


PA S A R  B E R J A N G K A

PA S A R  L E L A N G

A G E N D A  F O T O

A K T U A L I TA

E N G L I S H  C O R N E R

P R O F I L  K O M O D I T I

A N A L I S I S

B E R I TA  U TA M A

RE
GU

LA
SI

W A W A N C A R A

10

12

14

18

22

28

29

D A F T A R  I S I

244

30

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Memasuki Ramadhan dan mengantisipasi Idul Fitri dimana biasanya 
terjadi lonjakan permintaan bahan pokok, pemerintah melakukan 
berbagai langkah antisipasi. Terlebih lagi saat ini suasana serasa 
kurang kondusif karena pandemi Covid-19 dimana pemerintah 
memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang 
membuat masyarakat melakukan aktivitas dari rumah. Dalam kaitan ini 
maka pengelola gudang SRG juga dilibatkan untuk turut menangani 
masalah pangan, khususnya beras. Beberapa gudang SRG seperti 
Barito Kuala, Grobogan dan Cianjur harus memasok beras untuk 
penanganan Covid-19. Meningkatnya aktivitas SRG ini kami sajikan 
dalam Berita Utama edisi kali ini.

Dampak Covid-19 pada perdagangan berjangka juga kami bahas pada 
rubrik Analisis dan Pasar Lelang Komoditi (PLK). Sementara kegiatan 
Bappebti sendiri sebagaimana aktivitas instansi pemerintah lainnya, 
lebih banyak dilakukan dari rumah sehingga Agenda Foto juga lebih 
memperlihatkan WFH (Work From Home).

Pembaca, dalam situasi yang membuat semua orang merasa tidak 
nyaman karena pandemi Covid-19, tim Redaksi Buletin Bappebti tetap 
berusaha menyajikan tulisan dan liputan terbaik yang bisa kami lakukan. 
Semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi manfaat bagi Anda.

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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miliki, kemudian diolah lagi melalui mesin RMU (Rice 
Milling Unit) untuk selanjutnya kami masukkan dalam 
kemasan 10 kilogram,” kata Wirtono. Dengan adanya 
permintaan beras dari Dinsos ini aktivitas di gudang SRG 
Barito Kuala menjadi bergerak lebih aktif dibandingkan 
kondisi biasanya yang hanya melayani petani yang ingin 
menyimpan padinya di gudang SRG untuk dijadikan 
agunan pinjaman dari bank.

Pemintaan beras ini masih berlanjut untuk bulan Mei 
dengan jumlah yang hampir sama banyaknya. “Kami 
membeli padi jenis IR dari para petani dengan harga 
sekitar Rp4.500-Rp5.000 per kilogram. Setelah kami 
olah, berasnya dijual Rp10.700 sampai di tempat 
pembeli. Saat ini kami tidak mengalami kesulitan 
pasokan karena kebetulan jatuh pas musim panen. 
Bulan Mei juga saya perkirakan belum ada kendala 
pasokan. Tapi mungkin bulan Juni pasokannya terbatas,” 
kata Wirtono. Ketika ditanya kenapa SRG Barito 
Kuala memperoleh alokasi pengadaan beras untuk 
penanganan Covid-19 ini, Wirtono menyatakan karena 
mutu beras yang dihasilkan SRG dipastikan terjamin 
sehingga pihak pemesannya menjadi percaya. Dalam 
kesehariannya proses penerimaan beras yang disimpan 
dalam gudang SRG memang harus melalui prosedur 
yang sudah ditetapkan dengan standar mutu yang sudah 
ditentukan dan diuji oleh lembaga yang berkompeten. 
Karena itu tidak salah jika Dinsos memilih gudang SRG 
sebagai pemasok dalam memenuhi kebutuhan beras 
untuk Covid-19, bahkan untuk kebutuhan yang lainnya.

Gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) 
yang kini tersebar di berbagai kabupaten 
di Indonesia awalnya dimaksudkan sebagai 
wadah tunda jual untuk menolong petani 
yang biasanya mengalami harga yang anjlok 
pada masa panen. Namuni pada masa-
masa seperti sekarang dimana terjadi 
pandemi Covid-19, gudang SRG tidak hanya 
dimanfaatkan untuk sarana tunda jual, tapi 
juga melaksanakan tugas strategis di bidang 
pengamanan pangan, yaitu menjadi pemasok 
pangan khususnya beras yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat. Peran gudang 
SRG ini bisa dijadikan pemicu inovasi dalam 
pengembangan Sistem Resi Gudang di 
berbagai daerah di Indonesia. 

Wirtono berharap aktivitas yang menggeliat di gudang 
SRG Barito Kuala ini tidak hanya sebatas penanganan 
Covid-19. “Ini kami jadikan momen untuk meningkatkan 
kemampuan kami. Rencana ke depan SRG kami tidak 
hanya menyediakan beras medium, tapi juga beras 
premium. “Dengan adanya kegiatan penanganan 
Covid-19 ini kami menjadi lebih giat, dan kami juga 
bisa menampung beberapa pekerja tambahan yang 
terkena PHK karena imbas Covid,” tambah Wirtono. 
Selain menyediakan beras premium, SRG Barito Kuala 
juga akan mengikuti arahan Bappebti untuk melakukan 
kerjasama dengan beberapa SRG lainnya yang ada di 
Pulau Jawa.

B ulan April 2020 aktivitas gudang Sistem Resi 
Gudang Barito Kuala di Kalimantan Selatan terlihat 

lebih sibuk dari biasanya. Mobil-mobil yang mengangkut 
padi dari petani masuk ke dalam area pergudangan, 
sementara mobil lainnya mengangkut beras yang 
sudah dikemas untuk kemudian dibawa keluar 
gudang. Aktivitas ini terpantau juga melalui kamera 
CCTV Bappebti di Jakarta sehingga staf pengawas 
Bappebti sempat menanyakan ada kegiatan apa di 
gudang SRG Barito Kuala. Wirtono yang menjadi 
penanggungjawab SRG Barito memahami kecurigaan 
Jakarta tersebut dan langsung memberi penjelasan 
bahwa peningkatan aktivitas di gudang SRG ini terjadi 
karena adanya permintaan Pemda Barito Kuala melalui 
Dinas Koperindag dan Dinas Sosial untuk mendapat 
pasokan beras yang sangat diperlukan guna mengatasi 
persoalan bantuan pangan akibat wabah Covid-19. 
“Dari Bappebti Jakarta sempat menanyakan kok 
kelihatannya lebih sibuk, tapi kemudian masalahnya 
selesai setelah saya jelaskan,” ujar Wirtono. 

Wirtono mengungkapkan pihaknya mendapat pesanan 
untuk memasok beras sebanyak 40 ton untuk bantuan 
sosial. Jumlah itu mencapai 20 persen dari kebutuhan 
pasokan beras yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial 
Kab. Barito Kuala secara keseluruhan yang mencapai 
200 ton. “Kita dari pihak pengelola SRG diminta turut 
memasok. Untuk itu kami segera mengontak para petani 
guna memperoleh pasokan  gabah. Bersyukur, karena 
bersamaan musim panen kami memperoleh padi yang 
dibutuhkan, lalu kita proses melalui dryer yang kami 

SRG Amankan 
Pasokan Beras Saat 
Pandemi Dan Jelang 
Idul Fitri

Gudang 
SRG Barito 
Kuala
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pemasaran restoran dan rumah makan atau pedagang 
beras, berkurang jumlah pesanannya akibat banyak 
restoran dan rumah makan yang tutup sementara ini. 
Sedangkan gabah yang disimpan untuk dijadikan benih 
padi tidak ada masalah dan sudah terserap oleh para 
petani yang ingin menanam kembali.

Yang dikeluhkan oleh Nana adalah beras khusus di 
gudang SRG yang biasanya untuk dijual secara khusus. 
Beras tersebut dari jenis Japonica (beras Jepang) atau 
disebut juga beras Tarabas. Beras produksi petani 
Cianjur ini sekarang tertahan cukup lama di gudang, 
terkendala karena pasar restoran Jepang yang biasa 
membeli juga banyak yang menghentikan pembelian. 
“Beras jenis ini masih ada di gudang, nilainya sekitar 
setengah miliar rupiah,” ujar Nana. Untuk itu pihaknya 
sementara ini tidak menerima penyimpanan beras jenis 
Japonica di gudang SRG.

Pandemi Covid-19 ini menjadikan pengelola gudang 
SRG menjadi lebih sibuk karena adanya permintaan 
beras dari beberapa pihak. Namun bagi gudang SRG 
Cianjur yang juga menerima penyimpanan beras 
kategori premium justru menimbulkan masalah baru. “Ini 
akan kita jadikan momen untuk evaluasi dan melakukan 
perubahan. Sudah 10 tahun SRG berjalan dan kita 
mengikuti kebijakan yang digariskan. Resi Gudangnya 
OK, tapi pembagian kategori beras dalam kategori 
premium, medium dan beras khusus yang ditetapkan 
3 tahun lalu, bagi SRG harus dievaluasi kembali,” kata 
Nana.

Hal ini selaras dengan “Gerakan Ayo Beli Kebutuhan 
Pokok di Koperasi” yang telah dilakukan sebelumnya 
di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk 
menjadikan para Pegawai Negeri Sipil atau ASN 
dan pegawai BUMN menjadi “brand ambassador” 
dari produk KUKM. “Model kemitraan ini harus bisa 
diduplikasi oleh koperasi-koperasi lain, sehingga 
produk-produk koperasi menguasai pasar dalam negeri 
dan para petani anggota koperasi menjadi sejahtera”, 
tambah Victoria.

Manajer Gudang SRG Cianjur, Nana Sukatna, 
menceritakan kehadiran SRG Cianjur awalnya karena 
pihak pengelola gudang mengikuti terus pameran 
yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat 
yang difasilitasi oleh Dinas Indag (Perindustrian dan 
Perdagangan). “Kita ikut bazar setiap bulannya yang 
digelar di Indag di Bandung pada setiap Jum’at minggu 
pertama. Namun karena Covid-19,  bazar tersebut 
sementara dihentikan. Lalu sebagai gantinya ada 
pesanan dari Pemprov Jabar untuk pendistribusian 
bahan pokok pengamanan lockdown,” kata Nana 
Sukatna.

Pesanan beras yang masuk ke gudang SRG Cianjur, 
menurut Nana, mencapai 20 ton lebih. Karena 
meningkatnya pesanan maka aktivitas pengolahan 
di gudang menjadi lebih aktif, terlebih lagi pada 
saat yang bersamaan musim panen juga tiba. Maka 
kegiatan di gudang SRG juga meningkat. Namun Nana 
menambahkan bahwa beras yang sudah disimpan dalam 
fasilitas SRG, yang dijadikan sebagai agunan pinjaman 
bank, penyerapan di pasarnya malah berkurang. Sebab, 
pasar beras yang biasanya sudah terbentuk dengan jalur 

Hampir sama dengan Barito Kuala, aktivitas gudang 
SRG Grobogan di Jawa Tengah juga mengalami 
peningkatan. “Gudang kami sekarang ini penuh 
dengan gabah yang disimpan petani sampai 1.400 
ton. Selain  itu kami juga mendpat tugas dari Pemkab 
Grobogan yang memfungsikan gudang SRG sebagai 
gudang tambahan dalam rangka ketahanan pangan, 
penanganan Covid-19 dan juga persediaan beras 
untuk Lebaran,” kata Arif Hanur Yanto, pengelola 
gudang SRG Grobogan. Arif menyatakan Pengelola 
SRG Grobogan secara proaktif turut berpartisipasi 
penuh mendukung program yang dicanangkan oleh 
Pemkab Grobogan dalam hal penyediaan beras.

Selain itu gudang yang dikelola oleh Koperasi Usaha 
Sarana Hidup Sejahtera ini juga melayani pesanan beras 
dari toko-toko retail yang ada di kota Semarang yang 
selama ini sudah menjadi mitra koperasi, seperti Toko 
Sami Remen, Jatingaleh, Semarang, yang belakangan 
ini permintaanya meningkat hingga 75 persen. SRG 
Grobogan juga memenuhi pesanan dari komunitas dan 
pengusaha di Semarang yang membeli beras untuk 
dibagikan ke masyarakat yg terkena dampak Covid-19.  
“Kami berterima kasih kepada Pemkab Grobogan yang 
tidak pernah berhenti melakukan pembinaan kepada 
kami, khususnya Ibu Bupati Sri Sumarni yang sangat 
memperhatikan dan meminta kepada pengelola Gudang 
SRG untuk meningkatkan peran dalam mendukung 
program Pemkab di bidang pangan, yaitu swasembada 
pangan di Kabupaten Grobogan,” ujar Arif.

Melihat kapasitas gudang yang ada saat ini sudah 
penuh, sementara permintaan penyimpanan masih 
meningkat, ke depannya Arif berencana akan menyewa 
gudang swasta sebagai gudang penyimpan. “Kami 
ingin SRG Grobogan juga berfungsi sebagai logistik 
daerah yg mampu menyerap hasil panen petani dan 
memasarkannya berupa beras, baik untuk program 
pemerintah maupun free market,” tambahnya. 

Arif yakin apa yang ada di benaknya tentang SRG yang 
lebih optimal bakal tercapai sebab selain dukungan 
Pemkab, ia juga mendapat support yang sangat baik 
dari Bank Jateng Cabang Purwodadi yang memberi 
pelayanan cepat dalam menyalurkan kredit untuk Resi 
Gudang, sehingga dengan pelayanan yang mudah 
dan cepat itu petani dan pengelola gudang sangat 
diuntungkan. “Harapannya kami sebagai Pengelola 
SRG bisa menjadi motor penggerak di sektor pangan 
dan menjadi SRG yang mandiri,” tutur Arif.

Kesibukan gudang SRG di Kalimantan dan Jawa 
Tengah juga dialami oleh SRG Jawa Barat di Cianjur. 
Menjelang akhir bulan April 2020 suasana gudang SRG 
di Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat lebih sibuk dari 
biasanya. Tidak hanya petani yang biasa memasukkan 
gabahnya ke gudang SRG, tapi tampak pengiriman 
beras ke luar gudang terlihat meningkat. Beberapa 
pekerja mengangkat beras yang sudah dikemas rapi 
ke dalam mobil bak untuk diangkut ke Jakarta. Manajer 
gudang SRG Warung Kondang, Nana Sukatna, 
menjelaskan bahwa beras-beras tersebut dikirimkan ke 
Jakarta untuk memenuhi pesanan Koperasi Karyawan 
Asabri. Pada tahap awal ini ada 6 ton beras yang akan 
dikirimkan.

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian 
Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit,  
mengungkapkan kepada pers bahwa bentuk kemitraan 
dengan Koperasi Niaga Mukti sebagai pengelola 
gudang SRG ini sekaligus membantu Koperasi 
Karyawan Asabri dalam memenuhi kebutuhan pokok 
atau sembako untuk anggotanya, khususnya di tengah 
situasi pandemi Covid-19 dan bulan puasa Ramadhan. 

Gudang SRG 
Grobogan
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SRG Menuju 
Ketahanan Pangan
Fenomena SRG yang menjadi salah satu target 
pengadaan beras dalam menghadapi Covid-19 dan juga 
menjelang Idul Fitri 1441 H belakangan ini menunjukkan 
bahwa SRG bisa dijadikan sarana ketahanan pangan. 
Pemikiran tersebut juga sudah lama berkembang. 
Bahkan sudah dibahas dalam Laporan Akhir tentang 
“Analisis Kesiapan Sistem Resi Gudang (SRG) Dalam 
Mendukung Ketahanan Pangan” yang diterbitkan 
oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 
Perdagangan, Kemendag tahun 2015 lalu.

Dalam laporan tersebut dikatakan ditemukan tanda-
tanda bahwa pelaksanaan SRG dapat ditransmisikan 
kepada ketahanan pangan, baik pada tingkat rumah 
tangga, daerah, hingga nasional, dengan beberapa 
catatan. Dalam situasi penerapan saat ini (tahun 
2015), analisis menemukan bahwa SRG telah berhasil 
mendukung pilar-pilar ketahanan pangan pada tingkatan 
Rumah Tangga petani peserta SRG. Kunjungan 
lapangan menemukan petani peserta SRG menikmati 
tingkat pendapatan penjualan gabah yang lebih tinggi 
dibandingkan petani yang tidak memanfaatkan SRG. 
Kegiatan tunda jual yang dilaksanakan teramati dapat 
meningkatkan antara 16% hingga 25%, dibandingkan 
dengan petani bukan pengguna pada masa panen yang 
sama. Peningkatan penerimaan ini, ceteris paribus, 
diharapkan akan ditransmisikan menjadi ketahanan 
pangan rumah tangga melalui peningkatan daya beli 
petani. 

Kendati demikian kunjungan ke lapangan belum 
menemukan pengaruh SRG dalam ketahanan pangan 
daerah dan nasional. Analisis Kejadian (event analysis) 
yang dilakukan terhadap data harga beras di kabupaten 
Cianjur, belum menemukan bukti pengaruh pelepasan 
stok gabah di gudang SRG, dalam operasi dalam 

operasi pasar terpadu yang dilakukan bulan Februari 
tahun 2015, terhadap perubahan harga beras di 
kabupaten Cianjur (dengan asumsi setelah keluar dari 
gudang gabah akan langsung dikonversi menjadi beras 
dan dijual). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SRG 
masih terlalu terbatas untuk dapat mendukung pilar 
ketahanan pangan daerah. Keterbatasan kapasitas 
gudang membuat jumlah pembentukan stok-nya relatif 
sangat kecil bila dibandingkan dengan volume pasokan 
permintaan daerah secara keseluruhan (hanya meliputi 
sekitar 0,5% di daerah survey, atau sekitar 0,05% secara 
nasional). Kapasitas gudang yang 1.000 ton hanya 
setara dengan sekitar 1,9% hingga 3,8% kapasitas 
gudang Bulog yang ada di daerah yang sama. Hal ini 
mengakibatkan sistem belum memberikan dampak yang 
signifikan terhadap pembentukan stok gabah kering 
giling maupun terhadap variasi harga gabah dan beras 
daerah.

Kesimpulan dalam Laporan Akhir Kemendag tersebut 
menjadi pendorong bahwa peran SRG dalam 
Ketahanan Pangan perlu dipacu lebih cepat, mengingat 
keunggulan yang dimiliki SRG. Misalnya, data yang 
terangkum melalui sistem SRG adalah data faktual 
bisa diandalkan, apalagi dengan makin baiknya jaringan 
internet yang membuat pemantauan dan pengawasan 
stok pangan di gudang-gudang SRG lebih efisien dan 
efektif dilakukan. Melalui IS-WARE SRG merekam 
seluruh data dan informasi dalam setiap transaksi Resi 
Gudang, yang meliputi penerbitan resi, pengalihan 
kepemilikan, pembiayaan dan penyelesaian transaksi 
Resi Gudang, sehingga kondisi stok pangan bisa 
diketahui secara lebih aktual. “Dengan adanya Sistem 
Informasi pada SRG, ketersediaan data dan sebaran 
stok cadangan komoditas menjadi akurat dan tidak 
diragukan validitasnya. Melalui Sistem Informasi SRG, 

pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait 
dengan penyebaran dan penyediaan bahan pangan di 
daerah-daerah dalam menciptakan kedaulatan pangan 
nasional,” kata Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, 
pada saat peluncuran Resi Gudang pertama pada SRG 
di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, 20 Februari 
lalu.

Bappebti menyadari bahwa gudang SRG yang 
jumlahnya 123 gudang tersebar di 106 kabupaten/
kota di 25 provinsi di Indonesia masih terbatas dalam 
mendukung ketahanan pangan. Namun fakta di 
lapangan dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa SRG bisa menopang ketahanan 
pangan nasional. Melalui kerjasama yang baik dengan 
pemerintah daerah Bappebti yakin SRG akan berhasil 
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kementerian Perdagangan sendiri telah mendorong 
pemerintah daerah untuk terus memajukan SRG di 
daerahnya masing-masing. Penghargaan kepada 
daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan SRG 
diberi penghargaan, seperti yang dilakukan Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto pada 5 Desember 
2019 lalu, dimana Mendag memberi apresiasi dan 
penghargaan kepada Bupati Wonogiri, Bupati 
Grobogan, Bupati Cianjur, Bupati Barito Kuala, dan 
Bupati Aceh Tengah.

“Beberapa daerah sudah memperlihatkan peran SRG 
sebagai instrumen pendukung dalam rangka penyediaan 
pangan berkualitas bagi masyarakat dan kegiatan ekspor 
komoditas berdaya saing,” kata Menteri Perdagangan, 
Agus Suparmanto. Hal ini sesuai UU No 9 Tahun 
8 2006 tentang Sistem Resi Gudang dimana dalam 
pasal 33 disebutkan bahwa 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.

“Sistem Informasi pada 
SRG, ketersediaan data 

dan sebaran stok cadangan 
komoditas menjadi akurat 

dan tidak diragukan 
validitasnya.”  

—Tjahya WidayanTi

Tjahya Widayanti

Kepala Bappebt i
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P andemi Covid-19 telah merenggut banyak korban 
jiwa di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. 

Hingga akhir April 2020 wabah virus Corona Baru ini 
menyerang lebih dari 3 juta orang di 212 negara, dengan 
korban meninggal sekitar 200 ribu orang. Di Indonesia 
tidak kurang dari 10 ribu orang dinyatakan positif 
mengidap virus ini dan sekitar 800 orang meninggal 
dunia.

Selain menyangkut kesehatan fisik masyarakat, wabah 
penyakit ini juga membawa dampak terhadap kehidupan 
sosial dan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah di 
berbagai negara, berupa pembatasan pergerakan 
warga guna mencegah meluasnya penyebaran penyakit 
ini, mengakibatkan lumpuhnya aktivitas ekonomi, baik 
di lini produksi maupun distribusi. Negara-negara 
yang memberlakukan pembatasan sosial secara ketat 
(lockdown) mengalami kemandegan ekonomi cukup 
parah. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengambil 
jalan yang lebih moderat dengan memberlakukan PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang lebih lunak 
dibandingkan kebijakan lockdown. Dalam kebijakan 
PSBB beberapa sektor ekonomi masih diijinkan 
beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan 
seperti pemakaian masker, menjaga jarak fisik antar-
individu, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan 
disinfektan dan sebagainya. 

Meskipun demikian, kebijakan PSBB pun masih 
cukup berdampak terhadap kinerja perekonomian di 
Indonesia. Sektor manufaktur menghadapi persoalan 
terhambatnya pasokan bahan baku, lebih-lebih bahan 
baku impor, dan tidak optimalnya jam kerja serta jumlah 
tenaga kerja, sehingga mengganggu proses produksi. 
Sementara, kegiatan distribusi dan pemasaran juga 
mengalami hambatan karena pembatasan-pembatasan 
di bidang jasa transportasi. Dengan kondisi seperti 
itu pendapatan perusahaan turun. Untuk mencegah 
kerugian lebih besar, sebagian perusahaaan mengambil 
kebijakan merumahkan karyawannya, bahkan ada yang 
melakukan PHK.  

Dampak buruk pandemi Covid-19 bukannya tidak 
disadari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah sangat 
memahaminya karena memang merupakan kenyataan 
yang tak terhindarkan. Oleh sebab itu, untuk 
mengantisipasi agar kondisi perekonomian nasional tidak 
semakin terpuruk akibat wabah penyakit ini, pemerintah 
telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi 
berupa stimulus di bidang fiskal. Seperti disampaikan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Siaran Pers tanggal 
17 April 2020, dalam rangka menunjang perekonomian, 
pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 
28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam 
rangka menghadapi pandemi Covid-19. 

Komoditi Pertanian
Di tengah menurunnya kinerja berbagai sektor ekonomi 
akibat pandemi Covid-19, ada hal yang memberikan 
harapan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan 
ekonomi yaitu sektor pertanian (dan perkebunan). Sektor 
pertanian dinilai bisa menjadi  penyelamat dalam situasi 
krisis seperti yang terjadi saat ini. Logikanya, dalam situasi 
apapun produk-produk pertanian tetap dibutuhkan. 

Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul 
Yasin Limpo, pertanian merupakan sektor paling tangguh, 
terutama dalam mengatasi krisis pertumbuhan pada 
sektor jasa. Ketika melepas ekspor komoditas pertanian 
di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (21/4), Mentan 
menjelaskan, saat ini sektor pertanian dan peternakan 
sangat potensial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Syahrul 
optimis, di masa pandemi Covid-19 sektor pertanian 
justru tumbuh seperti ditunjukkan dengan ekspor komoditi 
pertanian yang meningkat. “Pasalnya, seluruh dunia tetap 
membutuhkan bahan pangan, termasuk rempah seperti 
pala, cengkeh dan lainnya,” ungkap Syahrul (Kompas.
com, 21/4).

Data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) 
menunjukkan kenaikan nilai ekspor komoditas pertanian. 
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS,  Yunita 
Rusanti mengatakan, nilai ekspor pertanian pada Februari 
2020 naik  0,91 persen month of month (MoM) dan 28,04 
persen year of year (YoY) dengan nilai total 0,30 miliar 
dollar AS. Kenaikan nilai ekspor komoditi pertanian ini 
mendongkrak nilai ekspor keseluruhan Indonesia pada 
Februari 2020 sehingga naik sebesar 2,24 persen atau 
13,94 miliar dolar AS. “Pertanian menjadi satu-satunya 
sektor nonmigas yang paling bertahan dari berbagai 
gejolak dan ancaman krisis, seperti masuknya wabah 
virus corona (Covid-19) di Indonesia,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga merilis 
masih tingginya minat luar negeri terhadap produk 
pertanian dan perkebunan Indonesia seperti kopi. Menteri 

Perdagangan Agus Suparmanto di Jakarta, hari Rabu 
(29/4), mengungkapkan, nilai ekpor kopi Indonesia ke 
Mesir misalnya, selama Januari-Februari 2020 meningkat 
21 persen. Plt. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kasan, menjelaskan, pada Maret 2020 sudah 
terdapat 18 kontainer yang dikapalkan ke Mesir dan 
sampai April 2020 ini sudah diekspor sebanyak 12 
kontainer. Beberapa eksporter kopi di lndonesia juga 
optimis akan tetap melakukan pengiriman kopinya sesuai 
kontrak dagang yang telah ditandatangani buyers Mesir 
saat Trade Expo Indonesia (TEI) 2019 lalu.

Manfaatkan SPLT
Di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi 
Covid-19 pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas 
ekonomi. Untuk mencegah meluasnya wabah, pemerintah 
mendorong masyarakat, baik produsen maupun konsumen,  
agar memanfaatkan teknologi internet untuk transaksi 
perdagangan. Saat ini di Indonesia sudah cukup banyak 
perusahaan e-commerce  yang menyediakan layanan jual-
beli secara daring. Selain itu, secara pribadi masyarakat 
juga bisa memanfaatkan media sosial untuk berpromosi 
dan menawarkan berbagai produk. 

Di luar sarana itu, bagi para produsen khususnya komoditas 
pertanian, pemerintah sebenarnya sudah mengembangkan 
sarana pemasaran yang lebih menarik yaitu Sistem Pasar 
Lelang Terpadu (SPLT) yang juga memanfaatkan teknologi 
digital. SPLT memanfaatkan teknologi informasi berupa 
aplikasi yang bisa diunduh di Google Play. Melalui aplikasi 
ini peserta lelang bisa mengikuti lelang secara daring, 
sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi 
untuk datang ke lokasi lelang. Dengan demikian proses 
lelang komoditas bisa terselenggara secara lebih efisien 
dan efektif. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, 
penyelenggaraan pasar lelang komoditas dengan SPLT 
merupakan solusi yang tepat dan perlu lebih digiatkan.

Komoditas 
Pertanian 
di Tengah 
Pandemi 
Covid-19
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D alam beberapa tahun terakhir perbincangan tentang 
aset kripto sebagai sarana lindung nilai sangat marak. 

Di banyak negara perdagangan komoditas digital tersebut 
sudah berlangsung dan semakin berkembang. Tak mau 
tertinggal, Pemerintah Indonesia pun mulai melirik sarana 
investasi yang dinilai memiliki prospek cukup menjanjikan 
tersebut. Namun pemerintah juga sangat berhati-hati 
dan oleh sebab itu perlu menyiapkan segala sesuatunya 
untuk mengembangkan industri 4.0 itu. Aspek yang 
paling penting dan mendasar yaitu adanya payung hukum 
guna melindungi masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu 
pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, telah 
menerbitkan sejumlah peraturan terkait perdagangan aset 
kripto. Yaitu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 
Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan 
Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Menindaklanjuti 
peraturan tersebut, Kepala Bappebti menerbitkan 
Peraturan Bappebti nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto 
di Bursa Berjangka, kemudian diubah dengan Peraturan 
Bappebti  nomor 9 Tahun 2019, dan yang terakhir diubah 
dengan  Peraturan Bappebti nomor 2 tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti nomor 5 Tahun 
2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. 

Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 mengatur 
persyaratan perizinan kelembagaan tentang aspek-aspek 
teknis dan mendasar dalam perdagangan aset kripto.
Disebutkan dalam peraturan ini bahwa aset kripto adalah 
komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital asset, 
menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku 
besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit 
baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi 
tanpa campur tangan pihak lain. 

Sedangkan aset kripto dapat diperdagangkan apabila 
memenuhi persyaratan antara lain: a) berbasis distributed 
ledger technology; b) berupa aset kripto utilitas (utilty 
crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto backed 
asset); c) nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk 
kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi 
pasar aset kripto (coinmarketcap) untuk kriptoaset utilitas; 
d) masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di 
dunia; e) memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, 
menumbuhkan industri informatika dan kompetensi 
tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan f) telah 
dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian 
uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata 
pemusnah massal. Selain itu, aset kripto hanya dapat 
diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala 
Bappebti dalam Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan 
di Pasar Fisik Aset Kripto.

Selanjutnya ditegaskan bahwa aset kripto diperdagangan 
dengan difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang memperoleh 
persetujuan dari Kepala Bappebti. Untuk memperoleh 
persetujuan Kepala Bappebti, Bursa Berjangka harus 
memenuhi sejumah persyaratan antara lain terkait 
permodalan, sarana, prasarana, ekuitas dan sumber daya 
manusia yang bersertifikasi  di bidang teknologi informasi. 
Disebutkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 
2020 bahwa untuk memperoleh persetujuan Bappebti, 
selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, 
Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan: a) memiliki 
modal disetor paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua 
ratus miliar rupiah); dan b) mempertahankan ekuitas paling 
sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar 
rupiah). 

Juga disebutkan persyaratan lain yaitu memiliki paling sedikit 
3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi Certified Information 
Systems Security Professional (CISSP); dan memiliki sistem 
pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang 
terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto. 

Selain Bursa Berjangka, kedua Peraturan Bappebti tersebut 
juga mengatur lembaga dan pihak pihak yang terlibat dalam 
perdagangan aset kripto seperti Lembaga Kliring Berjangka, 
Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto. Setiap 
lembaga dan pihak yang terlibat dalam perdagangan aset 
kripto harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. 
Demikian pula tentang mekanisme perdagangan aset kripto 
diatur dengan cukup rinci.

Tumbuh dan Berkembang
Ketika memberikan sambutan dalam acaraLiterasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi di Surabaya, 20 Maret 
2020, Kepala Bappebti Tjahja Widayanti mengungkapkan, 
pemerintah terus melakukan penyempurnaan dan relaksasi 
kebijakan atau peraturan tentang perdagangan aset kripto. 
Hal itu untuk mendukung perkembangan usaha aset kripto 
terutama terkait sarana dan prasarana, serta kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penyelenggaraan 
pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka dapat berjalan 
secara teratur, wajar dan efisien.

Tjahja Widayanti menyatakan optimis bahwa perdagangan 
aset kripto, baik di Indonesia maupun di dunia, akan terus 
tumbuh dan berkembang. Menurut Tjahya, ada sejumlah 
faktor yang mendukung berkembangnya perdagangan 
aset kripto di Indonesia antara lain besarnya pengguna 
smartphone dan Internet yaitu lebih dari 50 persen dari 
penduduk Indonesia. Demografi pengguna telepon pintar 
di Indonesia saat ini paling banyak berada di usia produktif, 
kaum muda atau milenial yang mempunyai perhatian dan 
ketertarikan terhadap inovasi teknologi. ”Kaum Milenial pada 
umumnya menginginkan sesuatu yang serba cepat, mudah 
dan aman. Teknologi yang menjawab aspirasi mereka, salah 
satunya melalui Blockchain yang mendukung eksistensi 
perdagangan aset kripto sebagai aset digital yang perlu 
dimiliki dan telah menjadi bagian dari gaya hidup kaum 
milenial,” ungkap Tjahya. Segmen pasar yang yang dituju 
pelaku aset kripto di Indonesia, utamanya adalah rentang 
usia 23-44 tahun.

Dikemukakan Tjahya, sampai saat ini telah terdaftar 9 
(sembilan) calon Pedagang Aset Kripto, sedangkan 
untuk lembaga Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring 
Berjangka serta depository sudah dalam persiapan 
pemenuhan persyaratan dengan batas persetujuan 
paling lambat yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. 

Optimisme Kepala Bappebti Tjahya Widayanti kiranya 
tidak berlebihan. Di dunia perdagangan aset kripto 
sudah cukup berkembang dan semakin banyak 
peminatnya. Sebagaimana dilansir media, selama 8 
tahun terakhir nilai terendah bitcoin terus meningkat 
dari US$4 pada tahun 2012, naik menjadi US$65 pada 
2013, selanjutnya menjadi USD200 (2014); USD185 
(2015) dan terus membumbung hingga mencapai 
USD3360 pada tahun 2019. Dalam satu tahun terakhir, 
2018-2019, performa aset kripto dinilai lebih baik dari 
aset tradisional seperti saham, obligasi dan komoditas 
lain (wartaekonomi.co.id, 10/1/2020).

Seperti juga dikutip wartaekonomi.co.id, CEO Indodax, 
Oscar Darmawan, menjelaskan bahwa aset kripto dan 
teknologi Blockchain semakin dikenal dan digemari 
masyarakat karena berbagai inovasi yang dibawanya. Hal 
itu dapat dilihat dengan semakin banyak instansi yang 
membangun tekologi Blockchain untuk mendukung 
transparansi kepada publik, juga semakin banyaknya 
dukungan pemerintah berbagai negara dengan 
menerbitkan aturan-aturan yang memberi ruang inovasi 
bagi masyarakat di bidang ini. Oscar berpendapat, pasar 
aset kripto di Indonesia akan mengalami pertumbuhan 
dan stabilitas dengan adanya peraturan-peraturan yang 
telah dikeluarkan Bappebti.

Menyiapkan 
Payung Hukum 
Pasar Fisik Aset 
Kripto
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Live Zoom 
Bappebti dengan 
CNBC Indonesia

Jika biasanya wawancara TV dilakukan di studio, namun 
acara Closing Bell di CNBC Indonesia hari Senin (20/4) 
dilakukan jarak jauh karena kondisi PSBB Covid-19. 
Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, wawancara live 
melalui zoom dengan CNBC Indonesia dengan tema “Uji 
Ketahanan Bursa Berjangka Republik Indonesia”.

Kepala Bappebti menjelaskan mengenai proyeksi 
transaksi perdagangan berjangka dengan adanya 
pandemi Covid-19, dimana dapat dilihat bahwa industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi akan tumbuh berkisar 
20% atau kurang, karena disebabkan adanya pandemi 
virus Corona yang menyebar hampir di semua negara 
baik Asia, Eropa, Amerika sehingga permintaan turun.

Kepala Bappebti menjelaskan bahwa komoditi unggulan 
di Bursa Berjangka adalah Emas, dimana harga emas 
saat ini terus naik dan Bappebti saat ini sudah mempunyai 
Pasar Fisik Emas Digital. Satu lagi yang menjadi unggulan 
adalah Pasar Fisik Timah Batangan. Pasar Fisik Timah 
merupakan satu etalase Indonesia di pasar timah dunia, 
yaitu menunjukan peran Indonesia di kancah perdagangan 
timah dunia. Dengan kapasitas produksi yang dimiliki PT 
Timah Tbk, serta pangsa pasar yang dimiliki Indonesia 
di pasar timah dunia, sudah selayaknya Indonesia turut 
menjadi bagian dalam penentuan harga timah dunia.
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Bantuan APD 
Kemendag Peduli

Covid-19 memakan banyak korban, termasuk para 
tenaga medis. Melihat kondisi ini Jakarta Futures 
Exchange (JFX) tergerak untuk turut serta memberikan 
donasi APD (alat pelidung diri) yang diserahkan melalui 
program Kemendag Peduli. Bantuan APD diserahkan 
oleh Direktur Utama JFX, Stephanus  Paulus Lumintang, 
kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Rabu 
(24/4).

Dirut JFX menyatakan bantuan ini merupakan 
bentuk kepedulian kemanusiaan. Sementara Menteri 
Perdagangan dalam sambutannya mengatakan 
untuk menggalang kepudulian terhadap penanganan 
Covid-19 telah dibentuk satuan tugas Kemendag 
Peduli untuk menerima donasi seluruh pegawai dan 
mitra usaha Kemendag serta masyarakat. Tujuannya 
adalah mengkoordinasikan penitipan donasi tersebut 
dan menyalurkannya ke pihak-pihak terkait yang 
membutuhkan, khususnya tenaga medis dan kesehatan 
sehingga bantuan ini tepat sasaran. Bantuan Kemendag 
kemudian diberikan kepada 3 rumah sakit di DKI Jakarta, 
yaitu RS Budi Asih, RS Tebet, RS Duren sawit.

WFH Pantau Terus 
Domain Ilegal

Dari Rumah Pantau 
Gudang SRG di Mana-
mana

Walau ada pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial 
Berskala Besar) yang berdampak pada sempitnya 
ruang gerak yang dilakukan, namun Tim Bappebti terus 
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
pergerakan pialang ilegal yang memanfaatkan “aksi ambil 
untung saat lengah”. Menghadapi niat-niat buruk seperti 
itu, Bappebti bahkan mempertajam pengawasan dan 
meningkatkan pemantauan dengan terus mengamati gerak-
gerik perusahaan ilegal yang menawarkan jasa transaksi 
maupun investasi melalui online. Hasilnya? Bappebti 
menemukan cukup banyak pelanggaran. Selanjutnya 
Bappebti berkoordinasi dengan Kominfo (Kementerian 
Komunikasi dan Informatika) untuk menutup website ilegal 
yang jumlahnya 80 website ilegal selama bulan Maret 
2020. Secara keseluruhan dari Januari-Maret tercatat 
sudah 103 website ilegal yang diblokir oleh Bappebti.

Perkembangan teknologi internet yang makin baik memudahkan 
pemantauan yang dilakukan Tim Bappebti. Melalui kamera CCTV 
yang dipasang di berbagai sudut di gudang-gudang Sistem Resi 
Gudang (SRG) yang bisa dioperasikan dari jauh melalui jaringan 
internet, pergerakan yang terjadi di setiap gudang dapat dipantau 
dengan baik.

Dengan demikian, walaupun pada saat pandemi Covid-19 
ini diberlakukan WFH (Work From Home), pemantauan dan 
pengawasan gudang SRG tetap bisa dilakukan. Tim Bappebti 
bisa melakukan pengawasan dari rumah, bahkan dalam perjalanan 
sekalipun, dengan harapan melalui pengawasan jarak jauh ini 
Sistem Resi Gudang bisa dilaksanakan dengan baik.

Bappebti Tetapkan 
WFH

Sejak pemerintah menetapkan kebijakan WFH (Work 
From Home) kantor Bappebti di Jalan Kramat Raya 
nomor 172, Jakarta Pusat, tampak sepi. Namun demikian 
aktivitas pekerjaan tetap berlangsung sebagaimana 
mestinya, dimana kewajiban-kewajiban dipenuhi melalui 
online. Jika ada beberapa kekurangan yang dirasakan hal 
itu bisa dimaklumi karena memang kondisi yang sedang 
dihadapi adalah kondisi darurat. Diharapkan kondisi 
pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir sehingga 
aktivitas Bappebti, Kemendag dan berbagai pihak lainnya 
dapat kembali berjalan normal.
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Mendag Sidak 
Pabrik Gula Pastikan 
Produksi Cukup

konsumsi dan sudah terealisasi 3.000 
ton. Sisanya masih terus diproduksi, 
sedangkan SUJ yang berlokasi di 
Kawasan Industrial Estate Cilegon 
II (KIEC II) telah mendapatkan 
penugasan 20 ribu ton dan saat ini 
sudah terdistribusi sebanyak 2.025 
ton,” kata Menteri Perdagangan, 
Agus Suparmanto, dalam keterangan 
resminya, Jumat (10/4).

Menurut Agus, Pandemi Covid-19 
sejauh ini tidak memengaruhi proses 
produksi gula. Dia mengatakan, baik 
bahan baku maupun proses produksi 
gula masih aman sampai saat ini. 
Pengawasan produksi gula dilakukan 
Mendag Agus bersama Satgas 
Pangan dan Komisi VI DPR RI.

sebesar 20.000 ton. “Sampai dengan 
saat ini, PT IGN telah merealisasikan 
izin impor tersebut dengan mengolah 
raw sugar menjadi gula konsumsi 
dan diperkirakan akan segera mengisi 
pasar dalam negeri,” ujar Menteri Agus 
Suparmanto.

Kementerian Perdagangan 
menyatakaan sangat serius melakukan 
berbagai upaya untuk menjamin 
ketersediaan dan menstabilkan harga 
gula. Beberapa langkah dilakukan 
untuk menambah pasokan gula dari 
impor baik berupa raw sugar oleh 
pabrik gula swasta dan BUMN, serta 
impor gula konsumsi langsung oleh 
BUMN. Di samping itu, juga dilakukan 
penambahan pasokan dari pabrik gula 
dalam negeri melalui BUMN.

Selain ke Kendal, Menteri 
Perdagangan juga mengunjungi 
dua pabrik gula, yakni PT Angels 
Product dan PT Sentra Usahatama 
Jaya (SUJ), di Banten, Kamis (9/4). 
Kedua perusahaan tersebut telah 
mendapatkan penugasan dari 
pemerintah untuk memproduksi gula 
konsumsi dari raw sugar berdasarkan 
Surat Penugasan No. 298/M-DAG/
SD/2/2020. “Penugasan pemerintah 
kepada Angels Product dan SUJ 
dilaksanakan dengan baik. Angels 
Product yang berlokasi di Bojonegara 
mendapatkan mandat mengolah 10 
ribu ton gula rafinasi menjadi gula 

DPR ikut serta dalam peninjauan yang 
dilakukan Menteri Perdagangan ke 
beberapa pabrik gula dalam rangka 
pemantauan produksi dan harga gula.  
Menteri Perdagangan bersama Satgas 
Pangan dan didukung Komisi VI DPR 
secara intensif melakukan pengawasan 
ke sejumlah industri gula nasional di 
Provinsi Banten, Kamis (9/4). Dua 
pabrik gula yang didayangi di Provinsi 
Banten adalah PT Angels Product dan 
PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ).

Kedua perusahaan tersebut telah 
mendapatkan penugasan dari 
pemerintah untuk memproduksi gula 
konsumsi dari raw sugar berdasakan 
Surat Penugasan No. 298/M-DAG/
SD/2/2020. “Penugasan pemerintah 
kepada PT Angels Product dan PT 
Sentra Usahatama Jaya dilaksanakan 
dengan baik. PT Angels Product yang 
berlokasi di Bojonegara mendapatkan 
mandat mengolah 10 ribu ton gula 
rafinasi menjadi gula konsumsi dan 
sudah terealisasi 3.000 ton. Sisanya 
masih terus diproduksi. Sedangkan 
PT Sentra Usahatama Jaya yang 
berlokasi di Kawasan Industrial Estate 
Cilegon II (KIEC II) telah mendapatkan 
penugasan 20 ribu ton dan saat ini 
sudah terdistribusi sebanyak 2.025 
ton,” tegas Menteri Agus.

Dengan tersedianya stok gula di pasar, 
harga gula dapat dipastikan turun dan 
mencapai harga eceran tertinggi (HET) 
yang ditetapkan pemerintah yakni 
Rp12.500/kilogram.

DPR Apresiasi 
Kementerian 
Perdagangan 
Amankan Stok Gula

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria 
Bima mengapresiasi upaya Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto 
dalam menstabilisasi harga.  “DPR 
RI mengapresiasi langkah strategis 
dan konkret pemerintah, khususnya 
Kementerian Perdagangan, yang turun 
langsung ke industri hulu untuk melihat 
secara langsung proses produksi gula 
rafinasi menjadi gula pasir. Tujuannya 
jelas untuk menstabilisasi harga gula, 
mulai dari produsen hingga ke pasar 
ritel,” tegas Aria Bima.

Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto melakukan sidak ke 
pabrik PT Industri Gula Nusantara 
(IGN), di Kendal, Jawa Tengah, Selasa 
(7/4). Kunjungan dadakan ini untuk 
memastikan PT IGN yang menerima 
izin impor sudah melakukan proses 
pengolahan raw sugar menjadi 
gula kristal putih (GKP) sehingga 
bisa segera dilepas ke pasar untuk 
memenuhi ketersediaan gula di 
masyarakat menjelang bulan Ramadan 
dan Idul Fitri 1441 H.

“Saya ingin memastikan semua 
perusahaan penerima izin impor 
sudah melakukan proses pengolahan 
sehingga harga gula putih di pasar 
dapat segera turun dan sesuai dengan 
Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat 
ini hampir di seluruh daerah, harga 
gula pasir masih mengalami kenaikan 
hingga 47 persen dari HET yaitu 
Rp.12.500 per kilogram,“ ujar Mendag 
Agus Suparmanto.

PT IGN tahun 2020 memperoleh 
alokasi impor raw sugar untuk diolah 
menjadi GKP sebesar 97.000 ton. 
Sampai dengan Maret 2020 PT 
IGN telah melakukan realisasi impor 

Bappebti Keluarkan 
Izin 9 Perusahaan 
Kripto

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
mengeluarkan pengumuman tentang 9 
perusahaan yang sudah memperoleh 
Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang 
Fisik Aset Kripto. Kesembilan perusahaan 
tersebut adalah:  PT Crypto Indonesia 
Berkat, PT Upbit Exchange Indonesia, 
PT Tiga Inti Utama, PT Indodax Nasional 
Indonesia, PT Pintu Kemana Saja,  PT 
Zipmex Exchange Indonesia, PT Bursa 
Cripto Prima, PT Luna Indonesia Ltd, PT 
Rekeningku Dotcom Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Biro 
Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
yang ditandatangani oleh ketuanya, 
Sahudi, pada tanggal 9 April 2020.

TEI Expo 2020 
Ditunda

Kementerian Perdagangan 
memutuskan untuk menunda 
pelaksanaan Trade Expo Indonesia 
(TEI) ke-35 Tahun 2020. Keputusan 
diambil berkenaan dengan perubahan 
status COVID-19 menjadi pandemi 
global berdasarkan pengumuman 
resmi dari World Health Organization 
(WHO).

“Sejalan dengan arahan Presiden 
Joko Widodo untuk menjalankan 
kebijakan demi menghambat 
menyebarnya pandemi COVID-19, 
Kemendag memandang perlu menunda 
pelaksanaan TEI ke-35 tahun 2020,” 
ujar Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto.

Penyelenggaraan TEI ke-35 merupakan 
kerja sama Kemendag dengan PT 
Debindomulti Adhiswasti. Seyogyanya 
kegiatan tersebut direncanakan akan 
diselenggarakan pada 30 September—4 
Oktober 2020 di Indonesia Convention 
Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, 
Banten.  

Menurut Mendag, kebijakan penundaan 
penyelenggaraan TEI 2020 tersebut 
juga mempertimbangkan penyebaran 
COVID-19 yang semakin meluas dan 
demi melindungi kesehatan masyarakat. 
“Kami memohon maaf dan mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder) terkait yaitu 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Daerah, perwakilan RI di luar negeri, 
para pelaku usaha, asosiasi, usaha kecil 
menengah (UKM) dan rekan-rekan 
media. Kami harap dapat memaklumi 
keputusan penundaan ini demi 
kesehatan dan keselamatan semua 
pihak,” kata Mendag.
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Kemendag Fokus 
Gunakan Anggaran 
Untuk Tangani 
COVID-19

pada akhir tahun lalu BBJ membukukan 
total transaksi perdagangan hingga 
7.944.127,66 lot. Angka tersebut 
meliputi transaksi multilateral 1.468.045 
lot dan bilateral sebanyak  6.476.085,66 
juta.

Menindaklanjuti arahan Presiden 
RI dan sejalan dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 
2020 dan Keputusan Presiden 
(Keppres) No. 11 Tahun 2020 dalam 
rangka penanganan wabah COVID-19, 
Kementerian Perdagangan telah 
menyiapkan skenario penghematan 
anggaran sambil menunggu penetapan 
Menteri Keuangan. Hal ini disampaikan 
Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto dalam Rapat Kerja 
dengan Komisi VI Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI mengenai “Langkah 
Strategis Tangani COVID-19 di 
Indonesia” yang dilaksanakan secara 
daring di Jakarta, Jumat (3/4).

“Kementerian Perdagangan melakukan 
penghematan anggaran dengan 
mengurangi belanja perjalanan dinas, 
paket rapat, dan kegiatan pameran 
seperti Trade Expo Indonesia, 
World Dubai Expo, Pangan Nusa 
dan pameran dalam negeri lainnya, 
sebesar Rp. 731.702.876.750. 
Anggaran Kementerian Perdagangan 
yang semula berjumlah Rp. 
3.577.137.901.000 kini menjadi 
Rp.2.845.435.024,250,” ujar Mendag.

Alokasi anggaran tersebut dilakukan 
per unit Eselon I yang ada di 
Kementerian Perdagangan, yaitu 
Sekretariat Jenderal, Direktorat 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 
Direktorat Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri, Direktorat Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga, Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional, 
Direktorat Jenderal Perundingan 
Perdagangan Internasional, Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi, Inspektorat Jenderal, dan 
Badan Pengkajian dan Pengembangan 
Perdagangan.

Mendag sepakat dengan DPR untuk 
menyisir kembali anggaran dan 
menambahkan, alokasi anggaran 
tersebut dan refocusing untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan 
penanganan COVID-19. “Diutamakan 
kegiatan yang manfaatnya dapat 
langsung diterima tenaga medis 
yang berada di garda terdepan dalam 
penanganan pandemi COVID-19 dan 
melindungi masyarakat. Serta program 
yang digunakan untuk pedagang pasar 
serta usaha kecil menengah (UMKM) 
sehingga dapat tetap berusaha dan 
bangkit dari keterpurukan ini,” ujar 
Mendag.

Wabah Covid-19, 
BBJ Tunda Tunda 
Peluncuran Kontrak 
Emas 

Tingginya tekanan pada kondisi 
keuangan global dan domestik akibat 
penyebaran wabah corona membuat 
PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) 
harus mengurungkan beberapa rencana 
kerjanya di tahun ini. Salah satunya 
rencana peluncuran kontrak emas digital. 
Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta 
(BBJ) Stephanus Paulus Lumintang 
mengatakan, tekanan yang terjadi di 
pasar komoditi akibat virus corona turut 
berdampak pada molornya rencana 
peluncuran kontrak emas digital tahun ini.  
“Semula, targetnya kontrak akan dirilis 
Maret 2020, namun diundur antara Juni 
hingga Juli, sembari menunggu kondisi 
pasar membaik,” kata Stephanus, Rabu 
(7/4).

Stephanus menjelaskan proses 
peluncuran kontrak emas digital 
sudah dalam tahap persiapan akhir 
dan  tinggal menunggu persetujuan 
final dari Bappebti. Selain itu, ada juga 
beberapa rencana kerja yang mengalami 
penundaan, khususnya yang berkaitan 
dengan hubungan luar negeri.

Akhir tahun lalu, Stephanus 
menyampaikan bahwa BBJ akan 
meluncurkan minimal dua produk pada 
tahun 2020, satu dari jenis komoditi 
agro dan satu lagi dari pasar fisik. Walau 
ada tekanan akibat wabah Covid-19, 
Stephanus menyatakan BBJ belum 
berencana merevisi target kinerja 2020. 
Ia masih menunggu perkembangan pasar 
hingga semester pertama tahun ini. BBJ 
menargetkan pertumbuhan transaksi 15 
persen tahun 2020 ini. Sebelumnya, 

Berbeda pendapat dengan ESDM, 
pelaku usaha belum cukup optimistis 
dengan HBA Maret 2020. Pasalnya, 
harga batubara tersebut tidak 
mencerminkan penguatan harga di 
pasar global. “Masih terlalu dini untuk 
menyebut ada tanda positif penguatan 
harga karena ke depan bisa saja 
ada faktor-faktor eksternal lain yang 
dapat mempengaruhi pergerakan 
harga,” kata Hendra Sinadia, Direktur 
Eksekutif Asosiasi Pertambangan 
Batubara Indonesia (APBI), seperti 
dikutip Harian Kontan.

Agung Pribadi, Kepala Biro 
Komunikasi, Layanan Informasi Publik 
dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian 
ESDM menjelaskan bahwa HBA 
Maret 2020 dipengaruhi oleh operasi 
tambang batubara Cina yang belum 
optimal setelah libur Imlek dan efek 
penyebaran virus korona. Sementara  
Indonesian Mining and Energy Forum 
(IMEF) juga melihat HBA Maret 2020 
belum menggambarkan kestabilan 
harga. Produksi batubara Cina 
memang terganggu akibat wabah 
virus korona tapi tidak serta-merta 
kebutuhan batubara mereka meningkat 
tajam. Sebab, kondisi ekonomi dan 
industri Cina sedang terganggu 
sehingga pasokan batubara untuk 
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 
berkurang. “Bahkan kondisi riil yang 
ada, justru Cina tidak agresif dalam 
meningkatkan impor batubara,” kata 
Singgih Widagdo, Ketua IMEF.

Covid-19 Angkat 
Harga Acuan 
Batubara 

Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) mematok harga 
batubara acuan (HBA) per Maret 
2020 sebesar USD67,08 per ton. 
Patokan harga tersebut melanjutkan 
tren penguatan HBA yang sebelumnya 
terperosok tahun lalu. 

Berdasarkan histori HBA dalam 
setahun terakhir, harga tertinggi 
terjadi pada Maret 2019 dengan nilai 
USD90,57 per ton. Setelah itu, HBA 
konsisten turun hingga mencatatkan 
level terendah pada Oktober 2019 
yakni sebesar USD 64,80 per ton. 

Dengan demikian terjadi tren penguatan 
harga batubara dalam triwulan pertama 
tahun 2020 ini, walaupun harganya 
masih berkutat di bawah level USD70 
per ton. Sebagai informasi, variabel 
penentu HBA meliputi Indonesia Coal 
Index (ICI), Newcastle Export Index 
(NEX), Global Coal Newcastle Index 
(GCNC) dan Plats 5900 GAR dengan 
bobot masing-masing 25 persen. 
Kementerian ESDM menghitung 
rata-rata keempat indeks pada bulan 
sebelumnya dengan kualitas batubara 
yang disetarakan pada kalori 6.322 
kilokalori per kilogram (kkal/kg) gross 
air received (GAR).

81,48
81,86
88,85
90,57

Sumber: Kementerian ESDM

Histori HBA (US$/ton)

Maret
Februari
Januari

Desember
November

Oktober
September

Agustus
Juli
Juni
Mei
April

Maret

67,08
66,89
65,93

66,30
66,27
64,80
65,79
72,67
71,92

2020

2019
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T he Ministry of Trade will delay the Indonesian Trade 
Expo (TEI) 2020. This decision cannot be separated 

from the outbreak of the coronavirus pandemic both 
globally and locally. “In line with President Joko 
Widodo’s direction to implement policies to prevent the 
spread of the Covid-19 pandemic. The Ministry of Trade 
considers it is necessary to postpone the 35th TEI in 
2020, “ said Minister of Trade Agus Suparmanto.

The activity is planned to be held on 30 September-4 
October 2020 at the Indonesia Convention Exhibition 
(ICE) BSD, Tangerang, Banten. The 35th TEI in 2020 
is planned to show a variety of Indonesia’s best 
potential resources as a showcase for Indonesia at the 
international level.

In addition to the exhibition, the Trade, Tourism, and 
Investment (TTI) Forum will also be held in the TEI, 
regional discussions, speeches, business consultations, 
trade agreement, integrated business forums, trade 
missions, and various other business activities.

Because of Covid-19, 
the Ministry of Trade 
Postpones TEI 2020

Due to The Corona 
Outbreak, JFX Postponed 
the Digital Gold Contract
The high pressure on global and domestic financial 
conditions has made PT Jakarta Futures Exchange 
(JFX)  to undo several development plans this year. JFX 
Managing Director Stephanus Paulus Lumintang said 
the pressure on the commodity market due to viruses 
also affected the delay in the plan to require a digital 
gold contract this year.

“Initially, the contract target was to be released in March 
2020, but was postponed between June and July, while 
waiting for the market to improve,” Stephanus said. 
He explained, the digital contract approval process 
has been completed, just waiting for approval from 
the Commodity Futures Trading Regulatory Agency 
(Bappebti). “There are also several work plans that were 
cancelled, specifically related to foreign relations,” he 
added.

Late last year, Stephanus successfully sent JFX to launch at 
least two products in 2020, namely from agro trading and 
another from the physical market. Going forward, he said, 
JFX will remain optimally fulfilling the market by agreeing to 
employee safety and industry challenges in general.

Stephanus also said that JFX had not planned to revise the 
2020 performance targets and was still waiting for market 
developments until the first half of this year. 

For information, JFX targetting transaction growth by 15 per 
cent 2020. At the end of last year, JFX posted total trading 
transactions of 7,944,127.66 lots. This figure includes 
multilateral transactions of 1,468,045 lots and bilateral of 
6,476,085.66 million.

KBI Recorded 40% 
Transaction Growth in 
Quarter I-2020

P T Kliring Berjangka Indonesia (KBI) managed to 
post a positive performance during the first quarter 

of this year. This is proven by the growth of Derivative 
Futures Transaction transactions in the Jakarta Futures 
Exchange (JFX) and cleared at KBI throughout January 
- March this year.

For the first quarter of 2020, KBI recorded a growth in 
the volume of Derivative Futures Contract transactions 
by 40 per cent year on year (YoY). This year’s transaction 
volume reached 2,205,468.2 lots, almost double the 
achievement of 1,572,079.9 lots last year. According 
to the President Director of KBI Fajar Wibhiyadi, the 
savoury growth in the first three months of this year 
was a very encouraging news. Moreover, in the midst 
of the current Corona or Covid-19 virus outbreak. For 
information, KBI is a BUMN (state-owned corporation) 
that acts as a clearinghouse and guarantees transactions 
for futures contract transactions at JFX.

For exchange or currency transactions, during the first 
quarter of 2020 posted transaction volume of 252,669 lots, 
an increase of 23 per cent compared to transactions in the 
same period last year which were 205,646 lots.

For index transactions in the first quarter of 2020, there 
were 221,187 lots, an increase of 28.39 per cent compared 
to transactions in the first quarter of 2019, amounting to 
172,280.4 lots. As for OTC transactions or SPA (Sistem 
Perdagangan Alternatif), managed to book transactions of 
1,731,612 lots or an increase of 45 per cent over the same 
period last year at 1,194,153.4 lots.

“We are optimistic that in the future derivative futures 
contracts will continue to grow. In fact, even when the 
economic situation is not good because of the Corona 
outbreak, we can record significant growth. In the future if 
the economy returns conducive, it is likely that the growth 
will be better,“ he said.

However, the agenda had to be postponed to prevent the 
spread of Covid-19 which was increasingly spreading and to 
protect public health. “We apologize and hope that relevant 
parties can understand this decision for the health and safety 
of all parties,” the Trade Minister said.

In 2019, the 2019 Trade Expo Indonesia (TEI) posted a 
transaction of US $ 10.96 billion or Rp. 153.38 trillion. That 
number reached the target of originally set at Rp 137 trillion 
and increased by 29.04 per cent compared to the realization 
of last year’s exhibition of the US $ 8.49 billion or valued at 
Rp127.33 trillion.

The biggest export exhibition in Indonesia was held for five 
days. Agus Suparmanto explained the total transaction of US 
$ 10.96 billion or Rp153 trillion included trade, service and 
investment transactions.

Of this amount, investment transactions contributed the 
largest with a total value of US $ 9.29 billion. Meanwhile, 
trade transactions consisted of product (goods) transactions 
of US $ 1.54 billion or Rp21.6 trillion.
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P ialang perdagangan berjangka ilegal masih 
berkeliaran di Tanah Air. Mereka tidak saja beredar 

di kota besar tapi juga kota kecil, sehingga memerlukan 
penegakan hukum tegas dari pihak berwenang.

Keberadaan pialang perdagangan berjangka ilegal 
memang masih marak, dan mengambil porsi sangat 
besar untuk pialang legal. Akibatnya transaksi 
perdagangan yang diperoleh tidak optimal. 

Namun sejak gencarnya sosialisasi dan literasi 
dari pemerintah seperti dari Bappebti Kementerian 
Perdagangan, pelaku pasar berjangka kini masyarakat 
sudah makin paham dan berhati-hati saat memilih 
pialang berjangka ketika hendak melakukan investasi. 
Meski bukan berarti sudah tidak ada korban, namun 
memang jumlahnya sudah berkurang.

Untuk mengeskplorasi lebih jauh bagaimana sejatinya 
penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka, 
Tim Majalah Bappebti mewawancarai Kepala Biro 
Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, 
Bappebti, M Syist. Berikut petikan perbincangan 
dengan M. Syist dalam suasana WFH (work from 
home):

Hati-hati 
Promosi 
Berlebihan 
Pialang 
Berjangka
Ilegal

Buletin Bappebti: Hingga jelang tengah tahun 
2020 ini 2 kali sudah Bappebti menindak tegas 
dengan membekukan kegiatan Pialang Berjangka 
Komoditi, yakni PT Real Time Futures pada 12 
Maret dan PT Arta Mas Futures (9 April). Apa 
alasannya?

M. Syist: Pembekuan kegiatan usaha PT Real Time 
Futures (RTF) dilakukan dengan pertimbangan 
bahwa PT RTF tidak memenuhi syarat permodalan 
dan tidak dapat mempertahankan integritas 
keuangan dan reputasi bisnis sebagai pialang 
berjangka. Sementara pertimbangan pembekuan 
kegiatan usaha PT Arta Mas Futures (AMF) lantaran 
pihak bursa berjangka telah membekukan Surat 
Persetujuan Anggota Bursa atas nama PT AMF 
sehingga tidak memenuhi salah satu persyaratan 
perizinan.

Buletin Bappebti: Untuk sampai pada pembekuan, 
apakah Bappebti sudah memberi peringatan 
pertama dan kedua terlebih dahulu?

M. Syist: Sebelum membekukan kegiatan usaha atau 
mencabut izin usaha maka sebagai salah satu bentuk 
pembinaan, Bappebti memberikan peringatan 
dan kesempatan kepada pialang berjangka untuk 
memenuhi ketentuan  peraturan perundang-
undangan. Namun berdasarkan Pasal 156 jo. Pasal 
157 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 
Komoditi, Bappebti dapat mengenakan sanksi 
administratif berupa pembekuan kegiatan usaha 
dan pencabutan izin usaha tanpa didahului dengan 
sanksi peringatan tertulis.

Buletin Bappebti: Selain alasan administrasi 
keuangan, apa saja pelanggaran yang dilakukan 
oleh pialang yang menyebabkan akhirnya Bappebti 
melakukan tindakan penutupan kegiatan?

M. Syist: Bappebti dapat mencabut izin usaha pialang 
berjangka apabila melakukan tindak pidana di 
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), 
melanggar ketentuan larangan yang ditetapkan 
mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur 
dalam peraturan peraturan perundang-undangan 
di bidang perdagangan berjangka. Selain itu, 
yang bersangkutan memberikan informasi yang 

tidak benar dalam hal permohonan perizinan atau 
laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, 
Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti. Bappebti 
juga bisa mencabut izin usaha pialang berjangka 
terhadap perusahaan yang sedang dibekukan 
kegiatan usahanya apabila tidak melakukan 
perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Buletin Bappebti: Sudah berapa banyak pialang 
yang dibekukan dalam 5 tahun terakhir? Berapa 
persen jumlahnya dibandingkan dengan pialang 
yang beroperasi seluruhnya? 

M. Syist: Jumlah akumulasi 5 tahun terakhir sejak 
tahun 2016, pialang berjangka yang telah dibekukan 
kegiatan usahanya mencapai 13 Pialang Berjangka 
(lihat tabel). Berdasarkan data yang terdapat dalam 
profiling Bappebti, jumlah Pialang Berjangka yang 
masih aktif saat ini kurang lebih 60 Pialang Berjangka, 
5 Pialang Berjangka yang masih dibekukan kegiatan 
usahanya serta 1 Pialang Berjangka masih dalam 
status non operasional.

Buletin Bappebti: Sejauh ini bagaimana Bappebti 
menerima pengaduan dari masyarakat mengenai 
pelanggaran atau ketidakpatuhan Pialang?

M. Syist: Penanganan pengaduan di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi diatur 
berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 
125/BAPPEBTI/PER/11/ 2015 tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan Nasabah. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, penanganan pengaduan 
nasabah dilakukan secara berjenjang yakni diawali 
dengan proses musyawarah untuk mencapai 
mufakat oleh pialang berjangka. Bila tidak tercapai 
kesepakatan maka ditindaklanjuti dengan proses 
mediasi antara nasabah dengan pialang berjangka 
di bursa berjangka, pemeriksaan oleh Bursa 
Berjangka, dan pemeriksaan oleh Bappebti.

Selama ini banyak nasabah menyampaikan 
pengaduan kepada Bappebti, datang langsung 
maupun melalui e-mail dan sarana lainnya. Dari 
pengaduan tersebut, Bappebti akan menyampaikan 
informasi pengaduan kepada perusahaan pialang 
berjangka terkait dan memerintahkan pialang 
tersebut untuk menangani pengaduan nasabah 
sesuai ketentuan.

M. Syist 
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan dan 
Penindakan Bappebti
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di industri PBK, penggunaan software yang 
dapat diintegrasikan dengan sistem perdagangan 
dengan tujuan membantu dan mempermudah 
nasabah dalam bertransaksi semakin marak. 
Kebutuhan tersebut menciptakan peluang bisnis 
bagi pengembang software atau Expert Advisor 
(EA) untuk menawarkan tools yang dibutuhkan oleh 
nasabah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di 
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, EA bukan 

merupakan subyek yang diatur. Pengaturan dalam 
penggunaan EA sulit untuk dilakukan, mengingat 
dalam penjualan platform MetaTrader sudah 
termasuk bahasa pemrograman MQL di dalamnya. 
Bahasa pemrograman inilah yang digunakan oleh 
pengembang untuk mengembangkan dan menjual 
EA kepada masyarakat.

Demi memikat calon  konsumennya, para 
pengembang  dan/atau penjual EA tersebut 
melakukan promosi, iklan dan penawaran 
yang mengandung janji yang  belum pasti, 
memberikan informasi mengenai keuntungan tanpa 
menyampaikan potensi kerugian yang dapat terjadi. 
Penawaran EA yang beredar di tengah-tengah 
masyarakat saat ini perlu ditertibkan.

Belakangan ini marak penawaran perangkat lunak 
trading forex di media nasional yang menyatakan 

bahwa dana yang dimiliki oleh investor sangat 
aman sekali karena dijamin oleh Bappebti di bawah 
Kementerian Perdagangan. Masyarakat hendaknya 
jangan mudah percaya dengan pernyataan tersebut, 
sebab dalam transaksi forex, investor dapat 
memperoleh keuntungan yang besar, namun juga 
berpotensi mengalami kerugian yang tidak kalah 
besar. Sehingga dengan atau tanpa menggunakan 
perangkat lunak trading forex, risiko kerugian juga 
dapat terjadi. Pemerintah tidak menjamin terhadap 
kerugian nasabah akibat dari transaksi di Bidang 
Perdagangan Berjangka.

Buletin Bappebti: Sejauh mana pemeriksaan 
Bappebti terhadap produk software yang 
ditawarkan tersebut? Apakah masih tergolong 
wajar, atau ada indikasi yang perlu diwaspadai 
oleh masyarakat?

M. Syist: Bappebti telah melakukan pemeriksaan 
terhadap beberapa pihak yang melakukan promosi, 
iklan dan penawaran terkait dengan EA. Bappebti 
memberikan peringatan kepada pengembang dan 
penjual EA agar tidak melakukan penawaran Kontrak 
Berjangka, menghimpun dana, dan melakukan 
kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka tanpa 
memiliki izin dari Bappebti. Apabila Peringatan 
tersebut tidak diindahkan, Bappebti akan menindak 
tegas pengembang dan penjual EA tersebut.

Sepanjang tidak melakukan penawaran Kontrak 
Berjangka Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 
Kontrak Derivatif lainnya dan/atau terdapat 
penghimpunan dana yang digunakan untuk 
bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka, 
Bappebti tidak dapat melarang penggunaan EA 
dalam bertransaksi.

Namun masyarakat harus waspada bahwa dengan 
atau tanpa menggunakan EA, resiko kerugian juga 
dapat terjadi. Untuk bertransaksi PBK, diperlukan 
keahlian dan keterampilan untuk menganalisis pasar, 
serta memiliki dana yang cukup untuk bertransaksi. 
Masyarakat jangan mudah tergiur dengan iming-
iming pendapatan tetap (fixed income) maupun 
keuntungan di luar kewajaran.

Buletin Bappebti: Kabarnya Bappebti sekarang 
sedang mengembangkan pengaduan online? 
Seperti apa gambarannya dibandingkan dengan 
cara pengaduan sebelumnya, melalui SMS atau 
masyarakat mengadu langsung?

M. Syist: Selama ini Bappebti telah memfasilitasi 
penyampaian pengaduan secara online melalui 
website https://pengaduan.bappebti.go.id, namun 
sayang kurang dimanfaatkan dengan baik. Saat 
ini Bappebti sedang proses perubahan Peraturan 
Kepala Bappebti mengenai penanganan pengaduan 
nasabah dengan tujuan mempersingkat jangka 
waktu penanganan pengaduan. Ke depannya 
pengaduan nasabah juga diarahkan secara online 
agar dapat memudahkan nasabah di manapun yang 
mengalami kerugian untuk melakukan pengaduan 
serta mempermudah Bappebti dalam melakukan 
pengawasan terhadap pialang berjangka dalam 
menangani pengaduan nasabah

Saat ini Bappebti memang sedang dalam proses 
finalisasi regulasi yang menjadi dasar hukum 
pelaksanaan pengaduan secara daring (online), 
meskipun sebelumnya Bappebti telah memfasilitasi 
penyampaian pengaduan secara online melalui 
website https://pengaduan.bappebti.go.id. 

Regulasi mengarahkan seluruh pengaduan 
dilakukan secara online, agar dapat memudahkan 
nasabah di manapun yang mengalami kerugian 
untuk melakukan pengaduan serta mempermudah 
Bappebti, bursa berjangka, pialang berjangka dan 
juga termasuk nasabah memonitor perkembangan 
penyelesaian perselisihan. 

Secara ringkas gambaran regulasi tersebut yaitu 
setiap para pihak terkait baik nasabah, pialang 
berjangka, bursa berjangka dan Bappebti wajib 
menggunakan aplikasi daring yang dapat diakses di 
https://pengaduan.bappebti.go.id.

Melalui alamat url tersebut, sangat mudah 
mengaksesnya karena nasabah cukup membuat 
akun pengaduan sekaligus mengunggah 3 dokumen 
(kartu identitas, detail kronologis, dan bukti transfer 
dana). 

Semua proses penyelesaiannya termasuk 
administrasi dan pelaporannya dilakukan melalui 
aplikasi daring tersebut di atas dimulai dari proses 
musyawarah, mediasi sampai dengan proses 
penatausahaan dokumen penyelesaian perselisihan 
nasabah.

Melalui regulasi tersebut akan memberikan kepastian 
hukum dan waktu penyelesaian bagi Nasabah 
sehingga Nasabah dapat memperoleh kejelasan 
tindaklanjut penyelesaian perselisihannya. Dalam 
regulasi baru tersebut Bappebti juga mempersingkat 
jangka waktu penyelesaian di pialang berjangka dan 
bursa berjangka yang masing-masing menjadi 21 
hari kerja.

Buletin Bappebti: Beberapa waktu belakangan ini 
juga marak iklan yang menawarkan software untuk 
melakukan transaksi perdagangan berjangka. 
Bagaimana pandangan Bappebti terhadap 
program iklan yang tayang di televisi nasional 
tersebut?

M. Syist: Di era teknologi informasi yang terus 
berkembang dengan pesat, manusia memiliki 
kecenderungan menggunakan teknologi yang 
dapat membantu dalam melakukan aktifitas 
dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga 
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H arga minyak mentah dalam empat bulan terakhir 
terjun bebas dari harga tertingginya di USD62.63 

pada pertengahan Januari 2020 ke harga terendahnya 
di USD37.63 pada 20 April 2020 dengan krisis tempat 
penyimpanan atas kelebihan pasokan minyak mentah 
AS sebagai dampak krisis kesehatan terburuk dalam 
satu abad terakhir, Covid-19. Mengacu pada beberapa 
indikator ekonomi, ekonomi global saat ini berada di 
bawah tekanan paling hebat sejak The Great Depression 
pada tahun1930-an.

Skema pembatasan mobilitas warga (lockdown) 
yang hingga saat ini dilaporkan telah dilakukan di 187 
negara, menyebabkan terhentinya sejumlah aktivitas 
dari berbagai sektor dengan minyak mentah sebagai 
penggeraknya, seperti di sektor transportasi, manufaktur, 
dan industri yang telah turun secara dramatis. Hal ini 
pun mendorong pernyataan himbauan dari EIA kepada 
pasar untuk bersiap menghadapi tingkat permintaan 
minyak terendah dalam 25 tahun terakhir.

U.S. Energy Information Administation (EIA) melaporkan 
bahwa konsumsi bahan bakar dunia mulai menunjukkan 
tren penurunan yang signifikan sejak kuartal IV tahun 
2019. Selain itu, besarnya penurunan di rentang waktu 
pertama ini menjadikan landasan EIA untuk secara 
berkala melakukan revisi terkait tingkat konsumsi minyak 
global, dan proyeksi terbaru menyebutkan penurunan 
sebesar 9,3 juta barel per hari tahun ini menjadi rata-
rata 90,5 juta barel yang mengoreksi pertumbuhan 
konsumsi yang dicapai selama satu dekade terakhir. 

Di tengah rentang waktu penyebaran Covid-19, pasar 
minyak terpukul oleh perang harga yang dipicu oleh 
keengganan Rusia untuk terlibat dalam pengurangan 
produksi anggota OPEC+ guna meredam disrupsi 

P erdagangan komoditi timah di pasar fisik PT Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ atau JFX) masih berpeluang 

besar bagi pelaku bisnis perdagangan timah batangan 
di Indonesia hingga level internasional. Bagaimana 
tidak?  Menurut Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) atau KBI, Fajar Wibhiyadi, saat ini Indonesia 
masih menyumbang kurang lebih sekitar 23 persen 
pada pasar timah dunia. “Dengan adanya perdagangan 
timah di JFX diharapkan dapat memberikan pilihan 
pelaku usaha untuk bertransaksi,” kata Fajar Wibhiyadi.

Saat ini harga timah dunia memang masih mengacu 
pada bursa London Metal Exchange (LME). Akan tetapi 
dengan kekayaan alam Indonesia sebagai produsen 
timah terbesar kedua di dunia, JFX dan PT KBI 
berpeluang besar dan akan terus berusaha menjadikan 
bursa di Indonesia sebagai acuan harga timah dunia.

Berdasar data yang dirilis KBI, transaksi pasar fisik timah 
batangan di JFX yang dikliringkan di KBI selama kuartal 
I tahun 2020 adalah sebanyak 3.859 lot dalam 19.285 
ton, dengan total nilai transaksi sebesar 316.344.303 
dolar AS atau setara lebih dari Rp4,8 triliun. Untuk bulan 
Januari 2020, transaksi pasar fisik timah batangan di 
JXF yang dikliringkan di KBI tercatat sebanyak 1.451 
lot dalam 7.256 ton sebesar 123.984.369 dolar AS 
atau setara lebih Rp1,89 triliun. Selanjutnya di bulan 
Februari, terjadi transaksi sebanyak 1.488 lot dalam 
7.256 ton senilai 122.033.300 dolar AS atau setara Rp 
1,86 triliun. 

Sedangkan di bulan Maret, transaksi tercatat sebanyak 
920 lot dalam 4.603 ton dan dengan nilai transaksi 
sebesar 70.326.634 dolar AS atau setara Rp 1,076 
triliun.  Transaksi tertinggi selama kuartal I 2020, terjadi 
di tanggal 24 Januari 2020 dengan jumlah transaksi 
sebanyak 810 lot dengan nilai transaksi sebesar 
68.577.600 dolar AS atau setara Rp1,049 triliun. 

Timah batangan merupakan komoditas global, sehingga 
jangan heran di saat ekonomi dunia mengalami kontraksi 
akan sangat berpengaruh terhadap permintaan timah 
batangan dunia. “Jadi wajar di saat  ekonomi dunia 
terkoreksi, transaksi di pasar fisik di JFX juga mengalami 
kontraksi,” kata Fajar. Selama ini di seluruh dunia, 
permintaan timah batangan paling banyak bahkan yang 
terbesar berasal dari Cina. Nah, ketika wabah covid-19 
terjadi yang bermula dari Kota Wuhan China, dampaknya 
terhadap pasar fisik timah batangan pun sangat terasa. 
Selain faktor menurunnya permintaan dari Cina, faktor 
penyebaran wabah covid-19 ke kawasan Eropa dan 
Amerika Serikat, serta pergerakan nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS, juga turut memberikan pengaruh 
terhadap pasar fisik timah batangan di JFX. 

Namun pergerakan transaksi pasar fisik timah batangan 
di bulan Maret ini yang menurun, diyakini oleh Fajar 
Wibhiyadi, hanya bersifat sementara. “Kami optimistis 
dalam beberapa waktu ke depan, volume trasaksi pasar 
fisik timah batangan di BBJ akan rebound, seiring dengan 
membaiknya ekonomi dunia pasca wabah covid-19 di 
Cina dan sebagian besar negara-negara di dunia,” katanya.  

Selain sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi 
pasar fisik timah batangan di BBJ, PT KBI di awal tahun 
2020 juga melakukan sinergi dengan PT Timah Tbk sebagai 
upaya mendorong harga timah lebih baik ke depannya. 
Kerja sama yang dilakukan melalui anak usahanya, yaitu PT 
Kliring Perdagangan Berjangka Komoditi ini, terkait dalam 
pembelian dan penjualan kembali Resi Gudang Timah. 

Fajar Wibhiyadi menambahkan bahwa pasar fisik timah 
batangan di BBJ ini, merupakan satu etalase Indonesia 
di pasar timah dunia, yaitu menunjukkan peran Indonesia 
di kancah perdagangan timah dunia.  “Dengan kapasitas 
produksi yang dimiliki PT Timah Tbk, serta pangsa 
pasar yang dimiliki Indonesia di pasar timah dunia, 
sudah selayaknya Indonesia turut menjadi bagian dalam 
penentuan harga timah dunia,” tandasnya.

permintaan dari dampak Covid-19.  Arab Saudi kemudian 
bereaksi dengan potongan harga tak terduga sebesar 
USD6 -USD8/barel untuk sejumlah konsumennya 
guna memberikan tekanan finansial terhadap industri 
minyak Rusia.  Dampaknya, pada 9 Maret 2020 harga 
minyak mentah terperosok lebih dari 20% dalam satu 
sesi perdagangan dan merupakan penurunan tertajam 
untuk komoditas apapun sejak Perang Teluk 1991. 
Efek kekhawatiran mendominasi pasar sepanjang hari 
tersebut dan dampaknya juga terlihat di seluruh pasar 
global, seperti pasar ekuitas dan pasar keuangan.

Kendati demikian, Presiden AS Donald Trump yang juga 
didesak oleh pelaku industri minyak dalam negeri AS, 
secara tegas melakukan intervensi berupa ancaman 
penyesuaian tarif dan perdagangan minyak pada 
Arab Saudi jika tidak memperbaiki masalah kelebihan 
pasokan pasar. Pada akhirnya, perundingan maraton 
baru yang berlangsung selama empat hari membuahkan  
kesepakatan untuk mengurangi produksi sebesar 9,7 
juta barel per hari untuk periode Mei-Juni dan juga 
tercatat bersejarah sebagai pengurangan produksi 
minyak terbesar.

Para analis memproyeksikan bahwa dampak terbesar 
bagi permintaan minyak global dari kondisi lockdown 
akan terus berjalan setidaknya sampai kuartal  II tahun 
2020, yang kemudian secara bertahap mulai pulih 
sampai di tahun 2021 dengan harapan normalisasi 
aktivitas bisnis di beberapa sektor seperti transportasi, 
manufaktur, industri, dan lainnya. Kesepakatan 
pengurangan produksi OPEC+ juga diharapkan akan 
menjaga industri tidak jatuh lebih dalam.

Muhammad 
Dzaki Adani
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Mau Kelola 
Gudang SRG, 
Cermati 
Peraturan 
Bappebti Ini

B anyak pihak yang tertarik untuk menjadi Pengelola Gudang 
SRG (Sistem Resi Gudang) karena berpandangan 

bahwa mengelola gudang SRG merupakan celah bisnis 
yang menjanjikan. Pandangan ini tidak salah jika pengelolaan 
gudang dilakukan dengan benar dan kreatif. Contoh beberapa 
gudang SRG yang dikelola dengan manajemen yang baik bisa 
kita lihat di gudang-gudang SRG Cianjur, Grobogan, Barito 
Kuala, dan beberapa daerah lainnya.

SRG dilakukan secara benar dalam pengertian pihak 
pengelola memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh 
Bappebti. Sementara kreatif itu sendiri terkait dengan strategi 
dan manajemen yang dilakukan pihak pengelola gudang SRG. 
Kreativitas yang dikembangkan boleh jadi berbeda pada 
setiap pengelola, karena kondisi yang dihadapi pada setiap 
daerah dimana gudang itu berada berbeda-beda dilihat dari 
segi sosial ekonomi maupun psikologi masyarakat setempat. 
Disini kejelian dan instink bisnis pihak pengelola diuji dalam 
satu ungkapan kreativitas pengelolaan SRG.

Hal pertama yang harus diperhatikan oleh pihak yang ingin 
mengelola Gudang SRG adalah Peraturan Bappebti nomor 8 
tahun 2018 tentang persetujuan sebagai gudang sistem resi 
gudang.  Disebutkan bahwa Gudang adalah semua ruangan 
yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan 
dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk 
dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang 
dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-
syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 1  ayat 4).

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2018, 
selengkapnya dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2018_12_01_e18srj2b_id.pdf

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dikatakan Gudang dalam Sistem 
Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat 
penyimpanan barang.  Selanjutnya pada pasal 2 disebutkaan 
Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam peraturan tersendiri atau mengacu pada Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk Gudang.

Pasal 3 ayat 1 menyatakan Gudang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) wajib memperoleh persetujuan sebagai 
Gudang Sistem Resi Gudang dari Kepala Bappebti. Pasal 3 
ayat 2 menyebutkan Pihak yang dapat mengajukan permohonan 
persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang adalah calon 
Pengelola Gudang atau pihak yang telah mendapatkan persetujuan 
sebagai Pengelola Gudang dari Kepala Bappebti.

Kewenangan untuk menerbitkan persetujuan Gudang SRG 
dilakukan melalui lembaga OSS (online single submission) yang 
bertindak untuk dan atas nama Kepala Bappebti menerbitkan 
persetujuan sebagai Gudang SRG berdasarkan ketentuan 
Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan 
yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 4 menyebutkan Calon pengelola gudang harus memiliki NIB 
(Nomor Induk Berusaha), harus memenuhi komitmen dan SLA 
(tingkat layanan-service level arrangement) Penerbitan Perizinan 
Berusaha yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan.
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