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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Buletin Bappebti edisi bulan September 2019 ini tim redaksi 

menurunkan laporan utama mengenai Perdagangan Emas Digital. 

Seperti kita maklum bahwa sekarang adalah era digital. Semua orang 

terutama generasi muda atau disebut milenial tidak lepas dari teknologi 

digital. Perdagangan Berjangka sendiri, termasuk perdagangan 

emas, tidak lepas dari pengaruh penggunaan teknologi digital ini. 

Mengantisipasi perkembangan Perdagangan Berjangka Emas Digital, 

Bappebti mengeluarkan kebijakan yang mengatur masalah ini dengan 

tujuan agar bisnis ini memiliki kepastian hukum dan juga memberi 

kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengelutinya. 

Pada nomor ini kami juga mengeluarkan wawancara khusus dengan 

Direktur Niaga PT Timah, Purwoko, yang menjelaskan seluk beluk 

timah dan perdagangannya yang kini diperdagangkan melalui Bursa 

yakni ICDX dan JFX/BBJ. Seperti biasa kami juga menurunkan laporan 

mengenai perkembangan harga komoditi, pasar lelang komoditi, serta 

aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Bappebti dalam satu bulan 

terakhir.

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: Tjahya Widayanti, Redaktur: Nusa Eka, 
Penyunting / Editor: Sentot Kamaruddin, Muhammad Rivai Abbas, 
Apriliyanto, Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, 
Sekretaris: Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

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

D a r i  R e d a k s i

Bappebti Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti
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Bappebti Dorong 
Perdagangan 
Emas Digital
Emas selalu menarik sebagai komoditi 
perdagangan, termasuk dalam perdagangan 
berjangka. Saat ini acuan harga emas juga mudah 
diperoleh informasinya, sehingga banyak investor 
yang melakukan transaksi jual beli komoditi ini. 
Bappebti sendiri terus memantau pergerakan 
perdagangan emas ini dan mengeluarkan 
kebijakan/peraturan yang bertujuan untuk 
mendapatkan kepastian hukum dalam bisnis 
bidang ini.

S ejak zaman dahulu emas sudah dipandang sebagai 
komoditi yang berharga. Keagungan para raja juga 

banyak dilambangkan oleh emas. Begitu juga dengan 
kekayaan seseorang, sejak dahulu hingga saat ini 
mereka yang memiliki banyak emas dipandang sebagai 
orang-orang kaya.

Emas merupakan logam yang mempunyai keunikan 
tersendiri dibandingkan logam logam lainnya. Terbuat 
dari jenis logam, emas merupakan logam yang paling 
lunak dan mempunyai warna berkilau dan tidak pudar 
serta tahan terhadap korosi. Sampai hari ini emas 
merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak 
diminati untuk tujuan investasi. Di samping itu, emas juga 
digunakan sebagai standar keuangan atau ekonomi, 
cadangan devisa dan alat pembayaran yang paling 
utama di beberapa negara. Para investor umumnya 
membeli emas untuk hedging atau safe haven terhadap 
beberapa krisis termasuk ekonomi, politik, sosial atau 
krisis finansial.
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Harga emas sendiri relatif stabil dan cenderung terus 
naik. Hal ini disebabkan permintaan emas yang terus 
mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 
ke tahun, sementara cadangan emas dunia sangatlah 
terbatas. Oleh karena itu, dibeberapa negara maju 
telah menyediakan investasi alternatif berupa produk 
derivatif emas dengan menarik sejumlah margin sebagai 
jaminan transaksinya (margin trading). Baru-baru ini 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) menerbitkan peraturan untuk menjamin 
kepastian hukum dan kepastian berusaha perdagangan 
fisik emas digital di bursa Indonesia. Aturan tersebut 
tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

“Pengaturan perdagangan emas digital bertujuan 
untuk mencegah penggunaan perdagangan fisik emas 
digital untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. Selain itu, untuk menciptakan 
sarana investasi yang mudah, aman, dan terjangkau 
bagi masyarakat,” kata Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti, Selasa (17/9).

Dasar hukum penerbitan peraturan tersebut adalah 
Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah 
diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2011, 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 
2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar 
Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Dalam peraturan 
Bappebti, emas yang diperdagangkan pada pasar fisik 
adalah emas murni dengan kandungan aurum (au) 
paling rendah 99,9 persen.

Selain itu, emas yang diperdagangkan juga harus  
memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, 
logo, dan berat; dan satuan emas dalam berat, yakni 1 
gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 
gram, 250 gram, dan 1.000 gram. Emas tersebut dapat 
disimpan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh 
Pengelola Tempat Penyimpanan emas yang memiliki 
persyaratan tertentu. 

Dijelaskan bahwa transaksi pasar fisik emas digital 
yang mendapat persetujuan dari Bappebti terdapat 
dua mekanisme. Pertama, mekanisme transaksi pasar 
fisik dengan penyepadanan (matching) transaksi di 
Bursa Berjangka. Kedua, mekanisme transaksi pasar 
fisik dengan penyepadanan (matching) transaksi 
di pedagang fisik emas digital, yang sarana dan 
prasarana sistem perdagangannya wajib terhubung 
langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring 
Berjangka.

Adapun, syarat untuk menjadi pedagang fisik emas 
digital yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT), memiliki sarana dan prasarana memadai untuk 
menjalankan kegiatan jual beli komoditas, menjadi 
anggota bursa berjangka dan lembaga kliring 
berjangka, memiliki perjanjian kerja sama dan mendapat 
rekomendasi dari bursa berjangka. Selain itu, memiliki 
rekening terpisah yang khusus dipergunakan untuk 
memfasilitasi perdagangan fisik emas digital serta 
melengkapi dokumen yang dipersyaratkan lainnya.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan 
masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak 
ragu lagi untuk melakukan transaksi dan menanamkan 
investasinya dalam perdagangan emas. Bappebti 
sebagai regulator berharap koridor perdagangan fisik 
emas digital ini akan mendorong pertumbuhan transaksi 
emas di Indonesia.

“Pengaturan perdagangan 
emas digital untuk mencegah 

tujuan ilegal, seperti pencucian 
uang dan pendanaan terorisme, 
menciptakan sarana investasi 

yang mudah, aman dan 
terjangkau bagi masyarakat”  

—TJAHYA WIDAYANTI
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Milenial Mulai 
Melirik Emas 
Bagi kalangan generasi milenial hal-hal yang berkaitan 
dengan digital menjadi sesuatu yang menarik, termasuk 
investasi emas digital. Sekarang sudah banyak generasi 
muda yang memulai bisnis ini, karena dengan teknologi 
internet saat ini transaksinya bisa dilakukan secara 
praktis. Agustina Fitria, Financial Planner OneShildt, 
seperti dikutip kontan.co.id menilai investasi emas digital 
memang cocok untuk kalangan milenial yang dinamis. 
Alasannya, para milenial dapat mulai berinvestasi emas 
dengan modal terjangkau.

Milenial tidak harus membeli emas satu batang 
melainkan cukup mulai dengan membeli 0.01 gram. 
Bayangkan, dengan berat emas seperti itu tentu menjadi 
sangat terjangkau harganya. Mengutip dari aplikasi 
Pegadaian Digital, harga 0.01 gram emas sekitar Rp 
7.270 per  Selasa, (3/9). Dengan begitu, millenial dapat 
mempunyai investasi emas hanya dengan menyisihkan 
uang jajan harian.

Pelaku pedagang emas digital sendiri memang sudah 
melakukan berbagai penyesuaian dengan pangsa pasar 
anak muda saat ini. Bukan hanya dari segi harga yang 
terjangkau, tapi juga dari sisi aksesibilitasnya. Dengan 
mudah milenial dapat membeli emas melalui platform 
atau aplikasi yang bisa diakses secara online. Dengan 
begitu mereka tidak perlu ke luar kantor, misalnya, untuk 
membeli emas sebagai investasi. Mereka dapat mulai 
berinvestasi emas melalui aplikasi Pegadaian Digital, 
Tokopedia, atau Bukalapak.  Karena sifatnya yang digital, 
millenial juga dapat memantau investasinya melalui 
ponsel. Jadi, mereka bisa melakukan pengecekan kapan 
dan di mana saja. Menariknya lagi, milenial juga tidak 
perlu memikirkan tempat penyimpanan emas karena 
bentuknya yang digital. Sehingga, mereka tidak perlu 
khawatir saat ingin berlibur atau pergi dinas dalam 
waktu yang lama. 
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Berinvestasi emas digital memang sangat praktis, namun 
milenial wajib selektif saat hendak mulai berinvestasi. 
Jangan sampai mereka tertipu. Karena dalam era seperti 
sekarang terdapat banyak celah yang bisa dilakukan oleh 
para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi jahatnya 
dengan memanfaatkan teknologi internet.

Selain itu mereka perlu memeriksa biaya yang dikenakan 
perusahaan kepada investor. Karena biasanya perusahaan 
mengenakan biaya seperti biaya penyimpanan, cetak 
sertifikat, dan cetak emas. Mengenai jumlah biayanya 
berbeda-beda tergantung pada masing-masing 
perusahaan. Disarankan milenial secara rutin melakukan 
top up saldo investasi emas dengan tujuan agar nilai 
investasi tidak tergerus biaya yang dikenakan perusahaan. 
Selain itu, milenial sebaiknya berinvestasi emas digital 
dalam kurun waktu satu sampai dua tahun, agar agar 
mereka dapat merasakan keuntungan dari berinvestasi 
emas ini.

Hal lain yang penting diperhatikan dalam melakukan bisnis 
dan transaksi emas digital ini adalah soal harga. Harga 
emas tidak hanya tergantung kepada situasi permintaan 
dan penawaran, atau supply dan demand. Harga emas 
juga dipengaruhi oleh situasi perekonomian secara 
keseluruhan. Misalnya, perubahan kurs mata uang. Jika 
dolar AS melemahnya biasanya akan mendorong naiknya 
harga emas dunia. Hal ini disebabkan karena para investor 
memilih untuk menjual mata uang dolar milik mereka dan 
kemudian membeli emas yang dinilai mampu melindungi 
nilai aset yang mereka miliki. Contoh lainnya adalah kasus 
yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 di mana 
harga emas terus merosot. Ketika itu bank-bank sentral di 
Eropa menyatakan akan mengurangi cadangan emasnya 
sehubungan rencana pemberlakuan mata uang euro. 
Akibatnya, harga emas langsung anjlok di sekitar 290 
dolar per troy ounce.   

Situasi ekonomi global juga sangat berpengaruh.  Diketahui 
bahwa sekitar 80 persen dari total suplai emas digunakan 
industri perhiasan. Ketika kondisi ekonomi meningkat, 
maka kebutuhan akan perhiasan cenderung naik. Hal ini 
sangat wajar, karena naiknya kesejahteraan membuat 
masyarakat ingin tampil lebih keren dengan mengenakan 
perhiasan dari emas.

Generasi milenial saat ini juga tidak lepas dari pengaruh 
mengenakan perhiasan emas. Nah, mereka juga menjadi 
target potensial dari investasi emas digital ini.  Menurut 
Head of Investment Solution Bukalapak, Dhinda 
Arisyiya, potensi pasar emas digital cukup besar, per 
Juli 2019 pengguna fitur Buka Emas sudah mencapai 
2,5 juta dari pengguna platform Bukalapak mencapai 65 
juta. “Kami targetkan pertumbuhan mencapai double digit 
hingga akhir tahun karena kami optimistis pengguna (fitur) 
Buka Emas semakin lama semakin banyak,” kata Dhinda 
dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (18/9). Kita tahu 
ada Tokopedia, Shopee dan banyak startup lainnya yang 
bakal meramaikan emas digital.
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Simak Poin 
Peraturan 
Bappebti
Jika kita simak membuka halaman peraturan Bappebti 
nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa 
Berjangka, dapat kita petik beberapa poin penting 
tentang bisnis ini, diantaranya:

- Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka atau 
Pasar Fisik Emas Digital adalah pasar fisik emas 
teroganisir yang dilaksanakan menggunakan 
sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa 
Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh 
Pedagang Fisik Emas Digital untuk jual atau beli 
Emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan 
secara digital (elektronik). 

-  Emas Digital adalah emas yang catatan kepemilikan 
emasnya dilakukan secara digital.

>Mekanismenya transaksi dapat berupa: 

- Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan 
penyepadanan (matching) transaksi di Bursa 
Berjangka; atau

- Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan 
penyepadanan (matching) transaksi di Pedagang 
Fisik Emas Digital.

>Pedagang Fisik Emas Digital wajib memenuhi 
persyaratan permodalan dengan modal disetor 
paling sedikit  Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar 
rupiah) pada saat diberikannya persetujuan sebagai 
Pedagang Fisik Emas Digital sampai dengan tanggal 
8 Februari 2022, dan Rp100.000.000.000 (seratus 
miliar rupiah) paling lama pada tanggal 9 Februari 
2022.

>Tentang penyimpanan emas antara lain disebutkan 
bahwa:

-  Peserta Emas Digital penjual yang memperdagangkan 
Emas Digital wajib terlebih dahulu menyimpan Emas 
di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola 
Tempat Penyimpanan. 

- Tempat peyimpanan Emas Digital wajib berada di 
wilayah Republik Indonesia. 

- Emas yang disimpan oleh Peserta Emas Digital penjual 
dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga.

>Untuk transaksi yang dilakukan melalui mekanisme 
dengan penyepadanan di Pedagang Fisik Emas Digital 
antara lain disebutkan bahwa:

- Pedagang fisik emas digital wajib menempatkan 
sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan 
sebanyak 10.000 gram atau 10 kg dimana 75 persen 
berupa emas fisik sedangkan 25 persen setara kas

- Pedagang fisik emas digital melaporkan transaksi 
jual beli kepada bursa berjangka dan sekaligus bursa 
berjangka melakukan pengawas atas pelaksanaan 
transaksi tersebut
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>Untuk transaksi yang dilakukan melalui mekanisme 
dengan penyepadanan di Bursa Berjangka antara lain 
disebutkan bahwa:

- Market Maker (Peserta) wajib menempatkan sejumlah 
emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan sebanyak 
20.000 gram atau 20 kg dimana 80 persen  berupa 
emas fisik sedangkan 20 persen setara kas

- Tempat penyimpanan emas wajib berada di wilayah RI

- Emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman 
pihak ketiga;

Mengenai penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau 
Pelanggan Emas Digital, disebutkan bahwa:

- Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau 
Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan apabila 
berdasarkan hasil verifikasi oleh Lembaga Kliring 
Berjangka terdapat kesesuaian antara permintaan 
penarikan dana dengan catatan dana Peserta Emas 
Digital atau Pelanggan Emas Digital. 

- Penarikan dana oleh Peserta Emas Digital atau 
Pelanggan Emas Digital hanya dapat dilakukan 
melalui pemindahbukuan ke rekening bank atas nama 
Peserta Emas Digital atau Pelanggan Emas Digital 
yang tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening 
transaksi.

- Jika terjadi perselisihan dalam transaksi maka 
penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Tetapi 
jika tidak selesai dengan cara musyawarah bisa 
menyelesaikannya melalui sarana penyelesaian 
perselisihan di Bursa, dan jika tidak juga tercapai 
kemufakatan maka penyelesaian dilakukan melalui 
Badan Artibrase Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAKTI).

Bisnis komoditi emas selalu diminati masyarakat. 
Apalagi zaman sekarang yang sudah serba digital, yang 
memungkinkan transaksi bisa dilakukan dengan mudah 
dan cepat. Berikut kelebihan lain yang ada pada investasi 
emas saat ini:

1. Mudah dicairkan

Tidak seperti jenis investasi lain, investasi emas mudah 
dicairkan baik yang dilakukan secara digital ataupun 
konvesional.

2. Mudah dijual kembali

Untuk investasi emas batangan atau kepingan tempat 
penjualannya pun banyak tersebar baik itu pegadaian, 
bank ataupun antam.

3. Nilai tukar emas sama di seluruh dunia

Jika berinvestasi bidang properti atau dolar, maka harga 
properti atau dolar itu akan fluktuatif. Berbeda dengan 
emas, harga emas relatif stabil dan sama di manapun.

4. Nilai emas cenderung terus naik dan kebal terhadap  
    inflasi

Meski mengalami fluktuasi naik-turun, namun harga 
emas cenderung lebih banyak menunjukkan grafik 
yang menanjak. Nilai emas juga cenderung stabil 
dibandingkan uang yang disimpan di bank yang rentan 
terhadap devaluasi.

5. Risiko rendah

Karena tidak ada perubahan kualitas pada fisik maka 
risiko kerugiannya pun rendah. Untuk menghindari risiko 
maka hal yang perlu dilakukan adlah menjual emas di 
saat yang tepat ketika harga jualnya sedang naik.

6. Modal minim

Memulai trasaksi emas ini tidak memerlukan modal yang 
besar. Bahkan para pedagang emas menyediakan porsi 
emas dalam jumlah kecil bagi para pemula bisnis ini.
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Bappebti Kembali 
Blokir 39 Domain 
Entitas Ilegal 

P ernah lihat film Tom and Jerry yang selalu 
berkejar-kejaran tak pernah selesai? Walaupun 

perumpamaannya tidak persis betul, tapi begitulah kira-kira 
yang terjadi antara Bappebti dengan pelaku perdagangan 
berjangka ilegal. Selalu seperti main kucing-kucingan. 
Para pelaku perdagangan berjangka yang tidak memiliki 
izin dari Bappebti itu biasanya mencuri kelengahan 
Bappebti dengan memasang iming-iming masyarakat 
melalui website. Zaman sekarang memang media online 
ini menjadi pilihan karena cepat penyebarannya dan 
murah biaya pembuatannya. Melalui website biasanya 
dipromosikan bahwa bisnis “futures” perdagangan 
berjangka mudah dilakukan dan bisa menghasilkan 
keuntungan besar.  Tanpa memberikan informasi lebih jauh 
tentang kemungkinan risiko yang dihadapi, perusahaan tak 
berizin alias ilegal terus gencar berpromosi yang menurut 
penilaian Bappebti tidak semestinya dilakukan.

Masalah intinya adalah perusahaan yang menebar 
promosi itu banyak yang tidak memenuhi perizinan yang 
diperlukan agar bisa beroperasi sebagai perusahaan 
perdagangan berjangka di Indonesia. Maka tindakan 
tegas sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Bappebti 
adalah melakukan pemblokiran website melalui koordinasi 
dengan Kementerian Kominfo.

Contohnya, baru-baru ini Bappebti kembali menutup 39 
domain dari website perusahaan PBK ilegal. Dengan 
demikian sampai bulan September 2019, Bappebti 
telah melakukan pemblokiran terhadap 142 domain 
situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Tahun lalu, 
sepanjang tahun 2018, Bappebti telah melakukan 

pemblokiran terhadap 161 domain situs perusahaan 
berjangka komoditi ilegal. “Bappebti sebagai salah satu 
dari 13 Kementerian/Lembaga anggota Satgas Waspada 
Investasi (SWI), turut berperan aktif memberantas kegiatan 
di bidang perdagangan berjangka ilegal yang berpotensi 
merugikan masyarakat,” tegas Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti. 

Pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan dalam 
melindungi masyarakat terhadap pelanggaran perundang-
undangan di bidang perdagangan berjangka. Bappebti 
memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak 
menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin 
usaha dari Bappebti. Pemblokiran terhadap domain situs 
perusahaan berjangka komoditi ilegal rutin dilakukan 
Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, penyedia jasa situs internet, dan tempat 
pendaftaran domain yang ada di Indonesia. 

Bappebti juga secara terus-menerus memantau secara 
langsung aktivitas domain ilegal tersebut. Selain itu, Tjahya 
menyampaikan, Bappebti sangat menyambut baik dan 
berterima kasih kepada SWI yang turut mengumumkan 
daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. 
“Informasi daftar domain situs perusahaan berjangka 
komoditi ilegal yang diumumkan SWI diharapkan dapat 
membuat masyarakat untuk semakin berhati-hati terhadap 
penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di 
bidang perdagangan berjangka illegal,” kata Kepala 
Bappebti. 
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Daftar 39 
Domain Situs 

Perusahaan 
Berjangka 

Komoditi Ilegal 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan 
Penindakan Bappebti, M. Syist, mengimbau agar 
masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu 
legalitas perusahaan yang menawarkan investasi. 
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada 
dan berhati-hati, karena ada banyak cara yang 
dilakukan perusahaan perdagangan berjangka 
ilegal untuk menarik minat para calon nasabah,” 
jelas Syist. Beberapa cara yang dilakukan, seperti 
memberikan penawaran melalui situs (website), 
sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, dsb), 
kanal Youtube, dan media lainnya.

http://www.fxprimusid.com

https://euromaxindonesia.com

https://www.ifxglobe.com

https://www.fxpro.com

https://olymptrade.world

https://id-olymptrade.com

https://olymptrade.binaryoptionindo.com/

https://official.id-olymptrade.com/

https://olymptradeindo.com

https://olymptrade.broker

https://octafx.best/

http://www.intippips.com/

https://www.octafx.forex/

http://www.kingtraderfx.com

https://www.ifxglobe.com/

https://www.ifxid.com

https://ifx.market/

https://pfxid.com/

http://familyinstafx.co.id

http://familyfx.co.id/

http://familyfx.net

http://www.instaforex-indonesia.com/

https://www.indoinstafx.com/

https://m.proifx.com

https://www.brokerinstaforex.net/

https://www.instaforex.eu/

http://instaforex.web.id/

https://www.instaforex.org/ 

https://onlinepfx.com

https://www.jogja-ifx.org

http://tangsel-ifx.com

https://grahafx.com/ 

https://www.primatrading.info

https://www.creainstaid.com/ 

https://panduaninstaforex.com/ 

https://www.fbsidr.com/ 

https://www.fbstrade.id/ 

http://www.fbsfx.id

https://idn-fbs.asia

olymptrade

olymptrade

olymptrade

olymptrade

olymptrade

olymptrade

Octafx

Octafx

Octafx

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

Insta Forex

FBS

FBS

FBS

FBS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

No Situs Entitas
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S etelah Lampung Barat melaksanakan pasar lelang 
bulan Juli lalu, sekarang giliran Nusa Tenggara Barat 

(NTB) melaksanakan pasar lelang. Komoditi yang dilelang 
adalah produk-produk pertanian antara lain beras, kopi, 
jagung, bawang merah, bawang putih dan beras merah.

Ada hal baru dalam lelang di NTB kali ini yaitu memanfaatkan 
teknologi internet dimana lelang dilakukan dengan sistem 
online. Dinas Perdagangan NTB menyatakan penerapan 
pasar lelang komoditi  dengan menggunakan sistem 
daring (online) ini dilaksanakan untuk mempermudah 
para pelaku usaha bertransaksi dan menghemat biaya.  
“Kami berharap dengan sistem online tersebut, pelaku 
usaha, khususnya petani benar-benar memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya dan kemudahan dalam 
bertransaksi,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Putu 
Selly Handayani, ketika membuka pasar lelang komoditas 
agro III di Mataram, Selasa (17/9).

Dalam pasar lelang sistem online para peserta (penjual 
maupun pembeli) melakukan registrasi menggunakan 
Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) melalui layanan http://
plk.bappebti.go.id/PriceInfo. Mereka akan memperoleh user 
name dan pasword (kata kunci) untuk masuk dalam sistem 
tersebut. Penjual akan memasukkan data komoditi yang 
akan dijual, selanjutnya penyelenggara pasar lelang akan 
melakukan verifikasi atas order jual yang dimasukkan dalam 
sistem. Apabila disetujui selanjutnya akan ditampilkan 

dalam sistem. Demikian juga dengan pembeli juga akan 
melakukan penawaran beli melalui sistem. Pemenang 
lelang ditentukan dengan penawaran tertinggi pada akhir 
lelang.

Pelaksanaan PLK (Pasar Lelang Komoditi) yang 
diselenggarakan secara online baru pertama kali dilakukan 
di NTB ini juga disaksikan oleh Sekjen Kementerian 
Perdagangan, Oka Nurwan dan timnya. Jumlah peserta 
yang ikut lelang tercatat sebanyak 12 peserta. Dinas 
Perdagangan NTB juga telah melakukan komunikasi 
dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera 
Barat untuk melakukan lelang antar-provinsi secara online.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat 
juga sedang melakukan pasar lelang sehingga nantinya 
pelaku usaha dari NTB bisa ikut melakukan penawaran 
beli atas komoditi yang sedang dilelang di Sumatera Barat. 
“Jadi, dengan sistem online tersebut, transaksi lelang 
tidak hanya antara pelaku usaha lokal di NTB. Tapi bisa 
juga bertransaksi dengan pengusaha luar daerah melalui 
sistem online tanpa harus datang ke lokasi lelang,” kata 
Selly.

Selly menambahkan penyelenggaraan pasar lelang secara 
online ini masih perlu penyempurnaan lagi. Mengenai 
transaksi yang terjadi dikatakan jumlahnya mencapai 
Rp3,8 miliar. 

Pasar Lelang 
Makin Hidup 
Dengan Sistem 
Online
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Lelang Online di Lampung 
Daerah lainnya yang sudah melaksanakan Pasar Lelang 
Komoditi (PLK) dengan sistem online adalah Provinsi 
Lampung. Melalui Dinas Perdagangan (Disdag), Provinsi 
Lampung menggelar kegiatan pasar lelang agro di Liwa, 
Kabupaten Lampung Barat, Rabu (03/07). Kepala Dinas 
Perdagangan (Kadisdag) Provinsi Lampung, Satria 
Alam, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pasar 
lelang komoditi agro merupakan program Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang telah 
tersusun dalam pelaksanaan tiga pilar program utama 
yaitu  pasar lelang komoditi agro, sistem resi gudang dan 
bursa berjangka komoditi. “Kegiatan pasar lelang komoditi 
agro merupakan media interaksi sektor agro agar bisa 
memanfaatkan teknologi Informasi berbasis Web dalam 
mendukung visi Pemprov Lampung dalam program Rakyat 
Lampung Berjaya,” kata Satria Alam.

Ketua Panitia pelaksana pasar lelang, Ofrial yang juga Kabid 
Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi 
Lampung menjelaskan kegiatan lelang diikuti sekitar 60 orang 
peserta mulai dari para petani, kelompok tani, gapoktan, 
pedagang, pengepul dan industri makanan ringan, baik dari 
dinas maupun usaha masyarakat.

Satria menambahkan bahwa pada era globalisasi 
ekonomi dan perdagangan bebas telah menyebabkan 
terjadinya persaingan yang ketat di bidang perdagangan. 
Untuk itu diperlukan kepiawaian para petani dan 
produsen dengan  dorongan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah  dalam 
mengembangkan pasar komoditi.  Lampung Barat 
sendiri merupakan sentra produksi kopi robusta yang 
sudah terkenal, tetapi perlu terus memperbaiki sistem 
pemasarannya. “Kita berharap kopi robusta dari 
Lampung akan mampu bersaing dan memiliki nilai jual 
yang pantas sesuai kualitasnya,” tambah Satria Alam.
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Bappebti 
Kunjungi 
BBJ, KBI dan 
Aspebtindo

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti didampingi Pejabat 
Eselon II dan III Bappebti, melakukan kunjungan kerja ke 
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk meninjau aktivitas 
perdagangan berjangka di salah satu bursa ini, Selasa 
(10/9). Setelah itu rombongan juga berkunjung Kliring 
Berjangka Indonesia (KBI) dan Aspebtindo (Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia) yang 
letaknya tidak terlalu jauh dari kantor BBJ.
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Simulasi Transaksi 
Kontrak Berjangka 
Multilateral

Sebanyak 100 peserta dari perwakilan perusahaan 
pialang berjangka mengikuti Pelatihan Teknis Pelaku 
Usaha PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) yang 
diselenggarakan di Bandung, Kamis (19/9). Kepala 
Bappebti Tjahya Widayanti memberikan sambutan dan 
membuka pelatihan dengan materi “Simulasi Transaksi 
Kontrak Berjangka Multilateral” ini. Pelatihan juga 
dihadiri oleh wakil dari ASPEBTINDO, PT KBI, PT BBJ, 
PT ICH, dan PT BKDI.

Bappebti Tinjau 
Pasar Lelang di 
Lampung

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti didampingi 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan 
Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang 
Komoditas (PLK) Ninuk Rahayuningrum meninjau 
penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi di 
Provinsi Lampung, Rabu (11/09). Lelang ini 
juga dihadiri oleh Kadis Perdagangan Provinsi 
Lampung, BUMD Provinsi Lampung dan pihak 
perbankan.
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Konsinyering Dana 
Dekonsentrasi 
Pasar Lelang

Kebijakan Bappebti dalam 
pengembangan Pasar Lelang Komoditi 
pada Revitalisasi Pasar Lelang adalah 
mengedepankan kemandirian dan 
profesionalisme dalam penyelenggaraannya. 
Penekanan ini disampaikan Kepala 
Bappebti, Tjahya Widayanti, saat membuka 
sekaligus memberikan pengarahan 
dalam acara Konsinyering Penyusunan 
RKAK/L Dana Dekonsentrasi Pasar 
Lelang Daerah Tahun Anggaran 2020 
yang berlangsung 4-6 September 2019. 
Sementara Sekretaris Bappebti, Nusa 
Eka, menyampaikan maksud dan 
tujuan konsinyering adalah agar Dana 
Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemda 
Provinsi berjalan sesuai dengan RPJMN 
2014-2019.

Renstra Bappebti 
2020-2025

Bappebti menggelar acara Penyusunan Renstra Bappebti 
2020-2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (2/9). 
Acara dibuka oleh Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, dan 
dilanjutkan pemaparan para narasumber antara lain Direktur 
PIKEI  Bappenas, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas dan Pengawasan KemenPAN dan RB, 
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 
Kemenkeu, Biro Perencanaan Kemendag. Selain itu juga 
ada pemaparan dari konsultan mengenai penyusunan 
Rancangan Teknokratik Renstra Bappebti Periode 2020-
2024.
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Anggaran Terbatas 
Tapi Tetap Bisa 
Berperan

Emas Tetap Stabil di 
Pasar SpotKementerian Perdagangan 

menerima apresiasi dari Komisi VI DPR 
sebagai kementerian yang mempunyai 
peran signifikan dalam menumbuhkan 
perekonomian nasional. Apresiasi 
disampaikan di tengah sesi tanya 
jawab Rapat Kerja Komisi VI DPR RI 
dengan Kemendag, BKPM, dan KPPU 
di Jakarta, Selasa (3/9). 

Selain Kemendag, apresiasi diberikan 
kepada instansi lain yaitu Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
dan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU). Apresiasi didapatkan 
karena Kementerian/Lembaga tersebut 
dinilai mempunyai peran signifikan 
dalam menumbuhkan perekonomian 
nasional, meskipun anggaran belanja 
kedua K/L tersebut terbilang kecil. 

“Komisi VI berpendapat bahwa, 
jika dibandingkan dengan K/L 
mitra Komisi lainnya, anggaran 
Kemendag cukup kecil. Hal ini tidak 
sebanding dengan besarnya peran 
Kemendag sebagai panglima dalam 
mengamankan perdagangan, menjaga 
neraca perdagangan, dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar 
Sekretaris Jenderal Kemendag Oke 
Nurwan. 

Harga emas di pasar spot, Selasa 
(24/9), melemah tipis setelah sehari 
sebelumnya mencatat kenaikan tinggi. 
Data Bloomberg pukul 10.00 WIB 
mencatat harga emas turun tipis 0,06 
persen ke level USD 1.521,33 per 
ons troi. Harga emas pada penutupan 
perdagangan hari Senin (23/9) 
menguat 0,35 persen di posisi USD 
1.522,23 per gram. Kenaikan harga 
emas tertahan karena para investor 
saat ini tengah menimbang-nimbang 
aliran masuk yang berkelanjutan.

Pada sesi perdagangan di Asia pada 
hari Selasa, emas relatif stabil setelah 
naik ke puncak lebih dari dua minggu 
di sesi sebelumnya. Kondisi itu terjadi 
karena kekhawatiran perlambatan 
global dan ketegangan di Timur 
Tengah, sementara di sisi lain AS-Cina 
membaik. 

Pada rapat kerja tersebut, Komisi 
VI DPR menyetujui dan mendukung 
pagu anggaran Kemendag pada 2020 
sebesar Rp 3,58 trilliun. Anggaran 
tersebut dialokasikan untuk program 
pengembangan perdagangan dalam 
negeri, perdagangan berjangka 
komoditi, perlindungan konsumen dan 
tertib niaga, peningkatan perdagangan

luar negeri, pengembangan ekspor 
nasional, perundingan perdagangan 
internasional, pengkajian dan 
pengembangan perdagangan; 
pengawasan, peningkatan 
akuntabilitas, dan dukungan 
manajemen, serta peningkatan sarana 
dan prasarana. 

Anggaran Kemendag tahun 2020 
difokuskan pada program prioritas 
nasional sebesar 39,7 persen, 
atau sebesar Rp 1,42 triliun, 
di antaranya digunakan untuk 
mendukung pembangunan manusia 
dan pengentasan kemiskinan (Rp 
9,6 miliar); nilai tambah sektor riil, 
industrialisasi, dan kesempatan kerja 
(Rp 1,40 triliun); serta ketahanan 
pangan, air, energi, dan lingkungan 
hidup (Rp 7,8 miliar). Sedangkan 
sisanya sebesar Rp 2,16 triliun 
dialokasikan untuk membiayai kegiatan 
yang merupakan program prioritas 
kementerian. 
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Menteri ASEAN 
Sepakat Manfaatkan 
Teknologi Industri 
4.0 

harga rata-rata USD 942,56/WE atau 
naik sebesar 2,02%; dan nikel (Ni < 
1,7%) dengan harga rata-rata USD 
21,62/WE atau naik sebesar 16,42%. 

Sedangkan produk yang mengalami 
penurunan dibandingkan HPE periode 
sebelumnya adalah konsentrat besi 
(hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan 
≤ 1% TiO2) dengan harga rata-rata 
USD 92,61/WE atau turun sebesar 
10,05%; konsentrat besi laterit (gutit, 
hematit, magnetit) dengan kadar (Fe 
≥ 50% dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) 
dengan harga rata-rata USD 47,32/
WE atau turun sebesar 10,05%; 
konsentrat pasir besi (lamela magnetit-
ilmenit) (Fe ≥ 56%) dengan harga 
rata-rata USD 55,30/WE atau turun 
sebesar 10,05%; konsentrat seng 
(Zn ≥ 51%) dengan harga rata-rata 
USD 584,58/WE atau turun sebesar 
9,85%; konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 
45%) dengan harga rata-rata USD 
215,30/WE atau turun sebesar 0,67%; 
dan bauksit yang telah dilakukan 
pencucian (washed bauxite) (Al2O3 
≥ 42%) dengan harga rata-rata USD 
23,77/WE atau turun sebesar 1,56%.

Menteri Perdagangan RI 
Enggartiasto Lukita mengungkapkan 
para Menteri Ekonomi ASEAN 
sepakat memanfaatkan digitalisasi 
perdagangan dan teknologi industri 
4.0. Kesepakatan ini dicapai dalam 
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN 
(ASEAN Economic Ministers/
AEM) ke-51 di Bangkok, Thailand, 
Jumat (6/9). “Kesepakatan yang 
dicapai para Menteri Ekonomi 
ASEAN memanfaatkan digitalisasi 
perdagangan dan teknologi industri 
4.0, dimaksudkan untuk memperkuat 
integrasi ekonomi,” jelas Mendag. 

Kesepakatan tersebut  dijalankan 
dengan mengadopsi empat prioritas 
capaian ASEAN yang bertujuan 
mendukung kesiapan negara-negara 
anggota ASEAN menghadapi era 
revolusi industri 4.0. Keempat 
prioritas tersebut yaitu ASEAN Digital 
Integration Framework Action Plan 
(DIFAP), Guideline on Skilled Labour/
Professional Services Development 
in Response to The Fourth Industrial 
Revolution (4IR), ASEAN Declaration 
on Industrial Transformation to 
Industry 4.0, dan Policy Guideline 
on Digitalisation of ASEAN Micro 
Enterprises. 

Fluktuasi Harga 
Tambang 
Internasional 
Pengaruhi HPE 
Periode September 
2019 

Memasuki bulan September 
2019, harga-harga komoditi di pasar 
internasional sebagian besar terkoreksi. 
Fluktuasi harga ini mempengaruhi 
penetapan harga patokan ekspor 
(HPE) produk pertambangan yang 
dikenakan bea keluar (BK) periode 
September 2019. Dibandingkan 
dengan HPE periode Agustus 2019, 
sebagian besar komoditas mengalami 
penurunan HPE. Ketentuan ini 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 68 Tahun 2019, 
tanggal 26 Agustus 2019. 

“HPE beberapa produk pertambangan 
mengalami kenaikan maupun 
penurunan yang disebabkan adanya 
fluktuasi harga internasional. Produk 
konsentrat tembaga, konsentrat 
timbal, konsentrat rutil, dan nikel yang 
mengalami kenaikan,” kata Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
Indrasari Wisnu Wardhana. 

Dibandingkan periode sebelumnya, 
produk pertambangan yang 
mengalami kenaikan harga rata-rata 
pada periode bulan September 2019 
adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 
15%) dengan harga rata-rata USD 
2.355,57/WE atau naik sebesar 
1,81%; konsentrat timbal (Pb ≥ 
56%) dengan harga rata-rata USD 
835,67/WE atau naik sebesar 5,29%; 
konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90%) dengan 
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Sebab Perang 
Dagang, Harga 
Timah Melambung 

Harga timah terus melambung 
didukung oleh hubungan Amerika 
Serikat (AS) dan Cina yang membaik. 
Berdasarkan data Bloomberg, harga 
timah kontrak tiga bulanan di London 
Metal Exchange (LME) per Jumat 
(23/8), terkoreksi 0,43 persen ke 
USD 17.375 per metrik ton. Namun 
demikian dalam sepekan terakhir 
hingga awal Oktober harga timah 
konsisten naik sebesar 6,27 persen.

Menurut Direktur Garuda Berjangka, 
Ibrahim, seperti dikutip kontan.
co.id, perang dagang AS dan Cina 
yang mereda juga membuat dolar 
AS melemah dan mendukung harga 
komoditas bergerak naik. Selain itu 
kenaikan harga juga disebabkan tidak 
seimbangnya permintaan dan jumlah 
produksi timah. 

Mengutip Bloomberg, Cina 
mengumumkan akan mengurangi 
produksi timah. “Kebutuhan timah 
global tinggi, meski Cina juga 
menjadi produksi timah terbesar 
sekaligus konsumer terbesar maka 
membutuhkan ekspor timah dari 
negara lain, sementara saat ini ekspor 
timah dari Indonesia belum terlalu 
aktif,” kata Ibrahim.

Sepekan depan Ibrahim 
memproyeksikan harga timah masih 
bisa naik ke rentang USD 17.320 
per metrik ton hingga USD 17.470 
per metrik ton. Harga timah masih 
berpotensi naik karena bank sentral 
AS berpotensi akan melanjutkan 
penurunan suku bunga acuannya.

CPO Fluktuatif Tapi 
Cenderung Naik

Harga minyak sawit mentah (CPO) 
pada kuartal III tahun 2019 berfluktuasi 
tetapi cenderung naik. Secara point to 
point harga CPO mengalami apresiasi 
sebesar 9,04 persen di kuartal ke III 
tahun ini. Tercatat pada awal kuartal 
III tanggal 1 Juli CPO diperdagangkan 
di harga RM 1.958/ton dan pada 
penutupan kuartal III, akhir September, 
menguat ke level RM 2.135/ton. 

Jika dibandingkan dengan waktu 
sebelumnya, harga CPO pada kuartal 
III merupakan performa terbaik di tahun 
ini. Sebagai catatan harga CPO di 
kuartal I cenderung melemah tipis 0,7 
persen (point-to-point) sedangkan di 
kuartal II harga cenderung terkoreksi 
lebih dalam yaitu 7,67 persen (point-
to-point).

Kinerja ekspor CPO dari Indonesia 
dan Malaysia memang turun tipis 
masing-masing 2 persen dan 1 
persen dibandingkan dengan kuartal II. 
Pada kuartal II ekspor produk minyak 
sawit Malaysia mencapai 4,57 juta 
ton sedangkan ekspor Indonesia 

mencapai 5,71 juta ton. Ekspor turun 
tipis di kuartal III. Berdasarkan data 
dari Refinitiv, ekspor Indonesia dan 
Malaysia untuk kuartal ke III masing-
masing 5,66 juta ton dan 4,5 juta ton.

Namun kinerja ekspor kedua negara 
produsen kelapa sawit terbesar di 
dunia tersebut masih ditopang oleh 
permintaan minyak sawit yang cukup 
tinggi dari India dan Cina di bulan 
Juli dan Agustus. Per 1 Juli dan 
Agustus, total ekspor Malaysia ke India 
mencapai 928.099 ton ke India dan 
482.943 ton ke Cina. Untuk periode 
yang sama, Indonesia mengekspor 
sebanyak 856.827 ton produk minyak 
sawit ke India dan 805.548 ton produk 
minyak sawit ke Cina. 
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Indonesia terus mengupayakan 
peningkatan hubungan perdagangan 
bilateral dengan meminimalisasi 
hambatan perdagangan dan investasi 
dengan negara mitra. Dengan 
meminimalisasi hambatan, maka 
kemudahan akses pasar akan semakin 
meningkat. Hal tersebut diupayakan 
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto 
Lukita dengan melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menteri 
Pembangunan Ekonomi Rusia 

Maksim Oreshkin dan Deputi United 
States Trade Representative (USTR) 
Jeff Gerrish di sela-sela Pertemuan 
Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-51 
di Bangkok, Thailand, Selasa (10/9). 

“Kita setuju menaikkan hubungan 
bilateral perdagangan dan investasi 
dengan Rusia. Indonesia dan Rusia 
sepakat untuk mengidentifikasi hal-
hal yang selama ini menghambat kerja 
sama kedua negara,” ujar Mendag. 

Menurut Mendag, pihak Rusia meminta 
dukungan Kemendag dalam proyek 
kereta api di Kalimantan. Terkait hal 
tersebut, Mendag berkomitmen akan 
berkoordinasi dengan kementerian/
lembaga terkait di Indonesia. Selain 
itu, Rusia juga menyatakan minatnya 

pada potensi investasi pembangunan 
infrastruktur pemindahan ibu kota 
Indonesia. Di sisi lain, pihak Indonesia 
menaruh perhatian pada keputusan 
Parlemen Rusia yang menaikkan pajak 
minyak sawit, dari 10 persen menjadi 
20 persen. Rusia menjelaskan bahwa 
kenaikan pajak minyak sawit tersebut 
adalah tindakan penyesuaian tarif dan 
bukan proteksi. 

Perang Dagang Cina-
AS Pengaruhi Harga 
Batubara

Sedikit menggembirakan, harga 
batubara berpotensi terkerek naik 
akibat kenaikan harga minyak global. 
Namun, potensi tersebut cenderung 
terbatas mengingat fundamental 
harga batubara masih terbilang lemah. 
Seperti dikutip Bloomberg, Jumat 
(13/9), harga batubara global untuk 
kontrak pengiriman Oktober 2019 di 
ICE Futures naik 1,53 persen ke level 
USD 69,25 per metrik ton. 

Kenaikan harga batubara pekan lalu 
lebih disebabkan sentimen positif 
berupa meredanya isu perang dagang 
antara Amerika Serikat (AS) dan 
Cina. Kedua negara sepakat untuk 
mengadakan pertemuan dagang 
tingkat tinggi di awal bulan Oktober.

Secara fundamental, harga batubara 
sangat bergantung pada permintaan 
dari Cina yang notabene menjadi 
konsumen terbesar. Sejak perang 
dagang terjadi, kondisi ekonomi Cina 
juga melambat sehingga menekan 
permintaan batubara. Di sisi lain, Cina 
sebenarnya tidak  bisa membiarkan 
harga batubara terus mengalami tren 
penurunan, karena selain kebutuhannya 
masih cukup tinggi, anjloknya harga 
batubara juga berdampak negatif bagi 
perusahaan-perusahaan tambang di 
Cina.

Perkembangan perang dagang akan 
lebih memainkan peran penting 
terhadap pergerakan harga batubara. 
Adanya rencana negosiasi tingkat 
tinggi oleh AS dan Cina bukan jaminan 
bahwa konflik tersebut benar-benar 
akan berakhir. Kondisi seperti ini yang 
akan membatasi pergerakan harga 
batubara dalam beberapa waktu ke 
depan.

Indonesia Sepakat 
Tingkatkan 
Hubungan Bilateral 
dengan Rusia 
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T he Ministry of Trade supports efforts to increase 
domestic consumption of pepper to raise prices. 

Since 2016 pepper prices have continued to weaken 
because the amount of supply is greater than demand.

The Expert Staff of the Minister of Trade in International 
Relations Arlinda revealed that when opening the Pepper 
Day Discussion Forum with the theme “Lada Indonesia: 
Now and the Future” in Jakarta, Tuesday (9/17).

“Currently, global pepper production is experiencing 
supply exceeding demand. For this reason, the member 
countries of the International Pepper Community (IPC) 
are collaborating to do promotions to increase their 
domestic consumption of pepper to absorb excess 
supply, “said Arlinda.

To Raise the Price 
of Pepper, Increase 
Domestic Consumption

Bappebti Blocked 39 
Illegal Futures Company 
Domain Sites

C ommodity Futures Trading Regulatory Agency 
(CoFTRA/Bappebti) during September 2019 

blocked 39 domain sites of commodity futures 
companies that were considered illegal. Thus, from 
2019 to September, 142 domain sites for illegal 
commodity futures have been blocked.

Head of Bappebti Tjahya Widayanti explained, this 
blocking was a preventive measure to protect the public 
against violations of legislation in the field of futures 
trading. Bappebti has the authority to require each party 
to stop business activities that do not have a business 
license from Bappebti.

“Bappebti as one of 13 Ministries / Institutions members 
of the Investment Alert Task Force, has played an active 
role in eradicating activities in the field of illegal futures 
that have the potential to harm the public,” explained 
Tjahya Widayanti in a news release dated September 
13, 2019.

As reported by kemendag.go.id (09/17/2019), Arlinda 
revealed that the problem of low prices needs to be overcome 
by diplomatic efforts by the IPC, considering that 73 percent 
of the world’s pepper supply comes from IPC member 
countries. Diplomacy efforts also need to be supported by 
domestic policies, especially pepper marketing policies, 
institutional strengthening, and downstream pepper-based 
products.

Blocking of the domain sites of illegal commodity futures 
companies is routinely carried out by Bappebti in collaboration 
with the Ministry of Communication and Information, internet 
site service providers, and domain registration sites in 
Indonesia. Bappebti also continuously monitors the activities 
of the illegal business domain directly. In 2018 Bappebti 
blocked 161 domain sites for illegal commodity futures.
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Trade Balance August 
2019 Surplus

I ndonesia’s trade balance in August 2019 
experienced a surplus of USD 85.1 million. Minister 

of Trade Enggartiasto Lukita explained, the surplus was 
contributed by the non-oil sector which experienced 
a surplus of USD 840.2 million. While the oil and gas 
sector deficit was USD 755.1 million.

“This surplus in August 2019 improved the trade 
balance during January-August 2019,” Minister Enggar 
said as reported by kemedag.go.id (9/27/2019).

Enggar revealed, the countries contributing to 
Indonesia’s trade surplus in the non-oil and gas sector 
were the United States, India, the Philippines, Malaysia, 
and Vietnam. While deficits occur in trade with China, 
Thailand, Japan, Australia and Argentina.

 “Cumulatively, the deficit during January - August 2019 
is still quite large, reaching USD 1.9 billion,” the Trade 
Minister said. 

The deficit was due to the large deficit in the oil and gas 
trade balance which reached USD 5.7 billion. Meanwhile, 
the non-oil and gas trade balance contributed a surplus 
of USD 3.9 billion.

Imam Pambagyo Chosen 
As Chair of the ICO 
Council 2019-2020

T he Director General of the Ministry of Trade’s 
International Trade Negotiations, Iman Pambagyo 

was elected as Chair of the International Coffee 
Organization (ICO) Council for the 2019-2020 period. 
Elections take place at the 125th annual ICO Council 
meeting in London, England, September 23-28, 2019.

The ICO Council agreed on the appointment of Iman 
Pambagyo as Chair of the ICO Council replacing 
Stephanie Kung from Switzerland. The determination 
of Pambagyo’s Faith is fully supported by the group of 
exporters and importers.

The Minister of Trade, Enggartiasto Lukita, revealed 
that the appointment of Iman Pambagyo as Chair of the 
ICO Council was partly due to considering Indonesia’s 
contribution in the world coffee organization.

“The appointment of the Director General of the Ministry of 
Trade’s International Trade Negotiations Iman Pambagyo 
as Chair of the ICO Board, in addition to being an 
acknowledgment of Indonesia’s role and contribution to the 
ICO, is also a reflection of the members’ trust in Indonesia to 
lead the ICO to face various challenges, particularly related 
to the economic sustainability of the coffee sector as a result 
of the coffee price global crisis, “explained the Minister as 
released by kemendag.go.id (9/27/2019).
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Purwoko
Direktur Niaga TINS

K inerja PT Timah Tbk (TINS) terbukti tetap 
moncer, meski perang dagang antara Amerika 

Serikat dengan Cina terus mempengaruhi harga 
logam dunia. Bahkan bukan cuma itu, batu 
sandungan lain masih membayangi dengan 
penurunan harga timah. Harga timah dunia di pasar 
spot secara year to date tercatat turun 11,3 persen 
sepanjang paruh pertama tahun ini.

Namun di tengah terpaan bertubi tubi itu, 
pendapatan TINS justru meroket hingga 120 
persen year-on-year (yoy) menjadi Rp9,65 triliun di 
semester I-2019. Laba bersih TINS juga terkerek 
naik 20,66 persen menjadi Rp205,29 miliar. 

Per Juni 2019, penjualan logam TINS bahkan 
tembus 31.609 metrik ton atau naik 148 persen 
dibandingkan dengan realisasi penjualan pada 
semester satu 2018. Sepanjang semester I-2019, 
total penjualan TINS meroket 120,54 persen YoY 
menjadi Rp 9,65 triliun dari periode yang sama 
tahun sebelumnya sebesar Rp 4,38 triliun.

Total pemasukan perusahaan naik signifikan 
seiring dengan melesatnya penjualan lini usaha 
utama, yakni logam timah dan tin solder yang naik 
127,72% menjadi Rp 8,91 triliun dibandingkan 
capaian semester I - 2018 yang ada di Rp 3,91 
triliun.

Bagaimana rahasia TINS mampu bertahan,malahan 
membalik keadaan kurang menguntungkan 
itu menjadi kinerja terbaik, Redaksi Buletin 
Bappebti melakukan wawancara khusus dengan 
Purwoko , Direktur Niaga TINS, ayah tiga anak 
yang hobi berolahraga tenis. 

Berikut petikan wawancara dengan lulusan 
Depertemen Metalurgi Institut Teknologi Bandung 
tahun 1991 ini di kantor perwakilan PT Timah di 
Jalan Merdeka Timur, Jakarta:

Berkah
Perang Dagang
AS-Cina bagi
Timah Indonesia
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Buletin Bappebti: Bagaimana perkembangan tata 
niaga timah sampai kuartal ke-3 tahun 2019?

Purwoko: Perkembangan tata niaga timah kini lebih baik 
dibanding tahun sebelumnya. Dulu volume ekspor 
tidak bisa dikontrol, karena banyak pelaku bisnis 
timah yang membanting harga. Semua penambang, 
termasuk yang ilegal atau mendapatkan komoditas 
timah secara tidak jelas pun bisa mengekspor. 
Padahal di hulu asal-usul hasil tambangnya tidak 
jelas, perusahaan menambang di tempat terlarang, 
bisa merusak lingkungan.

Beruntung, di ujung 2018 itu perubahan regulasi 
di Kementerian ESDM yang memsyaratkan 
setiap perusahaan tambang timah harus memiliki 
Competent Person Indonesia (CPI). Selain itu, 
harus menyampaikan feasibilty study (FS) serta 
Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 
sebelum melakukan operasi penambangan. 

#Syarat tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM 
No. 1827 Tahun 2018, Permen ESDM no 11 tahun 
2018, Kepmen ESDM 1806 dan Perdirjen 596, 
semata-mata ditujukan agar tata kelola asal usul 
bijih timah lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan 
memang berasal dari tambang yang legal, bukan 
daerah terlarang menambang seperti hutan lindung 
dsb. Dengan demikian, risiko negara dirugikan bisa 
diminimalisasi. 

Nah, di tahun 2019 ini tidak banyak smelter yang 
mampu memenuhi aturan tersebut. Sehingga cuma 
segelintir saja perusahaan yang bisa mengekspor 
timah. Dengan begitu tata niaga di hulu dan 
ekspor timah menjadi lebih terkontrol. Kondisi tata 
niaga timah pun menjadi lebih kondusif dan tertata 
rapi dibanding sebelumnya. Selain itu, asal usul 
timahnya jelas, kontribusi ke negara juga lebih jelas. 
Sebelumnya dari sisi royalti, pajak dari transaksi 
yang terjadi  juga tak bisa ditarik oleh negara.

Buletin Bappebti: Apakah karena ada perdagangan 
gelap timah?

Purwoko: Bukan begitu. Dulu itu aturan mainnya 
kurang ditegakkan. Perusahaan smelter bisa 
mengambil timah dari mana pun, di situ tidak ada 
transaksi yang jelas. Sekarang tata niaganya jelas 
dan aturannya ditegakkan oleh aparat. Transaksinya 
jelas dari sisi pengadaan bahan bakunya sehingga 
bisa dikenakan PPN dan PPh sehingga pajak pun 
bisa disetor ke negara. 

Info yang kami terima dari Kantor Pajak Wilayah 
Palembang, sekarang penerimaan pajak sampai 
September 2019 sudah naik mencapai 117 persen 
dibanding tahun sebelumnya. Jadi target pajaknya 
sudah terlampaui walaupun baru sembilan bulan. 
Jadi masih ada sisa tiga bulan berikutnya untuk 
mengejar tambahan pajak. 

Buletin Bappebti: Dengan aturan baru bagaimana 
nasib tambang rakyat?

Purwoko: Tambang rakyat masih ada, cuma dengan 
aturan baru yang lebih jelas dari ESDM yang menata 
tambang rakyat ini sekarang menjadi lebih baik 
terutama dari sisi keselamatan kerja, konservasi 
sumberdaya cadangan timah dan peestarian 
lingkungan. Dulu mereka liar, menambang di mana 
saja termasuk di IUP PT Timah dan milik perusahaan 
lain. Sekarang aturannya adalah harus menjalin 
kerja sama, dalam hal ini  maka PT Timah membina 
tambang rakyat yang sudah berbadan hukum atau 
tergabung dalam koperasi atau berbadan hukum 
CV, misalnya. 

PT Timah punya kewajiban dari sisi menjaga 
lingkungan dan keselamatan kerja. Untuk itu kami 
melakukan edukasi, pembinaan, dan sosialisasi. 
Termasuk kalau ada kecelakaan kerja, sekarang 
kami yang bertanggung jawab. Sebab mereka 
menambang di wilayah PT Timah. Terkadang kami 
pun menyiapkan peralatan untuk penambang. Jadi, 
selain memenuhi kewajiban ke negara, kami juga 
memenuhi kewajiban teknis keselamatan kerja, serta 
lingkungan hidup. Bahkan nantinya yang melakukan 
reklamasi tambang juga PT Timah.
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Buletin Bappebti: Bagaimana dengan volume hasil 
produksi tambang timah?

Purwoko: Kembali kalau dilihat dari tahun sebelumnya 
secara total memang jumlahnya lebih kecil, tapi 
tidak turun terlalu jauh. Kalau kita lihat angka year on 
year, YoY-nya dari tahun ke tahun berbeda antara 8 
ribu-10 ribu metrik ton. Itu total volume ekspor dari 
Indonesia. 

Perkembangan sampai kuartal III tahun 2019 ini, 
kita melihat dibandingkan tahun lalu, dari sisi tata 
niaga lebih rapi dan lebih baik. Kontribusi untuk 
negara juga lebih besar terutama dari sisi pajak. 
Kemudian dampak terhadap lingkungan juga bisa 
lebih diminimalkan karena penambangan di hulu 
tadi aturannya sudah lebih jelas.

Buletin Bappebti: Bagaimana soal harga timah 
sendiri?

Purwoko: Semenjak bulan Mei 2019, dengan adanya 
perang dagang AS dan Cina secara umum semua 
harga komoditi pertambangan turun. Sejumlah 
industri pengguna timah seperti pabrik elektronik 
dan solder yang dulu berada di Cina akhirnya 
stop produksi. Sebab ketika mereka ekspor ke AS 
bakal dikenakan pajak ekspor yang tinggi sehingga 
produk mereka tidak lagi kompetitif. Jadi para pelaku 
bisnis pengguna logam timah ini sebagian menutup 
pabriknya atau relokasi. Pindah ke negara lain juga 
kan perlu waktu, tidak bisa serta merta melakukan 
operasi produksi seperti sebelumnya.

Konsumsi Cina terhadap logam timah itu totalnya 
mencapai 156 ribu ton per tahun. Sedangkan total 
konsumsi timah dunia mencapai 360 ribu ton per 
tahun. Jadi, Cina mengkonsumsi hampir separuh 
konsumsi timah dunia. Dengan perang dagang 
dengan AS tersebut maka konsumsi logam timah 
Cina langsung anjlok. Suplai tetap, sementara 
demand-nya turun, sehingga harga turun jauh. 
Awal tahun sampai Mei 2019 itu harga timah dunia 
mencapai 20 ribu dolar AS per metrik ton. Sekarang 
harganya anjlok di level 16.000 sampai 16.600 
dolar AS per metrik ton.  Dengan kondisi seperti ini, 
demand terhadap logam timah agak menurun, pasar 
jauh menurun sementara supply relatif tetap tidak 
berkurang, sehingga oversupply.

Buletin Bappebti: Turunnya harga bagaimana 
dampaknya terhadap PT Timah?

Purwoko: Berat, bukan saja bagi kami tapi bagi seluruh 
pelaku produsen timah kondisi itu memberatkan. 
Produsen timah dunia yang besar ada tiga, Indonesia 
PT Timah, China (Yunan Tins), Peru (Minsur). Tiga 
produsen ini juga kondisinya berat dengan harga 
timah yang sekarang. Kami baru happy kalau 
harganya mencapai 19-21 ribu dolar AS per metrik 
ton. Kalau harganya terlalu mahal, katakanlah 30 
ribu dolar AS meskipun kami happy tapi bagi pelaku 
industri pengguna bisa beralih mencari substitusi 
lain pengganti logam timah. Jadi harga yang terlalu 
tinggi juga tidak bagus. Titik keseimbangannya di 
level 21 ribu dolar AS, itu nyaman buat produsen 
maupun industri pengguna.

Buletin Bappebti: Berapa produksi PT Timah saat 
ini?

Purwoko: Selama 10 tahun terakhir kami memproduksi 
di kisaran 30-35 ribu metrik ton per tahun. Semuanya 
hasil tambang sendiri. Tapi kami juga dibolehkan 
melakukan kerja sama dengan pihak penambang 
lainnya, sehingga proyeksi produksi kami tahun 
2019 sekitar 50.000-60.000 ton. Porsinya 60 
persen produksi internal, 40 persen itu dengan pola 
kerja sama.
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Buletin Bappebti: Dengan harga yang anjlok 
sekarang ini apakah produksi yang naik itu ditahan 
dulu sambil menunggu harga membaik?

Purwoko: Betul, ketika awal tahun sampai Agustus 
2019, ekspor kita masih cukup besar. Setiap bulan 
ekspor PT Timah hampir mencapai 6 ribu metrik 
ton. Sekarang setelah harga di pasaran sedang 
tidak bagus ekspor kami turunkan menjadi di bawah 
5 ribu metrik ton per bulan. Sebagian kita tahan 
sampai harganya membaik.

Buletin Bappebti: Dengan adanya perdagangan 
berjangka timah di Indonesia Commodity & 
Derivatives Exchange (ICDX) dan belakangan juga 
melalui Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), bagi PT 
Timah bagaimana dampaknya?

Purwoko: Buat kami PT Timah keberadaan ICDX 
dan BBJ membuat semakin banyak varian alternatif 
bursa. ICDX digunakan untuk perdagangan dalam 
negeri sedangkan BBJ untuk perdagangan ekspor. 
Biasanya kalau kita punya pilihan lebih dari satu 
maka menjadi lebih fleksibel pemasarannya lebih 
kompetitif. Sekarang di BBJ baru ada tiga buyer 
untuk komoditi timah. Tapi belakangan ini ada satu 
dua buyer luar negeri yang mendaftar. Saya kira 
untuk perkembangannya masih memerlukan waktu.

Buletin Bappebti: Untuk PT Timah Tbk selain di 
bursa dalam negeri tercatat di bursa mana saja?

Purwoko: Karena sudah ditetapkan dan diatur oleh 
regulasi ada Permendag-nya maka PT Timah harus 
melakukan perdagangan di bursa Indonesia.

Buletin Bappebti: Pasar paling besar bagi PT 
Timah?

Purwoko: Kawasan Asia, yaitu India, Korea, Jepang, 
Taiwan, disusul Eropa dan Amerika. Untuk Cina 
kita justru baru mulai masuk tahun ini. Sebab Cina 
itu sebetulnya kan produsen timah terbesar juga. 
Cuma kalau dilihat dari kapasitas pasarnya, Cina 
kebutuhannya 156 ribu metrik ton, produksinya 
sekitar 155 ribu metrik ton jadi sebetulnya hanya 
pas untuk konsumsi dalam negeri. 

Jadi kalau kita mau dorong ekspor ke Cina kita 
harus bersaing dengan timah lokal yang harganya 
notabene dilindungi oleh pemerintah Cina sendiri. 
Memang agak susah masuk ke sana. Belum lagi 
impor tax, jika tidak ada COO (certificate of origin), 
itu memberatkan. Tapi kita tetap coba karena 
produksi kita sudah mulai besar. 

Buletin Bappebti: Bagaimana kualitas timah 
Indonesia dibanding negara lain?

Purwoko: Relatif lebih bagus. Sebab negara lain 
mereka menambang kebanyakan dari cadangan 
primer, sedangkan Timah Bangka ini dari cadangan 
aluvial. Tambang primer mesti menggali di kedalaman 
tertentu dan masih berasosiasi atau bercampur 
dengan mineral lain, jadi timah kotor. Sedangkan 
cadangan aluvial timahnya sudah dipisahkan oleh 
alam dari unsur mineral lain. Jadi timah Indonesia 
lebih bagus karena unsur pengotornya lebih rendah.

Buletin Bappebti: Apakah juga biaya produksi kita 
lebih rendah?

Purwoko: Seharusnya begitu. Kalau dibanding Cina, 
biaya produksi kita lebih rendah. Sebab Cina harus 
menggali di kedalaman hampir 1 kilometer di dalam 
tanah. Timah kita paling digali 50-60 meter sudah 
dapat. Boleh dibilang di lapisan permukaan. Hanya 
saja lantaran berbagai tuntutan seperti aspek 
lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, safety, 
itu semua kan cost. Secara overall biaya kita juga 
naik. Kewajiban terhadap lingkungan juga naik. 
Kalau dulu orang tidak terlalu hirau, sekarang ada 
aturan “ini-itu” yang lebih ketat untuk pelestarian 
lingkungan.
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Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri forum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 25 September lalu sempat 
menyinggung masalah harga kopi ini dan mengusulkan para negara 
produsen kopi untuk melakukan pengendalian produksi agar harga 
bisa kembali terangkat. Wapres menyebutkan harga kopi tercatat 
mengalami penurunan sampai 70 persen sejak 1982 lalu. Salah satu 
penyebabnya, adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia yang 
didominasi oleh Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Harga Kopi Tetap Rendah, 
Perlu Pengendalian Produksi
Harga kopi di tingkat petani di sentra 
produksi Lampung masih tetap rendah 
pada kisaran Rp 17.000-Rp 19.000 per 
kg. Salah seorang pembina kelompok tani 
di Kabupaten Tanggamus, Fajar Sasora, 
menyatakan harga kopi saat ini merupakan 
yang terburuk. Hal ini disebabkan pasokan 
kopi dunia yang berlebih akibat ekspor kopi 
dari Brasil dan Vietnam, sehingga harga 
kopi menjadi tertekan.

Ketua Departemen Specialty & Industri 
BPP Asosiasi Eksportir dan Industri 
Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo 
berpendapat meskipun mutu kopinya sudah 
bagus, namun produktivitas kopi nasional 
perlu ditingkatkan agar petani tak banyak 
merugi. Ia menyatakan produktivitas kopi 
robusta di kisaran 800 kg sampai 1 ton per 
hektar, sementara untuk kopi jenis arabika, 
produktivitasnya baru di angka 600 sampai 
700 kg per ha. Angka ini jauh di bawah 
Vietnam yang produktivitasnya mencapai 
2,4 ton per hektar.

Harga CPO 
Sempat Naik 
Karena African 
Swine Flu
Setelah mengalami tren kenaikan pada 
awal September, harga CPO kembali 
menurun pada minggu ketiga. Pada Rabu 
(25/9) tercatat harga pada posisi RM 
2.141/metrik ton. 

Menurut Tinjauan Kebijakan Moneter Bank 
Indonesia (TKM BI), harga komoditas 
CPO masih berpotensi turun dikarenakan 
perbaikan permintaan yang tidak sesuai 
ekspektasi, walau stok terus menurun. 
Perbaikan permintaan masih didongkrak 
oleh faktor Cina. Cina telah mengimpor 

https://www.vendingmarketwatch.com/coffee-service/coffee-tea-and-hot-bev-
erage/news/21108887/ico-201819-marks-second-consecutive-year-of-surplus

https://www.icdx.co.id/weekly-report-indonesia-commodity-and-deriv-
atives-exchange/cpo-prices-down-amid-the-global-demand-decline

sebagian besar minyak sawit bulan lalu ketika wabah African Swine 
Flu menyerang ternak babi mereka. Akibatnya konsumsi kedelai untuk 
pakan ternak dan produksi minyak harus turun sehingga impor kedelai 
dari AS juga turun.

Pada Agustus lalu, Cina mengimpor 590.000 ton minyak sawit. 
Mengutip Reuters, impor CPO Cina dalam 8 bulan terakhir naik 59 
persen menjadi 3,42 juta ton. 
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H arga emas pada minggu ketiga bulan September 
2019 tercatat membaik. Itulah informasi  ringkasnya. 

Mengawali pekan ketiga, Senin pagi (23/9) pagi harga 
emas untuk pengiriman Desember 2019 di Commodity 
Exchange tercatat USD1.521,70 per ons troi atau  naik 
0,43 persen dibandingkan akhir pekan lalu yang berada 
pada level USD1.515,10 per ons troi. Sementara harga 
emas spot  pada harga USD1.513,36 per ons troi, turun 
0,23 persen dari akhir pekan lalu pada level harga USD 
1.516,90 per ons troi.

Para analis memandang kenaikan harga emas dipicu 
oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih 
memanas. Situasi yang belum “menetap” di wilayah 
Timur Tengah menjadi  salah satu alasan investor 
merasa khawatir yang membuat dan mereka kemudian 
beralih ke safe haven, yakni emas. Analis perdagangan 
dari Commerzbank, Eugen Weinberg seperti dikutip 
Reuters, menyatakan bahwa selain kondisi politik yang 
masih panas di Timteng, faktor yang menambah daya 
tarik emas adalah pernyataan Amerika Serikat yang 
tengah membangun koalisi untuk mencegah ancaman 
Iran setelah serangan fasilitas minyak Arab Saudi 
beberapa waktu lalu.

Bagaimana dengan pengaruh Cina? Akhir pekan lalu, 
pejabat pemerintah Cina secara tiba-tiba membatalkan 
kunjungannya ke wilayah pertanian di Amerika Serikat 
(AS). Pembatalan ini tidak sesuai ekspektasi pasar 
yang menginginkan hasil positif atas perundingan 
perang dagang yang dilakukan antara pejabat AS dan 
Cina pada pertengahan September 2019 . Efek dari 
pembatalan kunjungan tersebut, harga emas untuk 

kontrak 3 bulanan mengalami kenaikan. Pada akhir 
pekan lalu, harga emas kontrak 3 bulanan tersebut 
berada di level USD1.515,10 per ons troi.

Bahwa pembatalan kunjungan tersebut menambah 
ketidakpastian pada situasi perang dagang dan 
menimbulkan pertanyaan pada investor mengenai 
negosiasi dagang yang rencananya diadakan pada 
awal bulan Oktober akan terjadi atau tidak. Presiden 
AS Donald Trump sempat memberikan pernyataan 
bahwa dengan kondisi ekonomi saat ini, ia bisa kembali 
mengaktifkan tarif impor terhadap Cina.  Sebelumnya, 
Trump menunda kenaikan tarif impor tersebut yang 
rencananya berlaku pada 1 Oktober 2019.  

Menjadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh 
investor menghadapi kondisi ini? Memilih safe haven 
adalah langkah paling aman, namun bagi yang ingin 
memetik keuntungan lebih bisa saja melakukan hal yang 
lebih spekulatif, tentu dengan risiko yang lebih besar 
pula. Peneliti Sile Li dan Brian Lucey yang menyelidiki 
berbagai macam peristiwa ekonomi dan pasar 
finansial mengidentifikasi bahwa indikator-indikator 
kondisi pasar yang tidak stabil seperti tekanan dalam 
pasar keuangan,  ketidakjelasan politik, dan  sentimen 
konsumen menjadikan orang lebih memilih safe haven, 
yaitu logam mulia emas dengan anggapan akan lebih 
aman dibanding dengan aset berisiko lebih tinggi 
seperti saham dan obligasi.

Sayadi Pengamat Perdagangan 
Komodit i

Tak Sesuai 
Ekspektasi, 
Pilih Safe 
Haven Saja
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Peraturan 
Perdagangan 
Timah Melalui 
Bursa
B adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) tanggal 29 Juli 2019 mengeluarkan Peraturan 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah.  
Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan 
sebelumnya Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 dan 
dimaksudkan agar perdagangan timah murni batangan melalui 
Bursa Timah dapat berlangsung lebih efektif serta menjamin 
adanya kepastian hukum tentang proses perdagangannya.

Dalam Peraturan Bappebti ini ada beberapa hal penting yang 
perlu diperhatikan, antara lain:

Pasal 1 ayat 2 disebutkan Bursa Timah adalah pasar 
timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang 
merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa 
Berjangka.

Ayat 3: Bursa Berjangka adalah badan usaha yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 
sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan 
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya.

Ayat 4:  Timah Murni Batangan adalah Timah Murni 
dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% 
yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan 
pemurnian Bijih Timah oleh Smelter. 

Ayat 5:  Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu 
bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli 
Timah Murni Batangan di Bursa Timah.

Pasal 2 ayat 1: Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor 
maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan 
melalui Bursa Timah. 

Pasal 3 ayat 2a:  Tujuan pembentukan Bursa Timah untuk 
menjadi acuan harga timah internasional dan dalam negeri 
serta untuk mengoptimalkan kontribusi pendapatan 
negara Republik Indonesia dan pengembangan industri 
hilir dalam negeri.

Mengenai peraturan ini selengkapnya dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_08_01_uvgjv23n_id.pdf

Pasal 6 ayat 1:  Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib 
menjadi Peserta atau anggota Bursa Timah, dan Peserta atau 
anggota Lembaga Kliring Timah.

Ayat 2: Peserta Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir 
Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan dan memiliki 
Persetujuan Ekspor (PE) yang masih berlaku yang diterbitkan 
oleh Kementerian Perdagangan. 

Ayat 3: Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk 
tujuan ekspor merupakan perusahaan pengguna Timah Murni 
Batangan atau perusahaan dagang pengguna Timah Murni 
Batangan. 

Ayat 4: Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk dijual 
di dalam negeri merupakan badan usaha atau perorangan 
pengguna Timah Murni Batangan.

Pasal 10 ayat 1: Transaksi jual beli Timah Murni Batangan di 
Bursa Timah dilakukan dengan sistem lelang terbuka secara 
elektronik online.

Pasal 14: Transaksi jual beli Timah Murni Batangan untuk 
digunakan di dalam negeri wajib dilakukan antara Peserta 
Penjual dan Peserta Pembeli dalam negeri melalui sistem 
perdagangan yang disediakan oleh Bursa Timah.
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