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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Selamat Tahun Baru, selamat bertemu lagi pada terbitan Buletin 
Bappebti di awal tahun 2020. Kami berharap tahun ini dapat memberi 
semangat baru bagi kita semua sehingga bisa memberikan efek positif 
dalam aktivitas dan kerja kita.

Buletin Bappebti edisi kali ini menurunkan Berita Utama tentang 
Sistem Resi Gudang dimana Bappebti Kementerian Perdagangan 
telah memberikan penghargaan kepada 5 daerah pengelola SRG yang 
telah menunjukkan kinerja yang baik. Penghargaan disampaikan oleh 
Menteri Perdagangan pada saat acara Pertemuan Teknis Sistem Resi 
Gudang yang berlangsung Desember 2019. Daerah mana saja yang 
mendapatkan apresiasi Bappebti, simak dalam Berita Utama.

Selain itu anda juga dapat mengikuti perkembangan kegiatan yang 
dilakukan oleh Bappebti menjelang dan sampai akhir tahun 2019 
hingga awal tahun 2020 dalam rubrik Agenda Foto. Pada edisi kali 
ini kami mencoba memasukkan rubrik baru yakni Profil Komoditi 
yang sebelumnya diisi dengan Info Harga. Rubrik ini dimaksudkan 
memperkenalkan komoditi yang diperdagangkan baik melalui Sistem 
Resi Gudang, Pasa Lelang Komoditi dan juga melalui Perdagangan 
Berjangka.

Informasi lain seperti regulasi mengenai Penerimaan Nasabah secara 
online dengan Customer Due Dilligence  (CDD) Sederhana serta 
English Corner juga kami hadirkan untuk melengkapi kegiatan Anda.  
Tak lupa kami sajikan tulisan mengenai PBK (Pasar Berjangka Komoditi) 
dan PLK (Pasar Lelang Komoditi).

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

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Tjahya Widayanti, Redaktur: Nusa Eka,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Gunawan, 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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Pemerintah melalui Bappebti (Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) 
yang berada di bawah Kementerian 
Perdagangan memberikan penghargaan 
kepada lima daerah yang melaksanakan 
Sistem Resi Gudang (SRG) dengan baik. 
Diharapkan melalui apresiasi ini pengelola 
gudang di daerah-daerah lain dapat meniru 
prestasi yang telah di lima daerah tersebut 
dengan melakukan terobosan-terobosan 
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan di 
daerahnya masing-masing.

P ertemuan teknis Sistem Resi Gudang (SRG) yang 
diselenggarakan setiap tahun merupakan acara 

rutin yang dilaksanakan oleh Bappebti Kementerian 
Perdagangan. Namun pertemuan teknis yang 
berlangsung akhir tahun 2019 lalu agak berbeda, 
karena pada acara tersebut juga diberikan penghargaan 
kepada 5 daerah penyelenggara SRG yang dinilai 
baik. Kelima daerah pengelola SRG yang memperoleh 
penghargaan dari Bappebti adalah Kabupaten 
Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Grobogan (Jawa 
Tengah), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kabupaten 
Barito Kuala (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten 
Aceh Tengah (Aceh). Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto hadir pada acara yang berlangsung di 
Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (5/12), 
memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai 
oleh kelima pengelola gudang SRG dari masing-masing 
daerah tersebut.

Apresiasi 
Untuk 
Pengelola 
SRG Terbaik

GUDANG SRGGUDANG SRG

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 34

B E R I T A  U T A M A



Menteri Perdagangan menyatakan bahwa prestasi 
tersebut dicapai karena kerja pengurus Pengelola SRG, 
juga karena peran serta pemerintah daerah masing-
masing dalam mendukung pelaksanaan Sistem Resi 
Gudang. Menurut Mendag, kebijakan terkait SRG 
yang telah dieksekusi Pemda akan sangat berdampak 
bagi perkembangan SRG. “Beberapa daerah sudah 
memperlihatkan peran SRG sebagai instrumen 
pendukung dalam rangka penyediaan pangan 
berkualitas bagi masyarakat dan kegiatan ekspor 
komoditas berdaya saing,” ujar Menteri Perdagangan.

Mendag menyatakan bahwa sesuai UU No 9 Tahun 
2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, dalam 
Pasal 33 antara lain disebutkan Pemda berperan dalam 
pembuatan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan 
SRG dan penguatan peran pelaku usaha. “Beberapa 
daerah yang telah sukses mengembangkan SRG 
tidak lepas dari peran aktif Pemda dalam menciptakan 
berbagai terobosan kebijakan. Hal itu bertujuan agar 
SRG dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk 
petani/pelaku usaha maupun pengelola gudang itu 
sendiri,” kata Mendag.

Khusus untuk Kabupaten Wonogiri yang kebetulan 
menjadi tuan rumah acara pertemuan teknis SRG ini, 
Menteri Perdagangan juga menegaskan tentang peran 
dan dukungan Pemda dalam pengembangan SRG.   
“Keberhasilan Kabupaten Wonogiri dan Grobogan 
mengembangkan SRG tak lepas dari peran aktif 
pemerintah daerah dalam menciptakan terobosan 
kebijakan yang bertujuan agar distribusi gudang 
dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk petani, 
pengusaha maupun untuk pengelola gudang itu 
sendiri,” kata Mendag Agus Suparmanto.

Agus Suparmanto

Menter i  Perdagangan

Dia mengatakan SRG menjadi instrumen pendukung 
dalam penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat, 
serta sebagai instrumen pendukung kegiatan ekspor 
komoditas yang berdaya saing tinggi. Implementasi 
SRG dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat luas. “Salah satunya adalah tercapainya 
ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan 
pangan,” tambah Menteri Perdagangan.

SRG juga dapat menjadi instrumen pendukung 
peningkatan ekspor khusus produk komoditas Indonesia 
ke luar negeri. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin 
Maimoen mengapresiasi keberhasilan Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri dan Grobogan atas implementasi 
SRG. Menurutnya, SRG merupakan salah satu upaya 
meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi 
ketergantungan kepada tengkulak. “Saya berharap hasil 
pertanian akan semakin banyak terserap, cashback-nya 
banyak, serta pengelolaannya lebih baik,” kata Wagub 
yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Sementara itu Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa 
menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Wonogiri 
mempunyai kebijakan melakukan percepatan 
pemanfaatan SRG. Hal itu dilakukan antara lain dengan 
menjalin kerja sama dan sinergi antar-SKPD terkait, 
perbankan, stakeholder, pendayagunaan penyuluh 
lapangan pertanian, dan dukungan anggaran APBD 
untuk biaya operasional. “Selain itu program diserahkan 
ke-19 gabungan kelompok tani atau gapoktan dan 
pengelola SRG, mencukupi kebutuhan ritel-ritel di 
sekitar Wonogiri serta untuk mengoptimalkan beras 
Wonogiri. Dan rencana ke depan untuk memenuhi 
kebutuhan beras ASN akan disuplai dari petani lokal,” 
kata Wagub. 
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Pengelola Gudang 
Harus Kreatif

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengungkapkan 
di dalam Sistem Resi Gudang, pengelola gudang SRG 
memiliki peran yang sangat penting dimana tanggung 
jawab untuk melakukan penataan, pemeliharaan dan 
pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik 
barang serta penerbitan Resi Gudang berada pada 
pihak Pengelola Gudang. “Pengelola Gudang juga 
diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk 
memanfaatkan SRG sebagai sarana tunda jual dan 
alternatif pembiayaan, menjadi jembatan koordinasi 
antara pemerintah, petani, koperasi/pelaku usaha, dan 
lembaga keuangan,” katanya. 

Untuk mengoptimalkan profit atau keuntungan yang 
diperoleh Pengelola Gudang, maka turn over yang 
paling tinggi bagi Pengelola Gudang SRG adalah 
apabila Pengelola Gudang mampu mengintegrasikan 
berbagai bisnis atau jasa sekunder yang terkait dengan 
Pengelolaan Barang dalam Gudang SRG sebagai 
bisnis utamanya. Disini Kepala Bappebti memberi 
gambaran bahwa para pemilik barang akan tergerak 
untuk datang ke gudang karena pengelola gudang akan 
memudahkan mereka mengolah hasil panennya, dalam 
mendapatkan pembiayaan. Selain itu juga meyakinkan 
adanya kepastian pasar dimana komoditi yang diresi-
gudangkan akan dibeli dengan harga beli yang menarik. 
Nah, melalui model bisnis ini, para pemilik yang datang 
ke gudang bukan lagi target customer tapi menjadi 
partner penting bagi pengelola gudang.

Diakui memang tidak mudah mendapatkan pengelola 
gudang yang benar-benar kreatif. Namun upaya 
untuk ke arah sana terus dilakukan dengan melakukan 
berbagai pertemuan dan bimbingan, diantaranya 
melalui pelatihan-pelatihan yan diselenggarakan oleh 
Bappebti. Melalui pelatihan para pengelola SRG dapat 
terus melakukan up-date pengetahuan dan semangat 
mereka untuk lebih meningkatkan prestasi yang sudah 
dicapai. Seperti yang dilakukan oleh pengelola SRG di 
Cianjur, sosialisasi kepada masyarakat terus menerus 

secara periodik harus dilakukan. Bukan hanya dengan 
melakukan kunjungan langsung, tetapi sosialisasi 
juga dilakukan dengan memanfaatkan media massa 
seperti melakukan program dialog melalui radio. “Yang 
terpenting adalah kita menyampaikan informasi tentang 
Sistem Resi Gudang dalam bahasa yang dimengerti 
oleh para petani. Kalau saya mengatakan secara 
sederhana SRG itu adalah pegadaian buat petani. 
Kalau di pegadaian orang mendapat pinjaman dengan 
jaminan emas. Nah, kalau di SRG petani bisa mendapat 
pinjaman dengan jaminan gabah yang mereka miliki, 
dan gabah itu disimpan di gudang SRG,” kata manajer 
gudang SRG Nana Sukatna.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Arief Hanur Yanto 
dari SRG Grobogan, Jawa Tengah, yang menggunakan 
strategi meyakinkan tokoh petani di satu wilayah untuk 
menjadi “corong” guna meyakinkan para petani lainnya. 
Sementara Hanjar Lukito Jati dari SRG Wonogiri 
membentuk tim pendamping (PPL swasta) yang 
selalu siap berhubungan dan mendatangi petani guna 
mempererat hubungan dengan kelompok tani. “Agar 
hasil petani lebih meningkat lagi kami menawarkan 
program pertanian organik, dimana kami bekerjasama 
dengan Asosiasi Pertanian Organik Wonogiri “Wono 
Agung”. Dengan memproduksi padi organik, maka 
nilai panen petani harganya lebih baik,” ujar Hanjar. 
Tentu terobosan yang dilakukan tersebut memerlukan  
kreatifitas, ketekunan dan kegigihan. Masing-masing 
daerah juga mempunyai pendekatan yang berbeda 
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
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Mengenai perkembangan SRG, Kepala Bappebti 
menyatakan bahwa jenis-jenis komoditi SRG terus 
mengalami pertambahan. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2018 tentang 
Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG, saat 
ini terdapat 17 komoditi yang dapat disimpan dalam 
gudang SRG yaitu Gabah, Beras dan Jagung, Kopi, 
Kakao, Lada, Karet dan Rumput Laut, Rotan, Garam, 
Gambir, Teh, Kopra, Timah Bawang Merah, Ikan dan 
Pala. Tidak tertutup kemungkinan bahwa jenis komoditi 
yang dapat disimpan dengan skema SRG masih akan 
bertambah mengingat Indonesia sangat kaya dengan 
ragam komoditinya.  

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, jumlah Resi 
Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 3.396 Resi Gudang 
dengan total volume komoditi sebanyak 111.054,65 ton, 
terdiri dari 84.421,60 ton gabah, 12.119,09 ton beras, 
7.603,59 ton jagung, 1.382,57 ton kopi, 4.634 ton rumput 
laut, 3,14 ton kakao, 31,16 rotan, 701,73 ton garam dan 
157,43 ton lada, dengan total komoditi senilai Rp. 731,65 
milyar. Ditambahkan, pemanfaatan Resi Gudang dari tahun 
ke tahun menunjukan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana 
nilai transaksi Resi Gudang tertinggi terjadi pada tahun 2014 
dimana telah diterbitkan sebanyak 605 Resi Gudang dengan 
volume 21.649,27 ton komoditi senilai Rp. 116,51 Milyar. 
Sementara pada tahun 2019, telah diterbitkan sebanyak 434 
Resi Gudang dengan volume 11.501,38 ton komoditi senilai 
Rp. 111,24 Milyar.
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Sumber: Bappebti Kementerian Perdagangan

Komoditi
Jumlah Resi

Total 2008 - 2019

Volume (ton) Nilai (Rp)
Pembiayaan (Rp)

Gabah

Beras

Jagung

Kopi

Rumput Laut

Kakao

Rotan

Garam

Lada

TOTAL

2.741 

264

158

88

84

1

3

10

47

3.396

2.741 

12.119,09

7.603,59

1.382,57

4.634,34 

3,14 

31,16 

701,73 

157,43 

111.054,65

449.582.650.552

103.459.628.500

28.238.519.594

92.861.089.187

47.904.915.000

78.500.000 

264.548.000 

977.498.000 

8.282.381.200 

731.649.730.033

265.182.414.146

55.402.009.700

12.261.678.100

58.816.801.063

25.850.149.800 

-

-

70.000.000 

927.508.000 

418.510.560.809
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1

Profil
SRG Yang 
Terpilih

Sistem Resi Gudang (SRG) di Wonogiri

Gudang Wonogiri di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, 
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dibangun dengan menggunakan 
Dana Alokasi Khusus tahun 2011. Gudang ini mampu menampung 
komoditi hingga 1.500 ton. Komoditi potensial di daerah ini adalah 
gabah, beras dan jagung. Sekarang gudang Wonogiri dikelola oleh 
BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad selaku Pengelola Gudang 
SRG yang telah terdaftar di Bappebti.

Dalam catatan, pada tahun 2013 Gudang SRG Wonogiri dikelola 
oleh PT. Pertani (Persero), dimana telah diterbitkan sebanyak 3 
Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan total volume sebesar 
35 ton senilai Rp147 juta dan mendapatkan pembiayaan dari Bank 
Jateng sebesar Rp99 juta.  Pada tahun 2015-2016, Gudang SRG 
Wonogiri dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero), dimana 
telah diterbitkan sebanyak 6 Resi Gudang untuk komoditi gabah 
dengan total volume sebesar 99,95 ton senilai Rp537,95 juta 
dan 4 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng 
sebesar Rp257,34 juta.

Pengelola gudang beralih pada tahun 2018 hingga saat ini di 
bawah manajemen PT. Pengayom Tani Sejagad, dimana telah 
diterbitkan sebanyak 49 Resi Gudang untuk komoditi gabah, beras 
dan jagung dengan total volume 2.276,83 ton senilai Rp21,28 
milyar dan mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng sebesar 
Rp14,87 milyar.

Total Resi Gudang yang diterbitkan sebanyak 58 Resi Gudang 
dengan total volume 2.411,78 ton senilai Rp21,96 milyar dan 
56 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng 
senilai Rp15,23 milyar.  Sebuah kemajuan lain, pada tanggal 27 
Desember 2019, PT Pengayom Tani Sejagad telah mendapatkan 
persetujuan Gudang SRG khusus organik dengan kapasitas 1.500 
ton dengan potensi penyimpanan untuk gabah dan beras organik.

Sistem Resi Gudang (SRG) di Grobogan 

Gudang Grobogan didirikan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Gudang ini dibangun dengan 
menggunakan dana APBN-P tahun 2010. Kapasitas gudang 
1.500 ton dengan komoditi potensial yang bisa digarap adalah 
gabah, beras dan jagung. Saat ini gudang SRG Grobogan dikelola 
oleh KSU Sarana Hidup Sejahtera.

Pada awalnya, antara tahun 2012-2016 Gudang SRG Grobogan 
dikelola oleh PT. Pertani (Persero), dimana telah diterbitkan 24 
Resi Gudang untuk komoditi gabah, beras dan jagung dengan total 
volume 1.845,6 ton senilai Rp12,62 milyar dan 14 Resi Gudang 
mendapatkan pembiayaan dari BRI dan Bank Jateng sebesar 
Rp6,36 milyar.

Tahun 2017, Gudang SRG Grobogan dikelola oleh KUD Anugrah, 
dimana hanya diterbitkan 1 Resi Gudang untuk komoditi gabah 
dengan volume 15 ton senilai Rp75 juta dan tidak mendapatkan 
pembiayaan. Pada tahun 2018 sampai dengan saat ini, Gudang 
SRG Grobogan dikelola oleh KSU Sarana Hidup Sejahtera, 
dimana telah diterbitkan sebanyak 64 Resi Gudang untuk komoditi 
gabah dan beras dengan total volume 934,07 ton senilai Rp5,77 
milyar dan 53 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank 
Jateng sebesar Rp3,33 milyar.

Total Resi Gudang yang diterbitkan adalah sebanyak 89 Resi 
Gudang untuk komoditi gabah, beras dan jagung dengan total 
volume sebesar 2.794,67 ton senilai Rp18,47 milyar dan 67 Resi 
Gudang mendapatkan pembiayaan dari BRI dan Bank Jateng 
sebesar Rp9,68 milyar.
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Jika kita melintas ke berbagai daerah maka kita akan 
mendapatkan gudang-gudang penyimpanan komoditi. 
Gudang-gudang SRG memang sudah tersebar di 
berbagai provinsi di Indonesia, walau dengan catatan 
masih banyak juga gudang yang belum berjalan 
sebagaimana diharapkan. Lalu bagaimana gambaran 
SRG yang memperoleh penghargaan dari Kementerian 
Perdagangan, berikut ini informasi singkat mengenai 
profil SRG di lima daerah yang memperoleh penghargaan 
tersebut:

2
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Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh Tengah

Kopi Gayo, siapa tak kenal. Bukan cuma di Indonesia, komoditi ini bahkan 
sudah mendunia. Kopi merupakan komoditi unggulan wilayah Aceh Tengah. 
Tidak mengherankan jika SRG di daerah ini fokus pada usaha mengelola 
komoditi kopi. 

Gudang SRG di Aceh Tengah di Desa Paya Ilang, Kecamatan Bebesan, 
Kabupaten Aceh Tengah, dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi 
Khusus tahun 2012. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan potensi 
komoditinya adalah kopi. Gudang SRG Aceh Tengah saat ini dikelola oleh 
PT. Ketiara.

Pada awalnya, tahun 2014-2016 Gudang SRG Aceh Tengah dikelola oleh 
PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero), dimana telah diterbitkan sebanyak 16 
Resi Gudang untuk komoditi kopi dengan total volume 495,1 ton senilai 
Rp29,28 milyar dan 13 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BRI 
sebesar Rp17,58 milyar. Tahun 2017 sampai dengan saat ini, Gudang SRG 
Aceh Tengah dikelola oleh PT. Ketiara, dimana telah diterbitkan sebanyak 
37 Resi Gudang untuk kopi dengan total volume 519 ton senilai Rp39,39 
milyar dan mendapatkan pembiayaan dari BRI sebesar Rp27,158 milyar.

Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Aceh Tengah adalah 
sebanyak 53 Resi Gudang untuk komoditi kopi dengan total volume sebesar 
1.014,10 ton senilai Rp68,67 milyar dan 50 Resi Gudang mendapatkan 
pembiayaan dari BRI sebesar Rp44,74 milyar.

Sistem Resi Gudang (SRG) di Cianjur 

Menyebut daerah Cianjur tentu sudah terbayangkan beras 
yang menjadi unggulannya. Beras yang rasanya pulen dan 
enak. Komoditi beras menjadi unggulan Cianjur yang sejak awal 
dikenal dengan pengelolaan gudang SRG-nya yang tergolong 
baik. 

Gudang Cianjur yang terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan 
Warungkondang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat 
dibangun dengan menggunakan Dana Stimulus Fiskal tahun 
2009. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dengan potensi komoditi 
gabah dan beras. Gudang SRG Cianjur saat ini dikelola oleh 
Koperasi Niaga Mukti selaku Pengelola Gudang SRG yang telah 
terdaftar di Bappebti.

Pada masa awal pengelolaan SRG, antara tahu 2011-2013, 
gudang SRG Cianjur dikelola oleh PT. Pertani (Persero), dimana 
telah diterbitkan sebanyak 97 Resi Gudang untuk komoditi 
gabah dengan total volume 2.525,27 ton senilai Rp14,58 
milyar dan 88 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BJB 
sebesar Rp9,52 milyar.

Pada semester kedua tahun 2013 sampai dengan saat ini, 
Gudang SRG Cianjur dikelola oleh Koperasi Niaga Mukti, 
dimana telah diterbitkan sebanyak 375 Resi Gudang untuk 
komoditi gabah dan beras dengan total volume 8.186,62 ton 
senilai Rp54,66 milyar dan 368 Resi Gudang mendapatkan 
pembiayaan dari BJB sebesar Rp36,90 milyar.

Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Cianjur adalah 
sebanyak 472 Resi gudang untuk komoditi gabah dan beras 
dengan total volume sebesar 10.711,88 ton senilai Rp69,24 
milyar dan 456 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari 
BJB sebesar Rp46,42 milyar. 

Tahun 2016 Bappebti melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 
2016 memberikan bantuan satu gudang berkapasitas 2.000 
ton kepada Pemda Cianjur yang beralamat di Desa Kertasari, 
Kecamatan Haurwangi, yang jaraknya sekitar 15 kilometer dari 
gudang di Warungkondang. Gudang SRG Haurwangi mulai 
beroperasi pada tahun 2019 dan telah menerbitkan 17 Resi 
Gudang dengan total volume sebesar 261,25 ton gabah senilai 
Rp1,86 milyar.

Sistem Resi Gudang (SRG) di Barito Kuala

Gudang Barito Kuala dibangun di Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana 
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 
Dana Stimulus Fiskal tahun 2009. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan 
potensi komoditi daerah ini adalah gabah dan beras. Gudang SRG Barito 
Kuala saat ini dikelola oleh KUD Basunondo.

Tercatat pada tahun 2010-2013, Gudang SRG Barito Kuala dikelola oleh 
PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero), dimana telah diterbitkan sebanyak 
95 Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan total volume 1.091,85 ton 
senilai Rp5,26 milyar dan 40 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari 
Bank Kalsel sebesar Rp. 1,98 milyar.

Tahun 2014-2018, Gudang SRG Barito Kuala dikelola oleh KUD Tuntung 
Pandang, dan telah terbit 137 Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan 
total volume 2.071,52 ton senilai Rp13,43 milyar dan 76 Resi Gudang 
mendapatkan pembiayaan dari Bank Kalsel sebesar Rp. 4,7 milyar. Mulai 
tahun 2019 sampai saat ini, Gudang SRG Barito Kuala dikelola oleh KUD 
Basunondo, dimana telah diterbitkan sebanyak 24 Resi Gudang untuk 
komoditi gabah dengan total volume 434,25 ton senilai Rp2,77 milyar 
dan 12 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank Kalsel sebesar 
Rp711,50 juta.

Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Barito Kuala sebanyak 256 
Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan total volume sebesar 3.597,62 
ton senilai Rp21,46 milyar rupiah.
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Perdagangan Berjangka Komoditas

Optimisme
di Tahun 2020
I ndustri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) di 

Indonesia terus menggeliat. Memasuki tahun 2020 
para pelaku industri PBK menebarkan semangat dan 
optimismenya. Hal itu didorong oleh perkembangan usaha 
sektor PBK sepanjang tahun 2019 yang dinilai cukup 
menggembirakan. Seperti disampaikan CEP PT Rifan 
Financindo Berjangka, Teddy Prasetya, bahwa selama 
tahun 2019 perusahaannya mampu meraih volume 
transaksi sekitar 1,5 juta lot. Jumlah itu terdiri dari 1,1 
juta lot dari transaksi bilateral dan 372.910 lot transaksi 
multilateral. Dibandingkan tahun 2018, perolehan tahun 
2019 naik  31,4 persen. Kenaikan terjadi  baik pada 
transaksi multilateral maupun bilateral. Untuk perdagangan 
multilateral tumbuh 27,83 persen dan bilateral tumbuh 
32,58 persen. Oleh sebab itu, Teddy Prasetya menyatakan 
optimis terhadap perkembangan industri PBK. Untuk 
tahun 2020 PT Rifan Financindo Berjangka menargetkan 
bisa mencapai volume transaksi sebesar 2 juta lot (Bisnis.
com, 13 januari 2020).

Optimisme juga disampaikan CEO PT Mentari Mulia 
Berjangka, Ofik Taufiqurohman, dalam forum “Indonesia 
Derivative Reach International Market Summit 2019” di 
Jakarta, awal Desember 2019. Ofik menyatakan bahwa 
minat masyarakat untuk masuk industri PBK semakin 
tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan makin meningkatnya 
volume transaksi di dua pasar berjangka di Indonesia 
yaitu Bursa Berjangka Jakarta/Jakarta Futures Exchange 

(BBJ/JFX) dan Bursa  Komoditi dan Derivatif Indonesia/
Indonesia Commodity and Derivatives Exchange  (BKDI/
ICDX) (sindonews.com, 6 Desember 2019).

Capaian volume transaksi di BBJ dan BKDI selama tahun 
2019 memang menunjukkan angka yang menggembirakan. 
Dalam acara “Paparan Kinerja JFX 2019 dan Proyeksi 
2020” di Jakarta (23/12/2019), Direktur BBJ Stephanus 
Paulus Lumintang mengungkapkan, hingga 18 Desember 
2019 BBJ berhasil mencapai volume transaksi 7,514 juta 
lot, sekitar 17 persen lebih tinggi dari yang ditargetkan 
yaitu 6,425 juta lot. Dibanding tahun sebelumnya (2018), 
capaian tahun 2019 naik sekitar 18 persen. Tahun 2018 
volume transaksi mencapai 6,363 juta lot. Kenaikan 
volume transaksi juga terjadi di BKDI. Pada perdagangan 
multilateral volume transaksi di BKDI hingga 23 Desember 
2019 mencapai 398.165 lot, meningkat 35,09 persen 
dibanding tahun 2018 yang sebesar 294.747 lot. 
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Perdagangan Multilateral
Baik Bursa Berjangka Jakarta maupun Bursa Komoditi 
Derivatif Indonesia menyatakan optimis bahwa volume 
transaksi di tahun 2020 akan semakin meningkat 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik, BBJ 
maupun BKDI mengungkapkan komitmennya untuk 
memberi perhatian besar pada perdagangan multilateral. 
Selama ini transaksi multilateral memang masih tertinggal 
jauh dibanding transaksi  bilateral.

Seperti dilansir media bisnis.com (23 Desember 2019), 
Kepala Learning Center Indonesia BKDI Anang E. 
Wicaksono menjelaskan bahwa BKDI menargetkan 
transaksi multilateral ada 2020 meningkat dua kali lipat 
dari tahun 2019. Transaksi multilateral akan lebih ramai,  
karena BKDI akan meluncurkan kontrak baru. BKDI telah 
menyiapkan produk multilateral baru berbasis komoditas 
agrikultur dan produk yang lebih ramah kepada pelaku 
pasar. Pada tahun 2019 kontrak multilateral di BKDI masih 
didominasi kontrak forex, disusul kontrak timah, kontrak 
emas dan CPO.

Sementara itu, Direktur BBJ Stephanus Paulus Lumintang 
menegaskan bahwa BBJ akan mendorong peningkatan 
perdagangan multilateral lebih besar. Diharapkan pada 
tahun 2020 volume transaksi multilateral naik 20 persen 
dibanding tahun 2019, lebih besar kenaikan pada tahun 
2019 yang hanya 9 persen. Kontrak multilateral yang jadi 
andalan BBJ yaitu kontrak komoditas minyak sawit dan 
emas. Terkait minyak sawit BBJ telah bekerjasama dengan 

bursa luar negeri untuk menarik investor asing bertransaksi 
di BBJ dan menghadirkan liquidity provider sehingga lebih 
menggairahkan perdagangan. 

Pada bulan November 2019 BBJ menandatangai nota 
kesepahaman dengan bursa asal Singapura, Asia 
Pacific Exchange (APEX) untuk bertukar informasi 
dan mengoptimalkan perdagangan komoditas andalan 
Indonesia. “Kerjasama dengan bursa luar itu menjadi 
stimulus transaksi, oleh karena itu kami menjadi semakin 
yakin dengan transaksi multilateral di BBJ dapat tumbuh 
baik pada 2020,” tutur Paulus seperti diberitakan bisnis.
com (23/12/2019).

Upaya meningkatkan perdagangan multilateral memang 
merupakan hal sangat penting dalam pengembangan 
perdagangan berjangka komoditas. Hal itu terutama untuk 
mendorong pembentukan harga yang bisa jadi acuan 
harga secara internasional. Indonesia adalah produsen 
besar berbagai komoditas, bahkan untuk beberapa 
komoditas merupakan produsen terbesar, seperti timah, 
minyak kelapa sawit, lada dan sebagainya. Namun, sejauh 
ini bursa berjangka di Indonesia belum menjadi acuan 
penentuan harga di tingkat dunia. Oleh sebab itu, tidak bisa 
tidak Indonesia harus terus maju dengan mengembangkan  
perdagangan berjangka komoditas baik kuantitas maupun 
kualitasnya. Literasi tentang industri berjangka penting 
dilakukan kepada masyarakat untuk memahami dan tertarik 
pada industri ini.
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S ebagai negara agraris Indonesia sangat kaya akan 
produk-produk pertanian dan perkebunan. Berbagai 

jenis produk pertanian dan perkebunan menjadi sumber 
pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 
Di setiap daerah selalu ada jenis produk pertanian dan 
perkebunan yang khas dan berpotensi menjadi produk 
ungulan daerah yang bersangkutan. Untuk itu perlu ada 
kajian-kajian terhadap produk-produk pertanian dan 
perkebunan di masing-masing daerah guna melihat 
potensinya untuk ditetapkan dan dikembangkan sebagai 
produk unggulan. 

Indikator produk unggulan yaitu bahwa produk tersebut 
dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat 
daerah tersebut dalam arti merupakan produk yang khas 
ada di daerah tersebut. Misalnya tanaman kopi yang 
banyak didapati di sebagian wilayah di Sumatera, juga di 
beberapa wilayah lain di Jawa, Bali, Sulawesi. Atau produk 
tanaman coklat yang banyak terdapat di provinsi Sulawesi 
Utara dan Sulawesi Selatan, bawang merah di Brebes 
(Jateng) dan Bima (NTB), dan sebagainya. Selain itu, 
produk tersebut bernilai ekonomis dalam arti dibutuhkan 
masyarakat (konsumen) dan ketika diproduksi dalam 
jumlah besar memberi manfaat ekonomis bagi produsen 
dan juga konsumen. Satu hal lagi, produk tersebut harus 
memiliki daya saing tinggi baik secara kuantitas, kualitas 
maupun harganya. 

Pemerintah di sejumlah daerah telah melakukan kajian-
kajian semacam itu dan menetapkan beberapa produk 
pertanian dan perkebunan di daerahnya sebagai produk 

atau komoditas unggulan. Dengan menetapkan sebagai 
produk unggulan pemerintah perlu mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan guna mendorong pengembangan 
produk-produk tersebut. Kebijakan untuk pengembangan 
produk unggulan bukan hanya menyangkut aspek produksi 
guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, 
seperti penyediaan lahan, sarana produksi, infrastruktur 
irigasi, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan produksi para petani 
produsen. Tidak kalah pentingnya yaitu pengembangan 
menyangkut penanganan pasca panen dan pemasaran. 

Terkait aspek pemasaran yang dibutuhkan petani/
produsen yaitu terbukanya akses pasar bagi produk-
produk mereka sehingga mereka bisa memperoeh harga 
yang wajar dan keuntungan yang sesuai dengan jerih 
payah mereka. Persoalan umumnya para petani produsen 
di Tanah Air selama ini, di luar masalah teknis produksi, 
yaitu terbatasnya akses pasar yang memungkinkan mereka 
menjual produknya dengan tingkat harga yang wajar. 
Rantai pemasaran yang panjang membuat mereka tidak 
bisa memperoleh margin keuntungan dari harga produk 
mereka di pasar. Keuntungan besar justru didapat oleh 
para pedagang perantara di berbagai level.

Tingkatkan Daya 
Saing Produk 
Unggulan 
Melalui PLK
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Pasar Lelang Komoditas
Guna membantu para petani produsen dalam memasarkan 
produknya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan 
membangun Pasar Lelang Komoditas (PLK) sejak 
tahun 2004. Penyelenggaraan PLK dimaksudkan untuk 
menciptakan efisiensi dengan memangkas rantai pemasaran 
yang panjang. Melalui sistem lelang juga bisa diciptakan 
transparansi dalam pembentukan harga guna menjadi harga 
referensi atau rujukan yang penting bagi petani atau produsen 
dan konsumen. Para petani dan produsen bisa memperoleh 
kepastian harga untuk menjadi dasar pertimbangan dalam 
merencanakan pola budi daya tanam. Lebih jauh, hal itu bisa 
mendorong petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan 
produktivtas dan kualitas produksi mereka. Sedangkan 
industri pengolahan berkepentingan dengan PLK guna 
memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai kapasitas 
dan rencana produksi mereka. Bagi para pelaku usaha 
keikutsertaan dalam PLK juga bisa memperluas jaringan 
usaha.

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sampai saat ini 
terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 
akhir tahun 2019 ada 11 pemerintah daerah provinsi melalui 
dinas yang membidangi perdagangan terlibat sebagai 
penyelenggara PLK. Kesebelas provinsi yaitu Sumatera 
Barat, Riau, Jambi, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, 
NTB, Sulawesi Utara, Suawesi Tenggara dan Gorontalo. Ke 
depan keterlibatan pemerintah daerah provinsi lain dalam 
penyelenggaraan PLK tentu perlu terus didorong, selain juga 
keterlibatan pihak swasta. Sampai saat ini tercatat ada 7 
perusahaan swasta yang terlibat sebagai penyelenggara PLK 
yaitu PT Meukat Komoditi Gayo, PT Ipasar Indonesia, PT. Asia 
Commodity Marketplace, PT. Pos Indonesia, (Persero), PT. 
Pasar Komoditas Jakarta,  PT. Bahtera Komoditi Indonesia, 
dan  PT Asia Pacific Commodity Market. 

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam 
menyukseskan Pasar Lelang Komoditas. Melalui 
berbagai kebijakan pemerintah bisa mendorong para 
petani mengembangkan produk-produk unggulan dan 
mengikuti Pasar Lelang Komoditas. Dalam pemberitaan 
media massa kita melihat semakin banyak pemerintah 
daerah yang aktif melakukan sosialisasi PLK kepada para 
petani produsen dan pihak terkait. Di sejumlah daerah 
Pasar Lelang Komoditas diselenggarakan beberapa kali 
dalam setahun dengan jumlah peserta relatif banyak 
dan nilai transaksi cukup besar. Para peserta umumnya 
merasakan keuntungan atau manfaat dengan mengikuti 
Pasar Lelang Komoditas. 

Produk yang ditawarkan dalam Pasar Lelang Komoditas 
semakin beragam. Produk-produk unggulan di setiap 
daerah pun bermunculan dan semakin berkembang. 
Kenyataan ini kiranya cukup menggembirakan. Ke 
depan, kita berharap penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas semakin berkembang, semakin banyak 
pemerintah daerah yang terlibat dan mendorong 
masyarakat petani produsen untuk mengikuti Pasar 
Lelang Komoditas. Untuk memudahkan para petani 
produsen dan pelaku usaha pemerintah dalam hal 
ini Bappebti telah mengembangkan aplikasi Pasar 
Lelang Terpadu. Melalui aplikasi yang dapat diunduh 
di Google Play itu peserta lelang bisa mengikuti lelang 
secara online, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya 
transportasi untuk datang ke lokasi lelang. Dengan 
demikian proses lelang bisa lebih efisien dan efektif.

Sumatera
Barat

Riau

Jambi

Aceh (MKG)

Lampung

D.I. Yogyakarta

Jawa Barat
(Kop Agro Jawa Barat)

Jawa Tengah

DKI Jakarta
(iPasar, ACM, PKJ, BKI,

APCM & Posindo)
Jawa Timur

Bali

Nusa
Tenggara

Barat

Sulawesi
Tenggara

Sulawesi
Selatan

Sulawesi Utara

Gorontalo

Daerah sudah
melakukan revitalisasi

3 PL

Swasta Murni

7 PL

Daerah diselenggarakan oleh Dinas
yang membidangi perdagangan

11 PL
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Safari 
Kunjungan ke 
Gudang SRG 
Pemalang 
hingga Cianjur 

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, melakukan 
kunjungan ke gudang-gudang SRG di Jawa Tengah dan 
Jawa Barat. Ada 5 daerah yang dikunjungi. Kunjungan 
pertama ke gudang SRG di Kabupaten Pemalang dan 
Brebes, Provinsi Jawa Tengah tanggal 9-12 Januari 
2020. Kunjungan dilakukan dalam rangka mempercepat 
implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).

Didampingi Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan 
Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi 
(PLK), Ninuk Rahayuningrum, Kepala Bappebti bertemu 
pejabat terkait di lingkungan Pemda Kab. Pemalang, di 
antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan 
dan Keuangan, Kepala Dinas KUKM Perindag, perwakilan 
dari Dinas Pertanian, Bank Jateng dan calon Pengelola 
Gudang SRG (BumdesMa PT. Pemalang Maju Bersama). 
Begitu juga saat meninjau Gudang SRG Kab. Brebes 
Kepala Bappebti bertemu pejabat terkait, diantaranya 
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas KUMKM Perdagangan, 
Kepala Dinas Pertanian dan calon Pengelola Gudang (PT. 
Mitra Pilar dan Koperasi Jasa Wira Agri Aneka Jaya).

Seminggu kemudian tanggal 20 hingga 21 Januari 
2020 kunjungan dilakukan ke gudang SRG di Jawa Barat, 
yakni ke Kabupaten Subang, Indramayu dan Cianjur.  Di 
Subang Kepala Bappebti bertemu dengan Wakil Bupati 
Kabupaten Subang Agus Masykur Rosyadi, Kepala Dinas 
KUKM Perindag, Bank BJB, Jasindo, UB Jastasma Bulog, 
KSU Annisa, PT. Fiona Pusaka SRG dan calon Pengelola 
Gudang SRG (Koperasi Gunung Luhur Berkah). 
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Rangkaian Peninjauan dilanjutkan ke 
Gudang SRG Kab. Indramayu yang dihadiri 
oleh pejabat terkait di lingkungan Pemda Kab. 
Indramayu, diantaranya Kepala Dinas KUMKM 
Perdagangan, Bank BRI, Bank BJB, PT. Pertani 
dan PD. Bumi Wiralodra. Dijelaskan bahwa 
gudang Pemda Kab. Indramayu dibangun 
melalui Dana Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 
2009, dan sejak pertama beroperasi dari tahun 
2011 hingga sekarang telah diterbitkan 10 resi 
gudang untuk komoditi gabah dengan volume 
277,75 ton atau senilai Rp 1,29 Milyar. Saat ini 
Gudang ini dikelola oleh PD Wiralodra.

Kunjungan berikut adalah gudang SRG di 
Kab. Cianjur yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, 
diantaranya Kepala Dinas KUKM Perindag, 
Bank BJB, Jasindo dan Koperasi Niaga Mukti. 
Gudang Pemda Cianjur yang terletak di Warung 
Kondang dan Haurwangi merupakan gudang 
yang aktif dalam pelaksanaan SRG sejak tahun 
2013 hingga sekarang.
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Bappebti 
Konsinyering RKAT 
Tahun 2020 BBJ dan 
KBI

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Bappebti, Sahudi, mewakili Kepala Bappebti 
bersama dengan Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undang dan Penindakan M.Syist dan Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Widiastuti 
membuka sekaligus memimpin Rapat Pembahasan 
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAT)  Tahun 
2020 PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT 
Kliring Berjangka Indonesia (KBI) di Jakarta, Jum’at 
(29/11).

Sosialisasi Pelaporan 
Perdagangan Fisik 
Aset Kripto

Bappebti menggelar rapat sosialisasi tentang Aset 
Kripto. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Pengawasan 
Pasar Berjangka dan Fisik, Widiastuti, mewakili 
Kepala Bappebti didampingi Kepala Biro Peraturan 
Perundang-Undangan dan Penindakan, M Syst, dan 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 
Sahudi.

Dalam acara yang diselenggarakan Senin 
(9/12) ini dibahas tentang Draft Surat Edaran (SE) 
tentang Penyampaian Laporan Sewaktu-Waktu dan 
Berkala atas Pelaksanaan Perdagangan Fisik Aset 
Kripto. Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta yaitu 
Pelaku Usaha Aset Kripto dan Asosiasi Blockchain 
Indonesia (ABI).
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Kepala Bappebti di 
Acara Squawk Box 
CNBC

Media merupakan bagian penting untuk 
menyosialisasi program kerja Bappebti. 
Karena itu setiap kesempatan digunakan 
sebaik-baiknya untuk menjelaskan 
berbagai informasi tentang Bappebtti. 
Seperti  program acara Squawk Box, yaitu 
wawancara khusus  yang disiarkan secara 
langsung (Live) di Studio CNBC Indonesia, 
Gedung Transmedia, Jakarta Selatan 
(13/12).

Dalam kesempatan tersebut 
Kepala Bappebti menjelaskan tentang 
Perkembangan Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang 
(SRG), Proyeksi PBK dan SRG di tahun 
2020, serta langkah-langkah yang telah 
dilakukan oleh Bappebti dalam rangka 
melindungi masyarakat dari kegiatan-
kegiatan ilegal di bidang PBK.

Perkembangan dan 
Outlook PBK 2020

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, menjadi narasumber 
dalam acara diskusi Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) yang disiarkan secara langsung (live) di War Room 
Bursa Berjangka Jakarta, pada Senin 23  Desember 2019.  
Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappebti menjelaskan 
mengenai Perkembangan dan Outlook PBK di tahun 2020. 
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Bursa Berjangka 
Makin Pede 
Pasang Target

Indonesia berupaya mempercepat 
berbagai komoditas primer menjadi 
acuan harga di level dunia, kendati 
literasi masyarakat dinilai belum 
optimal. Bursa berjangka semakin 
percaya diri untuk menargetkan 
kenaikan transaksi multilateral 
lebih tinggi pada 2020. Direktur 
Utama Jakarta Futures Exchange 
(JFX) Stephanus Paulus Lumintang 
mengaku optimistis menargetkan 
volume transaksi multilateral pada 
tahun 2020 sebesar 20 persen lebih 
tinggi ketimbang target 2019. “Saya 
harap transaksi multilateral di JFX naik 
20 persen dari 1,45 juta lot pada 2019 
menjadi 1,75 juta lot pada 2020,” ujar 
Paulus.

Harapan tersebut sejalan dengan fokus 
JFX pada 2020 untuk menguatkan 
produk multilateral kontrak berjangka  
baik yang telah tersedia di JFX maupun 
tidak, khususnya untuk komoditas 
minyak sawit dan emas. Paulus 
menuturkan, untuk komoditas minyak 
sawit, JFX telah bekerja sama dengan 
bursa luar negeri untuk menarik investor 
asing bertransaksi dan menghadirkan 
liquidity provider agar perdagangan 
kian bergairah.

Sebelumnya, pada November tahun 
lalu JFX telah menandatangani nota 
kesepahaman dengan bursa asal 
Singapura, Asia Pasifik Exchange 
(APEX) untuk bertukar informasi 
dan mengoptimalkan perdagangan 
komoditas andalan Indonesia. “Kerja 

sama dengan bursa luar itu bisa 
menjadi stimulus transaksi. Oleh 
karena itu kami menjadi semakin yakin 
dengan transaksi multilateral di JFX 
dapat tumbuh baik pada 2020,” papar 
Paulus.

Di tengah tren volume transaksi yang 
kurang kondusif serta kondisi bursa 
berjangka yang masih marak dengan 
praktik investasi bodong, Paulus 
yakin industri perdagangan berjangka 
komoditi Indonesia pada tahun ini 
akan tumbuh lebih baik seiring dengan 
kontrak di bursa yang semakin inovatif 
dan menarik bagi investor.

JFX juga menargetkan transaksi kontrak 
bilateral pada 2020 dapat tumbuh 19 
persen atau naik menjadi 6,25 juta 
lot dibandingkan dengan target 2019 
sebesar 5,25 juta lot. Sementara untuk 
pasar fisik timah di JFX yang baru 
diluncurkan pada pertengahan tahun 
lalu, Paulus menargetkan perdagangan 
fisik timah mencapai 72.000 ton pada 
2020. Adapun, hingga 18 Desember 
2019, JFX telah berhasil melampaui 
target volume transaksi yaitu sebesar 
7.514.701 lot, atau 17 persen lebih 
tinggi dari target yang ditetapkan pada 
2019 sebesar 6.425.045,29 lot.

Secara year on year, volume transaksi 
berhasil naik 18 persen dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
lalu sebesar 6.363.579,4 lot. Lebih 
perinci, volume transaksi multilateral 
mengalami kenaikan 9 persen, yaitu 

sebesar 1.364.572 lot dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun lalu 
sebesar 1.257.552 lot. Sementara itu, 
volume transaksi untuk kontrak bilateral 
berhasil naik cukup signifikan sebesar 
20,4 persen atau 6.150.102,7 lot 
dibandingkan dengan 5.106.028,4 lot 
pada 2018.

Sementara Direktur Utama PT Kliring 
Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi 
mengatakan bahwa target yang telah 
ditetapkan oleh JFX tahun ini cukup 
realistis. Bahkan, dirinya juga optimistis 
pada tahun 2020 masih tersedia ruang 
cukup lebar bagi JFX untuk memenuhi 
volume transaksi lebih tinggi dari target 
yang sudah ditetapkan. “Ke depan 
dengan peningkatan peran masing-
masing, kami optimis bahwa sektor 
perdagangan komoditas berjangka ini 
memiliki potensi untuk berkembang 
sangat baik,” papar Fajar.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditas 
(Bappebti) Tjahya Widayanti 
mengatakan tidak hanya ingin 
mendorong peningkatan kuantitas 
transaksi multilateral, tetapi dirinya 
juga akan mendorong bursa dan 
pialang untuk memperhatikan kualitas 
dari transaksi multilateral itu. “Jadi 
ke depan saya harap bukan hanya 
ingin mengejar kuantitasnya saja, 
secara kualitas dari produknya dan 
bagaimana ditransaksikan juga harus 
diperhatikan,” ujar Widayanti.

Sekadar informasi, menggenjot 
transaksi multilateral adalah salah satu 
cara Indonesia untuk mencapai impian 
sebagai acuan harga komoditas dunia. 
Pasalnya, Indonesia yang menjadi 
produsen utama untuk beberapa 
komoditas di dunia, hingga kini masih 
mengacu pada harga yang terjadi di 
pasar Internasional.
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Januari 2020: Harga 
Referensi CPO dan 
Biji Kakao Naik 

SRG Bantu Petani 
Sulsel Ekspor 
Rumput Laut

Harga referensi produk crude 
palm oil (CPO) untuk penetapan bea 
keluar (BK) periode Januari 2020 
adalah USD 729,72/MT. Harga 
referensi tersebut meningkat sebesar 
12,23 persen atau naik USD79,54 
dari periode Desember 2019 yang 
sebesar USD650,18/MT. Penetapan 
ini tercantum dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 94 Tahun 2019 
tentang Penetapan Harga Patokan 
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian 
dan Kehutanan yang Dikenakan Bea 
Keluar. “Saat ini harga referensi CPO 
tetap berada pada level di bawah 
USD750/MT. Untuk itu, pemerintah 
mengenakan BK CPO sebesar USD 
0/MT untuk periode Januari 2020,” 
ujar Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kementerian Perdagangan 
Indrasari Wisnu Wardhana. 

Bea Keluar (BK) CPO untuk Januari 
2020 tercantum sebesar USD 0/
MT. Nilai tersebut sama dengan BK 
CPO untuk periode Desember 2019 
sebesar USD 0/MT. Sementara 
itu, harga referensi biji kakao pada 
Januari 2020 sebesar USD2.571,64/
MT naik 1,74 persen atau USD44 

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 
(SRG) di Kawasan Pergudangan 
Parangloe Indah Makassar, Sulawesi 
Selatan, terbukti berhasil membantu 
petani setempat untuk mengekspor 
rumput laut ke pasar mancanegara. 
Hal ini bisa terjadi karena rumput laut 
yang disimpan melalui gudang SRG 
terjaga kualitasnya.  Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayati 
mengatakan bahwa gudang Sistem 
Resi Gudang (SRG) rumput laut di 
Makassar telah berhasil memberi nilai 
tambah hasil panen petani dengan 
membuka akses pasar baik di dalam 
negeri maupun untuk keperluan 
ekspor.

“Saat komoditi rumput laut yang 
disimpan di gudang SRG memenuhi 
kecukupan pasokan, standar kualitas, 
dan harga yang kompetitif, maka 
komoditi tersebut dapat dijual kepada 
para importir di luar negeri,” ujar 
Kepala Bappebti, Rabu (25/12/2019). 
Guna mendorong peningkatan ekspor 

rumput laut tersebut, Kementerian 
Perdagangan melalui Bappebti akan 
terus berupaya menyederhanakan 
prosedur dan menekan biaya pengujian 
mutu rumput laut dalam SRG.

Pemerintah akan berkoordinasi 
dengan Badan Karantina Ikan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) sebagai salah satu Lembaga 
Penilaian Kesesuaian Uji Mutu Ikan 
dalam SRG.  Sejauh ini Indonesia 
memiliki peran yang cukup besar dalam 
pasar rumput laut dunia. Indonesia 
berhasil mengekspor produk olahan 
rumput laut, karaginan, dengan kode 
HS 1302.39 ke berbagai negara 
dengan nilai USD71,20 juta pada 
2018. Angka tersebut pun naik 87,03 
persen dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.

Negara-negara tujuan tujuan ekspor 
rumput laut Indonesia adalah Cina 
dengan nilai USD28,35 juta, Amerika 
Serikat sebesar USD9,04 juta, Jepang 
USD5,09 juta, Belanda USD4,62 juta, 
dan Inggris USD4,26 juta.

Di Sulawesi Selatan gudang SRG 
rumput laut dikelola oleh Koperasi 
Serikat Pekerja Merdeka Indonesia 
(Kospermindo). Selama periode Maret 
2018 hingga Maret 2019 pengelola 
SRG telah menerbitkan delapan 
resi gudang untuk 950 ton rumput 
laut senilai Rp8,55 miliar dengan 
pembiayaan mencapai Rp5,35 miliar 
melalui Bank BJB dan PKBL PT Kliring 
Berjangka Indonesia.

dibandingkan bulan sebelumnya 
sebesar USD2.527,64/MT. Hal ini 
berdampak pada peningkatan HPE 
biji kakao pada Januari 2020 menjadi 
USD 2.282/MT, naik 1,92 persen atau 
USD 44 dari periode sebelumnya 
yang tercatat sebesar USD 2.240/MT. 
Peningkatan harga referensi dan HPE 
biji kakao disebabkan menguatnya 
harga internasional. Penurunan ini 
tidak berdampak pada BK biji kakao 
yang tetap 5 persen. 
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Mendag Ajak AGRI 
Terus Berikan 
Kontribusi Nyata 
Bagi Kesejahteraan 
Masyarakat 

Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto memberikan apresiasi 
pada pengurus dan anggota Asosiasi 
Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) 
yang telah bermitra dan memberikan 
kontribusi nyata bagi kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini diungkapkan 
Menteri Perdaangan saat menghadiri 
penutupan Musyawarah Nasional 
(Munas) ke-VII AGRI di Jakarta, Kamis 
(12/12).  “Saya memberikan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada para 
pengurus dan anggota AGRI. Semoga 
AGRI dapat terus bermitra dengan 
pemerintah dalam hal ini khususnya 
Kemendag untuk pembangunan 
industri gula nasional dan terus 
memberikan kontribusi nyata bagi 
kesejahteraan masyarakat,” ungkap 
Menteri. 

Menteri Perdagangan menilai kerja 
sama AGRI dengan pemerintah 
berjalan sangat positif. Kerja sama 
tersebut, antara lain aktif dalam 
penyediaan bahan baku industri 
makanan dan minuman berbasis 
gula rafinasi, serta turut andil dalam 
pengendalian harga gula. Menurut 
Menteri, industri gula rafinasi sangat 
berperan dalam meningkatkan industri 
nasional, khususnya industri makanan, 
minuman, dan farmasi. Untuk itu, 
pemerintah akan terus berupaya agar 
kebijakan yang dikeluarkan dapat 
memberikan keseimbangan, jaminan 

kepastian, dan iklim usaha yang baik 
bagi industri gula rafinasi nasional. 

Menteri juga berharap Munas ke-VII 
AGRI dapat mendukung program 
pemerintah dalam meningkatkan 
ekspor nonmigas maupun penguatan 
pasar dalam negeri. “Dengan 
menyediakan gula rafinasi yang 
berkualitas, AGRI ikut mendukung 
peningkatan kualitas produksi usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) 
makanan dan minuman. Dengan 
demikian UMKM dapat memenuhi 
kebutuhan kualitas dan kuantitas pasar 
dalam negeri serta mampu bersaing di 
pasar internasional,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri berharap 
AGRI dapat turut berpartisipasi 
dalam menjaga potensi terjadinya 
kebocoran gula yang diperuntukkan 
industri ke pasar dalam negeri. Hal 
ini penting dilakukan agar tidak 
merugikan petani tebu. Menteri juga 
menekankan tugas yang dibebankan 
Presiden Joko Widodo kepada 
Kementerian Perdagangan untuk 
menjaga neraca perdagangan melalui 
berbagai kebijakan strategis, termasuk 
penurunan impor. “Kami harap industri 
gula dapat meningkatkan produksinya. 
Percepatan transisi industri harus 
lebih berorientasi kepada industri gula 
mentah berbasis tebu dalam rangka 
penguatan industri hulu. Hal ini sejalan 
dengan program pemerintah dalam 
menciptakan ‘swasembada gula’,” 
tambah Menteri Perdagangan. 

Melalui Literasi, ICDX 
Optimistis Transaksi 
Multilateral Naik 
Pesat Tahun 2020

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
terus mendorong peningkatan 
transaksi multilateral dengan cara 
melakukan edukasi, sosialisasi, hingga 
penambahan varian produk multilateral.  
Bappebti juga mempromosikan 
transaksi multilateral di tujuh kota di 
Indonesia, yaitu Bandung, Medan, 
Yogyakarta, Semarang, Makassar, 
Bali, dan Surabaya. Kemudahan 
regulasi dari Bappebti kepada 
investor untuk membuka rekening 
transaksi multilateral diharapkan turut 
mendorong jumlah volume transaksi.

Dorongan Bappebti terlihat antara lain 
dari pertumbuhan volume transaksi 
multilateral yang berhasil dicapai 
oleh PT Indonesian Commodity and 
Derivatives Exchange (ICDX)/Bursa 
Komoditi dan Derivatif Indonesia 
(BKDI). Secara year on year (yoy) 
sepanjang tahun 2019, volume 
transaksi ICDX meningkat menjadi 
435.315 lot atau tumbuh 47,69 
persen. Padahal di 2018, BKDI hanya 
mencatatkan volume transaksi sebesar 
294.747 lot saja.

Meningkatnya jumlah transaksi ICDX 
tahun lalu mengerek optimisme 
peningkatan volume transaksi di tahun 
2020 ini. Manager Learning Center 
Indonesia BKDI Anang E. Wicaksono 
memperkirakan volume transaksi 
multilateral tahun 2020 bakal naik 
dua kali lipat dari tahun lalu. “Volume 
transaksi multilateral bakal bertambah 
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Bappebti Dorong 
Partisipasi Milenial di 
Pasar Berjangka

Tren perdagangan komoditi 
saat ini lebih banyak mengarah 
pada perdagangan multilateral. 
Kendati begitu menurut Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya 
Widayanti, pihaknya akan mendorong 
perdagangan yang bersifat pasar fisik. 
Dengan memanfaatkan perkembangan 
pasar dan sekaligus teknologi digital 
saat ini, Bappebti ingin mendorong 
partisipasi generasi milenial pada pasar 
fisik emas digital dan perdagangan 
berjangka aset kripto (Crypto asset).  

Perkembangan terkini di bidang 
pasar komoditi berjangka ini sudah 
diakomodasi melalui Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Nomor 
119 Tahun 2018 dan juga Permendag 
No. 99 Tahun 2018. “Pasar fisik emas 
digital dan perdagangan berjangka 
set kripto ini memiliki masa depan 
yang cukup baik untuk tahun ini dan 
seterusnya ke depan,” ujar Kepala 
Bappebti Tjahya Widayanti.

Apalagi kata Widayanti, emas sudah 
sangat familiar di masyarakat selain 
memiliki daya tahan harga di tengah 
kondisi ketidakpastian pasar. “Emas 
juga sering dianggap sebagai safe 
heaven assets dari para investor. 
Dalam kondisi apapun nilai emas akan 
tetap bagus. Makanya selain produk-

produk komoditi dengan underline 
emas, kami pun  memunculkan pasar 
fisik emas digital serta perdagangan 
berjangka aset kripto. Inilah peluang 
baru komoditas berjangka,” jelas 
Widayanti. 

Widayanti menilai meskipun Indonesia 
dikenal sebagai penghasil berbagai 
komoditas perdagangan primer, namun 
investor lebih memilih emas sebagai 
andalan investasi, apalagi di tengah 
kecenderungan harga komoditas yang 
lemah. “Indonesia memang dikenal 
penghasil berbagai komoditas primer 
dunia. Kita punya CPO, olein, kopi, 
kakao namun belum bisa semuanya 
menjadi reference harga di tingkat 
dunia. Kecuali beberapa produk saja 
seperti timah yang kita terus dorong 
menjadi acuan dunia. Indonesia sudah 
ada pasar fisik timah bahkan ada dua 
bursa yang bermain di situ yakni BBJ 
dan ICDX,” jelas Widayanti merinci.

Maka sekali lagi, Widayanti 
menekankan, Bappepti mendorong 
pasar fisik emas digital dan bursa 
berjangka aset kripto ini agar menjadi 
price reference bukan hanya di tingkat 
lokal tetapi juga level internasional.

seiring meningkatnya jumlah investasi 
dalam bursa berjangka,” kata Anang. 
Dia berharap proses edukasi tahun 
sebelumnya bisa terakumulasi tahun ini 
sehingga ada peningkatan masyarakat 
untuk bertransaksi multilateral. 

Sekadar catatan, tahun lalu bursa 
ICDX lewat “ICDX Program Learning 
Center” getol mempromosikan 
transaksi multilateral lewat literasi dan 
diskusi. Tidak hanya menyasar orang 
dewasa berpenghasilan, ICDX juga 
menyasar mahasiswa di beberapa 
universitas Jakarta seperti Universitas 
Gunadarma dan Universitas Trisakti. 
Selain itu, ICDX membentuk Young 
Trader Community (YTC) sebagai 
langkah untuk memberikan edukasi 
sejak dini perdagangan berjangka 
komoditas.

Anang menambahkan, optimisme 
peningkatan volume transaksi tahun 
ini dibantu oleh kontrak baru, yaitu 
kontrak bursa berjangka atau futures 
contract untuk minyak bumi alias crude 
oil yang segera dirilis Januari tahun ini. 
“Yang kita tunggu-tunggu itu minyak 
bumi. Jadi jika forex, timah, dan minyak 
bumi rilis kemungkinan transaksi akan 
meningkat,” ujar Anang.

Meski begitu, Anang tetap yakin 
kontrak forex complex masih akan 
menjadi kontrak paling diminati tahun 
ini. “Berdasarkan data historis forex 
masih menjadi primadona,” tandasnya.

Untuk tahun lalu kontrak forex menjadi 
penyumbang transaksi tertinggi yaitu 
45,15 persen dari total transaksi. 
Kemudian diikuti oleh kontrak timah 
dengan total 30,83 persen, emas 
sebesar 12,45 persen, dan Minyak 
Kelapa Sawit (CPO) sebesar 11,57 
persen.
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S tarting 2020, Minister of Trade Agus Suparmanto 
left for Davos, Switzerland to attend the 50th annual 

World Economy Forum (WEF) meeting on January 21-
24, 2020.

This working visit is the first step to enhance Indonesia’s 
trade cooperation with the global business world.

“This working visit to WEF 2020 is one of our efforts 
to enhance Indonesia’s trade cooperation, not only with 
government partners but also with the global business 
world,” said the Minister of Trade Agus.

The WEF 2020 has the theme “Stakeholders for a 
Cohesive and Sustainable World” and will present 761 
prominent speakers in the fields of economics, health, 
the environment, and geopolitics.

The Trade Minister Agus is also scheduled to attend 
several ministerial-level meetings including an informal 
meeting of WTO ministerial level (PITM), Cairns Group 
ministerial meeting, the ministerial-level limited meeting 
which discusses electronic commerce (e-commerce), a 

Boosts Indonesia’s Trade 
Cooperation with Global 
Business

The Ministry of Trade 
Seeks to Increase 
Exports to Poland

C ountries in the Eastern and Central European 
regions will be one of the focuses of the Ministry 

of Trade’s attention in 2020.

The Ministry of Trade will continue to work with all 
Indonesian representatives in the region including 
Poland to increase trade volume.

Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga when meeting 
the Indonesian Ambassador to Poland Siti Nugraha 
Mauludiah in Jakarta, said Indonesia had an interest in 
increasing exports to non-traditional markets.

“Poland, one of the member countries of the European 
Union, is a non-traditional market that has the potential 
to be developed for Indonesian exports,” said the Vice 
Minister of Trade.

limited ministerial-level meeting which discusses investment 
and several other bilateral meetings.

“In addition to attending the WEF, Indonesia together with 
other World Trade Organization (WTO) members also 
agreed to meet to discuss preparations for the 12th WTO 
Ministerial Conference in Nur-Sultan, Kazakhstan in June 
2020. Indonesia is ready to oversee the mission of resolving 
WTO issues which are still pending and become Indonesia’s 
national interest, “said the Minister of Trade Agus.

Some of the pending issues of the WTO which are 
Indonesia’s top priority are agricultural issues related to 
food security for food security (PSH) and special safeguard 
mechanisms (SSM), fisheries issues related to fisheries 
subsidies, e-commerce issues, investment facilitation issues, 
intellectual property rights issues, WTO appellate bodies 
settlement and special and differential treatment issues.

Poland has a population of around 35 million with the growth 
of economic 4-5 percent. With a growing number of middle-
class people, the potential for Poland is increasing as a 
nontraditional market for Indonesia.

Some Indonesian products that are in demand in Poland 
include instant noodles, coffee candy, batik, furniture, coffee, 
and palm. The Vice Minister of Trade said that the current 
trade value between Indonesia and Poland is 600 million US 
dollars.

Apart from direct trade between the two countries, Indonesian 
products enter Poland through Germany, Hungary, and 
Western European countries.
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Strategies for Addressing 
Nickel Disputes at the 
WTO

T he Indonesian government is preparing to meet 
representatives of the European Union (EU) to 

discuss a ban on the export of Indonesian nickel ore. 
The meeting took place on 30 January 2020 at the 
office of the International Trade Organization (WTO) in 
Geneva, Switzerland. Consolidation to strengthen the 
ongoing strategy between the Ministry of Trade and 
the Ministry of Foreign Affairs and related Ministries/
Institutions and stakeholders in the mining sector. 
These efforts after Indonesia agree as a consultation 
request within the framework of the WTO lawsuit by 
the EU over the ban on Indonesia’s nickel exports.  
“Indonesia is coordinating between ministries to prepare 
Indonesia’s position in dealing with the European 
Union’s lawsuit at the WTO. This is Indonesia’s position 
which is in line with President Jokowi’s directives to 
defend Indonesia’s interests in international trade 
forums,” said Deputy Trade Minister Jerry Sambuaga. 
Jerry Sambuaga himself is optimistic that Indonesia 
will not violate the WTO rules on nickel ore export 

compilation. “I think that is optimistic (it does not violate 
WTO rules). We will accept questions at this time (the 
European Union). We will deliver it on target,” Jerry said. 
This consultation forum will be held on January 28-29 
in Geneva, Switzerland, just before the consultation 
forum frees oil palm from the EU against Indonesia.  The 
deadline for questions from the EU regarding the policy to 
ban nickel ore exports is a maximum of January 16, 2019, 
according to the schedule set by the WTO. Jerry decided 
Indonesia has full rights to manage natural resources 
for the interests of the country in increasing added value. 
If there is no agreement reached the consultation meeting, 
the process will be continued to resolve disputes at the 
WTO through the establishment of a panel. One object of 
this consultation includes Law No. 4 of 2009 concerning 
Minerals and Coal and several derivative regulations.

Indonesia Exports Fishery 
Products to Three Countries 
Rp13.3 Billion

D irector-General of Foreign Trade at the Department 
of Trade Indrasari Wisnu Perdana released the 

export of fishery products simultaneously in three 
locations.

The exported products are processed eel (unagi) and 
shrimp feed from Banyuwangi to Japan and Timor Leste, 
tilapia fillet/loin from Medan to the United States, and 
preparation of tilapia from Cirebon to the Philippines. 
The total export values are IDR13.3 billion.

In addition to the Director-General of Foreign Trade of 
the Ministry of Trade, the export of fishery products in 
2020 was carried out by PT Japfa Comfeed Indonesia 
Tbk. through its subsidiary, PT Suri Tani Pemuka, was 
also released by the Director-General of Maritime 
and Fisheries Product Competitiveness Improvement, 

Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Agus Suherman, and 
Banyuwangi Regent Abdullah Azwar Anas in Banyuwangi, 
East Java, Monday (13/1/2020).

“Banyuwangi is known as an eel best quality producing 
area in Indonesia. It has also made a pilot project in the 
eel cultivation and at once becomes the first eel incubator 
belongs to the government,” Wisnu explained.

Wisnu hopes that the export of fishery products will become 
a motivation to increase the added value of export products. 
In that way can reduce the trade deficit and support the 
export target set by the government.

“Indonesia’s primary commodity exports are still a mainstay. 
So the scale of production needs to be changed to the 
manufacturing industry. In addition to contributing to the 
largest gross domestic product (GDP), the manufacturing 
industry also plays an important role in creating employment 
so that it will have an impact on reducing unemployment,” 
Wisnu explained.

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

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



Stephanus Paulus Lumintang 
Direktur Utama JFXT ahun 2020 tepat 20 tahun Jakarta Futures Exchange 

(JFX) atau juga dikenal Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) 
beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang 
mengatakan dengan makin dewasanya umur Bursa 
Berjangka Jakarta, pihaknya berharap dapat membawa 
industri perdagangan berjangka komoditas Indonesia 
dipandang dunia sebagai salah satu harga acuan 
komoditas dunia.

“Saya yakin Indonesia bisa menjadi acuan harga komoditi 
dunia. Mimpi terbesar ini harus dapat direalisasikan, 
menjadi harga acuan untuk komoditi primer yang 
dihasilkan langsung oleh Indonesia,” ujar Paulus saat 
menerima Tim Bappebti di kantornya. 

Dia juga mengatakan bahwa di tengah kondisi industri 
yang masih marak dengan praktik investasi bodong dan 
tren volume transaksi yang kurang kondusif, pihaknya 
yakin dengan strategi yang diterapkan secara kordinatif 
dengan pelaku usaha, industri perdagangan berjangka 
komoditi Indonesia akan bertumbuh lebih baik dari pada 
periode sebelumnya.

Bagaimana strategi JFX menghadapi tahun 2020, berikut 
petikan hasil wawancaranya.

Indonesia
Pasti Bisa Jadi
Price Reference 
Komoditi Dunia
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Buletin Bappebti: Bagaimana prospek 
industri perdagangan berjangka di Indonesia 
di tahun 2020, dan bagaimana strategi JFX 
menghadapinya?

Stephanus Paulus: Di tahun 2020 berarti JFX sudah 
berusia 20 tahun. JFX masih dalam proses menuju 
cita-cita pemerintah menjadikan JFX sebagai sebuah 
bursa berjangka yang mampu menjadi acuan harga 
atau price reference atas komoditi yang dihasilkan 
terutama dari Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa selama 19 tahun 
beroperasi tidak mudah bagi JFX dari segi regulasi 
maupun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk 
memenuhi tujuan tersebut. Namun kami masih 
mempunyai optimisme bahwa tujuan itu akan tetap 
bisa kita capai, tinggal masalah waktunya kapan.

Kalau saya melihat sejak awal JFX beroperasi dari 
tahun 2000 berbagai upaya yang dilakukan kepada 
para stake holders baik itu perusahaan pialang 
maupun para pedagang komoditi atau kepada 
pedagang berjangka kita tak pernah berhenti untuk 
selalu mencoba mengajak, mengajarkan, bertukar 
pikiran bahkan kita selalu untuk mendapatkan 
masukan apa yang dibutuhkan oleh market untuk 
mencapai tujuan yang kita cita-citakan.

Ini bukan semata tujuan JFX, kami ini hanya sebuah 
tools atau kendaraan untuk mencapai ke arah sana. 

Inilah tujuan pemerintah Indonesia. 

Saat ini tercermin di tahun 2020. Tentunya 
kita tak bisa langsung ke 2020. Kita lihat 
dari histori tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2019 lalu JFX kendati sudah melebihi 
target kami tidak berpuas diri hanya sampai 
di situ saja. Khususnya terkait kontrak-
kontrak komoditi di tahun 2020 JFX akan 
berfokus pada kontrak komoditi yang 
berbasis palm oil: CPO maupun olein.

JFX melakukan berbagai terobosan 
membuka network sebanyak-banyaknya 
di dalam mau pun di pasar regional luar 
negeri, khususnya di market ASEAN 
sampai ke Asia dan Asia Pacific.

Bagaimana caranya kita bekerja sama dengan para 
importir dan juga para eksportir, producer, trader, 
broker agar bisa berkontribusi pada kontrak komoditi 
berbasis palm oil ini melalui JFX. 

Kami butuh koordinasi dan sinergitas tidak hanya 
di antara SRO (self regulatory organizations) 
sendiri, kita juga didukung oleh regulasi pemerintah 
khususnya yang dikeluarkan oleh Bappebti. Dan juga 
di antara lembaga-lembaga kementerian lainnya. 

Kami merasa masih membutuhkan sinkronisasi tidak 
hanya dari Bappebti Kemendag, kita pun butuh 
sinkronisasi misalnya dengan Kementerian BUMN, 
Kementerian Perindustrian, dengan Kemenkeu 
mengenai perpajakan, dan instansi lain terkait. Itulah 
upaya kita untuk mencapai tujuan tersebut.

Buletin Bappebti: Tadi anda bilang JFX sudah 20 
tahun, namun tampaknya price reference komoditi 
yang diperdagangkan belum tercapai. Bagaimana 
gambaran bursa di luar negeri agar mereka bisa 
menjadi penentu harga komoditi, dan berapa lama 
waktu yang dibutuhkan?

Stephanus Paulus: Itu tidak bisa dijadikan cerminan. 
Kita bisa saja lebih cepat tapi bisa juga lebih lambat. 
Tergantung pada momen kapan dimulai, dan juga 
kapan itu dicapai dengan posisi ekonomi dan 
harga komoditi pada saat itu. Jadi soal waktu tidak 
bisa dijadikan acuan alat ukur pencapaian price 
reference tadi. 

Apalagi dinamika komoditi di dunia tidak sama, baik 
dari sisi produksi maupun dari segi harga, dan juga 
dari sisi penggunaan serta konsumsinya. 

Contoh CPO pada waktu sebelum adanya biofuel 
atau biodiesel itu murni untuk produksi lain-
lain. Sekarang setelah ada biofuel berubah lagi 
iklim konsumtivitasnya dan penggunaannya akan 
berbeda.

Jadi kalau ngomong berapa lama, menurut saya 
tidak bisa menjadi acuan dan patokan yang harus 
dicapai. Tapi kita bisa belajar Bursa  B strateginya 
begini, di Bursa C butuh berapa lama, strateginya 
seperti apa. Semua itu menjadi sebuah observasi 
yang bisa kita tarik ke dalam sebuah perencanaan 
kegiatan yang berstrategi.
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Buletin Bappebti: Salah satu tujuan JFX adalah 
menjadi price reference, lalu kondisi JFX sendiri 
bagaimana?

Stephanus Paulus: Begini, kalau price reference 
di Indonesia bukan berarti benar-benar tidak ada. 
Sudah ada tapi belum menjadi patokan alat ukur 
level dunia. Padahal tujuannya menjadi acuan dunia. 
Memang ada parameternya tetapi tidak secara 
mayoritas.

Kita bisa lihat bahwa Indonesia mempunyai alat 
ukur produsen palm oil. Kita nomor satu terbesar di 
dunia. Kopi nomor 4, coklat mungkin sudah nomor 
lima atau enam produsen terbesar di dunia.

Mindset kita harus berubah. Brasil misalnya 
produsen kopi terbesar di dunia. Apakah Brasil 
menjadi price reference? Tidak juga. 

Indonesia palm oilnya terbesar di dunia dengan 
luas lahan lebih kurang 14 juta hektar. Tapi tidak 
semuanya dimiliki orang atau perusahaan Indonesia, 
masih ada kepemilikan asingnya, terutama Malaysia 
dan China.

Kenapa Indonesia belum bisa jadi price reference 
dunia, meskipun sedang menuju ke sana? Karena 
jumlah konsumsi atas bahan baku yang dihasilkan 
tidak sama. Contoh produksi misalnya 1 juta 
ton, konsumsinya cuma 100-200 ribu ton yang 
dikonsumsi lokal. Yang 800 ribu diekspor.

Ekspor di sini baru dikenal yang namanya buyers 
driven. Inilah orang yang mempunyai negara atau 
perusahaan atau individu yang mempunyai sejumlah 
uang yang mereka itu bisa mempunyai substitusi 
atau pun bisa mendapatkan bahan baku itu melalui 
pihak ketiga. Hal-hal seperti itu kita perlu berpikir. 
Namun bukan berarti kita pesimistis Indonesia tidak 
bisa mencapai itu. Indonesia pasti bisa.

Itu bisa terlihat di semester kedua tahun 2019, grafik 
harga berbagai komoditi sudah mengalami koreksi 
kenaikan. Meskipun rupiah mengalami penguatan. 
Terkadang kalau rupiah mengalami pelemahan, 
komoditi itu sedikit turun harganya sehingga investor 
bisa meraup untung lebih besar. Namun yang terjadi 
di semester kedua 2019 itu bahkan sampai saat ini 
harga komoditi cenderung naik, nilai tukar rupiah 
menguat yakni di bawah Rp14 ribu bahkan sampai 

Rp13.500 an per dolar AS. Kita bisa melihat sebuah 
potensi untuk mencapai ke arah situ.

Pola berpikirnya, bukan berarti saya yang 
menghasilkan paling besar, saya yang harus 
menentukan harga. Tidak selamanya seperti itu. 

Kami ini berusaha untuk mencapai itu. Contoh lain, 
Vietnam penghasil kopi nomor dua di dunia. Toh 
Vietnam tidak menjadi penentu harga kopi. Coklat 
penghasil utamanya nomor satu adalah Pantai 
Gading (Ivory Coast) Afrika. Pantai Gading bukan 
penentu harga coklat dunia.

CPO masih berkiblat ke Malaysia dan Roterdam. 
Malaysia ini banyak perusahaan yang mempunyai 
kebun sawit. Indonesia batangnya dari Indonesia, 
namun trading futuresnya tidak di indonesia. Inilah 
tantangan kita kenapa para pelaku pasar tidak 
bertransaksi di Indonesia sebagai salah satu tolok 
ukur untuk mencapai price reference. Itulah PR kita 
bersama tidak hanya dari JFX tapi juga pemerintah.

Timah penentu harganya didominasi London Metal 
Exchange (LME). Padahal London tidak punya 
tambang timah melainkan China berkontribusi 
40 persen dan Indonesia 23 persen kebutuhan 
dunia. China semua produksinya digunakan untuk 
keperluan home industri dalam negeri sehingga 
mereka masih kurang dan mengekspor dari negara 
lain.

Buletin Bappebti: Apa saja yang memengaruhi 
penentuan harga? 

Stephanus Paulus: Banyak hal. Satu contoh adalah 
tax treatment. Future trading saat ini masih dikenakan 
pajak normal yang terasa begitu besar. Saat ini 
kita sedang proses untuk pajak final yang sudah 
memasuki tahun ke-11 kita belum mendapatkan 
hasil yang diharapkan pelaku pasar.
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Pajak final harus kita samakan dengan pajak di pasar 
modal supaya para stake holders mendapatkan 
kepastian. Yang sekarang berlaku itu masih pajak 
umum yang bedanya sangat besar dengan pajak 
pasar modal. Sebab ini pajak final, mau untung atau 
rugi tetap dikenakan pajak.

Pajak tidak final yang masih berlaku umum ini adalah 
kerugian tidak diakui, keuntungan baru dikenakan 
pajak. Tarifnya masih begitu besar.

Selain itu yang paling penting harus ada stimulus 
untuk hilirisasi buat memudahkan atau pun untuk 
memancing para perusahaan lokal melakukan 
hilirisasi produk yang dihasilkan. Misalnya palm oil 
dijadikan produk turunan lainnya. Dua contoh ini 
yang memengaruhi harga. 

Kuncinya hilirasasi industri supaya bisa kita kuasai 
dari hulu ke hilir. Kita olah dari bahan baku menjadi 
barang jadi untuk diekspor.

Buletin Bappebti: Bagaimana JFX melihat propek 
perdagangan berjangka? 

Stephanus Paulus: Buat JFX lima tahun belakangan 
ini sangat signifikan perubahannya. Grafiknya terus 
menanjak dan puncaknya di tahun 2019. Namun 
puncak terbaiknya di tahun 2011. Sebab kita tidak 
hanya melihat dari segi hard commodity tetapi 
kita juga punya soft comodity di dalam financial 
contract. Tahun 2019 memang puncak tetapi belum 
menyamai puncak di tahun 2011. Insya Allah di 
tahun 2020 ini saya berambisi untuk bisa menyamai 
prestasi tahun 2011.

Buletin Bappebti: Gambarannya tahun 2011 
prestasinya seperti apa?

Stephanus Paulus: Prestasi tahun itu memang 
ditopang banyak faktor yang memengaruhi. Keadaan 
ekonomi, politik dan geopolitik lebih stabil. Begitu 

situasi global lebih menarik khususnya di kontrak 
berjangka di sektor finansial, bukan di hard comodity 
seperti palm oil atau kopi. Strateginya supaya bisa 
menyamai, saat ini JFX sudah melakukan human 
capital investment. Hasilnya memang tidak bisa 
dirasakan langsung dalam tempo 3-5 tahun. Saya 
perkirakan dalam 5-10 tahun kita baru bisa rasakan 
manfaatnya. 

Kita tidak hanya tingkatkan kapasitas di BBJ, tapi 
kita juga bersinergi dengan yang lain. Kita masuki 
kampus-kampus dan berbagai asosiasi. Kemudian 
kita juga masuk ke bawah lagi ke beberapa 
kelompok tani  atau pelaku langsung. Kepada para 
trader kita mengajarkan sekaligus mengimbau untuk 
berkontribusi di perdagangan berjangka.

Kepada para petani meskipun kita belum 
memperdagangkan kontrak komoditinya tapi 
kita sudah mulai memperkenalkan perdagangan 
berangka kepada mereka. Ini makanya kita sebut 
human capital investment.

Buletin Bappebti: Transaksi di JFX ada multilateral 
dan bilateral, apa saja yang menjadi fokus masing-
masing?

Stephanus Paulus: Transaksi di multilateral kita tidak 
bisa fokus pada komoditi tertentu. Market  tidak bisa 
kita driven, tidak bisa kita fokus ke komoditi tertentu. 
Market digunakan investor kalau ada kesempatan, 
everythings for make money. tapi JFX membuatnya 
sedemikian rupa untuk lebih menarik agar lebih 
dilirik pasar. Memenuhi keinginan dan kebutuhan 
pasar. Serta kita melihat sebuah ayunan fluktuasi 
harga. Bahwa olein menjadi salah satu fokus utama 
pasar, yes itu benar. Tapi tidak hanya itu ada kopi, 
coklat--meskipun sedikit mengalami penurunan. 
Cuma karena fluktuasi harga olein ini lebih menarik 
maka investor pun menggunakan kesempatan ini 
untuk take profit.

Kita tidak bisa berharap banyak pada coklat, 
lahannya semakin sedikit, playernya juga makin 
berkurang.

Buletin Bappebti: Apa yang bisa diakukan JFX? 

Stephanus Paulus: JFX selalu mengimbau untuk 
melakukan hedge atau lindung nilai di pasar atas 
kontrak futures.
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M asyarakat Indonesia sejak dulu suka kopi. Kopi 
disajikan di hampir segala acara, untuk menjamu 

tamu, atau sekadar bersantai di penghujung hari. 
Kebiasaan minum kopi yang hanya dilakukan di rumah 
lalu bermetamorfosa menjadi minuman perekat sosial saat 
berkumpul bersama di warung kopi.

Sekarang kopi sudah menjadi gaya hidup dan diminum 
berbagai kalangan tua muda. Penyajiannya pun sangat 
beragam mulai dari kopi tubruk yang diistilahkan espresso 
dan long black, hingga yang ditambah susu, creamer, atau 
coklat menjadi latte, cappuccino, mochaccino.

National Coffee Association 2016 (Nurdianah, 2019) 
mencatat, selama delapan tahun terakhir konsumsi harian 
kopi naik signifikan. Di level usia 18-24 tahun, konsumsi 
kopi harian naik dari 34 persen menjadi 48 persen. 
Di kalangan usia 25-39 tahun, dari 51 persen sedikit 
menanjak menjadi 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
mayoritas pengunjung cafe atau coffee shop adalah 
remaja dan dewasa.

Di samping itu, tingkat konsumsi kopi di Indonesia 
tergolong besar terutama lantaran meningkatnya gaya 
dan taraf hidup hidup masyarakat urban. Indonesia juga 
dikenal sebagai salah satu negara produsen kopi terbesar 
dan secara internasional memiliki kualitas kopi terbaik di 
dunia karena letak geografisnya berada di wilayah tropis—
lokasi yang optimal untuk budidaya kopi. 

Pada tahun 2016 dengan luas perkebunan kopi sekitar 
1,24 juta hektar, Indonesia mampu memproduksi sebesar 
639 ribu ton kopi. Komoditas kopi ini menyumbang devisa 
terbesar setelah kelapa sawit, karet, dan kakao. Pada tahun 
itu volume ekspor mencapai 540 ribu ton dengan nilai 
1.197,7 juta dolar AS. Kemudian turun di 2017 menjadi 
350 ribu ton. Penurunan itu, selain lantaran dampak El 
Nino, juga karena naiknya permintaan dalam negeri.

Potensi kopi yang dimiliki Indonesia harus bisa 
dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah pun terus 
menggandeng petani bersama-sama meningkatkan 
peluang dan potensi yang ada. Sebab, kopi juga menjadi 
peluang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional 
dan menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya 
melalui Pasar Lelang Komoditi (PLK) Kopi yang terdapat 
di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, 
Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jawa Barat dan Jawa 
Tengah serta daerah penghasil kopi lainnya di Indonesia.

Selain itu PLK Kopi Gayo membangun  dan memperluas 
jaringan usaha dan

penyerahan komoditas menjadi lebih terjamin. Terlebih lagi 
apabila penyelenggaraan PLK dapat disinergikan dengan 
sistem resi gudang (SRG).

Sekadar informasi, di Takengon telah dibangun 2 gudang 
SRG (di Aceh Tengah dan Bener Meriah) dan telah 
mengimplementasikan SRG untuk Kopi Gayo, serta telah 
menerbitkan Resi Gudang dengan jumlah yang signifikan.

Produk kopi Indonesia tercatat sebesar 748 ribu ton per 
tahun atau 6,6% dari produksi dunia. Jumlah tersebut 
terdiri dari produksi kopi Robusta yang mencapai lebih 
dari 601 ribu ton (80,4%) dan produksi kopi Arabika yang 
mencapai lebih dari 147 ribu ton (19,6%). 

Di sepanjang tahun 2019 kontrak berjangka kopi di Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ) sebesar 380.825 lot atau 27,9 
persen dari volume multilateral. Permintaan kopi di pasar 
lokal semakin tinggi dan membuat harga kopi membaik 
dibanding tahun lalu. Tentunya, hal tersebut memicu 
pertumbuhan transaksi kopi di BBJ.

Kopi Berjaya
di Pasar Lelang,
SRG, dan Bursa 
Berjangka
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S aat-saat menjelang hari raya biasanya harga 
mengalami kenaikan. Begitu juga harga emas 

yang menjelang datangnya perayaan Imlek tahun 2020. 
Emas merupakan komoditi yang banyak diminati, karena 
selain buat investasi emas juga bisa dimanfaatkan 
sebagai perhiasan untuk menunjukkan status sosial 
seseorang. Tahun 2000 ini merupakan Imlek dengan 
shio Tikus Logam, yang diprediksi menjadi tahun yang 
menguntungkan.

Harga komoditi emas sejak awal Januari memperlihatkan 
grafik yang membaik. Ini sejalan dengan harga emas 
di dalam negeri maupun internasional memperlihatkan 
kecenderungan peningkatan. Di dalam negeri harga 
emas batangan PT Aneka Tambah pada perdagangan 
hari Selasa (7/1) tercatat berada pada level Rp784.000 
per gram atau naik Rp1.000 dibanding sehari 
sebelumnya.

Begitu pun, peningkatan tersebut terjadi seiring dengan 
meningkatnya harga emas dunia. Pada hari Senin (6/1), 
harga emas kontrak untuk pengiriman Februari 2020 di 
Commodity Exchange menguat 1,06 persen menjadi 
USD 1.568,8 per ons troi. Ini merupakan level tertinggi 
emas sejak enam tahun terakhir. Jika kita melihat history 
secara keseluruhan pergerakan harga emas memang 
terlihat grafik yang meningkat terus, dengan sedikit 
pergerakan turun-naik.

Selain adanya peningkatan permintaan dalam 
menyambut Imlek, membaiknya harga emas juga 
dipengaruhi berbagai faktor lainnya, mulai kebijakan 
ekonomi hingga situasi geopolitik dunia, seperti 
kebijakan moneter yang longgar dari bank sentral AS 
The Federal Reserve, sengketa dagang Amerika Serikat 
(AS) dan Cina, ketidakpastian Brexit, serta ketegangan 
geopolitik AS dan Iran. 

Sentimen-sentimen tersebut menjadikan emas sebagai 
pilihan investasi safe haven. Dampak dari adanya 
ancaman terbaru baik dari Iran maupun AS untuk 
saling menyerang satu sama lain juga mengakibatkan 
sentimen emas meningkat. Nah, bagi para investor 
yang hendak melakukan transaksi pada perdagangan 
berjangka, komoditi emas merupakan pilihan yang tepat. 
Pergerakan harga emas memang selalu terjadi, namun 
diperkirakan tidak terlalu besar. 

Apakah setelah Imlek harga emas masih bertahan? 
Diprediksi emas akan tetap stabil dengan 
kecenderungan harga yang naik terus. Tetapi  untuk 
mengambil aksi ambil untung para investor harus 
tetap mencermati pergerakan emas  secara kontinyu 
dan memantau pergerakan politik dunia, karena emas 
merupakan komoditi global yang sangat dipengaruhi 
oleh perkembangan politik internasional.

Andito Krisnomurti Operasional  Manager
PT OTM Kapita l  Ber jangka

Emas Menguat 
Jelang Perayaan 
Imlek
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Penerimaan 
Nasabah Online 
Dengan CDD 
Sederhana

B appebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti nomor 
14 tahun 2019 tentang penerimaan nasabah secara 

elektronik online dengan Customer Due Diligence (CDD) 
Sederhana di bidang perdagangan berjangka komoditi. 
Peraturan ini mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2019 dan 
sistem ini hanya hanya digunakan oleh Pialang Berjangka yang 
sudah memperoleh penetapan dari Bappebti. Peraturan ini 
dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan kepastian 
hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak di 
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Disebutkan dalam peraturan bahwa Penerimaan Nasabah 
Secara Elektronik Online dengan CDD Sederhana adalah 
suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi 
pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan 
adanya resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, pernyataan telah 
melakukan simulasi Perdagangan Berjangka atau pernyataan 
telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi 
Perdagangan Berjangka, pernyataan bertanggung jawab atas 
kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan 
(trading rules) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik 
online untuk Nasabah yang masuk dalam kategori CDD 
Sederhana.

Beberapa poin penting dalam peraturan Bappebti ini antara 
lain disebutkan:

- Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan 
CDD Sederhana hanya dapat dilakukan bagi Nasabah yang 
melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 
Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan volume 
minimum 0,1 (nol koma satu) lot. 

- Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan 
CDD Sederhana yang dimaksud hanya dapat dipergunakan 
bagi calon Nasabah dengan kategori:

a. profil tingkat risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme calon Nasabah masuk dalam 
kategori risiko rendah

b. setoran awal (deposit margin) lebih kecil atau sama 
dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan 

Mengenai peraturan ini selengkapnya dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_11_01_kbii513i_id.pdf

c. calon Nasabah hanya terbatas untuk Nasabah perseorangan 
dan tidak diperbolehkan untuk Nasabah non-perseorangan.

Dalam pelaksanaannya Nasabah yang masuk dalam kategori 
CDD Sederhana harus melakukan verifikasi. Untuk itu diperlukan 
persyaratan, yakni: 

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, 
atau Paspor bagi Warga Negara Asing;

- Foto terkini sambil memegang identitas

- Spesimen tanda tangan.

Dalam hal equity Nasabah bertambah menjadi lebih dari 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Pialang 
Berjangka wajib melakukan CDD Standar. Selanjutnya untuk 
melakukan CDD Standar, Pialang Berjangka wajib meminta kepada 
Nasabah melakukan pengkinian (update) data Nasabah dengan 
melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan untuk melakukan 
CDD Standar, termasuk melakukan pengisian kembali seluruh 
dokumen dalam rangka penerimaan Nasabah melalui penerimaan 
Nasabah secara elektronik online (non-CDD Sederhana).

- Pialang Berjangka yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Badan ini dikenakan sanksi administratif berupa 
pembatalan penetapan sebagai Pialang Berjangka yang dapat 
mempergunakan sistem Penerimaan Nasabah Secara Elektronik 
Online dengan CDD Sederhana.

- Jumlah klaim perselisihan yang dapat diselesaikan melalui sarana 
penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
dan Nasabah masih dalam kategori risiko rendah.
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