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Banyak hal harus dilakukan untuk terus memajukan ketiga bidang tersebut. Di
bidang Sistem Resi Gudang (SRG) Bappebti terlibat dalam webinar bersama
Indef (Institute for Development of Economics and Finance), sebuah lembaga
kajian ekonomi dan keuangan, membahas tema Reaktualisasi Sistem Resi
Gudang. Tema ini kami angkat sebagai tulisan dalam rubrik Berita Utama edisi
kali ini. Sistem Resi Gudang terus menerus diperbaiki dan dikembangkan karena
manfaatnya juga semakin dirasakan, tidak hanya oleh kalangan petani dan
nelayan ataupun peternak, tetapi juga membawa dampak positif lebih luas ke
kalangan industri. Karena melalui SRG industri bisa memperoleh pasokan bahan
baku yang diperlukan. Selain itu bank sebagai lembaga pemberi pinjaman juga
memperoleh manfaat dari perputaran dana pinjaman yang disalurkan melalui
Sistem Resi Gudang ini.
Dalam situasi pandemi Covid, kami bersyukur diberi kesempatan melalukan
wawancara khusus dengan Kadjatni, Ketua Badan Arbitrase Perdagangan
Berjangka Komoditi (BAKTI) mengenai kiprah BAKTI dalam menghadapi
perkembangan perdagangan berjangka yang pesat belakangan ini.
Pembaca yang budiman, simak juga Aktualita yang menginformasikan
perkembangan terakhir perdagangan komoditi dan perdagangan pada umumnya,
serta Agenda Foto yang memberi informasi kepada Anda tentang kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bappebti. Pada rubrik Analisis kami hadirkan tulisan menarik
tentang kripto yang belakangan ini banyak menyedot minat investor. Jangan
lewatkan tulisan-tulisan menarik lainnya. Selamat membaca.
Pembaca yang budiman, semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi
manfaat bagi Anda. Kepada Anda 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: Indrasari Wisnu Wardhana, Redaktur: Tuti Prahastuti,
Penyunting/Editor:
Sentot
Kamaruddin,
Muflihah
Widiyani,
Apriliyanto, Fotografer: Gita Regina Napitupulu, Hendra Gunawan,
Sekretaris: Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, di tengah suasana pandemi
Covid-19 Bappebti terus bergerak untuk mencari terobosan-terobosan dalam
melaksanakan tugas yang diemban yakni dalam bidang perdagangan berjangka
komoditi yang meliputi Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Berjangka Komoditi
dan Pasar Berjangka Komoditi.
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Mencari Jalan
Pembaruan SRG
Indrasari Wisnu Wardhana
Kepala Bappebti

Sistem Resi Gudang (SRG) selalu menarik
untuk dibahas. Dalam berbagai kesempatan
program yang dijalankan oleh Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan ini selalu menjadi
topik menarik, karena di dalamnya terkandung
semangat menyejahterakan petani/nelayan/
peternak. Juga semangat untuk memajukan
perdagangan komoditi dan mencari pola
perdagangan yang efisien. Namun demikian,
berbagai kritik juga dilontarkan terhadap
pelaksanaan SRG yang dianggap berjalan
tidak sesuai harapan. Sebagian pihak lain
melihat secara positif SRG ini dengan memberi
saran dan masukan, sebagaimana kita bisa
menyimaknya dalam webinar “Reaktualisasi
Sistem Resi Gudang” yang dilakukan oleh Indef
dan Bappebti.
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P

embahasan mengenai Sistem Resi Gudang selalu
menarik untuk dicermati dan diikuti. Terakhir ini
Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) bersama Bappebti (Badang Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian
Perdagangan, menggelar seminar virtual dengan tema
“Reaktualisasi Sistem Resi Gudang (SRG)”, yang
diselenggarakan pada Selasa (25/5). Kepala Bappebti
Indrasari Wisnu Wardhana yang menjadi
narasumber pertama webinar mengungkapkan bahwa
SRG sudah lama dilaksanakan berdasarkan UU nomor
9 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU
nomor 9 tahun 2011. Pelaksanaan SRG ini didukung
oleh peraturan lainnya, diantaranya PP nomor 36 tahun
2007 yang telah diubah dalam PP nomor 70 tahun 2013,
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 14
tahun 2021 dan Peraturan Menteru Keuangan nomor
171/PMK 05/ 2009 tentang skema subdisi SRG.

Per definisi disebutkan bahwa Sistem Resi Gudang
(SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian
transaksi Sistem Resi Gudang. Sedang Resi Gudang
adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang
disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola
Gudang. “Sistem Resi Gudang ini sudah lama. Tapi
memang kita perlu reaktualisasi SRG ini. Karenanya
kita perlu meningkatkan lagi kegiatan SRG,” kata Kepala
Bappebti. Pada awalnya memang SRG menyasar pada
para petani dan komoditi pertanian, seperti gabah, beras,
gambir dan sebagainya. Namun pada perkembangan
selanjutnya komoditi yang tercakup dalam Sistem Resi
Gudang menjaid lebih luas, termasuk komoditi industri
seperti gula dan juga komoditi pertambangan semisal
timah. “Manfaatnya SRG sekarang ini tidak hanya
terbatas untuk petani, tapi juga bisa untuk kalangan
industri dan eksportir,” kata Kepala Bappebti Wisnu
Wardhana. Eksportir yang sudah memanfaatkan SRG
adalah untuk komoditi rumput laut yang berpusat
di Makassar, Sulawesi Selatan, dimana eksportir
memanfaatkan skema pinjaman bank dengan jaminan
komoditi rumput laut yang disimpan di gudang SRG.
Soal skema pinjaman bank ini, dalam Sistem Resi
Gudang bank mengenakan bunga pinjaman sebesar
6 persen per tahun. Suku bunga ini lebih rendah dari
suku bunga pinaman pada umumnya. Namun demikian,
bunga sebesar itu juga masih dirasakan besar oleh para

petani, sehingga muncul usulan agar bunga pinjaman
dalam SRG bisa ditekan lebih rendah lagi. Bappepti,
sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bappebti Wisnu,
menilai bunga pinjaman 6 persen untuk komoditi
pertanian tampaknya perlu dilakukan penyesuaian.
Diharapkan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah
memungkinkan petani bisa lebih leluasa mengembalikan
pinjaman. Namun sebelum usulan itu diajukan, Kepala
Bappebti terlebih dahulu meminta agar para petani
juga meningkatkan disiplin dalam menjaga kadar mutu
komoditinya. “Bunga 6 persen itu memang masih terlalu
tinggi. Kita perlu bicara dengan Kementerian Keuangan.
Pihak bank sebenarnya mau memberlakukan bunga
yang lebih rendah, tapi mereka ingin lihat dulu
profesonalitas pengelolanya. Jadi, yang paling penting
adalah pengelola SRG-nya,” tambah Kepala Bappebti
Wisnu.
Wisnu mengakui bahwa yang paling sulit dalam
implementasi SRG adalah pada sisi pengelolanya.
Pengelola SRG tidak hanya seorang yang cakap dalam
hal administrasi dan manajemen gudang, tapi juga harus
memiliki jiwa wiraswasta. Pengelola SRG harus mampu
membaca situasi pasar dan juga menangkap peluang
untuk mengembangkan layanan SRG yang dikelolanya
hingga mencapai sukses.
“Kalau mereka hanya mengandalkan Bappebti atau
Pemda, tentu akan sulit sekali bisa berhasil. Kita di
Bappebti sudah mencoba melakukan peningkatan
pengelola gudang, namun masih pada hal teknis
mengelola gudang. Belum pada sisi kewiraswastaan
atau bisnisnya. Belum sampai bagaimana membangun
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Kelembagaan SRG
Tetap di Bappebti
Ekonom senior dari Indef yang juga guru besar pertanian
dari Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin,
menngungkapkan sejauh ini implementasi Sistem
Resi Gudang (SRG) masih belum optimal. Padahal
secara konsep SRG ini cukup positif untuk menopang
perekonomian. Tak hanya bisa menghidupkan sektor
pertanian, tapi juga berdampak positif ke sektor
pergudangan. “Selain itu, SRG juga jadi insentif bagi
tumbuhnya industri pergudangan dan usaha lain terkait
sistem resi gudang. Juga sebagai sarana pengendalian
stok pangan nasional dan komoditas strategis lain
yang efisien, serta instrumen penyaluran kredit bagi
perbankan dan alternatif pembiayaan sektor pertanian,”
ujar Bustanul.

jiwa enterpreunership. Kalau mereka punya jiwa
wiraswasta, tentu mereka akan bisa melihat peluang
lainnya,” kata Wisnu.

Dari sisi jenis komoditinya, sejak pertama kali diluncurkan
komoditi yang bisa dimasukkan dalam SRG terus
berkembang. Saat ini sudah 20 jenis komoditi yang bisa
dijadikan jaminan pinjaman dalam Sistem Resi Gudang.
Terakhir adalah ayam karkas beku, gula kristal putih
dan kedelai. “Jadi pemanfaatan SRG itu sangat luas
cakupannya. Sekarang bahkan ada ayam karkas beku
yang sudah jadi komoditi yang bisa disimpan dalam
gudang SRG. Penerapan SRG ayam karkas beku
ini untuk mengatasi keluhan peternak mandiri yang
mengeluh tidak ada tempat menyimpan ayam bekunya,”
kata Wisnu Wardhana.
Wisnu mengakui dari 20 jenis komoditi tersebut,
Bappebti belum berhasil dalam hal implementasi SRG
garam. Hal ini terkait dengan mutu garam rakyat yang
masih belum memenuhi persyaratan mutu garam yang
ditetapkan untuk bisa dimasukkan dalam gudang
SRG. “Di Madura saja 400 ribu ton garam yang belum
terserap. Itu karena masalah mutu. Sebab, gudang SRG
tidak bisa menerima garam yang di bawah standar.
Sementara garam produksi petani rata-rata KW-3.
Nah, saya sedang berpikir bagaimana kalau mereka
diberi bantuan alat refinery sederhana supaya bisa
meningkatkan mutu garamnya. Memang, pasti ada lostnya 20-30 persen dari KW-3 itu untuk kemudian bisa
disimpan di gudang SRG,” ungkap Kepala Bappebti.
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Foto: Bagian KIP

Menjelaskan tentang pemanfaatan SRG, Kepala
Bappebti menyatakan bahwa yang paling besar adalah
untuk komoditi gabah. Data Bappebti selama periode
2008-2021, menunjukkan pemanfaatan SRG untuk
gabah nilainya mencapai Rp483 miliar, kemudian kopi
Rp161 miliar, beras Rp136 miliar, rumput laut Rp102
miliar dan Timah sekitar Rp79 miliar.

Dengan 20 jenis komoditi dan sebaran gudang SRG
di berbagai daerah di Indonesia, manfaat Sistem Resi
Gudang jadi luar biasa jika bisa diimplementasikan
dengan benar. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala
Bappebti, SRG bisa digunakan untuk alteratif
pembiayaan oleh petani, pedagang, industri, eksportir
melalui mekanisme manajemen stok tunda jual.
Diharapkan melalui SRG ini nantinya terjadi efisiensi
di lantai perdagangan, sehingga harga lebih stabil dan
stok komoditi lebih terjamin.

SRG sendiri sejauh ini paling banyak mentransaksikan
komoditi gabah, kemudian disusul kopi, dan beras. Data
selama tiga tahun terakhir (2018-2020) untuk komoditi
gabah dari 3.047 resi gudang yang telah diterbitkan
terdapat volume gabah mencapai 89.546,78 ton atau
senilai Rp483,02 miliar, dengan pembiayaan bank
mencapai Rp282,42 miliar.
Lebih jauh Bustanul Arifin menjelaskan bahwa sektor
pertanian (secara luas) bisa bertumbuh positif pada
kuartal pertama tahun 2021, yakni sebesar 2,95 persen
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi makro
yang justru mengalami kontraksi atau pertumbuhan
negatif sebesar -0,74 persen. Ini menunjukkan
pertanian bisa menjadi bantalan resesi ekonomi. Terkait
dengan Sistem Resi Gudang (SRG) komoditi pertanian
menjadi andalan dan melibatkan para pelaku yang luas,
tidak hanya petani dan nelayan tetapi juga pedagang,
eksportir dan pihak lain yang terlibat dalam prosesnya.
Sambil menunjukkan grafik data, Bustanul Arifin merinci,
komoditi tanaman pangan menunjukkan pertumbuhan
positif yang paling besar yaitu 10,32 persen, peternakan
2,48 persen, perkebunan 2,17 persen, hortikultura 3,02
persen. Sedangkan perikanan tumbuh negatif sebesar
-1,31 persen.

Bustanul Arifin
Guru Besar
Pertanian Unila

Sebagaimana telah dikemukakan juga oleh Kepala
Bappebti, komoditi beras dan gabah merupakan volume
terbesar dalam perputaran Sistem Resi Gudang (SRG).
Untuk beras harga mengalami tekanan pada saat musim
panen yaitu bulan Maret sampai April. Sementara harga
tertinggi terjadi ketika petani menjalani masa tanam
antara bulan Desember hingga Januari. Melihat kondisi
itu maka SRG akan efektif pada bulan April-Mei dan
saat seperti itu petani lebih baik menyimpan beras yang
diproduksinya ke gudang SRG. Dengan menyimpannya
di gudang SRG maka petani akan memperoleh pinjaman
untuk membiayai kegiatan produksinya dan keperluan
hidup lainnya, sambil menunggu harga membaik
kembali.
Terkait Reaktualisasi SRG, supaya bisa berjalan efektif
Bustanul mengemukakan beberapa hal yang harus
dilakukan. Di antaranya, komitmen dukungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah; sarana dan prasarana
gudang SRG yang memadai; SDM pengelola gudang
yang kompeten dan mandiri; akses pada lembaga uji
mutu produk; ketersediaan dan akses perbankan dan
lembaga keuangan. Selanjutnya, perlu adanya lembaga
penjamin SRG; adanya kepastian pembeli (standby
buyer); dan ekspektasi pendapatan (nilai tambah) bagi
pemilik dan pembeli.
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Harus Ada
Standby Buyer
Selain itu, Bustanul juga menyoroti perlu ada
kelembagaan yang ideal bagi SRG Indonesia. Untuk itu
ia menekankan kelembagaan ideal SRG tetap berada
di bawah Bappebti. Sebab, SRG merupakan salah satu
trisula dari kelembagaan lindung nilai bersama-sama
Pasar Lelang Komoditi dan Bursa Berjangka. Pada
bagian akhir pemaparannya Bustanul menegaskan,
“Sistem Resi Gudang harus memberi nilai tambah.
Kalau tidak maka sistem ini jadi tidak menarik,” kata
Bustanul Arifin.

Ekonom Senior Indef, Aviliani, mengusulkan agar
konsep Sistem Resi Gudang diperbaharui dengan
adanya jaminan standby buyer (pembeli akhir) dan
dukungan pembiayaan SRG. Seperti diketahui, petani,
nelayan dan peternak dalam SRG merupakan rantai
penyedia bahan baku. Dari segi bisnis, perusahaan
yang menginginkan bahan baku yang terkait komoditi
pertanian memerlukan keberlangsungan ketersediaan
bahan baku dan juga memenuhi standardisasi. Karena
itu dalam proses produksi sifatnya kontinu tidak boleh
ada bahan baku yang tersendat. Sebab jika pasokan
bahan baku tersendat maka proses proses produksi
dalam industri tersebut akan terganggu. “Selalu saya
katakan harus ada pembeli akhir. Dalam SRG juga
harus ada yang beli,” ujar Aviliani.
Selama ini, Sistem Resi Gudang (SRG) yang dinilai
sukses adalah SRG yang memiliki pembeli akhir yakni
Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk komoditi gabah
dan beras, karena ada harga patokan, sudah tidak ada
masalah lagi. Sebab berapapun hargaya akan diserap
oleh Pemda dan dibeli dengan harga patokan. Gabah
dan beras sangat diperlukan karena merupakan bahan
pokok yang harus tersedia dengan harga yang terjangkau
oleh masyarakat. “Tapi komoditi lainnya yang jadi bahan
baku industri, belum ada jaminan akan dibeli. Karena
itu sisi bisnis SRG harus diperbarui,” tambah Aviliani.
Faktor kedua dari sisi bunga, dimana KUR (Kredit Usaha
Rakyat) konsepnya bunga subsidi one for all (satu KUR
untuk semua bidang). Menurut Aviliani, semestinya
kredit untuk komoditi harus dibedakan, tidak dipukul
rata. Pinjaman untuk komoditi harus lebih rendah dari
sektor perdagangan. “Bunga 6 persen yang diberikan
pada sektor komoditi sebaiknya harus lebih rendah, di
bawah 6 persen,” kata Aviliani. Sekarang ini 60 persen
KUR diserap oleh sektor perdagangan yang tidak
berbasis komoditi. Karena itu, menurut Aviliani, konsep
KUR-nya juga harus diperbaiki.
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Pekerjaan rumah terbesar untuk meningkatkan
aktualisasi SRG berada di Kementerian Keuangan
terkait KUR. “Menurut saya PR-nya bukan di Bappebti
atau Kementerian Perdagangan tetapi PR-nya ada di
pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan yang terkait
dengan konsep KUR-nya,” katanya. Ia juga menyarankan
subsidi kepada petani tidak diberikan dalam bentuk
pupuk, tetapi melalui harga di tingkat pembeli akhir
produk petani, atau melalui subsidi suku bunga KUR

5

Faktor SRG
Berkelanjutan

Gagasan untuk melakukan reaktualisasi Sistem Resi
Gudang (SRG) yang disampaikan Indef disambut baik
oleh Bappebti sebagai langkah untuk meningkatkan
kinerja SRG. Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan
SRG dan PLK Bappebti, Widiastuti, menyatakan
untuk melakukan reaktualisasi Sistem Resi Gudang
maka kelembagaan petani memang harus diperkuat
sebagai kunci keberhasilan.
Selanjutnya Widiastuti mengemukakan ada 5 faktor
dalam pelaksanaan SRG yang berkelanjutan, yakni :
1. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah,
dan keterlibatan aktif kelembagaan yang terkait
dengan SRG seperti lembaga uji mutu, perbankan dll
2. Pengelola gudang yang mandiri dan profesional
dalam menjalankan SRG. Dalam hal ini pengelola
gudang mampu melakukan diversifikasi maupun
integrasi usaha di bidang SRG dan jasa lainnya,
menjalin pola kemitraan dengan produsen/petani dan
konektivitas dengan pasar/standby buyer
3. Dukungan infrastruktur baik tahap budidaya, panen,
pasca panen sampai pemasaran (termasuk sarana
pengolahan, udang, infrastruktur transportasi dll)
4. Adanya jaminan jaringan pemasaran untuk komoditi
dalam SRG (off taker/standby buyer)
5. Kelembagaan petani/nelayan yang sudah terbentuk
cukup kuat di sentra produksi/lokasi gudang

yang lebih rendah. Dengan cara ini diyakini dapat
mengurangi risiko penyimpangan dalam penyaluran
bantuan pemerintah. “Saya rasa lebih bagus begitu,
sehingga tidak terjadi penyimpangan yang selama ini
sering terjadi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian
kecil di antara faktor hulu hingga hilir sektor pangan itu.
Jadi, kalau kita bicara reaktualisasi tanpa mengubah
konsep total, saya rasa ini tidak akan jalan,” ujarnya.

Dalam webinar ini juga ada pendapat yang menyatakan
bahwa SRG telah gagal total, seperti yang disampaikan
oleh Ketua Umum AB2TI (Asosiasi Bank Benih dan
Teknologi Tani Indonesia) Dwi Andreas Santosa.
Menanggapi hal ini Widiastuti mengakui memang
cukup banyak gudang yang tidak berjalan sebagaimana
diharapkan, karena berbagai hal. “Tapi kalau dibilang
gagal total, ya, tentu tidak. Dari 123 gudang kita
evaluasi, ada yang naik kelas,” jawab Widiastuti.
Kegagalan implementasi SRG di suatu daerah antara
lain disebabkan terjadinya perubahan pimpinan daerah
(bupati). Pergantian pimpinan daerah ini seringkali
berdampak pada putusnya pengelolaan SRG yang
sudah dirajut sebelumnya, karena bergesernya perhatian
dan fokus pimpinan daerah yang baru.
Untuk itu Bappebti terus melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan pimpinan daerah dimana SRG
dilaksanakan. Bappebti juga melakukan kerjasama
dengan berbagai pihak yang bisa mendorong
perkembangan SRG, misalnya dengan Aprindo
(Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) untuk bisa
menyerap produk-produk SRG, seperti beras, agar bisa
diserap di hypermart dan Indomart. “Dengan Aprindo
sudah berjalan, sehingga sudah ada standby buyer-nya.
Kepada gudang-gudang SRG kita terus push dan kita
lakukan perbaikan. Memang dari 123 gudang tersebut
ada juga yang sempat terhenti, karena berbagai masalah,
misalnya pengelola gudangnya tidak diperpanjang
lagi kerjasamanya dengan Pemda. Memang, dalam
implementasi SRG ini dukungan Pemerintah Daerah
adalah sangat besar,” tambah Widiastuti.
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Harga Timah Dunia
Gairahkan Timah
Dalam Negeri
M

emasuki tahun 2021 komoditi timah seperti
mengandung magnet karena harganya yang mulai
bersinar. Tercatat harga timah fisik murni batangan di
Jakarta Futures Exchange (JFX) berhasil menembus
harga tertinggi pada tanggal 10 Mei 2021, mencapai
USD33.100 per ton. Saat yang sama, harga timah
di LME (London Metal Exchange) tercatat di posisi
USD33.097. Sementara di KLTM (Kuala Lumpur Tin
Market) bertengger pada posisi USD30.250 per ton.
Peningkatan harga timah di JFX ini terjadi sepanjang
awal tahun 2021. Pada bulan Januari harga timah berada
di level USD20.075 per ton, dan sampai bulan April
berada di posisi USD28.665 per ton. Sebelumnya harga
timah fisik batangan di JFX sempat menembus harga
tertingginya di USD 32.500 per ton pada 6 Mei 2021.

Foto: Bag ian KIP

“Pergerakan harga timah ini merupakan hal yang
menggembirakan bagi ekosistem perdagangan timah
nasional. Seiring dengan mulai bergeraknya ekonomi
baik nasional maupun global, serta mulai bergeraknya
industri yang tentunya meningkatkan permintaan,” kata
Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka
Indonesia (Persero) dalam rilis, Selasa (11/5).
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Sementara itu bursa timah ICDX (Indonesia Commodity
and Derivatives Exchange) mencatatkan nilai transaksi
mencapai Rp2,4 Triliun pada kuartal pertama 2021
dengan volume transaksi timah mencapai 6.294 metrik
ton. Rata-rata harga timah ICDX pada kuartal I sampai
pertengahan April terpantau stabil pada rentang level
USD28.000 per ton. Angka ini merupakan angka capaian
rata-rata tertinggi sejak timah diperdagangkan melalui

Bursa ICDX. Peningkatan signifikan terjadi disebabkan
oleh fundamental timah yang kuat sehingga mendukung
harga timah untuk bergerak lebih tinggi.

timah akan menjadi pondasi kuat untuk harga timah
dapat melanjutkan tren kenaikan pada 2021,” tambah
Bambang Setioso.

Harga perdagangan timah Bursa ICDX yang sempat
menyentuh USD29.450 per ton pada Maret 2021
menjadi referensi harga timah dunia, yang tentunya akan
menguntungkan seluruh elemen perdagangan timah
Indonesia. “Harga rata-rata timah Bursa ICDX lebih
tinggi dibandingkan London Metal Exchange (LME)
dan Kuala Lumpur Tin Market (KLTM), tentunya ini
akan berdampak positif terhadap peningkatan ekspor”,
ujar Bambang Setioso kepala tim logistik ICDX Group.

Pergerakan positif harga timah juga terpantau dengan
membaiknya performa saham PT Timah Tbk (TINS) di
bursa efek, dimana perusahaan berhasil membukukan
laba bersih senilai Rp10,34 miliar. Realisasi ini
berbanding terbalik dari kondisi pada kuartal pertama
2020, dimana TINS mencatat kerugian bersih Rp412,85
miliar. Namun dari segi pendapatan, TINS membukukan
pendapatan senilai Rp2,44 triliun atau turun 44,78
persen dari pendapatan di periode yang sama tahun
2020 yang mencapai Rp4,42 triliun.

Membaiknya harga timah tahun 2021 ini disebabkan
permintaan yang semakin meningkat, sejalan dengan
kembali normalnya operasional perusahaan elektronik
dan manufaktur global yang membutuhkan timah
sebagai bahan baku semikonduktor dalam perakitan
barang elektronik dan robotik, mobil elektrik, baterai
serta infrastruktur energi. Hal ini menjadi peluang yang
perlu dimanfaatkan sebaik-sebaiknya.
Kebutuhan akan timah juga sangat bergantung pada
Indonesia yang merupakan salah satu pusat produksi
dan eksportir timah terbesar ke pasar global. Korea
Selatan, Singapura, India, Taiwan, Belanda dan
Jepang merupakan 6 negara tujuan ekspor terbesar
bagi timah Indonesia. Negara tujuan ekspor tersebut
merupakan negara-negara yang mendominasi industri
elektronik dan manufaktur dan membutuhkan timah
dalam skala besar untuk operasionalnya. “Prospek
permintaan yang meningkat dan keterbatasan pasokan

Turunnya topline TINS tidak terlepas dari turunnya
volume produksi dan penjualan timah. Produksi timah
pada kuartal pertama turun 63 persen menjadi 5.220
ton dan penjualan logam timah terkoreksi 66 persen
menjadi 5.912 ton. Corporate Secretary PT Timah,
Abdullah Umar Baswedan, mengatakan produksi dan
penjualan TINS yang turun ini disebabkan efek pandemi
Covid-19 yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi
kinerja produksi di tiga bulan pertama 2021.
Meski volume penjualan menurun, TINS mencatatkan
kenaikan harga jual rata-rata atau average selling
price (ASP) sehingga secara keseluruhan keuntungan
perusahaan meningkat. Tercatat, ASP Timah kuartal
pertama 2021 sebesar USD24.968 per metrik ton
(MT), naik 49,48 persen dari realisasi ASP per kuartal
pertama 2020 yang hanya USD16.703 per MT.
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PASAR BERJANGKA

Perdagangan
Fisik Emas Digital
Dengan Dua Jalur
Perdagangan
B

elakangan ini perdagangan emas digital semakin
diminati masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah
harga emas fisik yang menunjukkan tren terus sejak
tahun lalu. Selain itu juga karena dukungan pemerintah
melalui Bappebti Kementerian Perdagangan yang sudah
mengeluarkan regulasi tentang perdagangan fisik emas
digital, sehingga memberikan rasa aman kepada investor
yang menaruh dana mereka pada aset ini. Di antaranya
melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 119 tahun
2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar
Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan
Bappebti nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Kondisi pasar juga makin berkembang dengan masuknya
investor muda yang menyukai cara-cara digital dalam
bertransaksi. Emas digital juga dinilai lebih aman
dibandingkan produk konvensional. Sebab emas fisik
biasa umumnya diletakkan pada brankas yang masih
menyimpan potensi hilang, sementara emas digital tak
perlu brankas sehingga risiko hilang menjadi minimal.
Selain itu lembaga kliring berjangka juga menjamin dan
menyelesaikan setiap transaksi di pasar emas digital.
Mekanisme pasar fisik perdagangan emas digital yang
telah diatur oleh Bappebti, bisa dilakukan melalui Bursa
Berjangka atau melalui Pedagang Fisik Digital:
1. Matching di Bursa Berjangka
• Market Maker (Peserta) wajib menempatkan sejumlah
emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan sebanyak
20.000 gram atau 20 kg dimana 80% berupa emas
fisik sedangkan 20% setara kas;
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• Pengelola Tempat Penyimpan menginformasikan
kepada Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa
terdapat sejumlah emas atas nama Peserta (Market
Maker); LKB mencatat volume emas yang dititipkan
oleh Peserta (Market Maker);
• LKB menyampaikan informasi kepada Bursa
Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan
pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat
dijual;
• Peserta telah mulai dapat bertransaksi jual-beli emas
digital dengan menempatkan sejumlah dana pada
LKB. Apabila terjadi mutasi dana baik dari Peserta
(Non Market Maker) atau Peserta (Market Maker)
langsung melalui LKB;
• LKB menjalankan fungsi sebagai DvP (Delivery
versus Payment); LKB melakukan pencatatan
perpindahan transaksi jual-beli emas, termasuk
catatan keuangan.
• Apabila emas market maker yang disimpan di tempat
penyimpanan karena adanya transaksi sehingga
berkurang sebanyak 5 kg maka kewajiban market
maker untuk menambah emas yang disimpan dalam
tempat penyimpanan sebanyak 5 kg, sehingga emas
di tempat penyimpanan menjadi kembali 20 kg
seperti semula.
• Dalam hal Peserta ingin mendapatkan emas digital,
maka Peserta dapat memberitahukan kepada
Perantara Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital,
selanjutnya Perantara Perdagangan Pasar Fisik
Emas Digital menyampaikan kepada LKB. LKB akan

melakukan verifikasi kepemilikan emas dan kemudian
menerbitkan perintah pengeluaran emas dari
Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Peserta yang
pengirimannya melalui Jasa Pengiriman yang telah
bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan
dan LKB;
• Tempat penyimpanan emas wajib berada di wilayah RI
• Emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman
pihak ketiga;
• Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab
atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan.

2. Matching di Pedagang Fisik Emas Digital
• Pedagang fisik emas digital wajib menempatkan
sejumlah emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan
sebanyak 10.000 gram atau 10 kg dimana 75%
berupa emas fisik, sedangkan 25% setara kas;
• Pengelola Tempat Penyimpan menginformasikan LKB
bahwa terdapat sejumlah emas atas nama Pedagang
Fisik Emas Digital; LKB mencatat volume emas yang
dititipkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital;
• LKB menyampaikan informasi kepada Pedagang Fisik
Emas Digital bahwa jumlah fisik emas yang disimpan
pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat
dijual;
• Pelanggan telah mulai dapat bertransaksi jual beli
emas digital di pedagang fisik emas digital;
• Dana transaksi jual beli dari pelanggan langsung
masuk ke rekening terpisah atas nama pedagang fisik
emas digital yang dikuasai oleh LKB; Sekaligus juga
LKB menjalankan fungsi sebagai DvP (delivery versus
payment); LKB melakukan pencatatan perpindahan
transaksi jual beli emas;

•

Pedagang fisik emas digital melaporkan transaksi
jual beli kepada Bursa Berjangka dan sekaligus Bursa
Berjangka melakukan pengawasan atas pelaksanaan
transaksi tersebut;

• Apabila emas market maker yang disimpan di tempat
penyimpanan karena adanya transaksi berkurang
sebanyak 2,5 kg, maka kewajiban market maker
untuk menambah emas yang disimpan dalam tempat
penyimpanan sebanyak 2,5 kg, sehingga menjadi
kembali semula menjadi 10.000 gram atau 10 kg
emas;
• Bursa Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpan dan
Lembaga Kliring Berjangka saling berkoordinasi
dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas;
• Dalam hal pelanggan ingin mendapatkan fisik emas,
maka pelanggan dapat memberitahukan kepada
pedagang fisik emas digital, selanjutnya pedagang
fisik emas digital menyampaikan kepada LKB.
LKB akan melakukan verifikasi kepemilikan emas
dan kemudian menerbitkan perintah pengeluaran
emas dari pengelola tempat penyimpanan
kepada pelanggan yang pengirimannya melalui
jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan
pengelola tempat penyimpanan dan LKB;
• Tempat penyimpanan emas wajib berada di wilayah
RI;
• Emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman
pihak ketiga;
• Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab
atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan.
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Menteri Perdagangan
Lantik Kepala
Bappebti Dan
Pejabat Lainnya

Foto: Bagian KIP

AGENDA FOTO

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melantik 5
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 13 Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di Kantor Kementerian Perdagangan,
Jakarta, Senin (3/5). Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik
yakni Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),
Oke Nurwan sebagai Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,
Didi Sumedi sebagai Dirjen Pengembangan Ekspor
Nasional, Kasan sebagai Kepala Badan Pengkajian dan
Pengembangan Perdagangan, serta Syailendra sebagai
Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar
Lembaga.
“Pelantikan ini merupakan langkah Kementerian
Perdagangan meningkatkan kinerja di masa yang
penuh dengan segudang tugas dan tantangan berat
dengan tetap mengedepankan transparansi,” ujar
Mendag. Ia berharap para pejabat Kemendag untuk
selalu berkolaborasi, menjaga kekompakan, profesional,
berinovasi, serta menciptakan berbagai terobosan dalam
menjalankan tugas.
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AGENDA FOTO

Rapat Komite TPPU
Ekspor Komoditi
Sarang Burung Walet
Tumbuh Positif

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti akan
melakukan penyempurnaan dan menetapkan seluruh
peraturan baru atau amandemen peraturan terkait Anti
Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU/PPT) agar memenuhi seluruh rekomendasi FATF.

Foto: Bagian KIP

Wamendag Sambangi
Gudang SRG Gambir
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
mengunjungi gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Gambir
Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra
Barat, Jumat (21/5). Didampingi oleh Wakil Bupati
Kabupaten Lima Puluh Kota, Riski Kurniawan Nakasri,
serta Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan
Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Widiastuti, Wamendag
mengungkapkan pengembangan komoditi gambir masih
sangat prospektif, baik pasar domestik maupun ekspor.
Masalahnya, pengembangannya belum dibarengi dengan
peningkatan produktivitas maupun pendapatan petani.

Foto: Bag ian KIP

Melalui skema SRG diharapkan membantu petani
untuk mendapatkan harga tawar yang lebih baik dan
jaminan penyerapan pasar. Kemendag juga menekankan
pentingnya dukungan para kepala daerah dan Pemda
dalam implementasi SRG di daerah masing-masing
melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan SRG.
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Mendag Kunjungi
Sentra Pengolahan
Beras Terpadu

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi didampingi
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari
Wisnu Wardhana melakukan pertemuan dengan
Eksportir Sarang Burung Walet yang berlangsung di
Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (6/5i).
Pertemuan membahas perkembangan ekspor sarang
burung walet Indonesia.
Mendag mengatakan bahwa nilai ekspor SBW Indonesia
tumbuh positif selama pandemi Covid-19 yaitu sebesar
USD540,4 juta atau tumbuh 48,50% YoY. Sementara
pada Jan-Feb 2021, nilai ekspor SBW Indonesia sebesar
USD101,47 juta atau tumbuh 51,29% YoY. Daerah
utama asal ekspor sarang burung walet adalah DKI
Jakarta (31,53%), Jawa Timur (25,18%) dan Sumatra
Utara (11,29%) dari total ekspor tahun 2020.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi bersama Menteri
BUMN, Erik Tohir; Menteri Koperasi dan UKM, Teten
Masduki; serta Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto melakukan
kunjungan ke Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT)
Mitra Desa Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (23 Mei).

Mendag menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus
melakukan komunikasi dengan negara-negara importir
sarang bawang walet untuk menyelesaikan hambatan
ekspor melalui pertemuan bilateral dan perundingan
internasional lainnya.

SPBT Mitra Kebumen merupakan hasil sinergi antara Bank
Mandiri dan Pertamina dalam mendukung kewirausahaan
petani dan mewujudkan ketahanan pangan dan
kesejahteraan petani yang mulai beroperasi pada April 2021
Dalam pelaksanaannya, SPBT Mitra Kebumen dikelola
oleh PT Mitra BUMDes Nusantara yang memiliki kapasitas
produksi sekitar 3 ton/jam dan kapasitas gudang 1.500 ton
yang mengutamakan penyerapan gabah hasil petani sekitar
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peresmian
SPBT Mitra Desa Kebumen melalui penandatanganan
prasasti oleh Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri
Koperasi dan UKM, serta Bupati Kebumen.
Foto: Bagian KIP

Rapat membahas mengenai perkembangan persiapan dan
pelaksanaan Mutual Evaluation Financial Action Task Force
(FATF) Tahun 2021; penetapan Rencana Aksi Stranas
TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
Tahun 2021; serta upaya kerja sama seluruh instansi
anggota Komite TPPU dan pembentukan Satgas Statistik
guna mengatasi masalah terkait anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme.

Foto: Bagian KIP

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menghadiri
Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (7
Mei), ini berlangsung secara virtual.
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AKTUALITA

Bappebti Blokir
Lagi 137 Entitas
PBK Ilegal
Bappebti kembali menindak tegas
entitas
Perdagangan
Berjangka
Komoditi (PBK) ilegal. Bulan Mei 2021
ini sebanyak 137 domain telah diblokir,
terdiri dari 117 situs web, 12 akun
Instagram dan 8 akun Facebook.
Entitas ini diblokir karena tidak memiliki
perizinan dari Bappebti. Termasuk
yang diblokir adalah penawaran
investasi forex melalui penjualan robot
trading. Dengan
demikian,
sejak
Januari 2021 sudah 409 domain
yang telah diblokir.
Pemblokiran dilakukan bekerja sama
dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika. “Bappebti menerima
aduan dari masyarakat tentang adanya
penawaran investasi forex dengan
dalih melakukan penjualan robot
trading yang dilakukan Smartxbot
atau Smartx Net89 melalui internet.
Berdasarkan
pengawasan
dan
pengamatan, situs-situs web tersebut
melakukan penawaran
investasi
forex melalui penjualan paket-paket
robot dengan menggandeng pialang
berjangka luar negeri yang tidak
memiliki izin usaha sebagai pialang
berjangka dari Bappebti,” kata Kepala
Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana.
Langkah tegas ini diambil sebagai
upaya preventif agar tidak terjadi
kerugian masyarakat di kemudian hari.
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Menggembirakan,
Neraca Perdagangan
Tumbuh Positif
Situs-situs yang diblokir tersebut
menawarkan
penghasilan
pasif
(passive income) dan menjanjikan
keuntungan tanpa kerugian dalam
trading forex. Anggota diminta
membayar sejumlah dana sesuai
dengan paket yang ditawarkan untuk
membeli robot dan deposit dana
ke pialang berjangka luar negeri,
kemudian robot tersebut akan bekerja
secara otomatis, tanpa perlu analisis
dan open posisi secara langsung.
Paket-paket robot yang ditawarkan
biasanya terdiri dari paket Starter,
Trader, ProTrader, Executive Trader,
Tycoon Trader, Supreme Trader, atau
sejenisnya. Dalam kegiatan ini, para
pelaku menyalahgunakan legalitas
Surat Izin Usaha Perdagangan
Penjualan Langsung (SIUPPL) yang
dikeluarkan Kementerian Perdagangan.
“SIUPPL merupakan izin usaha untuk
melakukan kegiatan usaha penjualan
langsung, yaitu sistem penjualan
barang tertentu melalui jaringan
pemasaran
yang
dikembangkan
penjual langsung yang bekerja
atas dasar komisi dan/atau bonus
berdasarkan hasil penjualan kepada
konsumen di luar lokasi eceran.
Barang yang termasuk produk komoditi
berjangka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/

atau jasa dilarang dipasarkan melalui
sistem penjualan langsung,” ujar
Kepala Bappebti.
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan Bappebti,
M. Syist, mengungkapkan pihaknya
menemukan adanya penawaran e-book
mengenai perdagangan berjangka
atau tutorial membuat robot trading
dan produk perangkat lunak Expert
Advisor (EA) yang ditawarkan kepada
masyarakat melalui sistem Penjualan
Langsung, diantaranya Smartxbot atau
SmartxNet89. Penjualan dilakukan
dengan menggunakan SIUPPL atas
nama PT Simbiotik Multitalenta
Indonesia (SMI), dan ditampilkan
melalui situs web mereka. Namun,
saat rapat dengan Satgas Waspada
Investasi pada 27 April 2021,
Komisaris Utama PT SMI Andreas
Andreyanto menyatakan bahwa situs
web resmi yang dimiliki PT SMI hanya
https://ptsmi.id/. Jika ada situs web
lain, ditegaskan bahwa situs itu bukan
merupakan bagian dari PT SMI.

Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat neraca perdagangan pada
bulan April 2021 mengalami surplus
sebesar USD2,19 miliar, atau lebih
tinggi dari surplus Maret 2021
sebesar USD1,57 miliar. Kepala BPS,
Suhariyanto, mengungkapkan kinerja
positif neraca perdagangan pada
bulan April 2021 ini menggembirakan.
Sebab, hal ini diikuti dengan
peningkatan ekspor dan impor secara
tahunan.
Nilai ekspor pada bulan April 2021
tercatat sebesar USD18,48 miliar,
atau meningkat 0,69% dari bulan
Maret 2021 sebesar USD18,35 miliar.
Jika dibandingkan secara tahunan, nilai
ekspor pada bulan April 2021 juga
melesat tinggi 51,94% dibandingkan
April 2020 yang sebesar USD12,16
miliar. Nilai ekpor April ini juga
lebih tinggi dari April 2019 sebesar
USD13,07 miliar. Peningkatan ekspor
tersebut didorong oleh kenaikan harga
beberapa komoditi andalan Indonesia
dan adanya permintaan peningkatan
dari negara mitra dagang Indonesia.
Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas,
Okie Ardiastama, menyatakan kenaikan
harga komoditi andalan, seperti CPO
dan batubara, itu dapat mendongkrak
kinerja emiten komoditi. Tercatat, pada
pekan kedua bulan Mei 2021, harga
rata-rata CPO di Rotterdam tercatat

menguat hingga 155 persen dari yang
sebelumnya USD508 per MT atau
setara dengan Rp7.391.100 (kurs
Rp14.200) menjadi USD1.298 per
MT atau setara dengan Rp18.431.600
per MT (kurs Rp14.200) dibandingkan
periode yang sama secara y-o-y.
Kenaikan hampir dua kali lipat ini tentu
menggembirakan para petani dan
produsen minyak sawit.
Demikian juga dengan batubara yang
harganya pada
bulan Mei 2021
bertengger di level USD89,74 per
ton. Menguatnya harga batubara
ini didorong oleh meningkatnya
permintaan khususnya dari China.

Bappebti Cabut Izin
Usaha PT Pruton
Mega Berjangka
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
pada hari Jumat (28 Mei 2021) telah
mencabut izin usaha PT Pruton Mega
Berjangka sebagai pialang berjangka.
Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Bappebti Nomor
01 Tahun 2021 tentang Pencabutan
Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan
Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka.

Dijelaskan bahwa pencabutan izin
usaha tersebut dilakukan karena
PT Pruton Mega Berjangka tidak
melakukan langkah-langkah perbaikan
dalam jangka waktu selama 90
(sembilan puluh) hari sejak tanggal
pembekuan kegiatan usahanya.
Pencabutan izin usaha terhadap
PT Pruton Mega Berjangka ini tidak
menghilangkan
atau
menghapus
tanggung jawab perusahaan terhadap
tuntutan Nasabah atas segala tindakan
atau pelanggaran yang menimbulkan
kerugian
bagi
Nasabah
dan
kewajiban pembayaran denda terkait
keterlambatan penyampaian laporan
keuangan maupun laporan Direktur
Kepatuhan.
Dengan dicabutnya izin usaha PT
Pruton Mega Berjangka, maka
Bappebti juga mencabut seluruh izin
Wakil Pialang Berjangka pada PT
Pruton Mega Berjangka berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Bappebti
Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang
Berjangka PT Pruton Mega Berjangka.
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AKTUALITA

untuk menyerahkan proposal kepada
Kementerian Perdagangan sesuai
prosedur yang telah ditentukan.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin,
mengungkapkan harus ada sinergitas
lintas horizintal dan sinergitas antar
sektor antar daerah yakni Wakatobi,
Buton, Baubau, Buteng dan Busel
yang kesemuanya punya potensi
masing-masing.

Dengan IE-CEPA Peluang
Ekspor Indonesia ke Uni
Eropa Jadi Lebih Luas
Wakil Menteri Perdagangan Jerry
Sambuaga menyatakan negara-negara
EFTA, yakni Swiss, Norwegia, Islandia,
dan Liechtenstein, merupakan mitra
yang ideal untuk pembentukan CEPA.
Persetujuan IE-CEPA (IndonesiaEuropean Free Trade Association
Comprehensive Economic Partnership
Agreement) menjadi peluang bagi
Indonesia untuk meningkatkan ekspor
ke pasar Uni Eropa yang lebih luas
serta memiliki makna simbolis untuk
meningkatkan profil produk minyak
kelapa sawit (CPO) Indonesia secara
global.
Sebelumnya terdapat referendum IECEPA di Swiss terkait isu keberlanjutan
minyak kelapa sawit Indonesia. “Hasil
referendum tersebut menggembirakan
bagi Indonesia, karena mayoritas
masyarakat
Swiss
tetap
ingin
meratifikasi IE-CEPA, dan pada saat
yang sama mengonfirmasi diterimanya
produk minyak kelapa sawit Indonesia
sebagai produk yang berkelanjutan,”
ujar Wamendag Jerry.
Jerry menjelaskan bahwa salah
satu
kesepakatan
yang
paling
bermanfaat dalam IE-CEPA adalah
kesepakatan tarif bea masuk sebesar
0 persen. Berdasarkan kesepakatan
itu, Indonesia akan memeroleh
penghapusan 7.042 pos tarif dari
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Swiss dan Liechtenstein, 6.338 pos
tarif dari Norwegia, serta 8.100 pos
tarif dari Islandia.
“Dengan diimplementasikannya IECEPA, banyak produk Indonesia
dapat memasuki negara EFTA dengan
harga yang kompetitif dan diharapkan
para pelaku usaha dapat menangkap
peluang ini untuk meningkatkan
ekspor dan mendorong investasi,”
kata Wamendag.
Wamendag menambahkan, untuk
memfasilitasi dan membantu UKM
dalam rangka pemulihan ekonomi
Indonesia, Kementerian Perdagangan
juga memiliki program 1.500 UKM
Ekspor. Di sisi lain, pada Persetujuan
IE-CEPA juga terdapat skema
khusus untuk meningkatkan peran
dan peluang UKM melalui kerja
sama dan pengembangan kapasitas,
promosi bersama UKM, serta menjalin
kemitraan dengan mitra lokal.
Sementara itu, Dirjen Perundingan
Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris
Witjaksono, mengungkapkan payung
hukum untuk mengimplementasikan
Persetujuan
IE-CEPA
telah
ditandatangani oleh Presiden RI melalui
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021
pada 7 Mei 2021.

Kemendag Siap
Bantu Pembangunan
SRG di Baubau
Kementerian Perdagangan siap
membantu pembangunan gudang
Sistem Resi Gudang (SRG) dan
pasar rakyat di Kota Baubau, Sulawesi
Tenggara. Hal ini disampaikan Wakil
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
dalam ramah tamah dan jamuan makan
malam Pemkot Baubau bersama
Kementerian
Perdagangan
dan
Pangdam VII Hasanuddin, di rumah
jabatan Wali Kota Baubau, Rabu
(26/5).
Usulan
pembangunan
SRG
sebelumnya disampaikan Pemerintah
Kota Baubau melalui Sekda Baubau,
Roni Muhtar, saat kedatangan
Wamendag Jerry siang harinya.
Wamendag
Jerry
menyatakan
salah satu yang menjadi prioritas
Kementerian Perdagangan saat ini
adalah pasar dan SRG. Apalagi SRG
ini berada di bawah koordinasi dari
Kemendag melalui Bappebti, sehingga
pihaknya menyadari konsep SRG ini
sangat penting untuk masyarakat.
Selanjutnya
Wamendag
Jerry
mempersilahkan Wali Kota Baubau

Timah Tembus Harga
Tertinggi
Harga timah fisik murni batangan
di Jakarta Futures Exchange (JFX)
berhasil menembus level tertinggi
pada tanggal 10 Mei 2021, dengan
catatan harga USD33.100 per ton. Di
saat yang sama, harga timah di LME
(London Metal Exchange) tercatat
di posisi USD33.097, dan di KLTM
(Kuala Lumpur Tin Market) di posisi
USD30.250.
Meningkatnya harga timah di JFX ini
sebenarya telah terjadi sejak awal
tahun 2021, dimana sepanjang Januari
– April 2021 harga timah di awal tahun
berada di posisi USD20.075 per ton,
dan sampai dengan bulan April 2021
berada di posisi USD28.665 per
ton. Harga tertinggi timah fisik murni

batangan di Jakarta Futures Exchange
(JFX) terjadi di tanggal 6 Mei lalu, yaitu
USD32.500 per ton.
Direktur Utama PT Kliring Berjangka
Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi,
mengatakan, pergerakan harga timah
ini tentunya merupakan hal yang
menggembirakan bagi ekosistem
perdagangan timah nasional. “Seiring
dengan mulai bergeraknya ekonomi
baik nasional maupun global, serta
mulai bergeraknya industri yang
tentunya meningkatkan permintaan,
kami optimis transaksi timah di JFX
akan bergerak positif,” ujar Fajar
melalui siaran persnya, Selasa (11/5).
Saat ini di JFX terdapat dua skema
transaksi timah, yaitu untuk Transaksi
Luar Negeri (Ekspor) dan Transaksi
Timah Dalam Negeri. Untuk transaksi
timah luar negeri, telah berjalan sejak
pertengahan tahun 2019. Sedangkan
untuk Transaksi Timah dalam negeri,
baru berjalan di pertengahan bulan
Maret 2021. PT KBI sendiri bertindak
sebagai lembaga kliring dalam
transaksi di JFX.

Tambahan Subsidi
Untuk SRG
Bappebti
akan
mengusulkan
tambahan subsidi untuk Sistem Resi
Gudang (SRG), mengingat suku
bunga SRG yang berlaku sekarang,
yakni 6 persen/tahun, dinilai masih
terlalu tinggi. “Ini yang sedang kami
usahakan supaya bisa lebih turun lagi
dari 6 persen,” ujar Kepala Bappebti,
Indrasari Wisnu Wardhana, dalam
Webinar Indef bekerjasama dengan
Bappebti, Selasa (25/5).

Kepala Bappebti menyatakan suku
bunga bank merupakan salah satu
faktor yang bisa meningkatkan SRG.
Dengan bunga yang lebih rendah,
beban petani untuk mengembalikan
kredit bank yang dipinjamnya melalui
skema tunda jual dengan menyimpan
komoditinya di gudang SRG akan
lebih ringan. Dengan bunga pinjaman
yang lebih rendah diharapkan petani
memanfaatkan SRG untuk menunjang
kesinambungan produksi mereka.
Dalam webinar Indef ini Kepala
Bappebti juga meyinggung SRG
ayam karkas beku. Sebelumnya
peternak ayam kesulitan dalam
menyimpan komoditinya karena tidak
adanya gudang dengan fasilitas
pendingin (cold storage). Namun,
berkat kerjasama dengan beberapa
perusahaan seperti yang ada di Bekasi
dan Cianjur, Jawa Barat, gudang
berpendingin untuk ayam karkas
beku kini sudah tersedia. Dengan
menyimpan di gudang SRG yang
dilengkapi dengan teknologi pendingin
maka stabilitas harga dirasakan oleh
peternak ayam, karena saat harga
turun para peternak bisa menahan
ayam beku mereka dan kemudian
menjualnya pada saat harga sudah
membaik lagi.
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T
WRS Saves Gambier
Price in West Sumatra

T

he Ministry of Trade encourages the implementation
of the Warehouse Receipt System (WRS) to
increase the trade commodities of Gambier (Uncaria
Gambier Roxb) in the Limapuluh Kota Regency on West
Sumatra.
According to Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga,
the production and marketing of Gambier commodities
in the Limapuluh Kota Regency are quite plentiful, so it
is considered very potential.
“By applying Warehouse Receipt System, not only the
trade of Gambier commodities increased as well as
economic growth from Limapuluh Kota Regency,” Jerry
said when reviewing Gambier commodity warehouses
in Nagari Sarulamak, Harau District, West Sumatra,
Friday (21/5),
With the existence of WRS, farmers do not have to sell
their harvest immediately when the prices are going
down. Because they can save it in the warehouse until
the price turns back profitable.
“WRS has the potential to be an instrument in
supporting control of stock availability and stability of
food commodity prices. WRS can be an alternative
instrument in supporting commercial and distribution,”
said Jerry.
The Ministry of Trade through the Special Allocation
Fund called DAK has built two WRS storehouse in the
Limapuluh Kota Regency, namely in Nagari Sarulamak,
Harau District in 2014, and at Nagari Mount Malintang,
Pangkalan Kotobaru District in 2017. The two
storehouses of WRS can accommodate the results of
gambier farmers are 3 thousand tons.
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WRS is a government program regulated in Law Number
9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System.
The Ministry of Trade also have issued a Regulation of
the Minister of Trade Number 33 of 2018 concerning
Goods and Requirements Goods that can be stored in
the warehouse. 18 commodities can be stored, namely
grains, salt, rice, gambier, corn, tea, coffee, copra,
cocoa, tin, chilli, onions, rubber, fish, seaweed, nutmeg,
rattan, and frozen chicken.
“One of many WRS benefits, do not need a bank to
conduct a feasibility study. This has become a fixedguarantee. Of course, to join the warehouse receipt
system there are terms and conditions, at once the
products must be of high quality,” Wamendag said.
Deputy Regent of Limapuluh Kota Regency Rizki
Kurniawan Nakasari revealed his appreciation for the
Ministry of Trade and their commitment to guarding
WRS to help farmer welfare.
He revealed, Gambier was one of the superior
commodities, around 75 per cent of world needs are
supplied from the Limapuluh Kota Regency.
“The most demand is indeed for export as a raw material
for the textile and pharmaceutical industry,” said Deputy
Regent Rizki.
In the condition of the normal price, gambier production
in Limapuluh Kota Regency can reach 1,000-1,500
tons per month. But when prices go down, production
only reaches 400 tons per month.
At present, Gambier’s biggest export market share
in India. The temporary lock-down because of the
pandemic Covid-19 in India causes prices to decline.

“CoFTRA has received complaints from the public
regarding the existence of a forex investment offer under
the pretext of selling robots trading by Smartxbot or
Smartx Net89 via the internet,” he explained.

The head of CoFTRA, Indrasari Wisnu Wardhana said,
the blocking includes forex investment offers through
the sale of robots trading.

Based on supervision and observation, these websites
offer forex investment through the sale of robotic
packages by cooperating with foreign futures brokers
who do not have business licenses as futures brokers
from CoFTRA.

Thus, since January 2021, 409 website domains
have been blocked. The blocking was carried out in
collaboration with the Ministry of Communications and
Informatics.

As a preventive measure to prevent losses in the
community in the future, CoFTRA has asked the Ministry
of Communications and Informatics to block these
websites.

Ministry of Trade Records
Porang Exports Up By 160
Percent

D

eputy Minister of Trade Jerry Sambuaga revealed
that the realization of exports of porang (stink lily)
was US$1.52 million tons in January-February 2021.
The figure jumped by 160.72 per cent compared to the
same period last year.
Jerry explained that the export of porang aka
Amorphophallus muelleri in 2020 was recorded at US $
19.6 million. The number is up 23.53 per cent compared
to the 2019 position of around US$15 million.
Jerry explained that porang exports have always
increased in the last five years. It was noted that the
increase in exports from 2016-2020 was 40.19 per
cent. “One of the biggest export destinations was China,
equivalent to 67 per cent (of total porang exports),” said
Jerry.
Based on the data presented by Jerry, the value of
porang exports to China in 2020 was US$13.2 million.
In addition, Indonesia also exported porang to Thailand
with a value of US$2.7 million, Malaysia US$1.45
million, Vietnam US$732 thousand, and the Netherlands
US$439 thousand.
Several other destinations include Australia, Taiwan,
Russia, Singapore, Cambodia, South Korea, Japan, and
Canada.

Foto: Bagian KIP

F o t o : B agian KIP

he Ministry of Trade through the Commodity Futures
Trading Supervisory Agency (CoFTRA) blocked
137 domains consisting of 117 websites, 12 Instagram
accounts, and 8 Facebook accounts of entities in the
commodity futures trading sector (CFT) that did not
have a permit from CoFTRA.

F o t o : B agian KIP

CoFTRA Discloses Sales
of Robots Trading

In terms of origin, the porang were sent from East Java, Central
Java, North Sumatra, South Sulawesi, DKI Jakarta, Riau,
West Sumatra, West Java, Bali, West Kalimantan, Banten,
Aceh, Riau Islands, Yogyakarta and North Kalimantan.
Although the export value of porang continues to increase,
there are still some obstacles in the execution process. First,
Indonesia does not yet have its porang HS code. “Indonesian
business actors have been exporting with HS codes such as
HS 1212 9990 and 0714 1011. This has resulted in invalid
Indonesian porang export data,” he said.
Second, porang is considered not in line with the Food
Safety Law of the People’s Republic of China, so they are
not allowed to enter China starting June 1, 2020.
Currently, said Jerry, the government is compiling risk
assessments according to applicable regulations to be
submitted to the Chinese government. Then, the government
has also prepared quality assurance and safety for porang
through an export registration scheme or health certificate
for porang exports from Indonesia.
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Arbiter BAKTI
Bukan Orang
Dalam
I

ndustri perdagangan berjangka komoditi (PBK) semakin
dirasakan perkembangannya di Indonesia. Ditandai
dengan maraknya perdagangan multilateral dan sistem
perdagangan alternatif (SPA) di bursa berjangka serta
belakangan perdagangan aset kripto yang makin diminati
investor.
Sesuai dengan prinsip industri PBK yang high risk high
return, dalam tata kelolanya tidak jarang menimbulkan
percikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara
musyawarah mufakat. Maka pemerintah melalui Bappebti
menyediakan alternatif penyelesaian perselisihan melalui
sarana yang tersedia di bursa berjangka maupun melalui
mekanisme penyelesaian keperdataan di pengadilan
negeri.

Buletin Bappebti: BAKTI sudah berdiri sejak 2008,
boleh diceritakan asal usulnya?
Kadjatni: Ya, BAKTI sudah 13 tahun usianya. Cuma
kami baru punya kantor sekarang ini. Sebelumnya
nebeng ke lembaga kliring, di JFX, numpang ke
Bappebti. Alhamdulillah, perlahan BAKTI punya
kantor sendiri di Graha Arda, Kuningan, Jakarta.

Kadjatni

Ketua BAKTI

BAKTI berdiri karena kesepakatan anggota yang
sekarang ada lima, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta
(BBJ); PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia
(BKDI); PT Indonesia Clearing House (ICH);
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (KBI);
dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi
Indonesia (ASPEBTINDO) mewakili pialang
berjangka dan pedagang penyelenggara SPA.
Ketua pertamanya adalah Pak Achmad Zen Umar
Purba. Ketika itu pengurus hanya tiga: Ketua, Sekjen,
dan Bendahara. Kemudian anggota mengusulkan
ada Wakil Ketua dan Dewan Pengawas.
BAKTI terus berbenah dengan memisahkan jabatan
pengurus dan arbiter (hakim) agar independensi
terjaga. Tidak boleh ada lagi rangkap jabatan
pengurus sekaligus sebagai arbiter.

Penyelesaian sengketa di bursa berjangka secara mediasi
menggunakan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAKTI) bisa menjadi pilihan forum penyelesaian
perselisihan yang disepakati dalam perjanjian oleh para
pihak.

Buletin Bappebti: Boleh diberi gambaran tentang
latar belakang aktivitas Anda sebelumnya? Selain
di BAKTI apakah masih aktif di perusahaan pialang
berjangka?

Bagaimana BAKTI menjalankan tugasnya sebagaimana
diatur UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa? Untuk menjawabnya,
Tim Buletin Bappebti mewawancarai Ketua BAKTI,
Kadjatni secara virtual beberapa waktu lalu. Berikut
petikannya:

Kadjatni: Latar belakang saya adalah ilmu hukum.
Tahun 2000 saya kerja di PT Monex Indonesia.
Kemudian 2005 saya ditarik jadi GM di Graha Artha
Berjangka. Lalu tahun 2009 saya menjadi Direktur
Compliance PT Asia Trade Point Futures. Dari sana
saya menjadi konsultan di PT Didi Max Berjangka.
Selanjutnya saya diminta oleh Dewan Pengawas
dan Anggota untuk menjadi Ketua BAKTI.
Buletin Bappebti: Sengketa PBK apa saja yang
ditangani oleh arbiter BAKTI?
Kadjatni: Sepanjang dalam perjanjian pilihan
penyelesaian sengketanya di BAKTI, berarti akan
kami tangani. Kendati demikian, meskipun tidak
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diperjanjikan, sepanjang kedua belah pihak setuju
menyelesaikan sengketa di BAKTI itu pun tidak
masalah.
Buletin Bappebti: Bagaimana menjaga
independensi para arbiter dalam menangani
kasus?
Kadjatni: Ada usulan arbiter bukan orang dalam, tetapi
pihak luar yang ahli dalam bidang perdagangan
berjangka komoditi (PBK) minimal selama 15 tahun.
BAKTI kemudian melakukan rekrutmen untuk
arbiter. Dari 10 pelamar hanya 1 yang layak. Kita
rekrutmen lagi, dari 12 pelamar cuma 2 yang lolos.
Nah, sekarang dari 21 arbiter yang ada, 3 arbiter
berasal dari industri PBK.
Kita pun membuat ketentuan jangan sampai hakim
arbiter itu mewakili perusahaannya. Hakim yang
berasal dari perusahaan PBK kita masukkan ke
dalam (aturan) Anggaran Dasar. Sepanjang dia
menangani kasus di luar perusahaan tempatnya
bekerja, itu diperkenankan. Tapi kalau kasus yang
ditangani menyangkut perusahaannya, maka yang
bersangkutan tidak bisa menjadi arbiter untuk kasus
itu.
Buletin Bappebti: Sudah ada berapa arbiter di
BAKTI?
Kadjatni: BAKTI sekarang punya 21 orang arbiter
dengan pengalaman luas dan mumpuni di
bidangnya. Semua arbiter ada CV-nya di website
BAKTI. Pemohon dan termohon yang ingin beracara
di BAKTI masing-masing bisa menunjuk arbiter
yang dipercaya. Kemudian dua arbiter yang dipilih
itu menunjuk satu arbiter lagi sebagai ketua majelis.
Jadi setiap kasus pada umumnya ditangani 3 arbiter.
Dalam struktur pengurus dan arbiter itu sejajar,
namun terpisah. Jadi istilahnya partner kerja
independen.
Buletin Bappebti: Berapa lama Bakti menangani
kasus sengketa?
Kadjatni: Untuk setiap kasus Bakti biasanya bersidang
5 kali dengan waktu maksimal penyelesaian 180
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hari berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tapi
pada umumnya 120 hari sudah selesai diputuskan.
Putusan arbiter bisa saja mengabulkan sepenuhnya,
atau sebagian tuntutan pemohon dengan melihat
fakta-fakta persidangan serta keterangan saksi ahli
dari Bappebti. Yang dimaksud dikabulkan sebagian,
bisa 50 persen, 70 persen dan seterusnya.
Buletin Bappebti: Berapa banyak kasus yang
ditangani Bakti per tahunnya?
Kadjatni: Rata-rata 3 sampai 4 kasus per tahun
terhitung sejak tahun 2018. Untuk tahun 2021 ini
BAKTI baru menangani satu kasus. Namun demikian
yang sudah datang mengadu ke BAKTI sudah 4-5
orang.
Kalau saya melihat kecenderungannya bulan depan
akan ada yang masuk lagi 2 kasus sengketa PBK.
Itu pun sepanjang kedua pihak yang bersengketa
kemudian ingin penyelesaian secara musyawarah
mufakat tidak ada masalah.
Tapi kalau di BAKTI penyelesaian sengketa itu
berbayar bukannya gratis. Prosedurnya pun tidak
mudah dan diatur oleh Peraturan Bappebti.
Buletin Bappebti: Bagaimana prosedurnya?
Kadjatni: Bila ingin diselesaikan lewat arbitrase BAKTI,
maka pemohon kirim pengaduan dulu ke Bappebti.
Bappebti punya waktu dua hari untuk menelaah
kasus tersebut layak atau tidak diteruskan. Bila
dinilai layak, kasus tersebut dimediasi dulu dengan
pialang untuk mencapai musyawarah mufakat. Di
pialang prosesnya 21 hari paling lambat. Kalau
tidak tercapai kesepakatan di pialang, maka kasus
akan dinaikkan ke bursa berjangka untuk ditangani
mediator.
Bila di bursa pun tidak tercapai kesepakatan,
Bappebti akan melihat unsur pidananya. Untuk
keperdataannya pilihannya ada dua: diselesaikan
di Pengadilan Negeri atau lewat arbiter BAKTI.
Biasanya bursa menyarankan diselesaikan di BAKTI.
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Di BAKTI pemohon boleh menunjuk salah satu dari
21 arbiter yang ada. Itu pun sebelum diputuskan
oleh arbiter tetap diupayakan perdamaian sampai
sidang terakhir.
Buletin Bappebti: Berapa nilai sengketa yang
ditangani BAKTI?
Kadjatni: Berdasarkan aturan Bappebti, untuk
penyelesaian sengketa PBK dengan investasi yang
nilainya di bawah Rp10 juta atau disebut Customer
Due Diligence (CDD) sederhana, ditangani oleh
arbiter tunggal. Investasi di bawah Rp10juta ini kan
untuk mengakomodasi para milenial Mekanisme
pilihan arbiternya, bila di antara pemohon dan
termohon saling tidak cocok siapa arbiter yang
ditunjuk, maka pengurus Bakti yang memutuskan.
Kalau dilihat dari kasusnya, ternyata nggak ada
kasus mikro yang ditangani, umumnya sengketa di
atas Rp200 jutaan, ada yang 1-2 miliar bahkan lebih
besar lagi.
Jadi transaksi mikro yang ditawarkan pialang resmi
umumnya untuk mengimbangi yang produk mikro
dari pialang asing ilegal.
Buletin Bappebti: Apa contoh kasus yang selesai
dimediasikan?
Kadjatni: Ada yang dimediasi oleh BAKTI, ada
yang selesai mediasi di tingkat pialang dengan
musyawarah mufakat. Saya kira pialang ngga mau
dapat ‘surat cinta’ dari Bappebti. Yang membedakan
penyelesaian sengketa di pialang, di bursa,
dibandingkan dengan di BAKTI salinan putusan
ditembuskan ke pengadilan negeri sehingga punya
kekuatan hukum dan eksekusi. Sementara di pialang
itu hanya penyelesaian yang bersifat musyawarah
dan mufakat
Buletin Bappebti: Bagaimana Anda melihat
fenomena perdagangan berjangka saat ini, dimana
transaksi aset kripto meningkat tajam? Bahkan
pelaku di pasar berjangka melonjak lebih banyak
dibandingkan di pasar modal, yang utamanya
disebabkan oleh transaksi aset kripto.

Kadjatni: Soal aset kripto ada di anggaran dasar kami.
Kalau mau tangani yang berkaitan dengan aset
kripto, BAKTI selalu minta izin ke Dewan Pengawas.
Jadi, yang sudah BAKTI tangani sengketa sistem
perdagangan alternatif (SPA) dan sistem resi
gudang (SRG).
Sedangkan untuk sengketa perdagangan aset
kripto sepanjang para pihak ingin diselesaikan di
BAKTI, kita terima.
Saya sendiri lima tahun lalu pernah punya aset
kripto 5 lot di Ethereum. Saya beli di angka
Rp70ribu. Waktu itu karena harganya turun terus,
saya diamkan saja. Sekarang jadi puluhan juta, saya
menyebutnya duit boleh nemu lah itu, hahaha...
Jadi aset kripto ada pangsa pasarnya tersendiri, yaitu
untuk orang yang punya cash berlebih. Peraturan
Bappebtinya juga harus kenceng. Kalau didiamkan
nggak ada yang ngatur, ya susah nantinya. Jangan
seperti SPA dulu, kan lebih baik diatur.
Yang saya dengar dari Kepala Bappebti Pak Indrasari
Wisnu Wardhana waktu RDP dengan Komisi VI
DPR yang membahas soal Bitcoin, aset kripto perlu
diatur mekanisme pengawasannya secara berlapis
seiring dengan semakin maraknya perdagangan
komoditas ini. Sementara Bappebti sendiri telah
mengeluarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun
2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa
Berjangka.

Buletin Bappebti: Apa potensi risiko dari
peningkatan transaksi PBK saat ini? Bagaimana
BAKTI mempersiapkan diri, mengantisipasi
kemungkinan ada banyak pengaduan nasabah?
Kadjatni: Ya, transaksi PBK ini kan high risk high
return. Itu sebabnya BAKTI sebagai lembaga
arbitrase sejak awal saya persiapkan harus punya
Dewan Pengawas. Kemudian ada pemisahan
Dewan Pengurus dengan Arbiter. Tidak boleh
pengurus menjadi arbiter yang menangani sengketa.
Pemohon dan termohon silakan memilih sendiri
arbiter yang dipercaya. Semua akan diawasi oleh
kode etik.
Buletin Bappebti: Selain arbiter yang 21 orang,
berapa banyak SDM di BAKTI?
Kadjatni: Kami hanya punya 2 orang staf, 4 orang
pengurus dan 5 dewan pengawas. Ini karena
kasus yang kami tangani masih sedikit. Juga kan
menyangkut anggaran yang harus minta persetujuan
anggota.
Buletin Bappebti: Apa plus minus penyelesaian
melalui BAKTI?
Kadjatni: Penyelesaian sengketa melalui BAKTI
bersifat sekali dan mengikat tidak ada lagi
acara banding, kasasi atau peninjauan kembali.
Persidangan juga lebih fleksibel, tidak terlalu formal.

Bahkan, dalam kesempatan itu Pak Wisnu juga
mengatakan bahwa akhir tahun ini Bappebti
akan membuka bursa khusus terkait aset kripto
ini. Memang ada baiknya bursa ini dibuka karena
menyangkut perdagangan yang bisa bernilai
triliunan rupiah.
Kalau saya melihat dari BAKTI sepanjang hal itu ada
manfaatnya bagi perkembangan ekonomi negara
tentu bagus terutama kalau dilihat dari sisi pajak,
misalnya.
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PROFIL KOMODITI

ANALISIS

Perdagangan Aset
Kripto Legal, Asal
Terpenuhi Syaratnya

Stabilisasi
Harga Bawang
Merah dengan
SRG
B

awang merah (Allium cepa L.) adalah bumbu dapur
yang terdapat di hampir semua jenis masakan.
Pada umumnya, masakan Indonesia menggunakan
bawang merah sebagai penyedap. Tak heran di dapur
semua ibu rumah tangga, bawang merah selalu ada.
Di kalangan petani dikenal varietas bawang lokal atau
bawang Jawa dan bawang non lokal yang didatangkan
dari Philipina dan Thailand. Bawang merah diproduksi
dari hamparan lahan seluas 120.000 hektar, dengan
sebaran terluas terdapat di 10 provinsi yaitu Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan,
Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Bali, dan D.I
Yogyakarta.
Neraca kumulatif nasional bawang merah masih surplus,
meskipun memang masih banyak daerah yang minus.
Kawasan produksi bawang merah skala besar memang
belum merata di seluruh provinsi.
Khusus untuk Jabodetabek terdapat sekitar 18
daerah pemasok bawang merah meliputi Bandung,
Garut, Cirebon, Majalengka, Grobogan, Pati, Demak,
Temanggung, Brebes, Kulonprogo, Malang, Probolinggo,
Nganjuk, Pamekasan, Lombok Timur, Bima, Solok dan
Enrekang. Jumlah produksinya di bulan Mei-Juni 2020
mencapai 125.363 ton. Tahun ini produksi bawang
merah diproyeksikan akan naik menjadi 1,70 juta ton.
Saat ini harga bawang merah di kisaran Rp44 ribu
per kilogram. Harga bawang merah di tingkat petani
terendah tercatat Rp21 ribu per kg di Kabupaten
Malang. Sedangkan harga tertinggi mencapai Rp45
ribu per kg di Kabupaten Agam.
Harga di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) terpantau
Rp41 ribu per kg. Sementara harga rata-rata di tingkat
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pasar retail menembus Rp51 ribu per kg. Harga di PIKJ
terpantau mulai meningkat sejak minggu kedua bulan
April dengan harga rata-rata lebih dari Rp35 ribu per kg.
Kementerian
Perdagangan
(Kemendag)
terus
mendorong pelaksanaan sistem resi gudang (SRG),
salah satunya untuk komoditi bawang merah. Di Brebes,
gudang SRG bawang merah menggunakan teknologi
Controlled Atmosphere Storage (CAS). Dengan
teknologi CAS, bawang merah dapat disimpan bahkan
dalam jangka waktu yang lebih lama. Brebes adalah
pemasok utama bawang merah yaitu mencapai 85
persen dari konsumsi nasional.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga yang
meresmikan gudang tersebut Maret 2021 mengatakan,
SRG merupakan instrumen yang tepat dalam menjaga
stabilitas harga dan pasokan bawang merah yang sering
mengalami gejolak harga jelang hari raya.
“Pada musim-musim tertentu seperti menjelang hari
raya, harga bawang merah terkadang mengalami
gejolak. Diharapkan SRG bawang merah dapat menjadi
instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan
barang ke pasar,” kata Jerry.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sendiri menilai
bahwa perlu upaya terus menerus agar sistem SRG ini
bisa dikembangkan. Setelah bawang merah, ia ingin
SRG bisa mencakup komoditas lain.
Beras, cabai dan kedelai ke depan akan menjadi fokus.
Saat ini harga beras relatif stabil harganya didukung
oleh sistem produksi dan pengaturan perdagangan
yang makin baik.
Ke depan, Wamendag berharap komoditas-komoditas
lain juga bisa distabilkan dengan perbaikan di sektor
hulu dan hilir.

Wartawan

P

asar global kripto terus meningkat meski tak terlalu
signifikan. Perubahan hampir terjadi di semua coin,
terutama untuk coin peringkat atas. Sang raja alias
Bitcoin baru saja berhasil meroket dengan kembali
mendekati 40 ribu dolar Amerika Serikat (AS), setelah
mengalami volatilitas tinggi selama beberapa waktu
terakhir.
Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (26/5), aset kripto
dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tersebut
terpantau menguat hingga 5,2 persen ke 39.588 dolar
AS. Sementara itu, Bloomberg Galaxy Crypto Index
juga naik 8 persen seiring dengan reli pada aset kripto
lain seperti Ethereum. Pergerakan sang raja ini juga
diikuti oleh Vechain, dan Ethereum Classic.
Namun demikian, fenomena itu belum menjamin bahwa
Bitcoin dan aset kripto lain aman dari volatilitas yang
tinggi, termasuk kemerosotan harga yang dalam, seperti
yang terjadi beberapa pekan lalu. Apalagi hingga awal
pekan ini, Bitcoin harganya terkoreksi hampir 50 persen
dari level tertingginya pada April 2021.
Sejumlah analis pun khawatir, harga Bitcoin akan sulit
mencapai level tertingginya April lalu. Apalagi saat ini
pemerintah di sejumlah negara mulai memperketat
transaksi dan investasi aset kripto. Di Indonesia, investasi
kripto ini legal asalkan memenuhi sejumlah ketentuan.
Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pun telah
memberikan beberapa petunjuk mengenai hal ini.
Bappebti menyatakan berkomitmen memberikan
kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian
berusaha di sektor komoditas digital. Salah satunya,
melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat

Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan
ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas
industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan
menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu Bappebti menegaskan aset kripto dilarang
digunakan sebagai alat pembayaran. Melainkan, aset ini
hanya digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat
diperdagangkan di bursa berjangka.
Beberapa faktor aset kripto dapat menjadi suatu
komoditi antara lain memiliki harga fluktuatif, tidak adanya
intervensi pemerintah, banyaknya permintaan dan
penawaran, serta memiliki standar komoditi. Sementara
itu, Kepala Biro Peraturan Perundangan-Undangan dan
Penindakan Bappebti M Syist mengimbau masyarakat
agar masyarakat memahami mekanisme dan risiko
sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto.
Masyarakat sebagai pelanggan juga harus memastikan
calon pedagang fisik aset kripto memiliki tanda daftar
sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.
Selain itu, masyarakat harus dapat memastikan jenis
aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh
Bappebti. “Serta menggunakan dana dari hasil yang
legal untuk berinvestasi,” kata dia.
Untuk itu, Bappebti telah bekerja sama dengan PPATK
dalam melakukan pengawasan program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
PPT).
Ke depan Bappebti juga sedang menyiapkan instrumen
pengawasan yang lebih komprehensif, agar dapat lebih
memberikan perlindungan nasabah. Sebab, kata dia,
perdagangan aset kripto termasuk kegiatan bisnis yang
sangat komplek mempunyai risiko yang sangat tinggi.
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REGULASI

Pasar Lelang
Dengan
Penyerahan
Segera (SPOT)
B

adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) baru saja menetapkan peraturan
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar
Lelang Komoditi (PLK) Dengan Waktu Penyerahan
Segera (Spot). Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan
Bappebti nomor 3 Tahun 2021.
Terdapat dua jenis penyelenggaraan pasar lelang,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 yang
menyebutkan bahwa Penyelenggara Pasar Lelang
Komoditi (PLK) dapat menjalankan kegiatan lelang
dengan waktu penyerahan kemudian (forward) dan/atau
dengan waktu penyerahan segera (spot).
Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi dengan waktu
penyerahan kemudian (forward) diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang
Dengan Penyerahan Kemudian (forward) Komoditi
Agro. Sementara Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi
dengan waktu penyerahan segera (spot) dilakukan oleh
koperasi, perseroan terbatas (PT), badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
setelah memperoleh persetujuan Bappebti. Jika koperasi
atau badan usaha tersebut belum bisa berfungsi
sebagaimana mestinya, maka penyelenggaraan pasar
lelang secara spot untuk sementara diselengarakan
oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
Untuk menjadi penyelenggara pasar lelang setiap
calon harus mengajukan permohonan secara elektronik
melalui http://plk.bappebti.go.id yang ditujukan kepada
Kepala Bappebti dengan melampirkan persyaratan
yang ditentukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2
peraturan ini.
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Sistem lelang yang dimaksud dalam peraturan ini adalah
Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) yang disediakan
oleh Bappebti, atau menggunakan sistem lelang milik
Penyelenggara PLK Spot yang telah mendapat persetujuan
Bappebti. Sedangkan komoditi yang dilelang adalah komoditi
unggulan daerah serta harus memenuhi syarat mutu tertentu
yang ditentukan berdasarkan peraturan ini.
Untuk Penyelenggara PLK Spot wajib memenuhi persyaratan
yang ditetapkan, antara lain membentuk unit penjaminan
lelang serta melakukan pelaporan transaksi yang terjadi
dalam pelaksanaan lelang untuk disampaikan kepada
Bappebti.
Lalu siapa yang boleh mengikuti PLK Spot ini? Dalam pasar
5 Peraturan Bappebti nomor 3 Tahun 2021 ini disebutkan
peserta anggota PLK Spot bisa berbentuk badan usaha
maupun perseorangan. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
bisa menjadi peserta jual dan/atau peserta beli, sedangkan
perseorangan WNA hanya boleh sebagai peserta beli.
Demikian juga halnya dengan peserta badan usaha, dimana
badan usaha asing hanya boleh menjadi peserta beli saja,
sedangkan badan usaha Indonesia bisa menjadi peserta jual
dan/atau peserta beli.

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 5 April 2021, dan selengkapnya
dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2021_04_01_0pjuxd2n_id.pdf
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