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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan dua kata yang sulit 
dipisahkan dalam pengembangan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 
suatu organisasi. Organisasi yang maju selalu menyertakan diklat dalam 
kegiatannya. Begitu juga dengan Bappebti sebagai otoritas pengawas 
perdagangan berjangka komoditi terus meningkatkan mutu SDM-nya 
dengan mendidik pegawainya sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil).

Sebanyak 29 orang pegawai dikirimkan ke Lembaga Diklat Polri di 
Mega Mendung dan mendapat pendidikan khusus. Kini mereka sudah 
memiliki brevet sebagai PPNS yang siap mengamankan perdagangan 
berjangka. Liputan Utama Buletin Bappebti edisi ini mengetengahkan 
pendidikan PPNS Bappebti dan perannya sebagai tenaga penyelidik 
dan penyidik yang berkompeten menangani kasus dalam PBK dan 
SRG.

Selain itu juga, ada kegiatan Bappebti selama Mei 2019, wawancara 
khusus tentang SRG Garam, info harga komoditi CPO, batubara, kopi, 
juga regulasi tentang Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan artikel 
menarik lainnya.

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

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 0 7 3



Bappebti Tambah 
Kekuatan 
Pasukan PPNS 

K omplek Diklat Reserse di Mega Mendung, Bogor, Jawa 
Barat, selain untuk pendidikan polisi juga digunakan 

untuk menggembleng pegawai negeri sipil (PNS) yang 
diberi tugas khusus untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan. Di komplek berhawa sejuk di kawasan Puncak 
ini sejumlah instansi mengirimkan staf mereka untuk dididik 
menjadi pegawai negeri dengan skill khusus yaitu mampu 
melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang 
dimiliki oleh aparat kepolisian. Di antara pegawai yang dididik 
di sana adalah pegawai Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan 
yang digembleng untuk bisa menangani kasus-kasus yang 
muncul di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
dan Sistem Resi Gudang (SRG).

Untuk memperkuat 
pengawasan PBK dan 
SRG,  Bappebti menambah 
pasukan PPNS sebagai ujung 
tombak untuk turun langsung 
menangani kasus-kasus yang 
muncul. Dengan kekuatan 
PPNS yang ada saat ini 
diharapkan kinerja PBK dan 
SRG semakin baik.
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Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang 
datang ke Diklat Reserse Polri di Mega Mendung 
untuk menjadi Inspektur Upacara Pembukaan Diklat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian 
Perdagangan Tahun 2019, mengungkapkan diklat ini 
diselenggarakan dalam rangka memenuhi tuntutan 
tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang 
perdagangan. “Kita perlu segera memenuhi sumber 
daya PPNS yang nantinya akan melaksanakan tugas 
di bidang penegakan hukum. Pemenuhan kebutuhan 
PPNS dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan 
penyidik yang profesional, kompeten, dan tangguh,” 
katanya kepada para peserta diklat, Jum’at (29/3). 
Selain pegawai Bappebti pelaksanaan diklat PPNS 
dari Kemendag kali ini juga diikuti oleh bagian lain, 
yang nantinya akan mengawal Pengawasan dan 
Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan 
Pabean (Post Border). Tugas dan fungsi Post Border 
ini terhitung sejak 1 Februari 2018 lalu dialihkan ke 
Kemendag, yang sebelumnya dilaksanakan oleh 
Ditjen Bea Cukai.

Pada kesempatan ini Menteri Perdagangan juga 
mengharapkan peserta Diklat PPNS agar mengikuti 
pendidikan dengan serius dan bertanggung jawab 
sehingga paham dan sadar akan beban tanggung 
jawab yang diemban sebagai penyidik dalam 
mengawal dan menegakkan Undang-Undang di 
bidang Perdagangan. “Saya berharap peserta diklat 
dapat menjunjung tinggi asas profesionalisme dan 
menjaga integritas serta kehormatan penyidik,” 
tambah Mendag.

Dalam Diklat PPNS tahun 2019 Bappebti sendiri 
mengirimkan 25 orang pegawai. “Bappebti 
mengirimkan sebanyak 25 orang untuk dibentuk 
menjadi PPNS. Mereka ini digembleng selama 2 

bulan atau setara dengan 400 jam pelajaran, dibekali 
dengan pengetahuan dan juga skill untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. Mereka digojlok mental 
dan juga fisik,” kata Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist. 
Selain itu ada lagi 4 orang pegawai Bappebti lainnya 
yang ditugaskan mengikuti Diklat Manajemen PPNS 
Perdagangan. Keempat orang ini diusulkan oleh Ditjen 
PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) 
dan tugasnya nanti adalah mengelola PPNS yang ada 
di bawahnya. Khusus untuk Manajemen PPNS lama 
pendidikannya selama satu bulan atau setara dengan 
200 jam pelajaran. Selama 2 bulan para peserta 
PPNS mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang 
hukum dan skill dalam melakukan tugas penyelidikan 
dan penyidikan. M. Syist mengungkapkan bahwa 
untuk materi pelajaran tentang hukum, sebagian 
peserta sebenarnya sudah memiliki pengetahuan 
dasar,  karena sebagian staf Bappebti sebelumnya 
ada yang kuliah di fakultas hukum. Selain itu ada  
juga pegawai yang dalam aktivitas kerja sehari-hari 
bertugas di Biro Peraturan Perundang-Undangan 
dan Penindakan. Namun diakui untuk urusan sidik 
dan selidik, hal itu merupakan sesuatu yang baru bagi 
peserta.

Pengiriman PPNS untuk menjalani pendidikan 
khusus di Diklat Reserse Polri didasari pada amanat 
Undang-undang, yaitu baik UU no 32 tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang 
telah diamandemen dengan UU nomor 10 tahun 
2011 dimana di dalamnya dijelaskan pula tentang 
pembentukan PPNS, serta UU nomor 9 tahun 2006 
sebagaimana telah diamandemen dengan uu nomor 
9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang 
juga mengamanatkan soal PPNS dalam mengawal 

“Proses yang dilakukan oleh PPNS adalah sampai P21 
atau berkas pemeriksaannya sudah lengkap, untuk 
kemudian diteruskan ke kejaksaan dan siap digelar 

dalam pengadilan.”  
—M. SYIST
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Bappebti menyadari bahwa perkembangan 
perdagangan berjangka makin prospektif. Namun di 
sisi lain muncul pula tantangan-tantangan baru karena 
selalu saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan 
bisnis ini untuk tujuan yang bisa merugikan masyarakat. 
Misalnya, memanfaatkan orang yang masih awam bisnis 
perdagangan berjangka sebagai korban penipuan 
melalui iming-iming keuntungan besar. Mereka 
banyak memanfaatkan fasilitas teknologi internet 
untuk melakukan modus-modusnya. Menghadapi 
perkembangan teknologi informasi sangat pesat 
seperti saat ini PPNS Bappebti dituntut untuk selalu 
siap siaga. “Teman-teman di Bappebti ada yang 
tugasnya setiap hari menelusuri media sosial seperti 
FB (facebook), IG (Instagram), Youtube dan sejenisnya 
untuk melihat penawaran atau aktifitas yang mengarah 
pada perdagangan berjangka. Kemudian dilakukan 
pengecekan. Jika ditemukan kita telusuri lebih lanjut, 
apakah yang melakukan penawaran itu perusahaan 
yang legal atau ilegal,” ujar M. Syist.

Jika alamat perusahaan tidak diketahui dan bisa 
dipastikan itu perusahaan ilegal, langkah segera yang 
dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian 
Kominfo untuk segera memblokir website perusahaan 
yang memberikan penawaran. Sementara kepada 
perusahaan yang alamatnya jelas diketahui, Bappebti 
akan memberi peringatan terlebih dahulu agar 
perusahaan itu segera melengkapi perizinan yang 
diperlukan. “Akan tetapi kalau membandel ya kami 
lakukan penghentian secara paksa. Bahkan jika mereka 
melakukan aktivitas semacam seminar atau lokakarya 
kita langsung gerebek. Selanjutnya kita lakukan 
pemeriksaan di tempat terhadap penyelenggara 
seminar, termasuk juga pembicara atau orang-orang 
yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut. Ini 
kami lakukan tanpa pandang bulu,”tegas Syist.

Apresiasi dari 
PBK yang Legal 

pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG). “Berdasarkan 
amanat dua undang-undang tersebut kami membentuk 
PPNS, sehingga kalau terjadi pelanggaran bisa 
dilakukan tindakan mulai penghentian kegiatan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak punya izin. Lebih 
dari itu kami juga bisa melakukan pemeriksaan, dalam 
bahasa polisi kita sebut penyelidikan dan penyidikan. 
Nah, proses yang dilakukan oleh PPNS adalah sampai 
P21 atau berkas pemeriksaannya sudah lengkap, untuk 
kemudian diteruskan ke kejaksaan dan siap digelar 
dalam pengadilan,” ujar Syist.

Jumlah PPNS yang dimiliki Bappebti sekarang ada 52 
orang. Jumlah ini untuk sementara dinilai cukup untuk 
menangani kasus-kasus yang terjadi di lapangan. 
Tapi ke depan harus tetap ditambah mengingat 
sebagian pegawai akan memasuki usia pensiun. 
Selain itu 52 PPNS tersebut juga tidak semuanya 
ditempatkan di unit teknis, sehingga mereka tidak 
bisa melakukan penyelidikan. M. Syist ditambah 
Sekretaris Bappebti Nusa Eka, Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Widiastuti, 
Kepala Sub Bagian Kerjasama Media M. Rivai 
Abbas turut mengikuti pelatihan ini dalam bidang Diklat 
Manajemen PPNS. Ia berharap dari diklat ini seorang 
PPNS akan memiliki skill sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan mengenai teknis pemeriksaan/
penyelidikan dan penyidikan

- Memahami prosedur pemeriksaan/penyelidikan dan 
penyidikan

- Memiliki keterampilan dalam menyiapkan dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan/
penyelidikan dan penyidikan

- Memiliki kemampuan untuk membangun koordinasi 
dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam 
kerangka criminal justice system, yakni dengan 
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

- Berjiwa profesional, berintegritas yang tinggi, berani 
dan bertanggung jawab. Integritas disini artinya 
tahan terhadap berbagai macam godaan, sedangkan 
profesional pengertiannya secara teknis seorang 
PPNS menguasai pengetahuan yang diperlukan.
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Tindakan tegas tidak hanya diberlakukan pada 
perdagangan berjangka komoditi. Bisa jadi penipuan 
dilakukan pada pelaksanaan Sistem Resi Gudang 
(SRG). Biasanya penipuannya dilakukan terkait informasi 
barang yang dititipkan di gudang SRG, misalnya yang 
berhubungan dengan volume komoditi, jenis ataupun 
mutunya. “Seharusnya informasi yang tercantum 
dalam Resi Gudang sesuai dan sama dengan apa 
yang tersimpan di gudang SRG. Namun tipu-tipu bisa 
dilakukan misalnya dengan kerjasama dengan oknum 
orang dalam, sehingga barang yang disimpan di gudang 
berbeda dengan yang tercatat. Kasus seperti ini pernah 
terjadi di gudang SRG Indramayu dan kepada pelakunya 
sudah dijatuhi hukuman penjara,” Syist menambahkan.

Perputaran bisnis pedagangan berjangka yang terus 
tumbuh seiring dengan pengetahuan masyarakat 
yang makin informatif mengharuskan Bappebti juga 
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan 
pengawasan. Ini merupakan amanat undang-undang 
yang menugaskan Bappebti sebagai otoritas yang 
mengawasi  aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK), Sistem Resi Gudang (SRG). Dalam menjalankan 
tugas ini PPNS menjadi ujung tombak yang sangat vital.

Setelah menjalani pendidikan khusus PPNS ini mereka 
yang telah lulus mendapat brevet PPNS dan juga 
surat keputusan untuk melaksanakan penyidikan dari 
Kementerian Hukum dan HAM. Para PPNS yang baru 
di Bappebti, yang tidak ingin dimunculkan identitasnya, 
menyatakan siap menjalankan tugas. Dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 
Diklat PPNS mereka mengaku lebih percaya diri dalam 
menghadapi masalah yang muncul, terutama ketika 
berhadapan dengan pihak yang melakukan kegiatan-
kegiatan ilegal dalam bidang perdagangan berjangka 
yang marak belakangan ini.

Di sisi lain dengan bertambahnya jumlah PPNS di 
Bappebti pasca pendidikan PPNS mendapat apresiasi 
dan sambutan yang sangat baik dari perusahaan 
PBK yang legal. Karena dengan pasukan PPNS yang 
bertambah, mereka yakin tindakan tegas Bappebti 
terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang PBK 
terutama beroperasinya perusahaan ilegal, bisa menjadi 
semakin masif sehingga menumbuhkan iklim berusaha 
yang kondusif di kalangan PBK yang legal.

“Diklat PPNS ini sangat membantu bagi pegawai 
Bappebti  dalam menegakkan hukum di bidang PBK, 
sehingga bisa membangun industri PBK yang sehat. 
Kepada masyarakat kami mengimbau jangan segan-
segan untuk melakukan konsultasi, meminta informasi 
kepada Bappebti, terutama mengenai legalitas 
perusahaan. Begitu juga mengenai mekanisme transaksi 
atau jenis-jenis investasinya, jangan segan-segan untuk 
berkonsultasi sehingga masyarakat jika benar-benar 
ingin menjadi nasabah, betul-betul memahami bisnis 
ini. Jangan sampai jadi korban. Kalau menemukan atau 
melihat pelanggaran, segera laporkan ke Bappebti. 
Karena setiap laporan dari masyarakat ataupun nasabah 
kami segera akan memprosesnya,” tambah Syist.

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 0 7 7



Beberapa poin penting dari Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS):

Pasal 6 ayat (1) Diklat pembentukan PPNS bertujuan 
untuk menghasilkan penyidik PPNS yang memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dalam penyidikan 
tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukumnya. 

Pasal 6 ayat (2) Diklat manajemen PPNS bertujuan 
untuk menghasilkan manajer PPNS yang mampu 
merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan 
mengendalikan proses penyidikan yang dilakukan oleh 
PPNS yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 7 mengenai Standar Kompetensi menyebutkaan 
standar kompetensi lulusan Diklat pembentukan PPNS 
meliputi:

a. memiliki sikap mental dan kepribadian yang sesuai 
dengan kode etik PPNS sebagai aparat penegak 
hukum; 

b. memahami dan mampu menerapkan tata cara dan 
proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di 
bidang tugasnya; 

c. memahami dan mampu menerapkan teknis dan 
taktik penyelidikan dan penyidikan; 

d. memahami dan mampu menerapkan peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana/
pelanggaran sesuai bidang tugasnya; 

e. memahami dan mampu melaksanakan hubungan tata 
cara kerja (HTCK) PPNS dengan pengemban fungsi 
Korwas PPNS, serta koordinasi secara internal dan 
eksternal; 

f.  memahami manajemen penyidikan oleh PPNS; 

g.  memiliki ketahanan fisik/kesamaptaan yang 
mendukung penyidikan tindak pidana di bidang 
tugasnya; 

h.  mampu menunjukkan keberanian dan percaya diri 
dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS.

Peserta dan 
Kompetensi 
Diklat PPNS F
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Pasal 11 mengenai Peserta Didik, dijelaskan bahwa:

(1) Peserta untuk setiap jenis Diklat PPNS berjumlah 
paling sedikit 25 (dua puluh lima) peserta. 

(2) Persyaratan peserta yang dapat mengikuti Diklat 
PPNS sebagai berikut: 

a.  diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau 
pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah 
non kementerian yang membawahi PNS yang 
bersangkutan kepada Kapolri c.q kabareskrim 
Polri; 

b. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) 
tahun; 

c.  berpangkat paling rendah Penata Muda/
Golongan III/a; 

d.  berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau 
sarjana lain yang setara; 

e.  bertugas di bidang teknis operasional penegakan 
hukum; 

f.  sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah; 

g.  berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun 
untuk peserta Diklat pola 400 (empat ratus) dan 
pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran, dan berusia 
paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk peserta 
Diklat pola 200 (dua ratus) jam pelajaran; 

h.  setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan 
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 
tahun terakhir. 

(3)  Calon peserta didik melaksanakan pemeriksaan 
kesehatan oleh penyelenggara pendidikan, sebelum 
pendidikan dimulai. 

(4)  Dalam hal calon peserta didik tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan, tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan dan 
dikembalikan kepada instansi asal.
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Wajib Transaksi 
Berjangka 
Disesuaikan

B adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) akan meninjau kembali komposisi 

kewajiban transaksi kotrak berjangka bagi setiap 
pialang. Bappebti melihat transaksi multilateral di bursa 
berjangka, baik Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun 
BKDI (Bursa Komoditi Derivatif Indonesia) terus 
mengalami kenaikan. Karena itu rencananya Bappebti 
akan menaikkan komposisi kewajiban transaksi 
multilateral dari setiap pialang. Selama ini pialang 
berjangka dan penyelenggara SPA wajib melakukan 
transaksi multilateral di bursa berjangka dengan minimal 
komposisi sebesar 5 persen dari total keseluruhan 
transaksi kontrak berjangka setiap bulannya.

Selain itu, setiap pialang berjangka harus membukukan 
total transaksi minimum 3.500 lot setiap bulan, 
sedangkan penyelenggara SPA wajib membukukan 
transaksi minimum 10.500 lot per bulannya.

“Kepala Bappebti memberi arahan bahwa kami perlu 
meninjau kembali kebijakan kewajiban 5 persen 
untuk transaksi multilateral dari setiap pialang 
tersebut. Kemungkinan kami akan tingkatkan secara 
bertahap,” ujar Sahudi, Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar Bappebti.

Berdasarkan peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/
BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (Market 
Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak 
Berjangka di Bursa Berjangka, setiap pialang berjangka 
dan penyelenggara SPA harus membukukan total transaksi 
dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Kewajiban minimum 
transaksi kontrak berjangka diberlakukan untuk meningkatkan 
likuiditas bursa berjangka dan volume perdagangan kontrak 
berjangka. Dengan pemberlakuan batas minimum transaksi 
seperti itu diharapkan perdagangan berjangka dapat tumbuh 
dan para pialang terpacu untuk memenuhi target bisnis 
mereka.

Jika diperhatikan secara seksama transaksi perdagangan 
berjangka mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Data 
yang ada di bursa baik BBJ maupun BKDI menunjukkan tren 
yang menggembirakan. Sepanjang kuartal I/2019 transaksi 
transaksi multilateral berhasil mempertahankan kenaikannya 
dengan meningkat 17 persen dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2018. Sedangkan untuk transaksi bilateral 
atau SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) mengalami 
kenaikan cukup tinggi sebesar 44 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tahun 
2018 Bappebti mencatat kenaikan transaksi multilateral 
sebesar 14 persen dan transaksi bilateral sebesar 27 persen 
dibandingkan dengan 2017.
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Kinerja Transaksi 
Bursa Berjangka

BKDI

BBJ

Jika melihat dari komposisi transaksi setiap bursa, pada 
kuartal I/2019, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) membukukan 
transaksi multilateral sebanyak 285,652 lot dibandingkan 
dengan transaksi bilateral sebanyak 1.572.098,46 
lot. Sementara Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia 
(BKDI) membukukan transaksi multilateral sepanjang 
kuartal I/2019 sebanyak 99.289 lot dibandingkan dengan 
transaksi bilateral sebanyak 1.216.495 lot.

Melihat perkembangan tersebut, Bappebti menargetkan 
kenaikan komposisi kewajiban transaksi multilateral 
dapat segera direalisasikan pada tahun ini, namun waktu 
persisnya belum dipastikan. Sahudi menambahkan 
Bappebti akan duduk bersama dengan para pialang untuk 
merumuskan komposisi yang tepat berapa kewajiban 
minimum transaksi multilateral itu. Diharapkan dengan 
naiknya minimal transaksi multilateral akan mendorong 
pertumbuhan perdagangan berjangka multilateral lebih 
baik, karena efek dari transaksi multilateral bersifat berganda 
sampai ke tingkat petani dan produsen dari komoditi yang 
diperdagangkan antara lain dari segi pembentukan harga 
yang transparan. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 
11 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Q1/2018

Q1/2018

Q1/2019

Q1/2019

Transaksi Multilateral

Transaksi Multilateral

Transaksi Bilateral

Transaksi Bilateral

Transaksi Bilateral

Transaksi Bilateral

Transaksi Multilateral

Transaksi Multilateral

70.351 lot

369.009 lot

900.898 lot

1.232.660,49 lot

1.216.495 lot

1.572.098,46 lot

99.289 lot

285.652 lot
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G ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum 
lama ini mengungkapkan realitas yang kurang 

menggembirakan terkait pelaksanaan program Sistem 
Resi Gudang (SRG). Gubernur menyatakan bahwa 
penundaan penjualan melalui SRG hingga saat ini masih 
belum dipahami banyak kalangan, khususnya para petani. 
Oleh sebab itu, minat petani mengikuti program SRG 
masih rendah.  “Sistem tunda jual resi gudang belum 
terlalu laku,” ujar Ganjar di Semarang, Jawa Tengah seperti 
dilansir bisnis.com (15/3/2019). 

Oleh sebab itu, Ganjar Pranowo memandang perlunya 
peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem 
penundaan penjualan dan SRG. Selain akses modal, 
masyarakat butuh pendampingan.

Dalam Seminar “SRG Komoditi Lada” yang diselenggarakan 
Universitas Bangka Belitung, awal tahun lalu, juga 
terungkap masih kurangnya minat petani lada mengikuti 
program SRG. Menurut Ketua Dewan Rempah Wilayah 
Bangka Belitung Bayu Dandari, belum banyak petani yang 
memanfaatkan gudang SRG untuk menyimpan lada hasil 
kebunnya. “Idealnya, untuk memperkuat posisi tawar lada 
kita itu, satu butir lada pun harus masuk ke gudang SRG,” 
ujar Bayu (ubb.ac.id/20/02/2018).

Kenyataan seperti ini merupakan tantangan bagi upaya 
pengembangan program SRG yang sesungguhnya 
memberi banyak manfaat tersebut, bukan hanya bagi para 
petani tetapi juga bagi banyak pihak lain yang terkait, juga 
bagi sistem perekonomian secara umum.

Manfaat SRG
SRG diselenggarakan berdasar UU Nomor 9 tahun 2006 
tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah 
dengan UU No 9 Tahun 2011. Merujuk pada peraturan 
perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan 
SRG bertujuan membantu para petani meningkatkan 
kesejahteraannya. SRG merupakan instrumen pembiayaan 
yang sangat dibutuhkan petani saat menghadapi masalah 
penurunan harga komoditas. Ketika musim panen biasanya 
harga komoditas pertanian atau perkebunan cenderung 
turun karena melimpahnya pasokan. Petani umumnya 
tidak memiliki pilihan selain menjual barang hasil produksi 
pertaniannya dengan harga rendah, sehingga mengalami 
kerugian. SRG menawarkan solusi yang memungkinkan 
petani memperoleh harga yang wajar dengan penundaan 
penjualan. Petani bisa menyimpan komoditas hasil 
pertanian atau perkebunannya di gudang SRG, menunggu 
hingga harga komoditas bergerak ke tingkat yang wajar. 
Sementara itu, komoditas yang disimpan di gudang 
SRG bisa dijaminkan untuk memperoleh fasilitas kredit 
dari perbankan guna membiayai kehidupan mereka atau 
memulai produksi baru. Melalui SRG petani didorong 
meningkatkan kualitas produksi pertaniannya sesuai 
standar tertentu yang ditetapkan untuk bisa disimpan di 
gudang SRG. Dengan kualitas yang baik, komoditas yang 
disimpan di gudang SRG mempunyai daya saing tinggi. 

Mendorong 
Minat Petani 
Manfaatkan 

SRG
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Penyelenggaraan SRG bukan hanya bermanfaat bagi petani 
atau produsen komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi 
juga bagi pihak-pihak terkait seperti kalangan perbankan, 
usaha pergudangan. Dalam skala yang lebih luas, 
penyelenggaraan SRG membantu stabilisasi harga berbagai 
komoditas. Sejauh ini komoditas yang sudah masuk dalam 
program SRG yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, 
lada, rumput laut, garam, karet, dan rotan. Ke depan jenis 
komoditas yang bisa dimasukkan dalam SRG tentu akan 
semakin banyak, sehingga manfaat SRG akan dinikmati oleh 
semakin banyak kalangan.

Manfaat SRG sudah terbukti dan dirasakan para petani di 
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Cianjur merupakan salah 
satu daerah yang sukses melaksanakan SRG. Sebuah 
studi mengungkapkan, pelaksanaan SRG di Kabupaten 
Cianjur berjalan efektif dilihat dari beberapa aspek yaitu uji 
mutu gabah, pengembalian barang telah jatuh tempo, dan 
peserta SRG. Manfaat pelaksanaan SRG adalah petani 
bisa memperoleh harga gabah yang tinggi. Kecenderungan 
perkembangan harga GKG oleh petani Cianjur mengalami 
kenaikan. Manfaat yang lain yang dirasakan yaitu resi 
gudang dapat dijadikan jaminan collateral kredit di bank. Hal 
tersebut menjadi pertimbangan bagi petani untuk mengikuti 
program SRG dan mengestimasi harga gabah untuk periode 
berikutnya. (Ukhwatul Khasanah, “Efektivitas Implementasi 
Sistem Resi Gudang Komoditi Gabah – Studi pada Koperasi 
Niaga Mukti di Kabupaten Cianjur”, tesis S2 Manajemen 
Agrobisnis, UGM, 2016).

Studi tersebut menemukan fakta bahwa pembinaan Sistem 
Resi Gudang di Kabupaten Cianjur dapat berjalan dengan 
baik, terbukti dengan adanya kerjasama yang sinergis antara 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pengelola Gudang 
(Koperasi Niaga Mukti), Bank Jawa Barat, dan petani/ 
kelompok tani. Hal ini yang diduga mendukung keberhasilan 
pelaksanaan SRG di Cianjur. 

Kendala
Sejak dilaksanakan tahun 2008 Sistem Resi Gudang sudah 
mengalami banyak perkembangan, baik dari sisi regulasi, 
kelembagaan, kepesertaan. Meskipun demikian, diakui masih 
ada sejumlah kendala yang mengakibatkan pelaksanaan 
SRG belum optimal. Laporan “Analisis Efektivitas SRG 
Melalui Integrasi Pasar lelang Forward Komoditi” oleh Pusat 
Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian 
dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian 
Perdagangan (2015), menyebutkan beberapa kendala yaitu: 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme 
SRG; kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam 
pengembangan SRG; terbatasnya pengelola gudang yang 
memiliki kecukupan modal operasional; dan terbatasnya 
lembaga Penguji Mutu Komoditi tertentu di beberapa daerah. 

Terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
mekanisme SRG, tentu perlu dilakukan lebih luas dan terus 
menerus sosialisasi tentang SRG. Selain mekanismenya, 
juga manfaat yang bisa diperoleh melalui SRG penting untuk 
disampaikan kepada masyarakat, para petani khususnya, 
agar mereka tertarik. Studi banding oleh kelompok-kelompok 
tani ke daerah-daerah yang sudah sukses melaksanakan 
SRG misalnya, merupakan hal penting untuk dilakukan. 
Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
SRG menjadi tanggung jawab berbagai pihak, termasuk 
Pemerintah Daerah yang dituntut aktif dan kreatif untuk 
mendorong para petani di daerahnya menjadi peserta SRG. 
Di luar itu pelatihan-pelatihan perlu dilakukan bagi para 
pengelola gudang SRG. 

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dalam suatu 
kesempatan mengungkapkan, bahwa sebagian besar 
pengelola SRG belum memiliki jiwa kewirausahaan. Wisnu 
menegaskan jika pengelola kreatif dan berjiwa wirausaha, 
banyak komoditas pertanian bisa dimanfaatkan dan 
membantu petani. Contohnya komoditas pertanian yang 
berorientasi ekspor seperti beras merah, kopi, dan vanila. 
“Keberhasilan satu SRG akan dicontoh SRG yang lain. 
Seperti di Cianjur dengan beras mentik wanginya atau di 
Aceh dengan produk kopinya. Petani di sana berbondong-
bondong menitipkan komoditas di SRG,” ujar Wisnu seperti 
dilansir gatra.com (4/12/2018).

Memang, keberhasillan SRG ditentukan banyak faktor. Yang 
sangat penting adalah adanya kerjasama sinergis berbagai 
pihak dan niat tulus untuk membantu para petani khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta perekonomian nasional. 
Semoga. 
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Kelola Persaingan 
dengan Vietnam 
Bappebti Resmikan 
SRG Lada di Toboali

Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, 
didampingi Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, Plt Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Sahudi 
meresmikan Gudang SRG serta Literasi Kebijakan Sistem 
Resi Gudang di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, 
Kamis (23/5).

Selain komoditi timah, Bangka memang dikenal sebagai 
penghasil lada dengan kualitas terbaik dunia. Lada dari 
Bangka juga telah memiliki sertifikasi Indikasi Geografis 
yaitu Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) dengan 
pangsa pasar global mencapai 37 persen yaitu sekitar 40 
ribu ton (International Pepper Community/IPC-2017)

Kepala Bappebti menjelaskan secara global Indonesia 
mendapatkan saingan ketat dari Vietnam dalam merebut 
pasar lada dunia. Harga lada sendiri mengalami fluktuasi 
yang cukup signifikan. Karena itu perlu adanya tata 
kelola perkebunan lada yang baik untuk dapat mengatasi 
masalah produksi dan harga lada yang fluktuatif tersebut. 
Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan Sistem 
Resi Gudang (SRG). Saat ini  Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung telah memilki 3 (tiga) gudang SRG lada, yakni di 
Puding, Mangkol dan Toboali.
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OP Bawang Putih di 
Bandung

Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar 
(OP) bawang putih di Bandung, Jawa Barat, Jum’at 
(10/5). Langkah OP ini dilakukan di tiga pasar yaitu  
Pasar Kosambi, Pasar Baru, dan Pasar Astana Anyar.

 Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
yang hadir pada operasi ini menyatakan Kementerian 
Perdagangan menggelontorkan bawang putih 
sebanyak 8 ton. Bawang putih tersebut dijual dengan 
harga Rp25.000/kg dengan minimal pembelian 20 kg.

Staf Ahli Kemendag 
Terjun ke Pasar di 
Manokwari 

Kementerian Perdagangan memastikan pasokan 
barang kebutuhan pokok di Manokwari, Papua Barat, 
tersedia cukup dengan harga yang terjangkau. Staf 
Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, 
Sutriono Edi, yang mewakili Kemendag langsung 
meninjau pasar, Jum’at (3/5).

Informasi dari hasil pantauan, pasokan beras di gudang 
Bulog Divre Manokwari mencapai 601.000 ton, cukup 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran, 
bahkan sampai 10 bulan ke depan. Di samping itu, 
tersedia pula gula pasir sebanyak 6.663 ton, dan minyak 
goreng sebanyak 41.000 liter. 

Harga bapok di Pasar Wosi relatif stabil, kecuali 
bawang putih, bawang merah, dan cabai merah besar 
yang mengalami kenaikan harga.
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Kepala Bappebti: 
Harga Bapok di 
Yogyakarta Stabil

“Hasil pantauan kita, harga barang kebutuhan 
pokok relatif stabil, bahkan beberapa komoditas 
cenderung turun, seperti bawang merah, cabai 
merah, dan cabai rawit. Harga bawang putih juga 
sudah mulai mengalami penurunan jika dibandingkan 
beberapa minggu sebelumnya, walaupun belum 
kembali pada kondisi harga normal kurang lebih 
Rp25.000/kg di tingkat eceran,” ujar Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 
Indrasari Wisnu Wardhana, saat melakukan 
pemantauan langsung ke Pasar Beringharjo, 
Yogyakarta, Kamis, (2/5).

Peninjauan ini dilakukan Kementerian 
Perdagangan untuk memastikan stabilitas harga 
dan ketersediaan pasokan bahan pokok di seluruh 
wilayah Indonesia menjelang puasa dan lebaran 
2019.

Pemantauan Stabilitas 
Harga Bapok di Ritel 
Modern

Selain pasar-pasar tradisional Kementerian 
Perdagangan juga melakukan pemantauan ke ritel 
modern, diantaranya Superindo dan Gudang Grosir 
Lottemart di  Yogyakarta. Inspektur III Kemendag 
Irpan Ganda Putra memeriksa langsung ketersediaan 
bahan pokok di ritel modern ini. 

Kesimpulannya harga jual bahan pokok tergolong 
aman dan sudah sesuai HET/harga acuan. Misalnya, 
beras premium Rp11.600--12.800/kg, gula 
Rp11.250--12.500/kg, minyak goreng kemasan 
sederhana Rp11.000/liter, daging beku Rp75.900--
80.000/kg.
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Persetujuan Indonesia 
dan Anggota EFTA

Pertemuan Indonesia dengan 
negara-negara EFTA (IE-CEPA) 
membuahkan hasil yang bagus. Dewan 
Federal Swiss telah menerbitkan 
dokumen resmi terkait perjanjian 
kemitraan ekonomi komprehensif 
antara Indonesia dan negara-negara 
EFTA (IE-CEPA) dan diajukan ke 
Parlemen Swiss pada Rabu (22/5) 
waktu setempat, untuk mendapatkan 
persetujuan. 

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto 
Lukita menyampaikan, langkah yang 
dilakukan Swiss ini merupakan hasil 
tindak lanjut pertemuan bilateral 
dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan, 
dan Penelitian Swiss, Guy Parmelindi, 
9 Mei 2019 lalu di Bern, Swiss. “Hal 
tersebut merupakan kabar baik dari 
Swiss dan menunjukkan keseriusan 
penyelesaian proses ratifikasi IE-
CEPA, sekaligus menandakan 
bahwa negara-negara EFTA (Swiss, 
Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein) 
menjadi kelompok negara-negara 
Eropa pertama yang memiliki 
perjanjian perdagangan bebas dengan 
Indonesia,” ujar Mendag Enggar. 

Sebelumnya Indonesia dan negara-
negara EFTA menandatangani IE-
CEPA pada 16 Desember 2018 
di Jakarta. Mendag menjelaskan, 
perjanjian ini akan meningkatkan 
akses pasar dan kepastian hukum 
di bidang perdagangan barang 
dan jasa bagi Indonesia dan EFTA. 
Selain itu, perjanjian juga mencakup 
berbagai ketentuan mengenai 
investasi, perlindungan kekayaan 
intelektual, penghapusan hambatan 
non tarif, termasuk ketentuan sanitasi 
dan fitosanitasi, kompetisi, fasilitasi 
perdagangan, perdagangan dan 
pembangunan berkelanjutan, serta 
kerja sama ekonomi. 

“Dengan adanya IE-CEPA ini, ke 
depannya diharapkan Indonesia 
dan Swiss dapat meningkatkan 
perdagangan bilateral yang saling 
menguntungkan. Kita juga berharap 
Swiss dapat meningkatkan investasinya 
di Indonesia,” kata Mendag. 

Harga Referensi 
CPO dan Kakao 
Turun, Bagaimana 
Bea Keluarnya? 

Harga referensi minyak sawit 
atau Crude Palm Oil (CPO) untuk 
penetapan Bea Keluar (BK) periode 
Juni 2019 sebesar USD 547,17/
MT, melemah 4,56 persen atau 
USD 26,14 dari periode Mei 2019 
yang tercatat sebesar USD 573,31/
MT.  “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 Juni 2019,” kata 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan 
Oke Nurwan. 

Sementara itu, harga referensi biji 
kakao pada Juni 2019 sebesar USD 
2.327,27/MT turun 0,03 persen atau 
USD 0,78 atau dari bulan sebelumnya 
yaitu sebesar USD 2.328,05/MT. Hal 
ini berdampak pada melemahnya HPE 
biji kakao pada Juni 2019 menjadi 
USD 2.044/MT, turun 0,04 persen 
atau USD 1 dari periode sebelumnya 
yaitu sebesar USD 2.045/MT. 

Penurunan harga referensi dan HPE 
biji kakao disebabkan melemahnya 
harga internasional.  Namun penurunan 
ini tidak berdampak pada BK biji kakao 
yang tetap 5 persen. 
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CPO Terus 
Dirundung Koreksi 
Harga

Biasanya bulan Ramadan harga-
harga membaik. Tetapi yang dialami 
komoditi CPO (Crude Palm Oil) 
pada tahun ini justru kebalikannya. 
Harga CPO terkoreksi, seperti dirilis 
Bloomberg, harga CPO untuk kontrak 
pengiriman Juni 2019 di Malaysia 
Derivative Exchange, Rabu (8/5), 
berada di level RM 2.024 per metrik 
ton. Harga tersebut turun sebanyak 
0,78 persen dari harga CPO 
sebelumnya RM 2.040 per metrik ton.

Emas Naik Karena 
Perang Dagang AS-
Cina

Situasi perang dagang Cina-AS 
berdampak terhadap perkembangan 
harga emas. Kali ini dampaknya 
positif. Berdasarkan data Bloomberg, 
Jumat (10/5) pukul 18.55 WIB, harga 
emas untuk pengiriman Juni 2019 di 
Commodity Exchange menguat 0,18 
persen  ke USD 1.286,28 per ons 
troi dari harga kemarin pada USD 
1,284,08 per ons troi. Sepekan harga 
komoditi ini menguat 0,56 persen 
sejak penutupan pasar Jumat (3/5) di 
level US$ 1.279 per ons troi.

Diprediksi harga emas berpeluang 
bergerak naik dalam jangka pendek 
seiring meningkatnya permintaan 
terhadap aset safe haven di balik 
memburuknya hubungan dagang 
antara AS dengan Cina.

Pada perdagangan selanjutnya 
diperkirakan harga emas bakal berada 
di level support USD 1.280, USD$ 
1.275, dan USD 1.269 per ons troi. 
Sementara level resistance antara 
USD 1.288, USD 1.293, dan USD 
1.299 per ons troi.

Sebelumnya, pada awal pekan ini 
harga CPO mencapai titik terendah 
dalam lima bulan terakhir dengan 
koreksi 2 persen di level RM 1.984 
per metrik ton. Hal ini terjadi imbas dari 
perang dagang AS-Cina. Cina sendiri 
dikenal sebagai konsumen minyak 
sawit global.

Analis Asia Trade Point Futures, Deddy 
Yusuf Siregar, menilai secara umum 
harga CPO  dalam tren melemah 
pada tahun ini. Sebab, impor CPO 
ke Cina akan dipangkas dan dialihkan 
jadi minyak kedelai dari AS. Masalah 
lain yang juga cukup berat adalah 
Uni Eropa yang terus melancarkan 
kampanye hitam terhadap lahan sawit 
di Indonesia yang dianggap ilegal 
karena berada di kawasan hutan 
lindung dan membuat emisi udara 
sebagai pemicu pemanasan global.

Deddy memprediksi harga CPO dalam 
bulan Mei berada di level RM 1.980-
RM 2.090 per metrik ton.
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Melemahnya Ekspor 
Dorong Defisit April 
2019

Neraca perdagangan bulan April 
2019 mengalami defisit sebesar USD 
2,5 miliar dibandingkan Maret lalu yang 
mengalami surplus sebesar USD 0,7 
miliar. “Defisit neraca perdagangan 
bulan April 2019 disebabkan 
melemahnya ekspor akibat penurunan 
permintaan global,” ujar Kepala Badan 
Pengkajian dan Pengembangan 
Perdagangan, Kasan. 

Kasan menjelaskan defisit bulan April 
disebabkan meningkatnya defisit 
neraca perdagangan migas dari USD 
0,4 miliar pada bulan lalu menjadi 
sebesar USD 1,5 miliar pada April 
2019. Neraca perdagangan nonmigas 
juga menurun dari surplus USD 1,1 
miliar menjadi sebesar USD 1,0 miliar. 
“Negara-negara mitra dagang seperti 
Amerika Serikat, India, Filipina, Belanda, 
dan Malaysia menyumbang surplus 
perdagangan nonmigas terbesar 
selama April 2019, yang secara total 
sebesar USD2,0 miliar. Sementara 
Cina, Thailand, Jepang, Australia, dan 
Korea Selatan menyumbang defisit 
perdagangan nonmigas terbesar yang 
secara total mencapai USD 3,0 miliar,” 
jelas Kasan.

Secara kumulatif, neraca perdagangan 
periode Januari-April 2019 masih 
mengalami defisit sebesar USD 2,6 
miliar. Hal ini disebabkan besarnya 
defisit neraca perdagangan migas yang 
mencapai USD 2,8 miliar, sedangkan 
neraca perdagangan nonmigas hanya 
menyumbang surplus sebesar USD 
0,2 miliar. 

Secara kumulatif, total impor selama 
Januari—April 2019 mencapai USD 
55,8 miliar, atau mengalami penurunan 
7,2 persen dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu yang mencapai USD 
60,1 miliar. Penurunan impor tersebut 
dipicu oleh menurunnya permintaan 
impor migas yang cukup signifikan, 
yaitu sebesar 22,8 persen, serta impor 
nonmigas yang juga turun sebesar 4,5 
persen. 

Respons Terhadap 
Trump Harga Minyak 
Dunia Membaik

Walau Presiden AS Donald Meski 
Trump tetap akan menaikkan tarif 
impor terhadap produk-produk Cina 
sebesar 25 persen, namun di sisi 
lain Trump menyatakan bahwa dirinya 
dan Presiden Cina Xi Jinping masih 
akan terus melakukan upaya untuk 
mencapai kesepakatan.

Pernyataan tersebut direspon positif 
oleh para pelaku pasar dan menjadi 
sentimen positif untuk harga minyak 
dunia. Mengutip Bloomberg, pada 10 
Mei 2019 pukul 19.39 WIB, harga 
minyak West Texas Intermediate 
(WTI) untuk pengiriman Juni 2019 
di New York Mercantile Exchange 
berada di USD 61,90 per barel, naik 
0,32 persen jika dibandingkan dengan 
harga kemarin pada USD 61,70 per 
barel.

Analis Monex Investindo Futures, Dini 
Nurhadi Yasyi, sebagaimana dikutip 
kontan.co.id memprediksi—pada 
perdagangan selanjutnya—harga 
minyak berada di kisaran support 
harga USD 61,60, USD 61,10  dan 
USD 60,60 per barel. Sementara 
level resistance berada pada USD 
62,70, USD 63,20 dan USD 63,60 
per barel.
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Primaniyarta dan 
Primaduta Award 
2019 untuk Dorong 
Ekspor Nonmigas 

Kementerian Perdagangan terus 
mendorong peningkatan ekspor 
nonmigas, diantaranya dengan 
memberikan apresiasi kepada para 
pelaku ekspor berprestasi dan juga 
pembeli internasional yang telah 
menjadi mitra kerja secara kontinyu 
melalui penyelenggaraan Primaniyarta 
dan Primaduta Award 2019.

Dirjen Pengembangan Ekspor 
Nasional, Arlinda, mengungkapkan 
bahwa optimisme Indonesia pada 
perdagangan global masih tinggi karena 
memiliki eksportir-eksportir tangguh 
dan juga semakin meningkatnya 
loyalitas pembeli produk Indonesia 
(10/5). “Kedua penghargaan ini 
adalah bentuk apresiasi kami kepada 
eksportir dan importir luar negeri 
di kala perdagangan dunia masih 
lesu dan semakin ketat persaingan 
pasar. Dari konsistensi para penerima 
penghargaan Primaniyarta dalam 
menjaga kinerja ekspornya, masih ada 
harapan untuk terus menumbuhkan 
ekspor Indonesia,” ungkap Arlinda. 

Primaniyarta Award merupakan 
penghargaan tertinggi yang diberikan 
pemerintah untuk para eksportir 
berprestasi dalam meningkatkan nilai 
ekspornya secara berkesinambungan. 
Sedangkan Primaduta Award 
diberikan kepada para pembeli produk 
Indonesia dari luar negeri yang dalam 
lima tahun terakhir secara kontinyu 
dan loyal membeli produk Indonesia 
dengan trend meningkat. Dengan 
pemberian penghargaan ini diharapkan 
importir dapat terus mempromosikan, 
meningkatkan jumlah, dan memperluas 
jenis produk Indonesia yang diimpor.

Yen Alternatif Safe 
Haven

Sempat melemah pada Kamis 
(16/5), mata uang Jepang yen kembali 
menguat di perdagangan akhir pekan 
(Jum’at, 17/5). Ini disebabkan perang 
dagang AS-Cina yang diperkirakan 
makin meluas membuat permintaan 
terhadap yen sebagai safe haven 
kembali meningkat.

Presiden AS Donald Trump berencana 
akan menaikkan bea masuk impor 
mobil. Walau ada wacana untuk 
menunda penerapan bea impor 
tersebut selama enam bulan, namun 
keputusannya masih belum pasti dan 
hal ini menimbulkan spekulasi. 

Yen dikenal sebagai mata uang safe 
haven, lebih safe haven dari dolar 
Amerika Serikat (AS), terlihat ketika 
kondisi pasar global tidak stabil 
mata uang Jepang ini selalu unggul. 
Mengutip kuotasi MetaTrader 5, pada 
pukul 20:30 WIB yen diperdagangkan 
pada kisaran 109,62/USD, lebih kuat 
dari penutupan Kamis 109,83/USD.
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I ndonesia invited member countries of the OECD 
(Organization for Economic Cooperation and 

Development) to invest in Indonesia in the field of 
information and communication technology.

Minister of Trade’s Special Staff for International 
Trade Strategic Issues, Lili Yan Ing, conveyed this 
in the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) Ministerial Council Meeting 
(MCM) May 22, 2019 in Paris, France. Lili Yan Ing is the 
Chairperson of the Indonesian Delegation at the event 
which will last until May 23, 2019.

Lili said, the development of digital trade in Indonesia 
is projected to grow eightfold in the next 5 years with a 
total value of USD 8 billion in 2017 to USD 65 billion 

Indonesia Invites OECD 
Countries to
Invest in Information 
Technology

International Price 
Fluctuations Affect 
HPE Mining Products in 
May

T he Minister of Trade has set Export Benchmark 
Prices (HPE) for mining products subject to out-

of-duty periods in May 2019 through Minister of Trade 
Regulation No. 31 of 2019. Compared to HPE for the 
April 2019 period there are several commodities that 
have changed.

“HPE of some mining products has increased and 
decreased. This is due to fluctuations in international 
prices, “said the Director General of Foreign Trade, 
Ministry of Trade, Oke Nurwan.

In the press release of the Ministry of Trade dated 
May 2, 2019, a number of mining products subject to 
export duties are copper concentrate, iron concentrate, 
laterite iron concentrate, iron sand concentrate, iron 
sand concentrate pellet, manganese concentrate, lead 
concentrate, zinc concentrate, ilmenite concentrate, 

by 2022. This potential needs to be seen and known by 
OECD countries so that they are interested in invest in 
Indonesia.

“Investment in information and communication 
technology is expected to minimize inequality generated 
by the digital economy, both at the domestic and global 
level,” Lili said in a press release published by the 
Kemendag.go.id website (5/22/2019).

This year’s OECD MCM raised the theme “Harnessing 
Digital Transition for Sustainable Development: 
Opportunities and Challenges”. The meeting was 
attended by ministers and senior officials from around 
50 countries consisting of 36 OECD member countries 
and several partner countries. A number of issues that 
are the focus of the discussion include digital security, 
privacy, consumer protection, data flow, and digital 
inequality.

concentrate rutile, nickel and bauxite which have been 
washed.

The basic HPE price calculation for iron concentrate 
commodities, laterite iron concentrate, iron sand 
concentrate, manganese concentrate, ilmenite 
concentrate, and rutile concentrate is based on 
Asian Metal prices. Copper concentrates, iron sand 
concentrate pellets, lead concentrates, zinc, nickel 
and bauxite concentrates are based on the price of the 
London Metal Exchange (LME). 
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The Government Commits 
to Provide 
Basic Needs at Affordable 
Prices

T he government affirms its commitment to provide 
basic necessities at affordable prices during 

Ramadhan and ahead of Eid al-Fitr 2019. This is realized, 
among others, by organizing the 2019 Ramadan Bazaar 
by the Ministry of Trade in a number of cities. At the 
bazaar, basic goods are sold at relatively cheap prices.

“The government, particularly the Ministry of Trade, is 
committed to maintaining price stability and availability 
of basic commodities. This is certainly inseparable 
from the support of business people, who implement 
Government policies so that commodity prices are 
maintained,” said Secretary General of the Ministry 
of Trade Karyanto Suprih at the opening of the 
2019 Ramadan Bazaar Depok, West Java, Monday 
(05/20/2019).

The Ramadan 2019 Bazaar at the Trade Education 
and Training Center (Pusdiklat), Depok, West Java, 
runs for two days (20--21 May 2019). A similar activity 
was previously held in Bandung on May 16-17 2019. 
Furthermore, a similar bazaar will be held in Jakarta. 

April 2019 Trade Balance 
Deficit

T he export and import balance in April 2019 shows 
a quite high deficit of USD 2.5 billion. This figure is 

far down compared to last month which experienced 
a surplus of USD 0.7 billion. The Head of the Trade 
Assessment and Development Agency, Ministry of 
Trade, Kasan, stressed, during April 2019 there was a 
weakening of exports due to a decline in global demand.

In a press release of the Ministry of Trade (May 22, 
2019), the April deficit was mainly due to the increase 
in the oil and gas trade balance deficit from USD 0.4 
billion in the previous month to USD 1.5 billion in April 
2019. Meanwhile, the non-oil and gas trade balance 
also declined, from a surplus of USD 1.1 billion to USD 
1.0 billion.

“Trade partner countries such as the United States, India, 
the Philippines, the Netherlands and Malaysia contributed 
the largest non-oil and gas trade surplus during April 2019, 
which in total amounted to USD 2.0 billion. Meanwhile, 
China, Thailand, Japan, Australia and South Korea accounted 
for the largest non-oil and gas trade deficit which reached a 
total of USD 3.0 billion, “Kasan explained.

The weakening of exports was due to a decline in oil and 
gas exports by 37.1 percent and a decline in non-oil and gas 
exports by 11.0 percent. “Cumulatively, exports from January 
to April 2019 amounted to USD 53.2 billion, a decrease 
of 9.4 percent compared to January-April 2018,” Kasan 
continued. 
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M. Zaki Mahasin
Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

U ntuk meningkatkan mutu dan kapital 
petambak garam, pemerintah 

menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) 
di wilayah penghasil garam. Bagaimana 
pelaksanaannya, berikut penjelasan M. 
Zaki Mahasin, Kasubdit Pemanfaatan 
Air Laut dan Biofarmakologi, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam 
wawancara khusus dengan Buletin 
Bappebti.

Sistem Resi 
Gudang Dan 
Manajemen 
Stok Garam
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Buletin Bappebti: Bagaimana gambaran 
petambak garam kita?

M. Zaki Mahasin: Pada komoditi garam ada 
proses di hulu dan di hilir. Selama ini petambak 
fokus di hulu, pada produksi. Yang jadi persoalan 
adalah di hilir petambak tidak memiliki manajemen 
stok. Komoditi garam itu sangat tergantung 
dengan iklim. Ketika panasnya panjang dan panen 
bagus mereka punya banyak stok. Ketika hujan 
banyak turun mereka tidak punya stok, sementara 
pedagang yang membeli garam, mereka tidak 
mau tahu, yang penting kontrak mereka terpenuhi. 
Nah, manajemen stok inilah yang diperlukan. 
Dengan manajemen stok nantinya garam bisa 
dikapitalisasi.

Buletin Bappebti: Apa yang dimaksud 
kapitalisasi garam?

M. Zaki Mahasin: Petambak kan punya stok 
garam, tapi ketika garam tersebut tidak dikelola 
dengan skema Sistem Resi Gudang atau SRG, 
maka garam tersebut tidak bisa dikapitalisasi, 
tidak bisa diuangkan. Dengan skema SRG kita 
dorong petambak untuk main dikapitalisasi stok. 
Itu makanya kami menginisiasi pembangunan 
gudang SRG dengan bantuan teman-teman 
Bappebti.

Sekarang sudah ada 18 gudang garam 
nasional (GGN) dan 7 gudang sudah punya izin 
mengeluarkan resi gudang. Sejak dimulai awal 
2019 sudah ada resi gudang senilai Rp785 
juta yang diterbitkan. Dan perlu diketahui bahwa 
semua gudang tersebut dikelola oleh koperasi. 
Lokasi di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, 
Tuban, Pamekasan, dan Pangkep (Sulawesi).

Buletin Bappebti: Kenapa pengelola 
gudang SRG garam itu koperasi? Apa 
pertimbangannya?

M. Zaki Mahasin: Selama ini gudang-gudang 
garam yang memenuhi SNI (Standar Nasional 
Indonesia) itu baru dimiliki oleh PT Garam. Kita 
menginisiasai gudang yang dikelola oleh koperasi, 
karena memang mandat UU-nya adalah koperasi. 
Aturan di Bappebti juga menyatakan bahwa 
pengelola gudang itu adalah BUMN, BUMD atau 
Koperasi. Jadi kita pakai koperasi.

Buletin Bappebti: Mengenai petambak garam 
sendiri, kondisinya sama dengan petani padi?

M. Zaki Mahasin: Sama saja, di petambak garam 
juga ada ijon dan sebagainya. Bedanya, pada 
garam panen saat musim kemarau sedangkan di 
petani padi saat musim hujan. Jadi berkebalikan. 
Ketika petambak makmur, petani paceklik. Begitu 
sebaliknya ketika petambak menjual panci 
dapurnya, petani sedang makmur karena panen. 

Petambak garam mengalami musim panen pada 
bulan Agustus, September, Oktober. Selain 
bulan-bulan tersebut, Jika stok garamnya cukup 
mereka akan trading stok-nya. Kalau tidak ada 
stok mereka melakukan pekerjaan yang lain. Tapi 
ada catatan ya, kalau panennya bagus petambak 
garam bisa bertahan hidup sampai setahun. Tapi 
itu untuk petambak dengan lahan sekitar 2 hektar. 
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Buletin Bappebti: Secara komoditi apa perbedaan 
dan persamaan petani dan petambak?

M. Zaki Mahasin: Di petani padi lifetime-nya pendek 
(6 bulan-1 tahun). Kalau garam bisa sampai 10 
tahun bertahan. Garam cukup disimpan di gudang 
dengan suhu kamar. Bertahan lama, asal jangan 
ada banjir saja. Jadi lebih sederhana dibandingkan 
dengan petani. 

Persamaannya, petambak juga main di lahan sempit, 
sehingga biaya per satuannya menjadi lebih tinggi. 
Karena lahannya sempit, maka petambak kita jadi 
kurang bisa bersaing. Padahal garam (NaCl) akan 
lebih baik kalau pengendapannya berlangsung di 
lahan yang luas.

Karena itulah kami menerapkan skema integrasi 
lahan, yang pengertiannya hampir sama dengan 
corporate farming pada lahan pertanian. Melalui 
skema integrasi lahan kami mengarahkan petambak 
untuk bergabung dengan petambak lainnya sampai 
luasan minimal 15 hektar. Jadi mereka berkelompok. 
Lalu kita jadikan mereka bergabung dalam koperasi. 
Dengan penggabungan luasan produksi seperti 
itu akan terjadi kenaikan produksi maupun kualitas 
minimal 30 persen, dan hal ini sudah kami lakukan 
di lokasi-lokasi gudang SRG. Sampai saat ini sudah 
3.000 hektar (sejak 2017) lahan petambak yang 
sudah kita integrasikan.

Buletin Bappebti: Dari sisi SRG sendiri 
bagaimana?

M. Zaki Mahasin: Nah, dari integrasi lahan itu 
kemudian kita arahkan agar mereka memproduksi 
garam yang lebih bermutu, misalnya tipe K2, agar 
bisa masuk dalam kualifikasi SRG. Selanjutnya, 
setelah garam masuk gudang kita akan carikan 
market. Nanti market yang akan berhubungan 
langsung dengan koperasi.

Buletin Bappebti: Berapa produksi garam nasional 
saat ini?

M. Zaki Mahasin: Produksi kita baru 2-2,5 juta ton 
per tahun, sementara kebutuhan nasional 5 juta 
ton/tahun untuk garam konsumsi. Untuk garam 
non konsumsi guna memenuhi kebutuhan pabrik 
(misalnya untuk membuat kaca) masih dipenuhi dari 
impor, karena kualitas garam rakyat masih belum 
memenuhi syarat untuk pabrik.
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Buletin Bappebti: Target KKP bagaimana?

M. Zaki Mahasin: Gudang yang ada akan kita 
resigudang-kan semua, saat ini ada 18 gudang. 
Target 2019 ini akan ditambah 6 lagi, sehingga akan 
menjadi 24 gudang SRG. Sementara itu gudang-
gudang rakyat kita akan revitalisasi sehingga bisa 
menjadi minimal gudang tipe C. Nantinya rakyat 
akan menyimpan di gudang mereka sendiri, tapi 
bisa di-resigudang-kan (mendapat pinjaman dana 
dari bank). Totalnya ada 7.000 gudang rakyat. Untuk 
itu kita lakukan secara bertahap, misalnya 1 persen 
dulu yang direvitalisasi. 

Buletin Bappebti: Harapan KKP dengan 
pelaksanaan SRG Garam ini?

M. Zaki Mahasin: Pertama, kami ingin ada 
manajemen stok yang baik, sehingga kebutuhan di 
hilir bisa dipenuhi. Kedua, kita ingin petambak punya 
bargaining position yang baik. Terutama ketika 
mereka berhadapan dengan industri. Selama ini 
petambak yang punya stok, tapi karena manajemen 
stoknya tidak bagus, posisi tawar mereka terhadap 
pembeli jadi lemah. Mereka ingin jual cepat, misalnya, 
karena kebutuhan rumah yang harus dipenuhi.

Nah, biar mereka bisa tunda jual mereka harus pakai 
resi gudang. Tapi ini juga harus diiringi dengan 
manajemen stok garam yang bagus.
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Anjloknya Harga 
Batu Bara
Komoditi batu bara mengalami pelemahan harga paling 
parah tahun 2019 ini. Pada awal tahun 2019 harganya 
USD 99,9/metrik ton, pada akhir Mei 2019 harga batu 
bara acuan Newcastle anjlok hingga 25,18 persen. 
Tercatat untuk  kontrak pengiriman Agustus di bursa 
Intercontinental Exchange (ICE) ditutup pada level USD 
74,75/metrik ton.

Anjloknya harga batubara disebabkan perlambatan 
ekonomi global sebagai dampak terjadinya perang 
dagang AS-Cina yang masih saja berlanjut. AS 
menaikkan tarif hingga 25 persen terhadap produk 
Cina senilai USD200 miliar, sementara Cina melakukan 
pembalasan dengan mengenakan bea tambahan 5 
persen hingga 25 pada aneka produk AS senilai USD60 
miliar.

Kondisi seperti ini bisa jadi akan berisiko terhadap 
permintaan energi  yang berasal dari batubara, bahkan 
tidak mungkin harga batubara akan terkontraksi.  Di 
sisi lain produksi batu bara domestik  Cina sendiri kian 
meningkat. Biro Statistik Nasional Cina mengatakan 

Nasib Buruk Juga 
Menimpa CPO
Nasib kurang baik kali ini juga menimpa komoditas 
CPO. Sejak awal tahun 2019, harga kontrak pembelian 
CPO berjangka di bursa Malaysia Derivatives Exchange 
melemah 3,06 persen. Harga CPO untuk acuan kontrak 
pengiriman bulan Agustus berada pada posisi MYR 
2.056/ton.

Melemahnya harga CPO kali ini disebabkan suplai 
yang melimpah. Tercatat pada akhir 2018, cadangan 
minyak sawit Malaysia melonjak hingga 3,21 juta ton 
dan merupakan yang tertinggi dalam 19 tahun terakhir.  
Masalah lain adanya ancaman penurunan permintaan 
CPO dari Uni Eropa akibat peraturan baru yang 
melarang penggunaan sawit sebagai campuran biosolar 
pada tahun 2030 mendatang.  Tekanan lainnya adalah 
stok kedelai AS yang melimpah karena Cina mengurangi  
pembelian kedelai  sebagai salah satu balasan perang 
dagangnya dengan AS. Seperti diketahui CPO dan 
minyak kedele bersifat subtitusi sehingga harga 
keduanya akan saling mempengaruhi.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190604145817-17-76715/kiner-
ja-komoditas-ri-batu-bara-cpo-menyedihkan-karet-kuat

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190604145817-17-76715/kiner-
ja-komoditas-ri-batu-bara-cpo-menyedihkan-karet-kuat

Harga Batu Bara Newcastle Berjangka

(US$/Metrik Ton)

Harga Minyak Sawit Mentah Berjangka

(MYR/ton)

bahwa tahun 2019 akan ada kapasitas produksi batu bara 
tambahan sebesar 194 juta ton yang siap untuk digarap.  
Cina merupakan konsumen dan produsen batu bara terbesar 
di dunia yang akan sangat mempengaruhi keseimbangan 
fundamental (supply-demand) di pasar global.
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K opi sudah menjadi “minuman wajib” bagi 
masyarakat. Dimana-mana di belahan dunia 

terdapat kedai-kedai kopi yang menawarkan minuman 
sedap berwarna hitam itu, baik disajikan panas maupun 
dingin. Soal panas dingin ini saat ini menjadi masalah 
besar karena harga kopi sedang anjlok sampai pada titik 
paling rendah selama hampir 10 tahun terakhir.

Berdasarkan laporan bulanan Organisasi Kopi 
Internasional (International Coffee Organization/
ICO), sepanjang Maret 2019, harga rata-rata kopi 
berdasarkan indikator komposit ICO turun 3,1 persen 
menjadi USD 97,50 per pon. Harga kopi menyentuh 
level tertingginya pada USD 99,61 sen per pon pada 
awal Maret lalu. Adapun level rendahnya berada pada 
kisaran USD 96,23 sen per pon pada 22 Maret 2019.

Laporan ICO menyebutkan bahwa prospek panen besar 
dari Brasil untuk periode 2019/2020 dan meningkatnya 
ekspor bulanan 2018/2019 dibandingkan tahun 
sebelumnya berkontribusi pada pelemahan harga 
kopi tahun ini. Khusus untuk Brasil, harga kopi untuk 
semua kelompok indikator juga jatuh, antara lain harga 
kopi Brazilian Naturals melemah 4,2 persen menjadi 
USD 95,81 sen per pon, paling lemah sejak Juli 2006. 
Harga kopi untuk Colombian Milds pun berkurang 2,1 
persen menjadi USD 125,23 sen per pon. Begitu pula 
harga kopi Other Milds jatuh 3,6 menjadi USD 128,89 
sen per pon. Sebaliknya, pengiriman kopi dalam 5 
bulan pertama dalam periode 2018/2019 meningkat 
signifikan sebanyak 6,2 persen menjadi 52,27 juta 
kantong dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal 
tersebut menunjukka bahwa suplai kopi berlimpah di 
pasar kopi global.

Bagaimana kopi Indonesia sendiri?

Produksi kopi di Indonesia diprediksi bakal meningkat. 
Mengutip Bloomberg, panen kopi di Indonesia dapat 
mencapai 11,5 juta kantong atau setara dengan 
690.000 metrik ton, dalam beberapa bulan mendatang. 
Cuaca yang mendukung dan curah hujan yang tidak 
terlalu tinggi mendorong produksi kopi menjadi posisi 
yang terbaik. Diperkirakan panen kopi dimulai pada 
bulan April dan akan mencapai puncaknya pada bulan 
Juni atau Juli. 

Untuk diketahui, Indonesia merupakan produsen biji 
kopi robusta terbesar ketiga di dunia dengan daerah 
penghasil utama Provinsi Lampung, Bengkulu, dan 
Sumatra Selatan yang menghasilkan sekitar 75 persen 
dari total produksi di Indonesia 

Sementara itu, pasokan kopi global yang melimpah telah 
menambah tekanan pada harga dunia. Harga acuan 
kontrak berjangka arabika yang diperdagangkan di New 
York turun menjadi 88 sen per pon bulan ini, terendah 
sejak 2005. Adapun harga kontrak berjangka robusta di 
London merosot ke USD 1.290 per ton, terlemah dalam 
sembilan tahun. Pada perdagangan Jumat (17/5/2019), 
harga kopi robusta untuk pengiriman Juli turun 1,1 
persen menjadi USD 1.321.

Dengan kondisi harga kopi dunia yang sedang turun, 
tampaknya para petani dan pedagang kopi di Indonesia 
akan lebih fokus menjual kopi di dalam negeri. Harga 
kopi yang anjlok saat ini harus pula disikapi dengan 
bijak, jangan emosional seperti petani di Kolombia yang 
banyak beralih ke komoditi lain.

Harga Kopi Anjlok 
Bikin Panas Dingin

Sayadi Pengamat Komodit i
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WPB Ujung Tombak 
Pialang Berjangka

D alam perdagangan berjangka komoditi (PBK) dikenal 
istilah WPB singakatan dari Wakil Pialang Berjangka. Di 

dalam Peraturan Bappebti nomor 2 tahun 2018 tentang izin 
WPB dijelaskan bahwa Wakil Pialang Berjangka adalah orang 
perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang 
Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka. 
Sederhananya, Pialang Berjangka adalah perusahaan (badan 
hukum) dan WPB adalah wakil dari perusahaan perdagangan 
berjangka (perorangan), atau dalam dunia saham mirip dengan 
broker saham.

Untuk menjadi seorang WPB harus memenuhi persyaratan 
antara lain lulus ujian WPB dan mendapat izin dari Bappebti 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bappebti nomor 
2 tahun 2018:

(1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat 
dilakukan oleh orang perseorangan setelah mendapat izin 
sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti. 

(2) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya diberikan 
kepada orang perseorangan yang telah lulus Ujian Profesi 
Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh 
Bappebti. 

(3) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan domisili 
kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil 
Pialang Berjangka tersebut dipekerjakan.

Sebagai ujung tombak pemasaran perusahaan, seseorang 
yang sudah memiliki izin sebagai WPB wajib kemudian harus 
mengikuti Program Pelatihan Peningkatan Profesi WPB 
(P4WPB) agar yang bersangkutan menguasai pengetahuan 
dan memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang 
Perdagangan Berjangka. 

Untuk informasi lebih lanjut klik:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2018_08_01_v68ue63h_id.pdf

Selanjutnya, beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan 
tentang WPB ini antara lain terkait pembekuan WPB, sebagaimana 
ditetapkan pada Pasal 16: 

(1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan, 
apabila: a. kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka 
yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka 
dibekukan; b. Wakil Pialang Berjangka diajukan ke pengadilan 
karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan 
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau c. sesuai 
hasil pemeriksaan Bappebti Wakil Pialang Berjangka yang 
bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di 
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 18:

(1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut apabila: 

a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang 
Berjangka dimaksud dicabut; 

b. Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi 
bekerja di perusahaan Pialang Berjangka; 

c. tidak memenuhi total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam 
atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) 
periode P4WPB; 

d. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan 
beruntun berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan 
Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka 
dimaksud; 

e. Wakil Pialang Berjangka dimaksud dipidana berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap; 

f. Wakil Pialang Berjangka dimaksud melakukan pelanggaran 
atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi; dan/atau 

g. Wakil Pialang Berjangka dimaksud memberikan informasi atau 
keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau 
laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga 
Kliring Berjangka, atau Bappebti
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