
pijakan hukum pasti dalam melakukan penindakan terhadap para 
pelanggar dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain 
itu diharapkan masyarakat menjadi lebih yakin dan merasa dilindungi 
dalam melakukan transaksi, dan pada akhirnya Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) akan tumbuh lebih cepat.
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