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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Pasca diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Covid-19 
Bappebti mencari upaya untuk tetap bisa melakukan sosialisasi berbagai 
keputusan dan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Satu 
hal yang langsung gencar dilakukan adalah sosialisasi melalui online. Dengan 
memanfaatkan aplikasi Zoom, Bappebti mendapat solusi yang dirasakan tepat. 
Maka kegiatan demi kegiatan sebagai ganti pertemuan langsung tatap muka, 
dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi internet.

Sosialisasi keputusan, rapat internal Bappebti, dan juga literasi kepada 
masyarakat luas dilakukan secara online. Literasi membahas masalah Sistem 
Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditi (PLK), maupun Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) berlangsung lancar. Disadari bahwa sistem 
penyebaran informasi melalui aplikasi IT ini mempunyai banyak kelebihan, tetapi 
juga dirasakan memiliki beberapa kekurangan. Akan tetapi inilah yang bisa 
dilakukan secara maksimal dalam situasi Covid-19 yang masih belum juga reda 
hingga saat ini, mengingat kegiatan tatap muka sebisa mungkin dihindari sampai 
kondisinya dinilai benar-benar aman. Upaya Bappebti melakukan sosialisasi dan 
literasi secara online ini kami angkat sebagai topik berita utama kali ini. 

Sementara rubrik-rubrik lainnya tetap hadir dengan tema-tema baru yang menarik 
dan up to date. Rubik SRG membahas peningkatan transaksi SRG di tengah 
situasi pandemi Covid-19. Begitu juga PBK yang tumbuh positif pada saat bisnis 
pada bidang lain mengalami penurunan. Profil komoditi kami sajikan tentang 
komoditi perak, dan analisis tentang minyak bumi. Tak ketinggalan Aktualita dan 
English Corner serta Agenda Foto tetap hadir melengkapi informasi Buletin 
Bappebti.

Pembaca, pada masa Covid-19 yang masih belum berakhir ini, kami menghimbau 
tetaplah waspada dan jaga kesehatan diri dan keluarga. Kenakan masker 
pelindung dan tetap jaga jarak aman (physical distancing).

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi Buletin 
Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 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

SMS Center BAPPEBTI  
0811‐1109‐901
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S erangan virus Sars Cov 2 yang kemudian disebut 
Covid-19, karena mulai merebak tahun 2019 

lalu, tidak menunggu lama untuk menyebar sampai 
ke Indonesia. Memasuki awal 2020 guncangan-
guncangan kecil serangan Covid-19 mulai dirasakan 
sampai akhirnya pemerintah, dimulai dari Pemrov DKI 
Jakarta memberlakukan kondisi yang mirip lockdown 
seperti di belahan negara lain di dunia, yang disebut 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 10 
April 2020. Lalu secara bertahap berbagai daerah lain di 
Indonesia juga melakukan kebijakan yang hampir sama 
guna melindungi warga daerahnya dari kemungkinan 
tertular Covid-19.

Dampak pemberlakukan PSBB di Jakarta adalah orang 
harus bekerja dari rumah sesuai dengan kebijakan Work 
From Home (WFH) yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
Tak terkecuali Bappebti juga menjalankan WFH. Maka 
dicarilah upaya bagaimana aktivitas kerja tetap berjalan 
sehingga kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat 
di bidang perdagangan berjangka komoditi tetap 
bisa terpenuhi. Solusi yang dilakukan oleh Bappebti 
adalah memanfaatkan aplikasi Zoom yang banyak juga 
digunakan oleh instansi pemerintah lainnya. Dengan 
menggunakan aplikasi ini maka rapat kerja, koordinasi 
sampai literasi kepada masyarakat tetap bisa dilakukan 
tanpa harus bertatap muka. Cara ini dilakukan untuk 
memberikan edukasi dan literasi masyarakat tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi 
Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK).

Bappebti setiap tahun selalu melakukan 
literasi tentang perdagangan berjangka 
komoditi ke berbagai kalangan di 
masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa 
dan akademisi. Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, tahun 2020 kegiatan literasi 
ini gencar dilakukan secara virtual karena 
dampak pandemi Covid-19. Hampir setiap 
minggu kegiatan literasi dilaksanakan, dan 
dirasakan literasi secara virtual ini memiliki 
beberapa kelebihan dibandingkan kegiatan 
yang dilakukan secara tatap muka. 

Edukasi dan 
Literasi Daring 
Bappebti
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Pada literasi mengenai PBK yang berlangsung  
hari Selasa, 23 Juni 2020, ratusan peserta ikut 
bergabung. Ada 300 lebih peserta yang mengikuti 
penjelasan mengenai “Peraturan dan Tata Tertib Dalam 
Perdagangan Berjangka (PBK)”. Banyaknya peserta ini 
menunjukkan minat masyarakat yang tinggi terhadap 
PBK. Para peserta yang mengikuti literasi didominasi 
mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas, antara 
lain Universitas Mercuabuana, Perbanas Jakarta, 
Universitas Mahasaraswati Bali, Universitas Haluoleo 
Kendari, Politeknik Negeri Batam dan beberapa 
perguruan tinggi lainnya. Penjelasan dan diskusi tidak 
hanya berlangsung selama 3 jam seperti diinformasi 
pada awal acara, tetapi molor hingga sekitar dua jam 
sampai sekitar pukul 14.00 WIB, karena banyaknya 
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

Saat pembukaan literasi Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti menjelaskan PBK mengalami perjalanan 
panjang hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 
Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 
“Bappebti sebagai regulator PBK di Indonesia terus 
berupaya meningkatkan pertumbuhan kerja sama 
strategis dan meningkatkan jumlah investor PBK, serta 
memperluas cakupan komoditas yang diperdagangkan 
melalui bursa,” ujar Kepala Bappebti.

Ditambahkan, perdagangan berjangka mengalami 
pertumbuhan bahkan di masa pandemi Covid-19 yang 
sudah berlangsung beberapa bulan belakangan ini. 

Kinerja industri PBK dalam bentuk transaksi multilateral 
dan sistem perdagangan alternatif (SPA) pada Triwulan 
I tahun 2020 tumbuh 40,58 persen dibanding periode 
yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bappebti menilai, 
kinerja yang baik ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh 
pemangku kepentingan dalam industri PBK dalam 
menghadapi modernisasi, tantangan, dan perkembangan 
teknologi informasi yang cepat, sehingga, kondisi pasar 
tetap kondusif bagi para investor untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Kepada para peserta literasi Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan Pasar, Sahudi, memaparkan 
pengenalan industri perdagangan berjangka komoditi 
sebagai alternatif investasi. Ia menjelaskan komoditi 
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bappebti 
Nomor 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat 
Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang 
diperdagangkan di Bursa Berjangka, adalah:

- Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan 
meliputi: kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, 
kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, 
jagung, kopra, dan teh.

- Komoditi di bidang pertambangan dan energi: emas, 
timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, 
tenaga listrik dan batu bara.

- Komoditi di bidang Industri: gula pasir, plywood, pulp 
dan kertas, benang, semen, dan pupuk 

- Komoditi di bidang perikanan dan kelautan: udang,   
ikan, dan rumput laut 

- Komoditi di bidang keuangan: mata uang asing; dan 
Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia

- Komoditi di bidang aset digital: aset kripto (crypto 
asset);

Tjahya Widayanti

Kepala Bappebt i
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Lebih jauh Sahudi juga menjelaskan soal perizinan yang 
harus dipenuhi oleh perusahaan atau pialang berjangka 
sehingga bisa beroperasi menjalankan usahanya dan 
menarik nasabah dari masyarakat. Sementara kepada 
masyarakat yang menjadi calon nasabah perdagangan 
berjangka, Sahudi menyampaikan pesan agar tetap 
hati-hati dalam melakukan investasi di bidang ini. 
Sebab, bisnis ini memang cukup menggiurkan karena 
bisa membuat seseorang mendapatkan keuntungan 
yang tinggi tetapi juga ada risiko, bisa dalam waktu 
cepat membuat seseorang terjerembab dalam kerugian 
besar. “Faktor psikologis harus dipertimbangkan dalam 
melakukan transaksi perdagangan berjangka ini. Jangan 
terbawa emosi agar kita bisa memperoleh keuntungan. 
Selain  itu nasabah juga harus mempunyai analisis yang 
mendalam terhadap fluktuasi harga yang terjadi,” ujar 
Sahudi.

Pada sesi berikutnya, Widiastuti, yang menjadi 
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengawas Pasar Berjangka 
dan Fisik Bappebti, memberi gambaran perbedaan 
antara Perdagangan Berjangka dengan Pasar Saham. 
Menurutnya banyak masyarakat yang belum mengetahui 
tentang perdagangan berjangka. “Hal ini bisa dimaklumi 
karena pasar berjangka baru beroperasi 17 tahun. 
Bandingkan dengan pasar saham yang sudah 44 tahun 
beroperasi. Karena itulah Bappebti terus menggalakkan 
literasi perdagangan berjangka ini,” kata Widiastuti.

Kepada para peserta literasi Widiastuti juga menjelaskan 
berbagai istilah dalam perdagangan berjangka, sehingga 
diharapkan makin banyak masyarakat yang memahami 
bisnis bidang ini dan juga bagaimana cara kerjanya.  Ia 
juga menambahkan tentang pentingnya pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bappebti 
terhadap perdagangan berjangka, karena beberapa 
alasan, antara lain: pertama, karena perdagangan 
berjangka merupakan bisnis yang kompleks; kedua, 
karena perdagangan berjangka mengelola dana dari 
masyarakat; selain itu juga untuk melindungi masyarakat 
dari kemungkinan praktik perdagangan yang merugikan; 
dan untuk memberi kepastian hukum yang memberi 
kepastian usaha bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pada bagian akhir pemaparannya Widiastuti memberi 
tips cara masyarakat mengetahui sebuah perusahaan 
investasi komoditi berjangka memiliki izin dari Bappebti, 
yakni: 

1. Perusahaan yang bergerak di bidang PBK memiliki 
ciri-ciri khusus: 

• Terdapat kata “Berjangka” atau “Futures” pada 
nama perusahaan; 

• Terdapat penarikan “Margin”; 

• Penyetoran Margin/dana pada “Rekening   
Terpisah/Segregated Account”; 

•  Ada dokumen pemberitahuan risiko dan perjanjian 
yang bentuknya standar “Pemberitahuan 
Adanya Risiko” dan “Perjanjian Pemberian 
Amanat”; 

•  Semua transaksi terdaftar di “Bursa Berjangka” 

Kategori Saham-Ekuitas Kontrak Berjangka 
Derivatives

Tujuan Mobilisasi 
Dana

Risk 
Management

Investasi 100% Senilai 
Harga Saham Margin (2-5) %

Masuk Pasar Bullish Market Bullish & 
Bearish Market

Likuidasi Penjualan Offsetting, Cash 
Settlement, Physical 
Delivery, Tukar FB

Pembentukan 
Harga

Kinerja 
Perusahaan

Supply vs 
Demand

Regulator Bapepam-OJK 
Kemenkeu

Bappebti-
Kemendag

Undang-
Undang

No. 8-1995 
Pasar Modal

UU No. 10-2011 
PBK

Operasional 44 Tahun 17 Tahun
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2.  Periksa legalitas di website www.bappebti.go.id 
untuk memperoleh informasi tentang: 

• Izin usaha (nomor izin dan alamat) 

• Izin Perseorangan (Wakil Pialang) 

• Bank dan Nomor rekening Terpisah yang mendapat 
persetujuan 

• Setiap kantor cabang mendapat persetujuan dari 
Bappebti dan terdapat nomor persetujuannya

3.  Legalitas juga dapat dicek di Bursa Berjangka dan 
Lembaga Kliring Berjangka: 

• PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ); 

• PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI); 

• PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI); 

• PT. Indonesia Clearing House (ICH). 

4.  Bila masih meragukan jangan segan untuk 
menghubungi otoritas, tanyakan legalitas, mekanisme 
transaksi, risiko yang ada di: 

- Kontak Bappebti (email): http://www.bappebti.
go.id/id/pages/contact.html 

- Nomor telepon: (021) 31924744 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan 
Penindakan Bappebti, M. Syist, menerangkan regulasi 
terkait bidang perdagangan berjangka. Ia menjelaskan 
pentingnya prinsip KYC (Know Your Customer) yang 
harus dilakukan oleh pialang berjangka. Ditekankan 
bahwa masyarakat harus mengetahui dan mempelajari 
lebih dahulu tentang bisnis ini, baru kemudian diberi 
penawaran. Adalah tidak fair jika penawaran disampaikan 
kepada calon nasabah yang tidak memiliki pengetahuan 
tentang perdagangan berjangka. 

Selain itu juga ditekankaan bahwa yang boleh 
berhubungan dengan nasabah adalah Wakil Pialang 
Berjangka (WPB). Salah satu hal yang penting 
diketahui oleh WPB adalah kondisi keuangan calon 
nasabahnya. “Kondisi keuangan calon nasabah harus 
aman. Jangan sampai karena ikut transaksi berjangka 
urusan keuangan dapurnya menjadi terganggu,” kata 
M. Syist. Karena itu calon nasabah harus benar-benar 
siap berinvestasi dengan dana di luar keperluan rumah 
tangganya sehari-hari.

Yang sangat menarik bagi peserta literasi adalah ketika 
M. Syist membahas pialang ilegal. Sebab pialang 
saat ini memang dominan memanfaatkan tekonologi 
internet yang jangkauannya bisa sampai ke pelosok 
desa sekalipun, sepanjang masih ada signal telpon 
seluler. Melalui jaringan internet banyak pialang ilegal 
yang menawarkan transaksi perdagangan berjangka 
secara tidak bertanggungjawab dengan menawarkan 
keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Padahal 
sesungguhnya tawaran itu hanya trik belaka untuk 
menarik dana nasabah yang kemudian dilarikan entah 
kemana, sementara nasabah menderita kerugian 
dan tidak bisa menuntut kembali uang yang telah 
disetorkannya.

“Yang paling menyesatkan karena banyaknya 
penawaran-penawaran menggiurkan yang mengaku 
punya izin legalitas. Bagaimana cara menverifikasinya?” 
tanya Abdul Nasir, seorang peserta dari PT Sucofindo.  
Menjawab pertanyaan ini M. Syist menjelaskan bahwa 
setiap minggu Bappebti melakukan rapat koordinasi 
untuk menentukan sikap dan tindakan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. “Untuk melihat 
legalitas perusahaan, silakan masyarakat buka website 
Bappebti, yaitu bappebti.go.id. Persoalan bahwa 
izinnya sudah lama sebenarnya tidak masalah, yang 
penting adalah masih berlaku, karena izin tersebut 
tidak dibatasi waktu sepanjang tidak ada pelanggaran 
ketentuan yang berlaku. Mengenai penawaran profit 
sebesar 20 persen atau bahkan lebih, hal itu sudah 
diatur, dan peraturannya sudah tegas menyatakan 
bahwa tidak boleh ada fix income sekian persen per 
bulan, misalnya. Karena itu jika ada perusahaan yang 
melanggar, kita langsung tindak,” ujar M. Syist.  “Fokus 
kita bukan haya perusahaan yang legal, tapi juga 
perusahaan ilegal. Kami akan lakukan pemblokiran 
website yang bersangkutan, termasuk juga kami 
mencermati IG (instagram), facebook dan media sosial 
lainnya,” tambahnya.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Widiastuti 
yang menambahkan bahwa Bappebti melakukan 
pengawasan langsung ke lapangan (onsite), dan juga 
pengawasan offsite untuk mengecek perizinan yang 
dimiliki perusahaan, untuk melihat kemungkinan izin 
yang sudah kedaluwarsa.
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Manfaatkan 
Teknologi 
Informasi Secara 
Optimal

Metode literasi melalui daring/online sebenarnya bukan 
sesuatu yang baru, namun perkembangannya sangat 
pesat karena pada masa pandemi Covid-19 hampir 
semua aktivitas yang sifatnya kontak fisik dihindarkan. 
Disadari apa yang dilakukan oleh Bappebti dengan 
melakukan literasi secara online memiliki kelebihan dan 
kekurangan, tetapi Bappebti mencoba menyajikannya 
secara optimal untuk berbagai pihak dan masyarakat. 

Beberapa kelebihan dari literasi secara online ini, antara 
lain:

1. Tidak ada kendala lokasi 

Dimana saja peserta berada, di kantor, di rumah, di 
dalam kota bahkan di luar negeri dimungkinkan untuk 
mengikuti literasi tentang materi yang disampaikan oleh 
Bappebti. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, 
batasan gunung dan lautan pun tidak menjadi masalah 
sepanjang masih terjangkau oleh jaringan internet. Dari 
literasi yang sudah berlangsung para peserta berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia.

2. Biaya lebih efisien

Bayangkan jika ratusan peserta hadir di sebuah tempat, 
seperti hotel tempat literasi dilakukan, berapa banyak 
biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu 
kegiatan literasi. Dengan literasi online maka peserta 
tidak perlu berbondong-bondong datang ke suatu 
tempat tertentu, sebaliknya mereka dengan senang hati 
menentukan lokasinya sendiri untuk kemudian mengikuti 
penjelasan yang disampaikan dan melakukan diskusi.

3. Bisa lebih fokus dan menyenangkan

Bagi peserta literasi pemaparan yang dilakukan yang 
dilakukan secara online membuat lebih fokus karena 
langsung “face to face” dengan narasumber. Selain itu 
bagi peserta cara online juga lebih menyenangkan.

Namun demikian literasi secara online juga memiliki 
beberapa kelemahan, diantaranya: 

1. Adu pendapat jadi sulit

Berbeda dengan literasi tatap muka dimana dialog 
yang sifatnya adu pendapat dapat dilakukan secara 
bersilangan dua orang atau lebih, dalam literasi online 
perdebatan semacam itu terpaksa dilakukan secara 
terbatas orang per orang, dan percakapan diatur oleh 
seseorang yang bertugas sebagai kontroler (host). Jika 
dibiarkan terjadi perdebatan lebih dari dua orang maka 
akan terjadi tumpang tindih suara yang tidak jelas.

2.Menghabiskan banyak data internet/kuota

Tidak semua orang memiliki fasilitas wi-fi, sehingga 
untuk mengikuti kegiatan literasi secara online harus 
membeli paket data internet yang cukup. Apalagi di 
daerah yang belum memiliki akses jaringan internet dan 
masih mengandalkan paket internet dari jaringan HP 
(handphone).
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Terima kasih 
Bappebti

Para peserta literasi perdagangan berjangka komoditi 
menyatakan puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh 
Bappebti, dan berikut ini beberapa komentar mereka di 
laman chat Zoom saat literasi berlangsung:

Sebagai jawaban atas respon positif yang diungkapkan 
para peserta, Bappebti mengucapkan terima kasih atas 
partisipasi mereka, serta akan memperhatikan saran 
dan masukan antara lain penyampaian materi yang 
lebih ringkas dan menarik. Satu hal yang pasti adalah 
kegiatan literasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah 
melalui Bappebti Kementerian Perdagangan untuk 
memberi informasi dan pengetahuan mengenai 
perdagangan berjangka komoditi, serta bagian dari 
upaya perlindungan terhadap masyarakat di bidang 
perdagangan berjangka komoditi.
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D i tengah kecenderungan umum turunnya aktivitas 
ekonomi di berbagai sektor akibat pandemi Covid 

19, ada kabar menggembirakan terkait penyelenggaraan 
Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia. Seperti 
disampaikan Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, selama 
masa pandemi Covid-19 transaksi SRG menunjukkan 
peningkatan signifikan. Tercatat selama periode Januari-
Mei 2020 nilai transaksi resi gudang mencapai Rp71,2 
miliar. Angka ini meningkat 43,8 persen dibanding 
periode yang sama tahun lalu yang mencapai nilai 
Rp49,5 miliar. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan 
nilai transaksi resi gudang. Dalam diskusi secara daring  
PT Kiring Berjangka Indonesia (KBI) bersama Bappebti, 
Selasa (23/6/2020), Tjahya Widayanti menyebut salah 
satu faktor penyebab yaitu penurunan daya beli dan 
permintaan komoditas terutama untuk pasar luar negeri 
atau ekspor. 

Meningkatnya nilai transaksi resi gudang tersebut 
menunjukkan bahwa SRG memiliki peran penting 
sebagai solusi di tengah situasi sulit, terutama ketika 
terjadi fluktuasi harga karena berbagai faktor. Terkait 
komoditas pertanian dan perkebunan misalnya, fluktuasi 
harga sering terjadi. Biasanya pada masa panen raya, 
harga komoditas pertanian cenderung turun karena 
melimpahnya pasokan. Kondisi seperti ini tentu 
merugikan para petani produsen. Demikian pula, pada 
masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan permintaan, 
sehingga terdapat stok barang cukup besar. Akibatnya, 
posisi tawar petani produsen lemah. Harga komoditas 
pun jatuh. 

Dengan memanfaatkan SRG, petani bisa menyimpan 
komoditas hasil produksinya di gudang SRG, dan 
menunda penjualan sampai harga di pasar kembali 
ke tingkat yang wajar dan cukup menguntungkan. 
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan seperti 

membiayai produksi pada masa tanam petani bisa 
mengagunkan resi gudang guna memperoleh kredit 
dari lembaga perbankan. Resi gudang karenanya bisa 
menjadi instrumen pendanaan, sebagai surat berharga 
yang bisa dijaminkan, diperjualbelikan dan dipertukarkan. 

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menjelaskan, resi 
gudang juga dapat dimanfaatkan untuk pengiriman 
barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak 
berjangka resi gudang. Dalam hal ini, PT Kliring Berjangka 
Indonesia (Persero) atau PT KBI adalah lembaga 
yang telah memperoleh izin Bappebti menjalankan 
fungsi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan 
kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan,  
penyediaan sistem dan jaringan informasi resi gudang 
dan derivatif resi gudang. 

Menyambung pernyataan Tjahya Wijayanti, pada 
kesempatan yang sama dalam diskusi secara daring, 
Direktur Utama PT KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, 
bahwa sebagai pusat registrasi resi gudang PT KBI 
berusaha mendorong masyarakat agar lebih mengenal 
SRG dan memanfaatkannya secara optimal. Untuk 
itu, PT KBI selama ini melakukan kegiatan sosialisasi 
tentang pemanfaatan SRG kepada berbagai pihak 
yang berkepentingan. Fajar menyatakan optimis, di 
masa depan pertumbuhan SRG semakin baik. Hal 
itu dikarenakan Indonesia memiliki banyak ragam 
komoditas dan saat ini kalangan pengusaha mulai 
melihat SRG sebagai instrumen yang menguntungkan 
untuk dimanfaatkan. Belum lama ini misalnya, ada dua 
komoditas baru yang diregistrasi ke SRG yaitu timah 
dan ikan. Sebelumnya, usaha dua komoditas tersebut 
belum memanfaatkan SRG, padahal Indonesia kaya 
akan produk pertambangan timah dan kekayaan produk 
perikanan dan kelautan. 

SRG Bertumbuh di 
Tengah Pandemi 
Covid-19
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Jenis Komoditas 
Jenis komoditas yang bisa disimpan di gudang dalam 
rangka penyelenggaraan SRG dari waktu ke waktu 
terus bertambah. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan 
Menteri Perdagangan yang hingga ini telah beberapa kali 
diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan di masyarakat. Penetapan paling akhir 
yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 
Tahun 2020. Dalam ketentuan ini disebutkan, ada 18  jenis 
komoditas yang bisa disimpan di gudang dalam rangka 
penyelenggaraan SRG yaitu  gabah, beras, jagung, kopi, 
kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, 
kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, dan ayam beku 
karkas.

Untuk pengembangan SRG ke depan, kiranya perlu terus 
diupayakan untuk menambah jenis komoditas yang bisa 
dimasukkan dalam kegiatan SRG. Semakin banyak jenis 
komoditas yang bisa disimpan di gudang SRG, akan 
semakin banyak petani dan produsen yang terlindungi 
dan terbantu untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Namun, tentu saja hal itu menuntut pengamatan dan kajian 
yang memadai. Karena, tidak semua jenis komoditas 
bisa disimpan di gudang SRG. Untuk komoditas yang 
tidak tahan lama dibutuhkan gudang dengan fasilitas 
penyimpanan yang baik agar kualitas barang tetap terjaga. 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 
2020 disebutkan, barang atau komoditas yang dapat 
disimpan di gudang SRG diutamakan merupakan barang 
strategis, komoditas unggulan, untuk tujuan ekspor dan/
atau ketahanan pangan. Selain itu, barang yang dapat 
disimpan di gudang SRG harus memiliki daya simpan 
paling sedikit 3 (tiga) bulan, serta memenuhi standar mutu 
tertentu. 

Hikmah Pandemi Covid-19
Untuk pengembangan SRG ke depan, selain mengenali 
dan menggali potensi produk-produk komoditas unggulan 
di berbagai daerah, penting untuk dilakukan adalah aspek 
pengelolaan gudang-gudang SRG yang sudah ada. 
Bappebti mencatat, belum semua gudang SRG berfungsi 
secara optimal. Pemerintah daerah dan instansi terkait, 
sekali lagi, diharapkan perannya untuk mengatasi masalah 
ini.

Kembali pada kenyataan bahwa transaksi SRG meningkat 
pada masa pandemi Covid-19, yang bisa diartikan 
bahwa SRG sangat dibutuhkan dan merupakan solusi 
tepat dalam situasi sulit khususnya sebagai instrumen 
pengendali harga yang bermanfaat bagi petani atau 
produsen, maka selayaknya kita jadikan kenyataan ini 
sebagai momentum untuk terus mengembangkan SRG. 
Maknanya, meskipun pandemi Covid-19 menimbulkan 
masalah terhadap perekonomian secara umum, tetap ada 
hikmah yang bisa diambil terkait penyelenggaraan SRG. 
Situasi sulit berupa turunnya harga berbagai komoditas, 
karena lemahnya daya beli masyarakat, menumbuhkan 
kesadaran akan pentingnya SRG. Di masa depan, ketika 
pandemi Covid-19 berlalu, SRG tetap sangat dibutuhkan 
sebagai instrumen perdagangan dan keuangan bagi 
petani atau produsen dan pelaku usaha.
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K eterbatasan-keterbatasan akibat pandemi Covid 19 
tidak menyurutkan Kementerian Perdagangan, melalui 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti), untuk terus berupaya mengembangkan 
perdagangan berjangka komoditi. Upaya yang dilakukan 
antara lain yaitu  menggelar literasi tentang perdagangan 
berjangka komoditi (PBK). Dalam bulan Mei dan Juni 2020 
sedikitnya sudah dua kali Bappebti menyelenggarakan 
literasi tentang PBK secara daring. Selain mengenalkan 
perdagangan berjangka komoditi secara umum, literasi 
juga menampilkan isu-isu khusus misalnya perdagangan 
fisik emas digital. 

Selain itu, Bappebti juga terus menyempurnakan 
aturan main perdagangan berjangka komoditi dengan 
menerbitkan peraturan baru. Salah satunya yaitu Peraturan 
Bappebti (Perba) No. 4 tahun 2020 mengenai Pedoman 
Penyelesaian Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi dalam mempersiapkan fase tatanan kehidupan 
normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 
di Indonesia. 

Sosialisasi penerbitan Perba nomor 4 tahun 2020 ini 
juga telah dilakukan dengan menggelar literasi secara 
daring pada tanggal 3 Juni 2020. Diseminiasi ketentuan 
baru ini diikuti  168 pelaku usaha di bidang perdagangan 
berjangka komoditi. Mereka antara lain terdiri dari unsur-
unsur Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Badan 
Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, pimpinan 
perusahaan Pialang Berjangka, dan Penyelenggara Sistem 
Perdagangan Alternatif. 

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menjelaskan, 
penerapan Perba (Peraturan Bappebti) pada masa 
normal baru nanti diharapkan dapat membuat pengaduan 
yang masuk di bidang perdagangan berjangka komoditi 
tercatat secara jelas. Hal ini karena setiap pengaduan 
nasabah yang masuk secara sistem akan diverifikasi 
terlebih dahulu oleh Bappebti. Setelah itu, proses argo 
waktu penyelesaian dimulai di pialang berjangka. “Proses 
tersebut akan terus bergulir secara otomatis dan tidak bisa 
berhenti atau tertunda. Sehingga pialang berjangka harus 
berpacu dalam waktu 21 hari kerja untuk menyelesaikan 
pengaduan tersebut melalui musyawarah,” kata Kepala 
Bappebti Tjahya Widayanti.

Menurut Tjahya, penerbitan Perba ini merupakan bentuk 
relaksasi untuk menjawab sekaligus menyelesaikan 
hambatan-hambatan yang ada. Tujuannya untuk 
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait 
dan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan 
untuk menerapkan sistem pengaduan daring sehingga 
memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi 
masyarakat yang menjadi nasabah di bidang perdagangan 
berjangka. 

“Penerbitan Perba No. 4 Tahun 2020 merupakan hasil 
evaluasi Bappebti beberapa tahun sebelumnya dalam 
menangani pengaduan nasabah oleh pialang berjangka 
dan bursa berjangka. Melalui penerbitan ini diharapkan 
penyelesaian pengaduan nasabah dapat berjalan optimal, 
cepat, efisien, serta memiliki sarana dan prasarana yang 
canggih,” ungkap Tjahya.

Memacu 
Pertumbuhan Kinerja 
PBK di Tengah 
Pandemi Covid-19
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Terus Tumbuh di Masa pandemi
Di masa pandemi Covid-19 banyak sektor ekonomi 
mengalami kendala dan performanya turun, terutama 
sektor manufaktur dan retail. Hal itu karena pembatasan-
pembatasan jam kerja di pabrik dan jumlah pekerja yang 
boleh bertugas, pembatasan di bidang transportasi dan 
mobilitas warga untuk mencegah meluasnya penularan virus 
Covid-19.  Namun, perdagangan berjangka mampu bertahan 
bahkan mengalami pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan 
masyarakat, dunia usaha khususnya, melihat bahwa industri 
PBK bisa menjadi alternatif usaha yang menjanjikan bahkan 
dalam situas krisis seperti yang terjadi saat ini. 

Perdagangan berjangka komoditi diselenggarakan dengan 
payung hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian 
diamandemen menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. Dalam UU tersebut ditegaskan, PBK 
merupakan sarana lindung nilai (hedging), pembentukan 
harga (price discovery) yang diharapkan menjadi referensi 
harga, dan alternatif investasi. 

Bappebti sebagai regulator PBK di Indonesia juga terus 
berupaya meningkatkan pertumbuhan kerjasama strategis 
dan meningkatkan jumlah investor PBK, serta memperluas 
cakupan komoditi yang diperdagangkan melalui bursa. 

Tahun ini sudah ada beberapa kontrak baru yang diluncurkan 
dan mendapatkan persetujuan Bappebti. Kontrak yang sudah 
diperdagangkan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) yaitu 
minyak sawit, kakao, kopi arabika dan robusta, emas, indeks 
emas. Sedangkan, kontrak yang sudah diperdagangkan di 
BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia) yaitu crude 
palm oil (CPO), olein, emas, minyak mentah, dan timah 
batangan. Di samping itu, Bappebti juga telah memberikan 
tanda daftar kepada sembilan calon pedagang aset kripto 
untuk melakukan transaksi perdagangan fisik aset kripto di 
bursa berjangka. 

Sebagaimana pernah disampaikan Sekretaris Bappebti 
Nusa Eka, ruang lingkup PBK semakin berkembang 
dengan adanya amandemen UU PBK. Kontrak berjangka 
selain memperjualbelikan produk berwujud (tangible), 
juga produk tidak berwujud (intangible), contohnya 
listrik, energi, dan cuaca atau perubahan iklim. Nusa Eka 
mengingatkan, perdagangan berjangka komoditi perlu 
pengawasan ketat.

“PBK sebagai alternatif investasi perlu diawasi 
pemerintah karena industri PBK merupakan kegiatan 
bisnis yang kompleks. Kegiatan tersebut berupa 
mengelola dana masyarakat, melindungi masyarakat 
dari praktik yang merugikan, dan memberikan kepastian 
hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi 
jual beli,” tambah Nusa Eka.

Pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor 
perekonomian, tidak hanya di Indonesia namun juga di 
berbagai negara. Tetapi, industri perdagangan berjangka 
komoditi ternyata mampu bertahan, bahkan tetap 
tumbuh secara siginifikan. Hal ini tentu menumbuhkan 
harapan dan optimisme, bahwa perdagangan berjangka 
komoditi akan semakin berkembang di masa depan. 
Tentu saja, masih diperlukan kerja keras dan kerjasama 
semua pihak yang terkait. Berbagai kegiatan literasi 
tentang perdagangan berjangka komoditi perlu terus 
dilakukan, sehingga semakin banyak warga masyarakat, 
yang mengenal dan memahami perdagangan berjangka 
komoditi. Kalangan muda kiranya patut mendapat 
perhatian khusus, karena mereka juga meruakan 
kelompok potensial yang akan terjun ke dunia bisnis 
setelah lulus dari pendidikan. 

Kita semua tentu berharap, perdagangan berjangka di 
Indonesia semakin tumbuh dan berkembang, sehingga 
Indonesia bisa menjadi salah satu acuan pembentukan 
harga komoditi, khsuusnya komoditi yang memang 
merupakan andalan produk Indonesia, seperti sawit, 
timah, dan beberapa komoditi lainnya.  
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Media Visit 
Kemendag ke 
MNC Group

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama-
sama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, 
serta sejumlah pejabat eselon I mengadakan kunjungan 
ke kantor Kantor MNC Group di Gedung MNC Tower, 
Jakarta, Selasa (30/6).  Dalam kesempatan ini Menteri 
memaparkan isu-isu terkait perdagangan terkini kepada 
seluruh jajaran MNC Group. Masalah yang dibahas 
antara lain kebijakan stabilitas harga dan ketersediaan 
barang kebutuhan pokok, penguatan pasar dalam negeri, 
peningkatan ekspor, perjanjian perdagangan dengan 
negara-negara lain, serta penerapan normal baru pada 
aktivitas perdagangan.

Menteri menyampaikan terima kasih atas dukungan 
dan kerja sama MNC Group dalam memberitakan 
dan mempublikasikan kebijakan serta program utama 
Kementerian Perdagangan kepada masyarakat, 
khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti saat 
ini. Sementara itu Kepala Bappebti Tjahya Widayanti 
juga turut memberi penjelasan tentang perkembangan 
perdagangan berjangka komoditi yang justru mengalami 
peningkatan pada saat terjadinya pandemi. 

Selain Kepala Bappebti, jajaran eselon I lainnya yang turut 
hadir dalam media visit kali ini adalah Sekretaris Jenderal 
Kemendag, Suhanto; Inspektur Jenderal, Srie Agustina; 
Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan; Kepala 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, 
Oke Nurwan; Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga, Veri Anggriono; serta Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat, Ari Satria.
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Kemendag Promosi 
Produk Lokal ke Luar 
Negeri

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, menjadi 
narasumber pada kegiatan web seminar (webinar) 
dengan tema “Kenali Local Brand yang Mengusai Pasar 
Global” di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, 
Rabu (24 Juni). Menteri menyampaikan bahwa guna 
menjaga perekonomian Indonesia, seiring dengan 
meredanya pandemi Covid-19 di beberapa negara dan 
dibukanya kembali aktivitas perekonomian sejak Mei 2020, 
Kemendag mengeluarkan beberapa kebijakan strategis 
untuk mendorong kinerja perdagangan Indonesia di era 
normal baru.

Terkait hal tersebut, Kemendag antara lain telah melakukan 
promosi produk lokal ke luar negeri melalui misi dagang, 
keikutsertaan pameran internasional, Indonesia Design 
Development Center sebagai platform fasilitasi desain 
bagi produk ekspor Indonesia, serta memaksimalkan 
peran perwakilan perdagangan di luar negeri sebagai agen 
pemasaran.

Kemendag juga terus berupaya memberikan kemudahan 
bagi para pelaku UKM dan besar untuk dapat 
memantapkan bisnisnya baik di pasar lokal ataupun 
global. Pada webinar ini Menteri Perdagangan didampingi 
oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan; 
Direktur Pengembangan Produk Ekspor, Olvy Andrianita 
serta Direktur Pengembangan Promosi Dan Citra, Tuti 
Prahastuti.

Menggali Masukan 
Pengembangan SRG

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti memberikan 
arahan sekaligus membuka acara Diseminasi dan Diskusi 
Internal terkait Ketentuan di Bidang Sistem Resi Gudang 
dan Pasar Lelang Komoditi yang diselenggarakan secara 
daring pada Jumat (12/6).

Kepala Bappebti berharap melalui acara ini seluruh 
pegawai bisa menyampaikan masukan, pandangan, 
pendapat atau saran yang positif untuk perkembangan 
Sistem Resi Gudang, termasuk hal-hal yang berkaitan 
dengan ketentuan di bidang Sistem Resi Gudang. 

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan pemaparan 
materi oleh narasumber Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist; Kepala 
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, 
Widiastuti; Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Bappebti, Sahudi; dengan moderator Sekretaris 
Bappebti, Nusa Eka.
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Pemanfaatan SRG 
Tingkatkan Nilai 
Komoditi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 
terus melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan Sistem 
Resi Gudang (SRG). Dalam acara jumpa media yang 
dilakukan secara daring, Selasa (23/6) Kepala Bappebti 
Tjahya Widayanti menyatakan pemanfaatan SRG di 
Indonesia sangat potensial untuk tumbuh, mengingat 
luasnya wilayah Indonesia yang memiliki banyak komoditi. 
“Sayangnya sampai saat ini, masih banyak masyarakat 
khususnya para petani, nelayan, maupun pemilik 
komoditi yang belum memanfaatkan instrumen ini 
secara maksimal. Padahal dengan memanfaatkan Resi 
Gudang, nilai komoditinya akan meningkat, dan pada 
akhirnya akan meningkatkan tingkat perekonomian para 
pemilik komoditi tersebut,” kata Kepala Bappebti.

Kepada peserta dari 35 media dari seluruh Indonesia, 
Kepala Bappebti menambahkan bahwa SRG merupakan 
solusi yang sangat menguntungkan bagi petani. “Melalui 
SRG petani dapat menunda penjualannya saat harga 
jatuh, lalu menjualnya pada saat harga baik. Dalam 
skala yang lebih luas, SRG diharapkan dapat menjadi 
instrumen dalam menjaga kestabilan harga komoditas, 
mendukung tata niaga komoditas dan pemenuhan 
komoditas pangan yang berkualitas dengan harga yang 
terjangkau di tingkat masyarakat,” ujar Kepala Bappebti 
yang didampingi oleh Direktur Utama PT Kliring Berjangka 
Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.

Koperasi Waanaekaya 
Gelar Pasar Lelang 
Terpadu

Bappebti menghadiri pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas 
yang diselenggarakan oleh Koperasi Wira Agri Aneka Jaya 
(Waanekaya), Sabtu (27/06).  Pada kesempatan ini Bappebti 
diwakili oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem 
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi beserta Tim. Lelang juga 
dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Jawa Tengah. 

Pada penyelenggaraan kali ini Koperasi  Waanekaya telah 
melaksanakan lelang perdana untuk komoditi beras secara online 
dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu. Koperasi 
Waanekaya merupakan salah satu penyelenggara Pasar Lelang 
yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti melalui 
Keputusan Kepala Bappebti Nomor 33/BAPPEBTI/KEP-PL/
SP/09/2019 tanggal 4 September 2019. 

Lelang menjual 4 paket beras dengan volume masing-masing 
sebanyak 1.000 ton. Pihak koperasi berharap agar penyelengaraan 
lelang ini dapat membuka jalan sekaligus menginformasikan 
mengenai keberadaan Pasar Lelang Komoditas kepada para 
pelaku usaha. Selanjutnya, Koperasi Waanekaya menyatakan akan 
tetap melakukan penyelenggaraan Pasar Lelang Lelang untuk 
komoditi Beras, Jagung, dan Kopi dengan menggunakan Sistem 
Pasar Lelang Terpadu yang dilakukan pada tanggal 20 setiap 
bulannya. 

Bagi para pelaku usaha yang berminat untuk mengikuti lelang 
dapat mengakses plk.bappebti.go.id:14151 atau menghubungi 
Ibu Mila (081225667412, 089604412007).
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Kemendag Gandeng 
Babel Perkuat 
Ekspor Lada Putih 
Muntok

Rempah Jadi 
Komoditi Andalan

tingkat petani untuk meningkatkan 
kesejahteraan kaum tani. Salah 
satunya, dengan memanfaatkan sistem 
resi gudang (SRG) yang dikelola 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Kemendag. 
“Para petani dapat mengoptimalkan 
penggunaan SRG untuk menjaga 
kualitas dan kuantitas produk yang 
disimpan. Produk yang terjamin 
dengan baik akan membuat harga jual 
tetap optimal. Selain itu, Kemendag 
juga akan berupaya meningkatkan 
harga lada di tingkat petani di sidang 
Organisasi Lada Internasional 
(International Pepper Community),” 
imbuhnya.

Direktur Pengembangan Produk 
Ekspor Kemendag, Olvy Andrianita, 
menyampaikan untuk meningkatkan 
pasar lada di dunia, khususnya 
selama pandemi Covid-19, eksportir 
Indonesia bersama pemerintah harus 
bisa menjaga produksi dari hulu ke hilir 
sesuai dengan keamanan makanan 
(food safety) yang dipersyaratkan 
negara tujuan ekspor. Meskipun 
terjadi penurunan permintaan lada 
dunia di tengah pandemi Covid-19 
akibat pemberlakuan karantina 
wilayah (lockdown) di dunia, Olvy 
tetap optimistis terhadap peningkatan 
permintaan rempah-rempah, termasuk 
lada di pasar global. “Rempah-rempah, 
termasuk lada, masih akan dibutuhkan 
di masa pandemi Covid-19 sebagai 
asupan makanan bergizi untuk 
menjaga imunitas tubuh,” jelas Olvy.

Untuk meningkatkan daya saing 
lada, promosi bisa dilakukan dengan 
mengedepankan sertifikat indikasi 
geografis, sertifikat organik, dan 
sertifikat halal ke negara tujuan ekspor. 
Saat webinar berlangsung, Kasan 
juga menyaksikan penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) antara 
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi 
Rosman dengan Indonesia in Your 
Hand untuk meningkatkan ekspor lada 
putih muntok di pasar internasional, 
khususnya di Eropa dan Australia.

Ditjen Pengembangan Ekspor 
Nasional (Ditjen PEN) Kementerian 
Perdagangan menggandeng Provinsi 
Bangka Belitung (Babel) untuk 
memperkuat ekspor lada putih Muntok 
ke pasar global. Apalagi dengan 
sertifikat indikasi geografis (IG) yang 
dimiliki, memberikan nilai tersendiri 
bagi lada putih muntok Bangka 
Belitung.  Direktur Jenderal PEN Kasan 
Muhri memaparkan sejumlah strategi 
yang siap dilakukan Kemendag untuk 
meningkatkan ekspor lada putih 
muntok. Strategi tersebut disampaikan 
dalam seminar web (webinar) bertema 
‘Strategi Diversifikasi dan Adaptasi 
Lada Bangka Belitung di Pasar Global’ 
pada Rabu (24/6).

“Untuk meningkatkan ekspor lada 
di pasar domestik dan internasional, 
Kemendag bersama Babel akan 
melakukan diversifikasi produk 
dan pengembangan pasar ekspor. 
Diversifikasi produk bertujuan agar 
kita dapat mengekspor lada olahan 
bernilai tambah, bukan hanya dalam 
bentuk mentah. Dengan demikian, 
nilai tambah hasil pengolahan lada 
akan dinikmati Indonesia, bukan 
negara lain,” jelas Kasan.

Upaya lainnya, Kemendag akan 
meningkatkan harga lada di 

Kementerian Perdagangan 
terus melakukan terobosan demi 
meningkatkan ekspor rempah 
Indonesia di pasar dunia. Rempah 
merupakan komoditas ekspor yang 
menjanjikan karena pasarnya terus 
tumbuh.

Menurut Direktur Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional, 
Kasan, perdagangan tidak boleh 
berhenti karena alasan Covid-19. 
Terlebih lagi rempah adalah produk 
unggulan dan dibutuhkan pada saat 
Covid-19 untuk imunitas tubuh.
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Pihaknya harus bergerak cepat dan 
bekerja sama untuk meningkatkan 
dan menjaga ekspor rempah 
Indonesia. Langkah-langkah yang 
akan dilakukan Kemendag antara lain 
dengan memetakan produk dan pasar 
ekspor, penguatan promosi dagang, 
pengembangan produk ekspor, dan 
penguatan sumber daya manusia 
(SDM). 

“Hal ini sejalan dengan meningkatnya 
industri makanan dan minuman, 
industri restoran, dan industri kosmetik 
dunia,” ujar Kasan sebagai pembicara 
kunci pada webinar dengan tema 
“Strategi Diversifikasi dan Adaptasi 
Ekspor Rempah Indonesia pada 
Tatanan Kehidupan Normal Baru” di 
Jakarta, Kamis (25/6).

Direktur Pengembangan Produk 
Ekspor Kementerian Perdagangan 
Olvy Andrianita mengatakan, 
walaupun ada Covid-19, permintaan 
atas rempah masih meningkat. “Pada 
Januari-April 2020, nilai permintaan 
rempah tercatat sebesar USD 218 juta 
atau meningkat sekitar 19,28 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun sebelumnya,” ujar Olvy.

Menurut Olvy, Indonesia perlu 
mengembangkan rempah organik. 
Sebab, rempah jenis tersebut tengah 
diminati oleh pasar Eropa. Indonesia 
juga perlu meningkatkan promosi 
produk rempah yang belum dikenal, 
seperti kunci dan temulawak. “Untuk 
meningkatkan ekspor rempah, 
pemerintah berupaya mendorong 
penetrasi ekspor ke negara 
nontradisional seperti Saudi Arabia, 
Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Selain 
itu, rempah tanah air juga potensial 
diekspor ke Bosnia dan Eropa Timur,” 
ujar Olvy.

Menyikapi tantangan pelemahan kinerja 
ekspor, Wamendag Jerry memaparkan, 
Pemerintah Indonesia salah satunya 
telah menerapkan kebijakan B-30. 
Program Mandatori B-30 adalah 
program pemerintah yang mewajibkan 
pencampuran 30 persen biodiesel 
dengan 70 persen bahan bakar minyak 
jenis solar. Program ini dilakukan 
sebagai langkah strategis memenuhi 
sumber energi terbarukan Indonesia. 

Selain itu, program B-30 diharapkan 
dapat meningkatkan permintaan 
produk turunan sawit (FAME) di 
dalam negeri secara efektif. Upaya 
meningkatkan konsumsi domestik  
ini diharapkan dapat mengimbangi 
penurunan permintaan sawit di 
tingkat global sehingga turut menjaga 
stabilitas harga sawit dunia.

Kebijakan lainnya yang diharapkan 
mampu menjaga stabilitas harga 
CPO yaitu kebijakan pungutan 
ekspor sawit dan produk turunannya 
melalui Peraturan Menteri Keuangan 
No.57/PMK.05/2020. Pemerintah 
memutuskan menghapus threshold 
harga dalam mekanisme pungutan 
ekspor dan menaikkan besaran 
pungutan ekspor rata-rata 5 dolar AS.

Wamendag: Ekspor 
Sawit Masih 
Prospektif

Wakil Menteri Perdagangan 
Jerry Sambuaga mengajak seluruh 
pemangku kepentingan industri minyak 
kelapa sawit bersama-sama menjaga 
keberlangsungan kinerja ekspor  yang 
mengalami tantangan dan hambatan 
perdagangan, terutama di masa 
pandemi  Covid-19.  

Menurut Wamendag Jerry, 
keberlangsungan pasar ekspor 
industri minyak kelapa sawit  penting 
dijaga agar tetap menjadi sumber 
penghidupan yang layak, khususnya 
bagi jutaan petani sawit di tanah air. 
Hal tersebut diungkapkan Wamendag 
Jerry saat menjadi pembicara kunci 
pada Webinar Ngeriung Bareng Sawit 
dengan tema “Menjaga Pasar Ekspor 
Sawit di Kala Pandemi”, Senin (15/6).

Dampak pandemi bagi ekspor minyak 
sawit mentah (CPO) dan turunannya 
ditandai dengan penurunan ekspor 
bulanan sejak awal 2020 setelah 
sebelumnya mengalami kenaikan 
ekspor secara nilai dan volume pada 
akhir 2019. “Pada Januari-April 2020, 
kontribusi ekspor CPO dan produk 
turunannya mencapai 12,4 persen 
dari total ekspor nonmigas Indonesia 
dengan nilai mencapai 6,3 miliar dolar 
AS. Meskipun demikian, kita perlu 
mewaspadai adanya tren penurunan 
pangsa ekspor sawit dalam ekspor 
nonmigas kita dalam tiga tahun 
belakangan ini,” lanjut Wamendag.
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Citigroup: Minyak 
Tidak Akan Kembali 
ke USD 100

Harga minyak mentah kemungkinan 
tidak akan kembali ke level tiga digit 
lagi. Demikian disebutkan analis 
komoditi Citigroup dalam sebuah 
nota, seperti dikutip oleh Bloomberg.  
“Prakiraan tentang minyak di level 
100 dolar AS atau lebih tinggi, lebih 
banyak fantasi ketimbang realitas 
pada intinya,” tulis para analis Citi. 
Dalam jangka panjang, skenario harga 
minyak yang jauh lebih mungkin adalah 
45 dolar AS ketimbang 60 dolar AS 
per barel untuk Brent.

Dalam perkiraan yang lebih pesimistis, 
analis Citigroup mengatakan, 
“Pertumbuhan permintaan produk 
minyak akan goyah secara signifikan, 
mengubah konturnya dan tidak pernah 
kembali ke tingkat pertumbuhan pra-
Covid-19.”. Kondisi tersebut tidak 
berdiri sendiri dari sisi permintaan 
produk minyak ini, setelah pandemi 
menghapus hampir sepertiga dari 
puncak permintaan minyak global, dan 
hingga sekarang belum pulih. Bahkan 
banyak yang meragukannya akan pulih 
sepenuhnya ke tingkat pra-pandemi.

Sementara itu, ada pula ancaman 
soal pasokan. Arab Saudi tampaknya 
‘mengancam’ sesama anggota OPEC 
bahwa mereka akan memulai perang 
harga lagi.  Pilihan perang harga itu 
diambil jika mereka terpaksa jatuh 
dalam kuota produksi di bawah 
perjanjian OPEC+ yang menghapus 
9,7 juta barel per hari dari pasokan 
global hingga akhir bulan ini. Meskipun 
produksi OPEC bulan Mei lalu turun 

ke level terendah dalam 30 tahun, ini 
boleh jadi tidak cukup untuk memacu 
pemulihan harga minyak yang lebih 
kuat. 

Berbicara mengenai pasokan, analis 
Citi memperkirakan dengan biaya 
produksi yang secara umum lebih 
rendah, harga akan mulai kembali 
pada level sekitar 45 dolar AS per 
barel, yang selanjutnya tidak mungkin 
membuat kenaikan harga yang 
kuat bahkan dalam jangka panjang. 
Sementara itu, harga minyak kembali 
turun meskipun ada laporan pasokan 
US Energy Information Administration 
(EIA), yang memperkirakan penurunan 
minyak mentah yang cukup besar 
pekan lalu. Penurunan ini didorong 
oleh kekhawatiran merebaknya kembali 
kasus Covid-19, terutama di Amerika 
Serikat.

Bappebti Pacu 
Kinerja Bursa 
Berjangka Komoditi

Pasar berjangka komoditi 
mengalami perkembangan yang pesat. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan 
Bappebti, kinerja industri PBK yang 
berbentuk transaksi multilateral dan 
sistem perdagangan alternatif pada 
Triwulan I tahun 2020 tercatat tumbuh 
40,58 persen dibanding periode yang 
sama tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Kementerian Perdagangan, 
Tjahya Widayanti, kinerja yang baik ini 
berkat kerja sama seluruh pemangku 
kepentingan di industri bursa berjangka 
dalam menghadapi modernisasi, 
tantangan, dan perkembangan 
teknologi informasi yang cepat.
Walhasil, kondisi pasar tetap kondusif 
bagi para investor untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Sebagai pembicara kunci pada diskusi 
virtual Literasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi pada Selasa (23/6) di Jakarta, 
Tjahya mengatakan bursa berjangka 
komoditi sudah menempuh perjalanan 
panjang hingga terbitnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997.

Aturan ini kemudian diamandemen 
menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas UU No 32 
Tahun 1997 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. UU tersebut 
menjelaskan PBK sebagai sarana 
lindung nilai (hedging), pembentukan 
harga (price discovery) yang 
diharapkan menjadi referensi harga, 
dan alternatif investasi.
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Tren Positif 
Komoditi Produk 
Pertambangan 

Kemendag Siapkan 
Tatanan Perdagangan 
Berjangka Komoditi 
di Era Normal Baru

Di tengah pandemi Covid-19, 
hingga periode akhir Juni 2020, 
harga sejumlah komoditi produk 
pertambangan menunjukkan tren 
positif. Kondisi tersebut mempengaruhi 
penetapan Harga Patokan Ekspor 
(HPE) produk pertambangan yang 
dikenakan bea keluar (BK) untuk 
periode Juli 2020. Ketentuan ini 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 60 Tahun 2020, 
tanggal 26 Juni 2020.  “HPE produk 
pertambangan periode Juli 2020 
mengalami fluktuasi. Di antaranya 
komoditas konsentrat tembaga, besi, 
besi laterit, mangan, timbal, seng, 
konsentrat pasir besi dan bauksit yang 
telah dilakukan pencucian mengalami 
kenaikan dibandingkan periode bulan 
lalu,” jelas Plt. Dirjen Perdagangan 
Luar Negeri Kemendag, Srie Agustina.

Menurut Srie, kenaikan harga 
tersebut lantaran ada peningkatan 
permintaan pada beberapa komoditi 
produk pertambangan. Selain itu 
pasar internasional pun sudah mulai 
membuka diri. Sedangkan, untuk 
komoditi konsentrat ilmenite dan 
konsentrat rutil harganya masih turun 
karena permintaan belum sepenuhnya 
normal. 

Kabar gembira buat nasabah 
perdagangan berjangka komoditi. 
Pengaduan Anda kini tercatat secara 
jelas. Ini dimungkinkan setelah Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian 
Perdagangan menerbitkan Peraturan 
Bappebti No. 4 tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyelesaian Nasabah 
di Bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi dalam mempersiapkan 
fase new normal di tengah pandemi 
Covid-19 di Indonesia. 

“Aturan baru ini diharapkan dapat 
membuat pengaduan yang masuk 
di bidang perdagangan berjangka 
komoditi tercatat secara jelas dan 
secara sistem akan diverifikasi terlebih 
dahulu oleh Bappebti. Setelah itu, 
proses penyelesaian dimulai di 
pialang berjangka.  Proses tersebut 
akan terus bergulir secara otomatis 
dan tidak bisa berhenti atau  tertunda. 
Sehingga pialang berjangka harus 
berpacu dalam waktu 21 hari kerja 
untuk  menyelesaikan pengaduan 
tersebut melalui musyawarah,” kata 
Kepala Bappebti Tjahya Widayanti.

Menurut Tjahya, aturan baru ini 
merupakan bentuk relaksasi untuk 
menyelesaikan hambatan-hambatan 
yang ada. Tujuannya memberikan 
kepastian hukum bagi semua pihak 
terkait dan menjadi pedoman bagi 
para pemangku kepentingan untuk 
menerapkan sistem pengaduan online 
sehingga memberikan kemudahan 
dan pelayanan yang baik bagi para 
nasabah perdagangan berjangka. 
“Melalui penerbitan ini diharapkan 
penyelesaian pengaduan nasabah 
dapat berjalan optimal, cepat, efisien, 
serta memiliki sarana dan prasarana 
yang canggih,” imbuh Tjahya.

Sejumlah produk pertambangan yang 
dikenakan BK adalah konsentrat 
tembaga, konsentrat besi, konsentrat 
besi laterit, konsentrat pasir besi, 
pellet konsentrat pasir besi, konsentrat 
mangan, konsentrat timbal, konsentrat 
seng, konsentrat ilmenit, konsentrat 
rutil, dan bauksit yang sudah dicuci 
(washed bauxite).

Perhitungan harga dasar HPE untuk 
komoditas konsentrat besi, konsentrat 
besi laterit, konsentrat pasir besi, 
konsentrat mangan, konsentrat 
ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber 
dari Asian Metal dan Iron Ore Fine 
Australian. Sedangkan konsentrat 
tembaga, pellet konsentrat pasir besi, 
konsentrat timbal, konsentrat seng, 
dan bauksit bersumber dari London 
Metal Exchange (LME). Menurut Srie, 
penetapan HPE periode Juli 2020 ini 
ditetapkan setelah memperhatikan 
berbagai masukan tertulis dan 
koordinasi dari berbagai instansi 
terkait.
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T he Ministry of Trade jointly the Ministry of 
Communication and Information is blocking social 

media accounts and domain sites of entities which do 
not have business licenses as futures brokers.

Blocking through the Ministry of Communication and 
Information consists of 112 Facebook pages and 73 
Instagram accounts, whereas the domain entity site is 
45.

Therefore since January-May 2020, the Commodity 
Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has 
blocked 262 domain entity sites, 112 Facebook pages, 
and 73 Instagram accounts.

“This blocking aims to limit the space for entities not to 
have a business license as a futures broker and create 
legal certainty for the community,” explained the Head of 
CoFTRA, Ms Tjahya Widayanti.

Besides, CoFTRA being monitoring and analyzing 
several YouTube channels that will be blocked.

“CoFTRA will continue to observe and supervise 
illegal activities in the field of commodity futures 
trading. The government does not want the public to 

Protect the Community, 
CoFTRA Blocks Illegal 
Trade Futures Sites

be disadvantaged by raising funds in the field of commodity 
futures trading without permission from CoFTRA. For this 
reason, people advised to be more observant and careful in 
choosing the type of investment, so they will not penitence it 
in the future,” said Ms Tjahya.

Meanwhile, the Head of the Regulatory and Law Enforcement 
Bureau, CoFTRA, M.Syist emphasized that those who have 
not obtained a business license from CoFTRA prohibited from 
conducting business activities on futures commodity trading, 
including through promotions or advertisements, training, 
and futures commodity trading meetings in Indonesia.

“Before investing, the public is expected to always check 
the legality of futures brokers and the fairness of the benefits 
offered. So, these investments must have clear legality and 
provide logical benefits,”  concluded Mr Syist.
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CoFTRA Spurs Futures 
Market Performance

T he commodity futures market has developed 
rapidly in recent years. Based on data released 

by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency 
(CoFTRA), the performance of the commodity futures 
market industry in the form of multilateral transactions 
and alternative trading systems in the First Quarter 
of 2020 grew 40.58 per cent compared to the same 
period the previous year.

According to the Head of the CoFTRA at Ministry of 
Trade, Ms Tjahya Widayanti, this substantial performance 
is due to the cooperation of all stakeholders in the 
futures trading industry who face rapid modernization, 
challenges, and information technology development. 
As a result, market conditions remain conducive 
for investors to encourage economic growth and 
investment.

As the main speaker at the virtual discussion of Commodity 
Futures Trading Literacy, Tuesday (06/23/2020) in Jakarta, 
Tjahya said, the exchange of commodity futures had gone a 
long way until the issuance of Law Number 32 of 1997.

This rule was changed to Law Number 10 of 2011 concerning 
Amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity 
Futures Trading. The law describes the commodity futures 
trading as a means of hedging, price formation (price 
discovery) which is expected to be a price reference, and 
alternative investments.

Ms Tjahya said, this year there were already several new 
contracts that had been launched and received approval 
from CoFTRA. The bonds that have been traded in Jakarta 
Futures Exchange are palm oil, cocoa, arabica and robusta 
coffee, gold, gold index.

Spices Become Mainstay 
Commodities

T he Ministry of Trade continues to make inroads 
to increase exports of Indonesian spices on the 

world market. Spices are a promising export commodity 
because the market continues to grow.

According to the Director-General of National Export 
Development, Kasan, trade should not be stopped 
because of Covid-19 reasons. What’s more, spices are 
superior products and required during the Covid-19 
pandemic for body immunity.

These momenta must move quickly and work together 
to improve and maintain the export of Indonesian spices. 
The steps to be taken by the Ministry of Trade include 
mapping products and export markets, strengthening 
trade promotion, developing export products, and 
strengthening human resources.

“This is in line with the increasing food and beverage 
industry, the restaurant industry, and the world cosmetics 
industry,” said Kasan as the main speaker at the webinar 
with the theme “Diversification Strategy and Adaptation 
of Indonesian Spice Exports in a New Normal Life” 
Message “in Jakarta, Thursday, 25th of June 2020.

The Ministry of Trade’s Export Product Development Director 
Olvy Andrianita said, despite Covid-19, the demand for 
spices still increased. “In January-April 2020, the value of the 
demand for spices recorded at USD 218 million, an increase 
of about 19.28 per cent over the same period the previous 
year,” Ms Olvy said.

According to Ms Olvy, Indonesia needs to develop 
organically spices. Because of this type of spice in demand 
by the European market. Indonesia also needs to increase 
the promotion of unknown spice products, such as Curcuma 
and Finger root.

“To increase the export of spices, the government is trying 
to encourage export penetration to non-traditional countries 
such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Pakistan. 
Furthermore, spices from Indonesia are also potentially 
exported to Bosnia and Eastern Europe,” said Ms Olvy.
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K opi bagi masyarakat petani di Aceh ibarat oksigen 
untuk bernafas. Kopi tak lain denyut nadi buat 

petani, khususnya bagi petani kopi Arabica Gayo 
di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Semua 
sendi kehidupan bermula dari biji kopi. Membesarkan 
dan menyekolahkan anak hingga sarjana, biaya hidup 
sehari-hari sampai untuk membeli kendaraan semuanya 
bisa dipenuhi dari hasil tanaman kopi. Masalah harga, 
tinggi atau pun rendah semuanya disyukuri.

Semua ini berkat tangan dingin seorang perempuan 
bernama Rahmah (54 tahun). Sejak 20 tahun silam, 
Rahmah memulai jejak rekamnya di dunia kopi semata-
mata bermula untuk mendukung ekonomi dan menjaga 
tradisi keluarganya. Berkat usaha keras perempuan 
asal dari Takengon, Aceh Tengah ini sekarang para 
petani kopi di Aceh telah merasakan manisnya hasil 
mengekspor kopi Gayo ke seluruh penjuru dunia. 

Bahkan para petani yang 40 persen di antaranya adalah 
kaum perempuan itu juga sudah merasakan manfaat 
resi gudang (SRG) demi menopang usaha ekspor kopi 
di saat sulit pada masa pandemi Covid-19 ini.

Bagaimana serunya jatuh bangun perjuangan Rahmah 
membantu mengentaskan petani kopi Arabica Gayo 
di Aceh, Buletin Bappebti melakukan wawancara 
jarak jauh dengan perempuan kelahiran 16 Oktober 
1966 yang pernah juga dijuluki salah seorang Srikandi 
Pertanian 2017 oleh Majalah Trubus ini. Berikut 
petikannya:

Berkah Resi 
Gudang Bagi 
Petani Kopi 
Gayo Aceh

Rahmah  
Direktur PT Ketiara 
dan Ketua Koperasi 
Kopi Ketiara
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Buletin Bappebti: Bagaimana perkembangan 
perdagangan kopi tahun 2020 ini dibandingkan 
dengan tahun 2019?

Rahmah: Sebelum pandemi Covid-19 tahun lalu kami 
mampu mengekspor kopi melalui 3 perusahaan 
yaitu PT Ketiara, PT Ketiara Coffee, PT Ratu 
Ketiara Gayo. Kalau digabung volumenya sekitar 
75 kontainer dengan masing-masing 18 ton atau 
total 1.350.000 kilogram kopi Gayo. Dari jumlah 
itu 70 persen tujuan ekspornya ke Amerika Serikat. 
Sisanya diserap pasar Inggris, Perancis, Belanda, 
China, Taiwan, dan Hong Kong.

Kami khusus mengekspor 100 persen Kopi Arabica 
Gayo. Karena petani binaan kami memiliki sertifikasi 
yang disebut Organic fairtrade rainforest alliance 
coffee. Jadi kami tidak boleh menjual kopi lain, 
apalagi mencampur kopi.

Buletin Bappebti: Nah, setelah adanya pandemi 
Covid-19 bagaimana perkembangan selanjutnya?

Rahmah: Kami tetap mengekspor, tetapi sudah pasti 
tidak sebanyak ekspor sebelum Covid-19. Bulan 
Januari-Maret 2020 itu ekspor kopi kami masih 
lancar. Setelah itu sampai sekarang ekspor kami 
sebulan hanya 1-2 kali pengiriman. Penurunan 
volume ekspor terjadi terutama karena wabah 
Covid-19 juga melanda daerah tujuan utama ekspor. 
Bagaimana kondisi AS yang dihentak Covid-19 kita 
sudah tahu sendiri.

Seminggu sekali kami melakukan video call dengan 
buyer di Amerika Serikat. Mereka mengatakan 
banyak café yang tutup, staf banyak di-PHK, dan 
menjual kopi pun jadi sangat sulit. Buyer pun 
mengatakan, stok kopi yang kami kirim Januari-
Februari-Maret itu masih ada.

Kami mulai kesulitan mendapat kontrak ekspor sejak 
April-Mei-Juni. Dibandingkan periode yang sama 
tahun lalu penurunan volume ekspor kopi Gayo ke 
AS bisa mencapai 60 persen. Alhamdulillah untuk 
bulan Juli mendatang, kami akan berangkatkan 4 
kontainer secara bertahap ke AS. Bagaimanapun 
kami tetap harus bersyukur. Ke depannya kami 
harus menggencarkan lobi lagi ke para buyer agar 
bisa terus ekspor.

Buletin Bappebti: Saat ini kopi jenis apa yang 
sedang baik harganya? 

Rahmah: Aceh itu punya banyak daerah sentra kopi. 
Ada wilayah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Timur 
dengan kopi Robustanya. Kalau kami di Kabupaten 
Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah 
semuanya menanam jenis Arabica. 

Kalau menurut buyer kami, Kopi Gayo itu kopi 
terbaik di dunia. Begitu kata mereka, kalau kami 
yang bilang kan nanti dikira sombong. Haha. Pernah 
ketika kami ikut Festival Kopi di New York, Kopi Gayo 
premium yang kita beri nama “Ketiara Ipak Belangi” 
(Perempuan Cantik) malah meraih juara satu.

Buletin Bappebti: Berapa sih harga kopi gayo 
premium di pasaran AS?

Rahmah: Harga kopi kami paling tinggi itu di level 
6,785 dolar AS per kilogram atau setara Rp99,151 
dengan kurs Rp14,613 per dolar AS. Tetapi 
sekarang karena pengaruh Covid-19 harga anjlok 
menjadi 4,7-4,9 dolar AS atau di bawah Rp70 ribu 
per kilogram. Itu sudah bagus sekali.

Buletin Bappebti: Bagaimana semangat petani 
Aceh dalam membudidayakan kopi?

Rahmah: Bagi petani di Aceh, kopi adalah nafas 
kehidupan. Kopi segala-galanya buat petani. 
Sebab, tidak ada pekerjaan lain. Membesarkan 
dan menyekolahkan anak  dari kopi, biaya hidup 
sehari-hari sampai mau beli kendaraan itu semua 
dari hasil tanaman kopi.  Masalah harga mau tinggi 
mau rendah semuanya disyukuri. Tetapi sekarang 
petani itu sudah memanfaatkan resi gudang (SRG) 
sehingga tidak tampak kali kesulitan.

Buletin Bappebti: Sejak kapan petani kopi di Aceh 
memanfaatkan sistem resi gudang?

Rahmah: Itu sudah sejak tahun 2015 sampai sekarang. 
Kami di Aceh Tengah ini sekarang menjadi nomor 
satu di seluruh Indonesia dalam pemanfaatan SRG. 
Di Aceh Tengah ada lima gudang, dan satu gudang 
di Kabupaten Bener Meriah yang menjalankan SRG.

Kami di PT Ketiara, selain sebagai pengelola gudang 
SRG, juga diberi kepercayaan oleh Bappebti untuk 
melakukan uji mutu kopi. Untuk PT Ketiara kami 
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hanya bisa melakukan sertifikasi organik saja. Kalau 
mau memperoleh sertifikasi fairtrade itu tidak bisa 
dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), tetapi harus 
lewat koperasi. Koperasi bebas bisa memberikan 
sertifikasi semuanya mulai dari ISO, sertifikasi 
C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity) Practices, 
fairtrade, organic, rainforest semua bisa dilakukan.

Untuk organik kita sertifikasinya di Jakarta, kalau 
sertifikat fairtrade itu ke Jerman. Kami ini diaudit 
setahun sekali oleh organisasi pemberi sertifikat. 
Untuk sertifikat organik itu yang diperiksa kebun 
kopinya apakah memakai pupuk kimia. Untuk 
fairtrade yang diaudit itu laporan finansialnya, berapa 
harga kopi dijual, apakah koperasi menjalankan 
SOP fairtrade dengan baik. 

Jadi baik PT maupun koperasi itu punya izin ekspor 
tersendiri, masing-masing juga punya gudang 
tersendiri, anggota petaninya juga sendiri.  

Buletin Bappebti: Bagaimana suka duka 
mengelola SRG kopi serta strategi mengajak 
petani kopi memanfaatkan fasilitas SRG?

Rahmah: Karena kami sudah punya anggota petani, 
jadi tidak sulit mengajak mereka. Tiap satu desa 
itu ada yang namanya delegasi yang membawahi 
40 petani. Kayak anggota DPR lah. Ada juga 
kolektornya, ada staf lingkungan. Jadi kami ada grup 
Whatsapp kolektor, ada grup delegasi, ada grup 
lingkungan sehingga saya tinggal menyampaikan 
pesan lewat Whatsapp. Tidak sulitlah. Tidak perlu 
sosialisasi ke desa-desa, apalagi zaman Covid 
begini. Saya tinggal share di grup: ‘Teman-teman 
kita sedang masa Covid-19, harga anjlok, mari kita 
manfaatkan Resi Gudang’.

Masing-masing anggota delegasi ada yang punya 
200 kg, petani lainnya mungkin ada 300 kg. 
Semuanya kemudian digabungkan satu delegasi 
misalnya sampai 20 ton ini yang diresigudangkan. 
Nanti kalau sudah ada kontrak penjualan kita ambil 
sampel kemudian dikirim ke buyer. Buyer approve. 
Begitu seterusnya mengalir seperti itu.

Mengapa kita dapat predikat nomor satu, karena 
petani kopi itu tidak pernah bermasalah dengan 
SRG. Selalu tepat waktu, bahkan sebelum jatuh 
tempo biasanya petani sudah menebus. Kami pun 
selalu melobi buyer untuk membeli kopi petani.

Buletin Bappebti: Sudah berapa banyak anggota 
petani yang Anda kelola?

Rahmah: Kalau dikumpulkan semuanya dari petani 
binaan PT Ketiara dan anggota koperasi bisa 
terkumpul 4.500 petani.

Buletin Bappebti: Dari jumlah itu apakah 
semuanya petani atau ada juga yang pedagang?

Rahmah: Pedagang tentunya gengsi kalo masuk 
koperasi. Pedagang itu biasanya sudah bisa ekspor 
sendiri atau menjual kopi ke luar kota seperti ke 
Medan. Jadi dia tidak layak masuk SRG.

Buletin Bappebti: Bisa diceritakan sedikit 
bagaimana kebiasaan minum kopi di masyarakat 
Aceh?

Rahmah: Buat masyarakat umum di Aceh biasanya 
minum kopi di kafe atau kedai kopi sembari 
kongkow-kongkow dan bersilaturahmi. Sementara 
buat petani sendiri, kopi yang diminum adalah kopi 
sendiri yang dinikmati oleh semua anggota keluarga.

Buletin Bappebti: Apa sih yang membuat kopi 
Aceh unggul? Rasa? Aroma? Atau yang lainnya?

Rahmah: Di samping iklim yang mendukung, dari 
segi geografis dengan ketinggian tanaman dari 
permukaan laut yang pas, kemudian struktur tanah 
serta bibit itu semuanya membuat kopi tumbuh 
dengan baik di Aceh. Selain itu tanaman kopi di Aceh 
ini beda dengan yang ditanam seperti di Kolombia, 
Brasil. Di sana itu tanam kopi, sekelilingnya kopi 
semua, jadi monokultur. 

Nah, kopi tanaman yang unik, karena menyerap 
aroma tanaman sekelilingnya. Kebetulan di Aceh 
ini kopi diselingi tanaman tumpangsari seperti 
alpukat, jeruk, tembakau, markisa dan lainnya. Jadi 
tanaman itu terserap atau mengkontaminasi aroma 
kopi. Apalagi kopi di Aceh ini merupakan tanaman 
organik tanpa diberi pupuk. Ini yang membuat Kopi 
Gayo unik dengan banyak aroma rasa.

Kami juga baru mengetahui hal itu saat mengikuti 
Global Specialty Coffee Expo (GSCE) yang digelar 
di Seattle, Chicago dan kota lainnya di Amerika. 
Kami selalu ikut serta setiap tahun karena diundang 
dan dibiayai oleh buyer. 
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Mereka itu bilang, ‘Kopi Ibu Rahma ini unik ada 
aroma coklat, ada aroma jeruk’. Saya pun kaget 
apa iya? Tadinya saya mengira karena di sini petani 
itu tangannya tidak dicuci saat roast date. Ternyata 
kopi Aceh itu memang unik.

Buletin Bappebti: Bagaimana gambaran 
kesejahteraan petani kopi di Aceh saat ini? 
Misalnya, sudah bisa beli mobil sendiri, mendidik 
anaknya jadi sarjana atau lainnya.

Rahmah: Kalau petani betul-betul merawat kebunnya, 
kebunnya pun cukup luas, kualitasnya dijaga, saya 
lihat rata-rata petani di desa itu punya kendaraan 
meski bukan jenis mobil yang mewah. 

Apalagi selain kopi, petani punya tanaman 
tumpangsari yang bisa dijual saat panen dan 
harganya lebih bagus dari kopi. Seperti alpukat, jeruk 
dan pisang, terong Belanda itu bisa dijual. Makanya 
kami lihat para petani itu bisa hidup sejahtera. Kalau 
sudah lewat panen kopi mereka juga menanam 
cabe, tomat dan tanaman lain untuk tambahan.

Koperasi Ketiara sendiri selalu menyosialisasikan 
ke petani: ‘Ayo selingi tanaman kopi dengan 
tanaman tumpangsari. Malah ada program koperasi 
menyediakan bibit alpukat, bibit jeruk dan lainnya.

Buletin Bappebti: Berapa besaran yang paling luas 
kebun kopi petani di Aceh? 

Rahmah: Kalau petani kopi yang dekat kota paling 
setengah sampai satu hektar. Yang di daerah 
pegunungan itu luas kebunnya bisa 2-3 hektar.

Buletin Bappebti: Berapa hasil produksi kopi per 
hektar?

Rahmah: Berdasarkan data Dinas Pertanian dan 
Perkebunan Aceh Tengah itu hasilnya mencapai 
600-800 kg kopi siap ekspor (ready export coffee). 

Tapi berdasarkan perhitungan koperasi kalau 
kebun kopinya dirawat dengan bagus, hasilnya bisa 
mencapai 1,5 ton per hektar untuk yang ready export. 
Sudah dengan kadar air 12%, trase (persentase biji 
cacat dalam 100 gram biji kopi) 8%.

Buletin Bappebti: Dalam pengembangan komoditi 
kopi di Aceh, fasilitas dan insentif apa saja yang 
diberikan pemerintah?

Rahmah: Kalau dari Pemda itu Dinas Koperasi biasa 
datang setahun sekali setiap kami undang Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Adapun yang 
sering berkunjung itu dari Bappebti hampir tiap 
bulan meskipun suasana masih pendemi Covid-19, 
terutama pengawasnya Pak Sukardi, Pak Edi yang 
berkaitan dengan resi gudang. Merekalah yang 
berjasa menggembleng kami. Kemudian bank 
pemerintah seperti Bank BRI membantu mencairkan 
kredit untuk petani. 

Buletin Bappebti: Apa harapan ke depan untuk 
semakin memajukan petani kopi Aceh?

Rahmah: Harapan kami pertama, pemerintah harus 
bekerja sama dengan koperasi. Mengapa kami bilang 
seperti itu? Sebab, begini. Kami ini sudah bilang ke 
petani binaan: ’Jangan menggunakan racun rumput 
yang mengandung zat kimia jenis Glyphosate, 
nanti kopi kita tidak laku’. Tapi sayangnya Pemda 
melakukan penyemprotan di pinggir jalan, yang 
kalau hujan akan mengontaminasi kebun kopi kita.

Kedua, saya berharap PPN 10% untuk ekspor biji 
kopi itu dihilangkan karena sangat memberatkan 
petani. Selain itu PPN 10% untuk ekspor kelapa 
sawit sudah dihapuskan, tinggal kopi yang belum. 
Ini yang membuat petani kopi menderita harus 
membayar pajak walaupun menjual dengan 
tetangga sendiri.

Ketiga, kami berharap pemerintah membagikan 
pupuk organik, bibit kopi yang bagus dan alat untuk 
membabat rumput di kebun. Tiga itu saja yang kami 
harapkan dari pemerintah.
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P erak dan emas tampaknya sudah berjodoh sejak di 
dalam tanah. Perak terbentuk dan selalu bersama-

sama dengan logam emas di rongga-rongga cebakan 
hydrothermal. Seperti emas, intan, timah hitam dan 
lainnya, perak termasuk bahan galian Golongan B 
atau bahan galian vital yang berperan penting untuk 
kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan 
dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. 
Bahan galian ini dapat dikuasai oleh BUMN ataupun 
bersama-sama dengan rakyat. Sumber daya perak 
tercatat sebanyak 6,44 miliar bijih ton dengan jumlah 
cadangan sebesar 2,76 miliar bijih ton. 

Perak antara lain ditambang di Tapanuli Selatan, 
Sumatera Utara; di Pongkor, Jawa Barat; Banyuwangi, 
Jawa Timur; di Sumbawa Barat, NTB; Timika, Papua 
(Freeport); di Pohuwato, Gorontalo, dan beberapa 
daerah di Maluku juga merupakan salah satu penghasil 
perak terbesar di Indonesia. Adapun beberapa manfaat 
dan kegunaan perak antara lain untuk perhiasan, 
peralatan makan, mata busi, dan beberapa manfaat di 
bidang kesehatan.

Perak juga digunakan sebagai salah satu bahan 
investasi (safe haven). Meskipun memiliki nilai yang 
lebih kecil dibandingkan harga emas, namun harga 
perak cenderung lebih stabil dan dapat dijadikan salah 
satu investasi logam mulia yang menarik. Nah, di tengah 
sentimen corona, sederet logam mulia menunjukkan 
kinerja lumayan bagus pada kuartal I-2020. Di antaranya 
emas, perak, platinum, paladium merupakan komoditas 
logam berharga dengan kinerja yang paling moncer 
sepanjang kuartal I-2020. Merujuk Bloomberg, 
sepanjang kuartal I-2020 emas tak menunjukkan kilau 
cemerlangnya, yakni hanya tumbuh 3,97 persen saja. 

Sementara perak sempat terkoreksi hingga 21,93 persen 
di tiga bulan pertama kemarin. Perak memiliki karakteristik 
yang mengekor harga emas. Sehingga pergerakan harga 
emas akan turut berpengaruh terhadap harga perak. Ketika 
harga emas yang sempat anjlok akibar imbas corona pada 
akhirnya turut membuat harga perak ikut melorot.

Yang menarik, karena mengekor pergerakan emas 
kinerja perak masih cukup baik seiring laju bullish perak 
sepanjang tiga bulan terakhir. Sebelum akhirnya menguat, 
perak sempat berada di level terendah USD11,98 per 
ons troi pada 18 Maret lalu. Namun, perlahan tapi pasti, 
harga si putih mengikuti tren bullish emas. “Perak itu 
kan komoditas logam mulia yang paling spekulatif dan 
cenderung bergerak pada rentang lebar dalam jangka 
waktu pendek. Volatilitas perak inilah yang membuatnya 
tidak bisa semoncer emas, terlebih di saat krisis seperti 
tahun ini, wajar,” kata Analis Central Capital Futures 
Wahyu Laksono sebagaimana dikutip Kontan.co.id.

Wahyu mengaku cukup yakin perak masih berpeluang 
kembali rebound pada sisa tahun ini. Ini lantaran sejumlah 
katalis positif ke depan, yakni pandemi virus corona yang 
belum terlihat berakhir dalam waktu dekat, gelontoran 
stimulus moneter, hingga permasalahan geopolitik, dan 
perang dagang AS dan Cina. “Perak ini memang berbeda 
dengan emas yang sebagai safe haven, ancaman resesi 
global memang kurang mendukung perak tahun ini. Oleh 
sebab itu, harga perak akan cenderung konsolidasi saja,” 
tambahnya. 

Dengan stimulus moneter yang tengah gencar dilakukan, 
membuat harga emas cenderung naik sehingga harga 
perak ikut terkerek naik. Dalam perkiraannya perak pada 
semester kedua nanti akan berada dalam rentang harga 
14 hingga 21 dolar AS per ons troi. Ini merupakan titik 
tertinggi yang dapat membawa perak kembali ke level di 
atas 20 dolar AS per ons troi yang terakhir terlihat pada 
2016. Bahkan para analis memprediksi, rentang tersebut 
bisa bertahan hingga akhir tahun ini.

Para analis juga sependapat bahwa prospek komoditi 
logam mulia ke depannya masih sangat bergantung 
terhadap penanganan pandemi virus corona. Jika virus 
corona mereda, harga logam mulia diperkirakan akan 
kembali relatif stabil.

Perak 
Berpotensi 
Rebound di 
Sisa Waktu 
Tahun Ini
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V olatilitas si Emas Hitam (minyak mentah) melonjak 
di bulan April 2020. Tak tanggung-tanggung, di 

awal kuartal kedua 2020 harga minyak mentah dunia 
pun anjlok tajam hingga mencapai level terendahnya 
sepanjang sejarah. Seperti diketahui, harga komoditi 
sangat erat terpaut dengan hukum permintaan dan 
penawaran. Ketika permintaan meningkat maka harga 
akan naik, namun ketika permintaan melemah harga pun 
turut melemah. Inipun yang terjadi pada pasar minyak 
saat ini, permintaan minyak mentah melemah, harga 
juga anjlok hingga sempat menyentuh harga negatif – 
harga paling murah sepanjang sejarah perdagangan 
minyak mentah dunia.

Lebih parah lagi akibat penyebaran Covid-19 yang 
berdampak pada terhentinya dunia bisnis dan hampir 
di seluruh Negara, OPEC pun membuat estimasi 
permintaan minyak mentah dunia yang akan menurun 
baik pada kuartal kesatu dan kuartal kedua tahun 2020 
ini. Estimasi penurunan permintaan tersebut sangat 
terkait dengan aksi sejumlah Negara yang menerapkan 
lockdown, sehingga menyebabkan penggunaan bahan 
bakar dari kendaraan pribadi hingga transportasi 
umum termasuk pesawat, mengalami penurunan 
sepanjang periode tersebut. Selama tahun 2020 dan 
oleh pandemic Covid-19, harga minyak dunia telah 4 
kali anjlok dengan penurunan yang berkisar 16-300% 
dalam waktu sepekan.

Pertanyaannya, apakah penurunan harga si Emas Hitam 
ini akan terus berlanjut? Kita lihat fakta-faktanya:

1. Berdasarkan grafik di atas dandata yang dirilis oleh 
OPEC sendiri, permintaan minyak mentah dunia akan 
kembali meningkat pada kuartal ketiga 2020. Hal ini 
terlihat mengindikasikan bahwa OPEC mengharapkan 

pandemi Covid-19 akan berakhir di kuartal kedua 2020. 
Sehingga berdasarkan data yang dirilis OPEC, setelah 
kuartal kedua 2020 dan dengan berakhirnya pandemi 
Covid-19, permintaan bahan bakar kendaraan akan 
kembali meningkat baik untuk penggunaan pribadi 
hingga transportasi umum.

2. Di bulan April ini, harga minyak mentah WTI pun 
mencapai level terendah sepanjang masa. Namun, 
jika dibandingkan dengan ongkos produksi minyak 
(berdasarkan data Wikipedia tahun 2016), harga 
jual -USD37.63/barel ini membuat sebagian Negara 
produsen WTI berada jauh di bawah titik BEP/titik balik 
modal. Sehingga apabila dikaitkan dengan poin 1, jika 
pandemi Covid-19, permintaan minyak mentah dapat 
kembali meningkat dan kembali dorong harga minyak 
mentah dunia.

Dari fakta tersebut, meski harga minyak mentah sempat 
menyentuh level negatif, hal ini tidaklah menutup 
kemungkinan untuk memanfaatkan posisi harga minyak 
untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga 
minyak. Memang, bagi sebagian besar, harga minyak 
mentah saat ini dinilai cukup murah, sampai-sampai 
berada jauh di bawah titik balik modal sejumlah Negara. 
Dengan tingginya kepentingan pada harga minyak dan 
saratnya kebutuhan energi yang berasal dari minyak 
mentah, tidaklah sulit bagi harga minyak untuk kembali 
ke harga wajar sebelum pandemi Covid-19, dan 
diantara komoditi lainnya, seperti emas yang telah naik 
sejak awal tahun, harga minyak mentah yang mengalami 
penurunan tajam memberikan ruang kesempatan yang 
lebih luas di tahun 2020 ini.

Nikolas Prasetia Anal is  Komodit i  ICDX

Si Emas Hitam: 
Komoditi 
Pilihan 2020 Permintaan Minyak Mentah Dunia
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Perubahan 
Ketiga Ketentuan 
Aset Kripto
B appebti mengeluarkan peraturan baru terkait penyelenggaraan 

pasar fisik aset kripto (Crypto Asset)  di bursa berjangka. 
Peraturan yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020 ini merupakan 
perubahan ketiga atas Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 
tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto 
(Crypto Asset) di Bursa Berjangka.  Dijelaskan bahwa Pasal 24 ayat 6 
Peraturan Bappebti nomor 5 tahun 2019 mengalami perubahan, yang 
sebelumnya berbunyi: 

(6) Masa berlaku tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun 
sejak berlakunya Peraturan Badan ini, berubah menjadi:

(6) Tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana 
dimaksud pada ayat lima (5) wajib diperoleh paling lambat pada 
tanggal 29 Mei 2020.

Berikut ini bunyi selengkapnya Pasal 24 Peraturan Bappebti Nomor 
3 tahun 2020:

(1) Pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan 
Aset Kripto sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib 
mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti. 

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi 
persyaratan: 

a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh lima rupiah); dan 

b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

(4) Bappebti menerima pendaftaran atas permohonan pendaftaran 
yang diajukan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto dengan 
mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan 
oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto meliputi: 

a.  salinan akta pendirian badan hukum calon Pedagang Fisik Aset 
Kripto beserta identitas kelengkapan data pengurus; 

b.  penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, bisnis 
proses, dan peraturan dan tata tertib; 

c.  bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian 
Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan; 

d.  rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua 
puluh empat) bulan ke depan; dan

Selengkapnya peraturan ini dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5680

e.  Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Badan ini.

(5) Dalam hal permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara lengkap dan 
benar, Kepala Bappebti menerbitkan tanda daftar calon Pedagang Fisik 
Aset Kripto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja. 

(6) Tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud 
pada ayat lima (5) wajib diperoleh paling lambat pada tanggal 29 Mei 
2020.

(7) Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto 
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, dan 
peraturan dan tata tertib yang dimiliki; 

b. berkomitmen untuk membuka akses terhadap seluruh sistem yang 
dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan 
hak akses untuk membaca (read only);

c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk 
pengembangan perdagangan Aset Kripto; 

d. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan 
perdagangan Aset Kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih 
lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti; dan 

e. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan 
Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain. 

(8)  Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya 
selama masa periode pendaftaran wajib memperhatikan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada 
status perorangan dan dilarang bagi badan usaha; 

b. wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang 
ditetapkan oleh Bappebti; dan 

c. tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh calon 
Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya. 

(9) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh identitas 
Pelanggan Aset Kripto yang telah terdaftar sebelum melakukan 
pendaftaran sebagai calon Pedagang Aset Kripto.

(10) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh Wallet 
yang dikelola sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Pedagang 
Fisik Aset Kripto.
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