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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, waktu terus berjalan. Penawaran 

untuk berinvestasi dan melakukan trading terus berdatangan. Melalui media 

sosial ataupun media mainstream peluang dan kesempatan mencoba bisnis 

baru ditawarkan. Tapi hendaknya kita berhati-hati karena sudah banyak korban 

berjatuhan dan mengalami kerugian akibat perilaku masyarakat yang kurang 

waspada dan mudah tergoda menghadapi tawaran gencar itu. Bahkan para 

korban mengaku uangnya loss ratusan juta bahkan miliaran rupiah, karena tertipu 

menggunakan robot trading dalam melakukan transaksinya. 

Soal robot trading ini kami angkat dalam Berita Utama edisi bulan Maret 2022 

ini. Harapannya ke depan tidak ada lagi kasus penipuan yang terjadi karena 

ketidaksiapan masyarakat yang ingin melakukan trading ataupun investasi dalam 

komoditas dan perdagangan berjangka.

Dalam rubrik wawancara khusus kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan 

tentang bisnis Aset Kripto bersama Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto 

Indonesia (Aspakrindo), Teguh K Harmanda. Tentang aset kripto yang makin 

melesat peminatnya ini juga dibahas pada rubrik Berjangka. Sementara pada 

rubrik Resi Gudang pertumbuhan SRG yang sangat bagus belakangan ini 

memunculkan peluang bisnis baru, yakni bisnis gudang SRG.

Selain tulisan di atas kami tetap setia menyajikan berbagai informasi lain 

berkaitan dengan aktivitas Bappebti dan perdagangan berjangka, pasar lelang 

komoditas dan sistem resi gudang dalam rubrik Agenda Foto, Aktualita, Regulasi 

maupun Profil Komoditi.

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: Tuti Prahastuti, Redaktur: Sentot Kamaruddin,
Penyunting/Editor: Muflihah Widiyani, Aryo Guritno, Apriliyanto, 
Fotografer: Mutia Endang Novianti, Gita Regina Napitupulu,  
Sekretaris: Fitriana Hasnan, 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
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Kata trading belakangan menjadi sangat populer terutama 
di kalangan anak muda. Melalui trading mereka bisa 
mencari alternatif untuk berinvestasi, mulai belajar bisnis 
lain sebagai upaya mencari tambahan penghasilan 
selain gaji bulanan yang mereka terima dari perusahaan 
tempatnya bekerja. Promosi tentang trading juga dilakukan 
banyak perusahaan, bahkan melibatkan para pesohor dan 
selebritas dari dunia hiburan yang wajahnya kerap muncul 
di televisi dan media. Tapi apa dikata, semangat anak 
muda yang mulai membara tiba-tiba hilang seiring dengan 
amblasnya uang yang mereka tanamkan dalam trading yang 
menjalankan. Mereka telah menjadi korban penipuan trading 
dengan berbagai modus, di antaranya yang menggunakan 
robot trading.

M asyarakat Indonesia terutama mereka yang muda 
usia dan produktif terus mencari cara bagaimana 

bisa memperoleh penghasilan lebih banyak. Berbagai 
tawaran menarik alternatif investasi dicoba. Teknologi 
informasi yang makin maju membuat mereka mudah 
untuk melakukan pencarian peluang investasi baru. 
Salah satu yang gencar untuk menarik calon-calon 
investor baru disebar melalui media sosial. Untuk lebih 
menarik calon investor, para pesohor dan artis dijadikan 
semacam duta mengusung produk yang ditawarkan.

Tapi apa hendak dikata, belakangan muncul 
pengaduan yang menguak terjadinya praktik penipuan 
yang merugikan masyarakat banyak, seperti kasus 
penipuan binary option Binomo. Menyusul setelah itu 
banjir pengaduan masyarakat yang merasa  terjebak 
menggunakan robot trading. Dengan iming-iming 
“duduk diam dapat duit” (4D) banyak orang terkecoh 
dan duitnya amblas tak jelas. 

 Apa itu robot trading?  Robot adalah alat yang diciptakan 
untuk mempermudah dan meringankan kerja manusia. 
Robot kita kenal dalam berbagai bidang pekerjaan, 
seperti dalam pabrik mobil, pertanian bahkan sampai 
penjelajahan luar angkasa memanfaatkan robot untuk 
memudahkan penyelesaian pekerjaan. Namun robot 
trading yang sedang populer dalam transaksi investasi 
trading bukanlah berbentuk fisik seperi robot umumnya 
yang sudah kita ketahui.

Secara sederhana robot trading atau expert advisor 
diartikan sebagai suatu algoritma yang didesain untuk 
mempermudah aktivitas trading. Komoditi atau aset 
yang menjadi objek trading bisa forex atau aset kripto 
maupun yang lainnya, dimana para investor ditawarkan 
kemudahan karena dikatakan yang bekerja melakukan 
transaksi adalah robot. Sementara investor sendiri bisa 
ongkang-ongkang kaki menerima hasil kerja keras robot 
tradingnya.

Robot Trading:  
Ilusi Cepat Kaya 
Tanpa Usaha

Belakangan sejak akhir tahun 2021 lalu banyak 
pengaduan masuk ke Bappebti terkait robot trading ini. 
Mereka yang mengadu mengira Bappebti melegalkan 
penggunaan robot trading dalam transaksi perdagangan 
berjangka. Padahal sesungguhnya dari sejak pertama 
kali muncul beberapa tahun lalu Bappebti belum pernah 
mensahkan pemanfaatan robot trading. “Sehubungan 
dengan maraknya pemberitaan mengenai perusahaan 
robot trading telah memperoleh perizinan atau sedang 
mengajukan perizinan dari Bappebti, sampai dengan 
saat ini Bappebti tidak pernah menerbitkan izin usaha 
kepada perusahaan robot trading manapun,” demikian 
penegasan Bappebti dalam penjelasan resmi, Senin 
(7/2).

Berdasarkan informasi yang diterima Bappebti, selain 
dijual tanpa izin atau tanpa legalitas, skema penjualan 
robot trading dalam beberapa kasus juga menggunakan 
skema piramida atau ponzi. Yang dijual bukan lagi 
program robot tradingnya, melainkan keanggotaan 
penjual seperti halnya yang biasa berlangsung dalam 
sistem MLM (multi level marketing). Dalam sistem MLM 
setiap orang yang berhasil merekrut member baru maka 
dia akan mendapat komisi. Tak jarang mereka yang getol 
mengejar komisi mengelabui korban dengan iming-iming 
return tinggi yang bersifat tetap (fixed) padahal dalam 
investasi apapun tetap ada risiko terhadap kegagalan, 
bahkan bisa loss 100 persen. Inilah yang membuat 
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Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana 
mengungkapkan  belum ada regulasi yang mengatur 
robot trading di Indonesia. “Ada kekosongan hukum, 
karena sampai sekarang kita belum ada yang mengatur 
mengenai robot trading. Dan kita sedang melakukan 
kajian,” kata Kepala Bappebti saat rapat kerja dengan 
Komisi VI DPR RI secara virtual, Kamis (24/3).

Kepala Bappebti memaparkan robot trading pada 
prinsipnya menggantikan fungsi manusia dalam 
melakukan perdagangan. “Karena kalau kita trading 
saham, forex atau apapun kita harus lihat komputer 
setiap hari. Karena perubahannya tiap jam. Nah, robot itu 
dibikin untuk menggantikan kita,” ujarnya. Tetapi  robot 
trading tidak bisa membuat keputusan, karena sifatnya 
hanya sebagai alat analitik yang membaca riwayat 
ke belakang atau past performance. “Dia tidak bisa 
membaca sedang ada Perang Teluk, misalnya. Padahal 
itu merupakan satu variabel besar dalam perdagangan 
komoditi berjangka (PBK). Harga langsung naik. Nah 
itu tidak dieksplorasi oleh robot trading. Hal ini yang 
banyak membuat orang rugi juga,” katanya. 

Kepala Bappebti juga menyampaikan bahwa regulasi 
selalu muncul lebih lambat dari perkembangan teknologi, 
mengingat teknologi bersifat eksponansial. Hal tersebut 
yang membuat regulasi sulit mengejar perkembangan 
teknologi. Namun demikian pemerintah, tambah Kepala 
Bappebti, selalu berusaha agar tidak ketinggalan. 

Pengamat sekaligus trader, Desmond Wira 
menjelaskan faktor utama yang mendorong banyak 
bermunculan robot trading adalah rendahnya literasi 
masyarakat Indonesia. “Faktor pertama adalah literasi 
finansial masyarakat yang rendah. Kebanyakan 
masyarakat awam tidak bisa membedakan mana 

banyak orang tertipu dengan robot trading karena yang 
ditonjolkan bukanlah produknya tetapi iming-iming 
keuntungan pasti yang dijanjikan.

Salah satu kasus penipuan robot trading yang cukup 
menyita perhatian publik adalah Sunton Capital, yang 
tidak memiliki izin di Indonesia, yang berhasil membawa 
kabur uang nasabah hingga miliaran rupiah bulan Oktober 
2021 lalu. Sunton Capital disebut mengiming-imingi 
profit yang cukup besar, antara 5-20 persen dengan 
menggunakan robot trading. Selain Sunton Capital juga 
ada robot trading ilegal Evotrade. Akhir Januari lalu, pihak 
kepolisian menetapkan 6 orang tersangka atas dugaan 
penipuan robot trading bernama Evotrade. Bersyukur 
karena pelaku penipuan sudah berhasil ditangkap polisi. 
Selain menyita uang senilai Rp 12,5 miliar sebagai 
bukti, polisi juga memblokir akun senilai Rp 75 miliar 
dari perusahaan tersebut. Kasus yang melibatkan PT 
Evolution Perkasa Group ini sebenarnya menjual robot 
trading tanpa izin, bahkan dalam melakukan penjualan 
menggunakan skema ponzi (member get member). 
Catatan lain, Bappebti juga melakukan tindakan tegas 
terhadap PT DNA Pro Akademi karena penjualan 
robot trading dengan menggunakan sistem MLM. 
Juga muncul kasus di Gorontalo, dimana hampir satu 
kampung warganya menjadi korban penipuan transaksi 
forex dengan menggunakan robot trading. 

Mengutip Investopedia, robot trading adalah sebutan 
untuk sistem perdagangan algoritmik. Secara umum, 
robot trading akan menjalankan transaksi secara 
otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan 
pasar untuk menentukan apakah melakukan tindakan 
beli atau jual pada momen waktu tertentu. Dengan cara 
ini seorang investor yang menggunakan robot trading 
tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan 
strategi beli dan jual, sebab sudah di-handle oleh robot.

Muhammad Lutfi

Menter i  Perdagangan

Penyebab 
Maraknya Penipuan 
Robot Trading

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra juga 
menjelaskan robot trading itu adalah layaknya perangkat 
lunak yang mengotomatisasi transaksi. “Jadi software 
itu ada program strateginya, yang biasa dilakukan 
manual dibuatkan dalam bahasa program. Kemudian 
dijalankan di server platform dan software tersebut 
akan melakukan transaksi eksekusi beli dan jual secara 
mandiri,” ujar Ariston. Ariston juga menjelaskan ada 
beberapa jenis robot trading, ada yang beroperasi 
otomatis secara penuh, ada juga yang semi otomatis. 
Meski begitu, si pengguna robot trading masih memiliki 
kendali terhadap robot trading tersebut. Artinya 
pengguna bisa menghentikan atau menjalankan robot 
trading itu sesuai kehendaknya.

Masalahnya, yang banyak dipromosikan dan mungkin 
juga pemahaman masyarakat yang tidak lengkap 
disangka robot trading bisa bekerja sendiri dan pasti 
menghasilkan keuntungan. Seperti diungkapkan polisi 
yang berhasil membuka kedok robot trading Fahrenheit.  
“Mereka menyampaikan ke masyarakat bahwa robot 
trading ini adalah satu alat yang bisa memantau apabila 
masyarakat menaruh uangnya di Fahrenheit. Jadi nanti 
robot ini bisa mengamankan uang masyarakat, tidak 
akan loss, tidak akan kalah, tidak akan hilang. Jadi 
akan untung terus,” ujar Direktur Kriminal Khusus Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis. “Ini fiktif.  

Mereka bikin sendiri naik turunnya itu, itu semuanya 
fiktif.,” tambahnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak 
menampik sulitnya memberangus praktik penipuan 
ini. Sebab, para pelaku bergerak di wilayah yang abu-
abu. “Mereka jalan sendiri di tengah, izinnya sekolah 
komputer tapi mereka kumpulkan dana masyarakat. Itu 
kriminal, tangkapi semua,” tegas Mendag M Lutfi. Meski 
Kementerian Perdagangan sudah jelas dan langsung 
menyerukan agar semua pihak yang melakukan 
penipuan berkedok investasi untuk ditangkap, tetapi hal 
di lapangan masih terus bermunculan penjualan robot 
trading disertai bisnis skema ponzi.  Selain itu iklan-iklan 
perusahaan yang menawarkan investasi bodong juga 
sangat gampang ditemukan dan beredar dengan masif 
di berbagai platform media sosial, membuat upaya untuk 
membasmi penipuan dengan kedok investasi bodong 
semakin menjadi tantangan berat.

Ariston Tjendra

Pengamat Pasar Uang
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investasi yang legal dan yang bodong,” kata Desmond 
seperti dikutip Liputan6.com, Rabu (23/3).  Dengan 
memanfaatkan literasi finansial masyarakat yang 
rendah, pelaku sangat mudah menghasut calon korban 
untuk bergabung hingga menyetorkan uang dengan 
dalih investasi berkedok robot trading. “Selain itu 
masyarakat juga menginginkan profit besar tanpa kerja 
keras. Penawaran robot trading bodong ini memang 
menggiurkan karena profit yang ditawarkan sangat 
besar, tapi tanpa perlu usaha keras,” ujar Desmond.

Selain itu pada masa pandemi tahun lalu masyarakat 
mengira robot trading menjadi solusi, ditambah dengan 
marketing model MLM serta flexing upline leadernya 
yang gencar menyebabkan banyak masyarakat tertarik. 
“Robot trading abal-abal yang sebenarnya money game, 
saat meletus tentu saja memakan banyak korban, karena 
korbannya sudah sangat banyak,” tambah Desmond.

Pandangan hampir sama dikemukakan Ega Saintya 
Hanif yang memprakarsai situs kampuspsikologi.com. 
Para pelaku penipuan, menurutnya, memanfaatkan 
psikologi masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa kerja 
keras, dengan iming-iming janji manis keuntungan 
besar dan kecenderungan masyarakat yang tidak kritis 
melihat persoalan. “Oknum yang menawarkan investasi 
bodong sering memanfaatkan psikologis masyarakat 
yang mudah diberi janji manis, mudah percaya melihat 
sukses saudara atau teman dekat yang terlebih dulu ikut 
investasi bodong tersebut,” katanya. Saat ini psikologi 
di masyarakat Indonesia, baik yang berpendidikan 
tinggi maupun yang berpendidikan rendah masih 
tergiur dengan proses instan dalam berbisnis. Mereka 
ingin cepat kaya dan sukses dalam sekejap. Psikologi 
masyarakat inilah yang dimanfaatkan oleh para penipu.

Ibarat kucing dan tikus Tom and Jerry, antara pengawas 
dan para pelaku penipuan, selalu terjadi kejar-kejaran. 
Kadang kena tangkap, kadang luput. Terlepas dari 
tugas Bappebti sebagai badan pengawas perdagangan 
berjangka maupun polisi sebagai aparat penegaak 
hukum,  masyarakat sendiri harus memiliki pengetahuan 
dan taktik agar tidak menjadi korban pihak-pihak yang 
memang selalu mencari kelemahan dalam trading dan 
investasi.

Desmond Wira menjelaskan bahwa cara agar masyarakat 
atau calon investor tidak terjebak oleh penipuan robot 
trading adalah jangan mudah tergiur pada tawaran yang 
memberikan janji atau iming-iming keuntungan besar. 
Menurutnya, robot trading yang sebenarnya biasanya 
membutuhkan skill khusus, terutama untuk setting 
parameternya, misalnya berapa lot yang dipakai, dan 
sebagainya. Robot trading juga harus ditempatkan di 
server khusus yand disebut VPS (Virtual Private Server) 
supaya robot bisa berjalan 24 jam. 

Masyarakat awam, katanya, tentunya sulit menggunakan 
robot trading yang asli seperti ini. Penggunaan VPS juga 

Dengan semakin maraknya kasus penipuan robot 
trading, mulai sekarang masyarakat sudah harus lebih 
berhati-hati. Apabila ditawari, pastikan terlebih dahulu 
legalitas serta seperti apa produknya. Jika bertemu 
dengan pihak penjual menawarkan return yang pasti dan 
sistem keanggotaan, maka bisa dipastikan produk yang 
dijual bukan robot trading, tapi penipuan. Waspadalah, 
waspadalah.

harus membayar atau bisa gratis di 
broker tertentu asalkan menempatkan 
deposit dana cukup besar. Robot trading 
yang asli juga bervariasi, ada yang bagus dan ada 
yang jelek, tergantung kualitas programmingnya.  Jadi 
menurutnya jika tidak berpengalaman menggunakan 
robot trading jangan lakukan. Selain itu bagi orang yang 
mau melakukan trading, apakah itu menggunakan robot 
atau trading manual juga harus memilih broker yang 
bonafit. “Jika asal-asalan memilih broker forex, ujung-
ujungnya bisa scam, uang lenyap,” pungkas Desmond.

Dengan demikian apapun yang ditawarkan sepatutnya 
masyarakat kritis sebelum memutuskan mengambil 
peluang untuk investasi. Jangan terlalu mudah 
dipercaya iming-iming keutungan besar, jangan terlalu 
bernafsu untuk menjadi kaya dalam sekejap. Belajarlah 
bijak dari orang-orang sukses yang bekerja keras untuk 
mencapai keberhasilannya. Rumus sederhananya: tidak 
ada berkah tanpa usaha, tak ada sukses yang datang 
hanya dengan berleha-leha.

-  Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan 
yang tidak wajar, misal keuntungan jauh di 
atas bunga bank, atau janji marketing yang 
mengatakan ditanggung investasi tidak akan rugi

- Pelajari produk yang ditawarkan secara teliti, 
jangan terburu-buru untuk bertransaksi

- Pastikan bahwa orang atau perusahaan di bidang 
perdagangan berjangka komoditi yang melakukan 
penawaran memiliki izin dari Bappebti, baik 
pialang maupun wakil pialangnya harus memiliki 
izin

- Pertimbangkan risiko yang bakal muncul dan 
dihadapi

- Ingat, surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan 
dana masyarakat dan pengelolaan investasi

- Hati-hati dengan promosi yang berlebihan atau 
membual

Tips Supaya Tidak 
Tertipu
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S istem Resi Gudang (SRG) menunjukkan 
pertumbuhan yang menggembirakan. Ini terlihat 

dari data PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) 
sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang. Pada awal 
tahun 2022 hingga Februari tercatat 83 resi gudang 
yang diregistrasi dengan volume barang mencapai 
2.067 ton dengan nilai pembiayaan sebesar Rp185,7 
miliar. Ini satu hal yang menggembirakan melihat tren 
yang terjadi sejak dua tahun belakangan.

Pada tahun 2021 jumlah resi gudang yang diregistrasi 
mencapai 633 resi gudang,  dengan volume barang 
13.968 ton dengan nilai pembiayaan sebesar Rp277 
miliar. Angka ini mengalami peningkatan 48 persen 
dibandingkan tahun 2020, dimana jumlah resi gudang 
yang diregistrasi ketika itu mencapai 427 resi gudang 
dalam volume 9.590 ton dengan nilai pembiayaan 
mencapai Rp93,8 miliar.

Direktur Utama PT KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan 
pemanfaatan resi gudang yang terus mengalami 
pertumbuhan ini memberikan peluang bisnis baru bagi 
kalangan usaha, yaitu kesempatan untuk membangun 
gudang SRG. “Indonesia memiliki kekayaan berupa 
komoditas yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. 
Ini akan membutuhkan gudang-gudang untuk menjadi 
gudang SRG. Para pebisnis atau kalangan usaha 
tentunya dapat membangun gudang SRG di berbagai 
daerah untuk menangkap potensi besar ini,” ungkap 
Fajar Wibhiyadi dalam keterangan resminya, Jumat 
(18/3).

Gairah untuk memanfaatkan SRG ini bisa terlihat 
di Karawang, daerah lumbung beras di Jawa 
Barat yang selama ini belum memanfaatkan SRG. 
PT KBI menyebutkan sebanyak 20 ton beras 
telah diregistrasikan dalam SRG dan disimpan 
dalam gudang PT Panca Pujangga Perkasa yang 
merupakan pengelola gudang SRG di Karawang. 
“Registrasi perdana ini menunjukkan para petani dan 
pemilik komoditas, khususnya beras, di Karawang 
telah memahami manfaat dari resi gudang. Ini juga 
merupakan hal yang menggembirakan, karena 
Karawang yang dikenal sebagai lumbung padi 
nasional, tetapi selama ini belum ada registrasi resi 
gudang dari daerah ini,” kata Fajar Wibhiyadi.

Fajar menyebutkaan sampai dengan saat ini, jumlah 
gudang SRG yang aktif di Indonesia sebanyak 233 
Gudang. Gudang-gudang tersebut tersebar di 
berbagai provinsi, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi, 
Maluku, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Maluku serta 
Bangka Belitung. 

Terkait gudang SRG, Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan 
Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Widiastuti,  
berharap ke depannya gudang-gudang SRG 
bisa menjangkau semua wilayah di Indonesia. 
Untuk itu, Bappebti terus melakukan komunikasi 
dengan para pemangku kepentingan dalam upaya 
untuk meningkatkan jumlah gudang SRG ini. 

“Upaya untuk meningkatkan jumlah gudang SRG juga 
dilakukan melalui kerjasama gudang-gudang swasta 
untuk menjadi gudang SRG, sehingga pemanfaatan 
peran dan manfaat  SRG dapat dirasakan masyarakat 
dan pelaku usaha.  Bappebti  sendiri terus melakukan 
pengawasan terhadap gudang-gudang SRG yang 
ada, sehingga dapat menjadi tempat penyimpanan 
komoditas yang aman, serta memenuhi standar mutu 
yang ada,” katanya. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 
14 tahun 2021 yang merupakan perubahan Peraturan 
Menteri Perdagangan No 33 tahun 2020 tentang 
Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan 
dalam Sistem Resi Gudang, komoditas yang dapat 
masuk ke Sistem Resi Gudang meliputi beras, gabah, 
jagung, kopi, kakao, karet, garam, lada, pala, ikan, 
bawang merah, rotan, teh, rumput laut, gambir, timah, 
gula Kristal putih, kedelai serta ayam karkas beku. 

Data dari PT KBI menunjukkan sepanjang 2021 lalu 
ada tiga komoditas yang paling banyak memanfaatkan 
resi gudang adalah gabah dengan 155 registrasi, 
timah 132 registrasi, dan ayam karkas beku sebanyak 
120 registrasi. Sedangkan dari sisi pembiayaan, nilai 
pembiayaan terbesar ada di resi gudang komoditas 
timah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp206,9 
milliar. Kemudian disusul rumput laut dengan nilai 
pembiayaan sebesar Rp31 milliar dan beras dengan 
nilai pembiayaan sebesar Rp16,1 milliar. “Ke depan, 

kami sebagai Pusat Registrasi resi Gudang akan terus 
melakukan sosialisasi tentang resi gudang kepada 
masyarakat, khususnya ke daerah-daerah yang menjadi 
sentra komoditas unggulan,” kata Fajar Wibhiyadi. 
Sedangkan terkait pembiayaan, PT KBI berkomitmen 
terus mengajak lembaga pembiayaan, baik perbankan 
maupun nonperbankan untuk masuk dalam pembiayaan 
resi gudang. “Kami optimistis pada 2022 resi gudang 
akan terus tumbuh positif. Khusus terkait dengan 
pembiayaan, kami proyeksikan akan tumbuh 100 
persen,” katanya.

Kondisi SRG yang terus tumbuh ini tentunya menjadi 
peluang bagi para pengusaha untuk membangun 
bisnis gudang untuk menyimpan komoditas yang telah 
ditetapkan oleh Bappebti dalam Sistem Resi Gudang. 
Hal yang harus diperhatikan adalah spesifikasi gudang 
yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bappebti, antara lain letaknya di pinggir 
jalan sehingga mudah diakses, bukan di daerah longsor 
dan banjir, dan jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia 
berbahaya, SPBU atau tempat pembuangan sampah 
dan bahan kimia. (syarat gudang SRG dapat diakses 
melalui https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_
leaflet_2001_02_11_ml3sd1i5.pdf

Pertumbuhan SRG 
Buka Peluang 
Bisnis Baru
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D inamika perdagangan digital makin menggeliat 
dengan makin pesatnya kemajuan teknologi 

informasi belakangan ini. Di Indonesia salah satu yang 
mengalami perkembangan cepat adalah perdagangan 
aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan 
mencatat pertumbuhan investor aset kripto sebanyak 
10,7 persen pada bulan Februari 2022 sehingga 
jumlahnya 12,4 juta orang. Bandingkan dengan akhir 
tahun 2021 investor kripto sebanyak 11,2 juta orang. 

Bappebti juga mencatat kenaikan transaksi aset kripto 
yang meningkat tajam. Hingga akhir 2021 transaksinya 
mencapai Rp 859,4 triliun, melesat 1.222 persen dari 
nilai tahun 2020 yang hanya Rp 64,9 triliun. Sementara 
jenis aset kripto juga terus bertambah, sampi saat ini 
tercatat 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan 
di Bappebti dan terus dievaluasi dan mengikuti 
perkembangan. 

Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VI 
DPR, Kamis (24/3), menjelaskan kenaikan transaksi 
mencapai puncaknya pada April dan Mei 2021. 
Walaupun transaksi sudah ramai, namun dijelaskan 
bahwa infrastruktur perdagangan aset kripto belum 
selesai secara keseluruhan, sepert bursa aset kripto 
yang masih dalam tahap proses penyempurnaan.

Melihat perkembangan di lapangan DPR mengingatkan 
agar pemerintah perlu turun tangan untuk mengamankan 
investor dari kemungkinan salah paham dalam 
memandang investasi ini atau kemungkinan terjadinya 
tindak penipuan yang bermunculan. Salah satunya 
dengan mengatur iklan produk kripto dan aset digital 
lainnya. Iklan aset kripto saat ini dinilai berlebihan 
dalam menawarkan produk sehingga membawa orang 
ke pemahaman yang salah. Iklan seperti itu akan 
membawa dua masalah besar, yaitu mengajarkan cara 
yang seolah-olah gampang tanpa kerja keras untuk 
mendapatkan uang, serta mengajarkan investasi yang 
salah karena tidak menjelaskaan risiko yang besar di 
balik bentuk investasi tersebut. 

Tentang melesatnya peminat aset kripto, pengamat 
yang juga praktisi investasi Desmond Wira, melihat 
sejumlah sebagai penyebabnya. Pertama, tren ini 
terutama dipengaruhi oleh merebaknya pandemi 
COVID-19. “Kondisi pasar saham yang beberapa tahun 
lalu bergerak cenderung turun, kalaupun naik cuma 
terbatas. Saat bersamaan aset kripto sedang bergerak 
tajam. Ini menyebabkan sebagian investor pasar modal 
mencoba peruntungan baru,” ujar Desmond, Sabtu 
(26/3). Alasan lainnya, kata Desmond, aset kripto juga 
dianggap lebih sederhana ketimbang investasi pasar 
modal. Ia menggambarkan misalnya bagaimana untuk 
mengikuti bursa saham, investor setidaknya mesti 
memahami kondisi ekonomi, fundamental perusahaan, 
hingga berbagai aturan pasar modal. Sementara di 
aset kripto, dinilai jauh lebih sederhana dari sisi aturan 
maupun analisisnya. 

Hal ini juga dikuatkan dengan perkembangan aset 
kripto yang pesat. Berbagai koin baru bermunculan, 
termasuk dengan kehadiran aset non fungible token 
(NFT). Secara return atau keuntungan yang diterima 
para investor, lanjut Desmond, juga lebih menggiurkan. 

Alasan lainnya adalah gencarnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh publik figur. “Ini menjadi magnet bagi 
banyak orang untuk mencoba peruntungan di aset 
kripto. Secara tidak langsung, hype pelaku aset kripto 
di sosial media juga mendorong masyarakat awam 
untuk mencoba aset kripto,” kata Desmond.

Aset kripto memang telah membuka peluang bisnis dan 
investasi baru, namun karena kurangnya pemahaman 
dari masyarakat juga membuka peluang terjadinya 
penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang 
tidak bertanggung jawab yang mencoba mencari 
keuntungan di tengah situasi yang belum kondusif. 
Untuk itu muncul harapan adanya sinergi yang lebih 
baik dari berbagai pihak seperti dilontarkan Ketua 
Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia 
(Aspakrindo), Teguh Kurniawan Hermanda. Menurut 
Teguh, rencana Bappebti membuka bursa kripto pada 
kuartal I/2022 telah mendapat atensi cukup besar dari 
para pelaku industri kripto. Ia berharap nantinya tidak 
ada lagi celah dan kerancuan dalam regulasi yang ada. 
“Saat ini masih banyak orang yang ragu dengan kripto. 
Bursa kripto bisa meningkatkan level kepercayaan 
masyarakat yang akan memulai investasi kripto,” ujar 
Teguh. Dengan adanya bursa kripto ia yakin bisnis 
dan investasi aset kripto tumbuh lebih mantap, karena 
Indonesia merupakan salah satu basis investor kripto 
paling kuat di dunia. 

Keuntungan lain dengan adanya bursa adalah proses 
pelaporan dari pedagang kripto ke Bappebti menjadi 
cepat dan efisien. “Kami berharap semua stakeholder 
bersinergi untuk mempercepat kelengkapan ekosistem 
kelembagaan aset kripto di Indonesia. Tentu Kita tidak 
mau kehilangan potensi industri kripto dalam negeri, 
karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan 
transaksi perdagangan di exchanger luar negeri,” 
tambah Teguh.

Melesat 
Peminat 
Aset Kripto
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Bappebti Hentikan 
Pertemuan Ilegal 
PT Gamara di Bali

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) melakukan tindakan tegas menyetop pertemuan 
keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara), Sabtu 
(5/3) di Kuta, Bali. Kegiatan itu dihentikan karena ternyata 
berisi pelatihan dan/atau pertemuan mengenai perdagangan 
berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari 
Bappebti. 

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan 
Bappebti, Aldison, bersama Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Bappebti bekerja sama dengan Koordinator 
Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Bareskrim Polri dan Polda Bali melakukan penindakan ini.

Sebelumnya Bappebti telah melakukan pengawasan dan 
pengamatan terhadap kegiatan PT Gamara yang menawarkan 
paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme 
multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan 
pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha 
sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti. Acara pelatihan 
dan pertemuan yang diselenggarakan PT Gamara di Bali 
dinilai sebagai kegiatan ilegal.
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Angkatan Pertama 
Ujian Calon Wakil 
Pialang Berjangka 
Tahun 2022

Sebanyak 145 orang Calon Wakil Pialang Berjangka 
(CWPB) mengikuti ujian profesi CWPB Angkatan I Tahun 
2022. Ujian berlangsung di Jakarta, selama dua hari (30-
31 Maret). Para peserta berasal dari 38 perusahaan 
Pialang Berjangka dan perorangan.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Tirta 
Karma Senjaya, mewakili Kepala Bappebti membuka 
sekaligus memberikan arahan pada ujian kali ini. Turut 
hadir dalam acara yang berlangsung secara daring 
ini Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti, Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Mardyana 
Listyowati, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan 
SRG dan PLK Widiastuti, serta direksi Bursa Berjangka 
dan Kliring Berjangka.

Dalam laporannya Pemeriksa PBK Ahli Madya, Diah 
Sandita Arisanti, menyampaikan tujuan dilaksanakannya 
Ujian Profesi ini adalah sebagai salah satu amanat dari 
Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, di 
mana Bappebti berwenang memberikan izin sebagai 
Wakil Pialang Berjangka. Ujian Profesi berbasis komputer 
ini terdiri dari Ujian Tertulis dan Ujian Wawancara.

Bappebti Jelaskan Tata 
Kelola Aset Kripto di 
DPR

Plt Kepala Bappebti  Indrasari Wisnu Wardhana 
menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI terkait 
regulasi dan tata kelola aset kripto yang dilaksanakan di 
Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/3). 

Plt Kepala Bappebti menjelaskan bahwa transaksi aset 
kripto di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat 
tinggi. Pada tahun 2020 nilai transaksi aset kripto sebesar 
Rp65 triliun, naik menjadi Rp859 triliun tahun 2021. Hal 
tersebut disebabkan animo masyarakat akan perdagangan 
aset kripto yang sangat tinggi.

Dijelaskan bahwa regulasi aset kripto telah diatur dalam 
UU Nomor 10 Tahun 2011, Permendag Nomor 99 Tahun 
2018, Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan 
Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan Bappebti 
Nomor 8 Tahun 2021. Adapun lembaga yang mengatur 
ekosistem perdagangan aset kripto antara lain Bursa Aset 
Kripto, Kliring Berjangka, pengelola tempat penyimpanan 
(Kustodian), bank penyimpan, dan Komite Aset Kripto.

Kerjasama Pembiayaan 
SRG Dengan Bank 
Penyalur

Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
menyerahkan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Skema 
Subsidi Resi Gudang (PKP SSRG) kepada Bank Penyalur 
(BRI, BNI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, 
Bank Lampung, Bank Sumsel Babel, Bank Sulselbar). 

Penyerahan ini merupakan rangkaian acara Penyerahan 
Perjanjian Kerja Sama Sistem Informasi Kredit Program 
Kredit Usaha Rakyat (PKS SIKP KUR) kepada Penyalur 
KUR dan Penjamin KUR serta Perjanjian Kerja Sama 
Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (PKP SSRG) 
kepada Penyalur SSRG, dan Soft Launching SIKP 
Mobile yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta (31/3).

Bappebti dan Ditjen 
PDSPKP Sosialisasikan 
Kelembagaan SRG Ikan 
di Sulut

Dalam rangka mendorong pelaksanaan Sistem 
Resi Gudang (SRG) untuk komoditas Ikan, Bappebti 
melakukan sinergi kebijakan dan program bersama Ditjen 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 
(PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah 
satunya dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Insiasi 
Kelembagaan SRG Komoditas Ikan untuk wilayah Provinsi 
Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Direktorat 
Logistik, Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, di Manado (17/3).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK 
Bappebti, Widiastuti, yang menjadi salah satu narasumber 
menyampaikan bahwa pelaksanaan SRG Ikan dapat 
dimanfaatkan saat pasokan ikan sedang tinggi dimana 
harga cenderung rendah, atau saat menunggu waktu 
pengiriman pada transaksi ekspor.
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Bappebti Stop 
Pertemuan PT 
Gamara di Bali

mekanisme  multi  level marketing 
(MLM), serta bekerja sama dengan 
pialang (broker) Vat Prime yang tidak 
memiliki izin usaha sebagai Pialang 
Berjangka dari Bappebti. 

Sementara itu Kepala  Biro  Peraturan  
Perundang-undangan Bappebti,  
Aldison, menyatakan penawaran  
paket-paket investasi yang dilakukan 
oleh PT Gamara diduga melanggar 
Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D  
ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  10  
Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Pelanggaran ini diancam 
dengan pidana 5-10 tahun penjara, 
serta denda Rp. 10 miliar hingga Rp20 
miliar. “Tindakan  ini  diambil  semata-
mata  untuk  mencegah  kerugian  
masyarakat  sebagai akibat tindakan 
melawan hukum terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
di bidang PBK,  serta  memberi  
kepastian  hukum  terhadap  semua  
pihak  yang  memiliki  izin  usaha,  izin, 
persetujuan, atau sertifikat dari Kepala 
Bappebti,” ujar  Aldison. 

Aldison mengingatkan masyarakat 
agar selalu waspada terhadap 
penawaran dengan iming-iming bonus 
atau komisi jika berhasil merekrut 
anggota baru sebagai downline. 
“Bappebti tidak akan lelah  mengimbau 

masyarakatuntuk  lebih  jeli  dalam  
memilih  investasi  di  bidang  PBK.  
Selalu pastikan  legalitas  dari  Pialang  
Berjangka  yang  menawarkan  
investasi dan jangan  mudah  tergiur 
dengan penawaran  investasi  yang  
memberikan  iming-iming  keuntungan  
pasti  di  luar  batas kewajaran yang 
didapat dalam waktu singkat,” ujarnya.

Badan Pengawas Perdagangan 
Berrjangka Komoditi (Bappebti) 
menghentikan kegiatan pertemuan 
keluarga PT Gandem Marem Sejahtera 
(Gamara),  Sabtu  (5/3)  di  Kuta,  Bali.  
Kegiatan  tersebut  diduga  merupakan 
pertemuan atau pelatihan tentang 
perdagangan berjangka komoditas 
(PBK) yang tidak memiliki izin dari 
Bappebti. 

Bappebti bersama-sama Koordinator 
Pengawas Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim 
Polri dan Polda Bali menyetop 
kegiatan tersebut. “Setiap pihak 
yang berkedudukan hukum di 
Indonesia dan/atau di luar negeri 
yang belum memiliki izin usaha dari 
Bappebti sebagai Bursa Berjangka, 
Lembaga Kliring Berjangka, Pialang 
Berjangka, Penasihat Berjangka, atau 
Pengelola Sentra Dana Berjangka 
dilarang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan  berjangka  antara  
lain  melalui  promosi  atau  iklan,  
pelatihan  dan  pertemuan mengenai  
perdagangan  berjangka  di  Indonesia,” 
tegas  Plt.  Kepala  Bappebti  Indrasari  
Wisnu Wardhana.

Kepala Bappebti menjelaskan 
Bappebti sebelumnya telah melakukan 
pengamatan terhadap kegiatan 
Gamara  yang  menawarkan  paket-
paket  investasi  dengan  menggunakan  

Dana Binomo Lari 
Sampai ke Karibia

Produsen CPO Wajib 
DMO 30 Persen

Polisi menyatakan akan segera 
menyita uang senilai 7,9 juta euro yang 
diduga milik seorang bos investasi 
bodong trading binary option Binomo. 
Transaksi dana sebesar itu berhasil 
dilacak oleh oleh Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) di Kepulauan Karibia.  Direktur 
Tindak Pidana Ekonomi Khusus 
(Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen 
Whisnu Hermawan, Kamis (17/3), 
menyatakan pihaknya masih mendalami 
kasus tersebut. Bareskrim pun 
bersama PPATK dan Divisi Hubungan 
Internasional Polri terus berkoordinasi 
agar uang di Kepulauan Karibia itu 
bisa segera dipindahkan ke Indonesia 
sebagai barang bukti.

Whisnu Hermawan mengharapkan 
kerja sama dengan PPATK di luar 
negeri membuahkan hasil terutama 
dalam memblokir rekening yang 
menampung uang 7,9 juta euro itu. 
“Kita mendapatkan satu transaksi di 
Kepulauan Karibia. Kita bisa blokir untuk 
jangan dicairkan dulu berkat bantuan 
PPATK,” ujar Whisnu.  Di samping itu ia 
juga menyebut pihaknya terus mencari 

pemilik Binomo yang diduga masih 
berada di Kepulauan Karibia. Polri 
bekerja sama dengan polisi setempat 
dan PPATK untuk menangkap otak 
Binomo itu. 

Sebelumnya, PPATK melacak pemilik 
investasi bodong Binomo berada di 
Kepulauan Karibia. Keberadaannya 
terendus saat PPATK menelusuri aliran 
dana platform judi online tersebut. 
“Penerima dana diduga merupakan 
pemilik dari platform Binomo yang 
berlokasi di Kepulauan Karibia dengan 
total dana selama periode September 
2020-Desember 2021 sebesar 7,9 
juta euro,” kata Kepala PPATK Ivan 
Yustiavandana dalam keterangan 
tertulis, Jumat (18/3).

Ivan mengatakan sebelumnya PPATK 
melakukan koordinasi dengan mitra 
kerja PPATK dari Financial Inteligent 
Unit (FIU) di luar negeri. Diketahui, 
ada aliran dana ke luar negeri dalam 
jumlah signifikan ke rekening bank 
yang berlokasi di Belarus, Kazakhstan, 
dan Swiss.

14 Februari hingga 8 Maret 2022. 
Kemendag mengklaim kebijakan 
tersebut dapat memasok CPO hingga 
110.004 ton dan RBD palm olein 
463.886 ton. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 415.787 ton minyak hasil 
DMO telah disalurkan dalam bentuk 
minyak goreng curah dan minyak 
goreng kemasan.

Lebih lanjut, Mendag menyatakan 
kebijakan harga eceran tertinggi 
(HET) oleh Kemendag akan tetap 
diberlakukan. HET untuk minyak 
goreng kemasan premium ditetapkan 
Rp14 ribu per liter, minyak goreng 
kemasan sederhana Rp13.500 per 
liter dan minyak curah Rp11.500 per 
liter.

Untuk memastikan ketersediaan 
bahan baku, Kementerian Perdagangan 
kembali meningkatkan kewajiban bagi 
produsen minyak kelapa sawit mentah 
(CPO) untuk memasok kebutuhan 
minyak goreng di dalam negeri 
(domestic market obligation/DMO) 
menjadi 30 persen. Sebelumnya 
kewajiban tersebut hanya sebesar 20 
persen. “Kami akan mengeluarkan 
peraturan baru yang mewajibkan DMO 
ini naik dari 20 persen hari ini menjadi 
30 persen,” ujar Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfi dalam konferensi 
pers virtual, Rabu (9/3). 

Mendag menegaskan kebijakan ini 
merupakan bentuk wujud keadilan 
yang dihadirkan pemerintah untuk 
memberikan kenyamanan bagi 
masyarakat mendapat harga minyak 
goreng yang terjangkau. 

Kebijakan akan dikeluarkan dalam 
bentuk Peraturan Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Kemendag. 
Dengan begitu, produsen CPO akan 
diwajibkan untuk memasok produk 
minyak goreng hingga 30 persen 
dari total kapasitas ekspor setiap 
perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah sudah 
memberlakukan kewajiban DMO 
bagi produsen minyak goreng sejak 
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Pasokan Minyak 
Goreng Sudah Normal

Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi melakukan pemantauan minyak 
goreng di sejumlah ritel modern  TipTop 
Rawamangun di Jakarta Timur  dan 
Diamond Artha Gading di Jakarta 
Utara, Jumat (18/3). Hasil pantauan 
menunjukkan minyak goreng dan 
barang kebutuhan pokok (bapok)  
cukup tersedia.  

Dalam kunjungan ini Mendag Lutfi  
didampingi Dirjen Perdagangaan  
Dalam Negeri Oke Nurwan dan Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri Indrasari 
Wisnu Wardhana. “Tadi sudah 
kita lihat bersama, minyak goreng 
kemasan sudah mulai normal bahkan  
melimpah. Berdasarkan informasidari 
penjual, banyaknya permintaan toko 
(service level) terhadap kebutuhan 
minyak goreng sudah bisa dipenuhi 
100 persen. Saya juga melihat 
ketersediannya cukup. Nanti, jika  
merek minyak gorengnya makin banyak, 
harganya akan menurun sesuai dengan 
kompetisi dan leveling dari market 
mereka,” ujar Mendag Lutfi. Mendag 
memperkirakan dalam seminggu ke 
depan minyak goreng bermerek sudah 
mulai keluar dan harganya sudah bisa 
lebih baik.

Pada kesempatan ini Mendag juga 
menyampaikan apresiasi kepada Ketua 
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 
(Aprindo), Roy Mande, yang telah  

memastikan bahwa ritel modern ikut  
membantu penjualan dan distribusi 
barang pokok dan barang penting untuk 
kebutuhan menjelang bulan Ramadan 
dan Lebaran. Selanjutnya, Kementerian 
Perdagangan akan bersinergi dengan 
Kementerian Perindustrian untuk 
memastikan ketersediaan minyak 
curah di pasar tradisional dengan 
harga Rp14.000/liter sesuai ketentuan 
pemerintah.

Sehari sebelumnya, Kamis (17/3), 
dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR 
Menteri Perdagangan menjelaskan 
kebijakan tentang pemberlakuan 
Peraturan Menteri  Perdagangan 
(Permendag) Nomor  11 Tahun 2022 
tentang Penetapan  Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Minyak  Goreng Curah 
sebesar Rp14.000/liter.  Penetapan 
ini sekaligus mencabut  Permendag 
Nomor 6 Tahun 2022  tentang HET 
Minyak Goreng Sawit.  Pemerintah 
memutuskan menyubsidi  minyak 
goreng curah dan melepaskan  harga 
minyak goreng kemasan  sederhana 
dan premium ke harga keekonomian.

Mendag juga menyampaikan, selama 
periode 14 Februari–16 Februari 2022, 
telah terkumpul sebanyak 720.612 ton 
bahan baku minyak  goreng dari skema 
domestic market  obligation (DMO). 
Dari jumlah tersebut 76,4 persennya 
atau  sebanyak 551.069 ton tercatat 

untuk pengiriman Mei 2022 melemah 
1,87 persen menjadi USD116,80 per 
barel di London ICE Futures Exchange.  
Para pemimpin Uni Eropa menggelar 
pertemuan selama dua hari untuk 
membahas rencana boikot minyak 
Rusia. Rencana boikot dilakukan setelah 
Moskow mensyaratkan penggunaan 
mata uang rubel dalam transaksi 
pembelian gas dan minyak Rusia.

Sementara harga gas alam 
masih melambung tinggi. Analis 
memperkirakan harga gas alam masih 
akan menguat seiring konflik Rusia-
Ukraina yang masih memanas. Tercatat 
pada Jumat (25/3) harga gas alam 
kontrak pengiriman April 2022 berada 
di USD5,36 per mmbtu. Harga tersebut 
menurun 0,74 persen dari rekor harga 
tertinggi yang sempat terjadi di Kamis 
(24/3) yaitu USD5,40 per mmbtu.

Kenaikan harga gas alam tidak terlepas 
dari pasokan yang menurun dan juga 
tren kenaikan harga minyak, ditambah 
dengan situasi geopolitik Rusia-Ukraina 
yang makin membuat harga gas alam 
melambung.

telah didistribusikan ke pasar dalam 
bentuk minyak goreng curah dan 
kemasan. “Kalau kita konversi menjadi 
liter,  jumlahnya lebih dari 570 juta liter.  
Secara teoritis, ini sudah berjalan,” 
ungkap Mendag Lutfi.

Mendag menambahkan tentang 
kesiapan Kementerian Perdagangan 
dalam menjaga ketersediaan  pasokan 
dan stabilitas harga barang kebutuhan  
pokok (bapok) saat puasa dan Lebaran. 
Untuk itu Kemendag  terus memantau 
sejumlah bapok dan menyiapkan 
langkah-langkah yang diperlukan 
untuk menjamin stok dan harga yang 
terjangkau bagi masyarakat.

Walau begitu harga emas masih 
akan dibayang-bayangi sentimen 
negatif. Research & Education 
Coordinator Valbury Asia Futures, 
Nanang Wahyudin, mengatakan faktor 
membaiknya data ketenagakerjaan AS 
yang dirilis pada akhir Maret 2022 bakal 
menjadi momentum The Fed untuk 
segera melakukan pengetatan moneter. 
Menurut Nanang harga emas masih 
dapat menembus rekor all time high 
di USD2.075 per ons troi. Namun jika 
kebijakan The Fed kembali membuat 
dolar AS menguat, harga emas bisa 
terkoreksi hingga ke kisaran level 
USD1.700 hingga USD1.800 per ons 
troi.

Sementara harga emas logam mulia 
Antam menyentuh Rp1 juta per gram 
pada Jumat (25/3). Namun, sejak Sabtu 
(26/3) harganya turun kembali ke level 
Rp 990.000 per gram. Menjelang bulan 
Ramadhan, Nanang memproyeksikan 
ekonomi dalam negeri cukup baik dan 
akan kembali meningkatkan permintaan 
emas Antam. Sedangkan menurut 
Sutopo, harga emas Antam masih akan 
bergerak di kisaran Rp 1 juta. 

Harga Emas di 
Tengah Inflasi Akibat 
Konflik Rusia-
Ukraina

Kekhawatiran tingginya tingkat 
inflasi masih mendorong harga emas 
dunia. Dalam sepekan terakhir, harga 
emas spot naik 2 persen ke level 
USD1.958,29 per ons troi. Namun 
pada perdagangan Jumat (25/3) sore 
pukul 15.55 WIB, kontrak emas paling 
aktif untuk pengiriman April di divisi 
Comex New York Exchange, terkoreksi 
menjadi USD1.956,9 per troy ounce. Di 
pasar spot, harga emas juga merosot 
ke level USD1.956,46 per troy ounce.

Presiden Komisioner HFX International 
Berjangka, Sutopo Widodo, 
menyatakan tingginya tingkat inflasi 
yang disebabkan konflik Rusia-Ukraina 
membuat harga komoditas dan energi 
menguat, terutama setelah tidak adanya 
titik terang dalam diplomasi politik 
pekan lalu. ”Dolar Amerika dan emas 
masing-masing diuntungkan karena 
statusnya sebagai safe haven,” ujar 
Sutopo. Ia memprediksi harga emas 
akan bertahan tak jauh dari level saat 
ini. Sebab, meskipun ada kenaikan 
suku bunga namun dampak perang 
tetap menimbulkan ketidakpastian. 
“Investor tidak menyukai ketidakpastian 
dan akan menahan harga emas pada 
posisi tinggi,” tambahnya. Secara 
umum, Sutopo menilai harga emas 
sepanjang tahun ini akan tetap tinggi 
dan kemungkinan tidak akan terkoreksi 
jauh hingga di bawah harga terendah 
tahun lalu.

Harga Minyak Dunia 
Mulai Melandai 
Tapi Gas Masih 
Melambung

Harga minyak mentah dunia 
mulai mendingin pada perdagangan 
Jumat petang (25/03). Sentimen 
terjadinya penurunan datang dari 
Amerika Serikat dan sekutunya yang 
sedang mempertimbangkan untuk 
mengeluarkan minyak cadangan 
mereka lebih banyak ke pasar global 
guna menurunkan lonjakan harga yang 
sudah tinggi. 

Pada perdagangan Jumat petang 
(25/3) pukul 15.25 WIB, harga minyak 
West Texas Intermediate (WTI) untuk 
pengiriman April 2022 terkoreksi 1,86 
persen menjadi USD110,25 per barel 
di New York Mercantile Exchange. 
Sedangkan harga minyak mentah Brent 
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T he Expo 2020 Dubai event brought blessings to 
the Indonesian Pavilion. The Director-General of 

National Export Development at the Ministry of Trade 
Didi Sumedi said that Indonesia has successfully 
opened up many opportunities to improve the national 
economy, including obtaining trade and investment 
potential of USD 34.88 billion from several business 
forums held. This five-year event closed on Thursday 
(31/3).

“Six months of Expo 2020 Dubai has provided an 
opportunity for Indonesia to showcase the nation 
potential that we have and the many achievements 
that we have successfully achieved,” said Didi, the 
Commissioner-General of the Indonesian Pavilion. 
Various achievements have been obtained by Indonesia 
thanks to innovative activities at the Indonesia Pavilion 
during 26 weeks of participation at Expo 2020 Dubai. 

The Indonesian Pavilion has successfully presented 
investment opportunities through 193 activities, such as 
business forums, one-on-one meetings, and seminars 
for the Middle East Market and the world.

In addition, more than 650 SME products were also 
exhibited, thereby making local Indonesian products 
more recognized and able to boost national exports. 
Didi detailed that Indonesia’s participation in Expo 
2020 Dubai has resulted in extraordinary achievements, 
ranging from transactions and potential orders of USD 
2 billion originating from business forums and business 
matching activities.

During President Jokowi’s visit on November 4, 2021, 
19 business and investment cooperation agreements 
were worth USD32.7 billion in business to business 
(B2B) and government to government (G2G) schemes.

T he first meeting of G20 member countries in the 
Trade, Investment, and Industry Working Group 

(TIIWG) in Solo, Central Java, was officially opened on 
Wednesday (30/3).

Minister of Trade Muhammad Lutfi emphasized the 
purpose of the meeting to produce policy alignment 
between trade, investment and industry to support the 
attainment of sustainable development goals (SDGs). 
Indonesia encourages the realization of various 
breakthrough agreements for joint economic recovery 
and sustainable development.

The core of this year’s working group is policy coherence 
between trade, investment and industry to support the 
success of the SDGs. 

“We have to return to commerce and the SDGs. It is the 
best way to deal with the current economic, social and 
challenges,” explained Trade Minister Lutfi.

The Minister of Trade said that the issues to be discussed 
at the TIIWG include the reform of the World Trade 
Organization (WTO), the role of the multilateral trading 
system to accelerate the achievement of the SDGs, 
then the response of trade, investment and industry to 
the pandemic and the global health architecture.

The next priority issue is digital trade and sustainable 
global value chains, inspiring sustainable investment for 
global economic recovery and inclusive and sustainable 
industrialization through Industry 4.0.

Regarding the issue of WTO reform, Trade Minister 
Lutfi encouraged the delegates to amplify strategic 
steps to reform the WTO to optimize the function of the 
institution.

According to the Minister of Trade, the G20 has a 
position to give the WTO a mandate to implement WTO 
reforms in stages.

Furthermore, the G20 needs to maintain an integral 
contribution to the multilateral trading system to support 
the SDGs.

The G20 needs to demonstrate its ability to overcome 
critical barriers to equitable access to COVID-19 
vaccines, essential products, and technology transfer. 

The G20 collaborate to ensure inclusive digital trade and 
afford to bridge the digital divide, including supporting 
micro, small and medium enterprises (MSMEs) mutually 
dependent on global value chains.

“The future of the global value chain will depend on 
how effectively countries take advantage of the new 
opportunities created by utilization of technology and 
digital trade,” explained Trade Minister Lutfi.

Dubai Expo, Indonesian 
Pavilion Wins Potential 
Transactions of USD34.88 
Billion

Indonesia Urges G20 to 
Create Breakthroughs for 
Global Economic Recovery
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Quarter I/2022, 
Warehouse Receipt 
Financing Reaches IDR 
278 Billion

P T Kliring Berjangka Indonesia, which acts as the 
Warehouse Receipt Registration Center, released 

data on the utilization of Warehouse Receipts for the 
First Quarter of 2022. Until the first quarter of 2022, 
warehouse receipt financing reached Rp278 billion 
or experienced a growth of 1,283 per cent compared 
to the same period in 2021 with a financing value of 
Rp20.1 billion.

From 2022 until the first quarter of the registered 
Warehouse Receipts reached 146 from 6 commodities, 
with a volume of 3.1 million Kg, and the value of goods 
reaching Rp306 billion. From the Commodity side, the 
Warehouse Receipt of Tin commodities dominates with 
the number of registrations reaching 92 with a volume 
of 463,125 Kg worth Rp265 billion. Meanwhile, in 

terms of financing, the Tin Warehouse Receipt in the 
first quarter of 2022 reached Rp176 billion.

In addition to tin commodities, several other commodities 
included in warehouse receipts in the first quarter of 
2022 include Frozen Carcass Chicken, Grain, Rice, 
Seaweed and Fish. For the record, throughout 2021, 
the number of warehouse receipts registered reached 
633 from 12 commodities, with a volume of goods 
reaching 13.9 million kg, with a financing value of IDR 
277.395 billion.

The commodities that can concatenate Warehouse 
Receipt System include rice, grain, corn, coffee, cocoa, 
rubber, salt, pepper, nutmeg, fish, shallots, rattan, tea, 
seaweed, gambier, tin, white crystal sugar, soybeans 
and frozen chicken carcasses.
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F enomena investasi aset kripto di Indonesia, membuka 
banyak peluang. Pertumbuhan tidak hanya terjadi 

dari sisi jumlah investor dan transaksi saja, tetapi juga 
terhadap para pemain di industri. 

Terhitung hingga Maret 2022, jumlah calon pedagang fisik 
aset kripto di Indonesia yang telah memiliki tanda daftar 
dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) tercatat bertambah menjadi sebanyak 18 
perusahaan pedagang aset kripto. Padahal sebelumnya, 
pada akhir 2021, hanya ada 11 pedagang.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia 
(Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, melihat 
meningkatnya jumlah calon pedagang aset kripto di 
Indonesia membuktikan industri berjalan dengan baik. 
“Aset kripto sudah bisa diterima oleh masyarakat sebagai 
salah satu instrumen investasi,” kata Teguh.

Bagaimana upaya Aspakrindo membangun ekosistem 
industri aset kripto di Indonesia, dengan potensinya 
sangat besar? Berikut petikan wawancara Tim Buletin 
Bappebti dengan pria yang juga COO Tokocrypto ini.

Satukan Energi 
Memutar Roda 
yang Sama

Buletin Bappebti: Sejak kapan Aspakrindo 
terbentuk, dan berapa jumlah anggotanya?

Teguh Kurniawan H: Kami menginisiasi 
Aspakrindo sejak Oktober 2020.Sejak adanya 
Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang 
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Itu 
merupakan peraturan awal, atau petunjuk teknis 
penyelenggaraan perdagangan aset kripto.

Kami melihat perdagangan ini harus ada naungannya. 
Kami ingin semua pedagang punya sebuah payung. 
Kami ingin industri ini punya lingkup yang lebih 
menyeluruh, tidak hanya satu per satu.

Saat ini ada sebanyak 10 pedagang aset kripto yang 
sudah terdaftar, seperti Tokocrypto, Rekeningku, 
Digital exchange, Bitocto, Triv, Pintu, Koinku, Zipmex, 
Incrypto, dan PlutoNext yang sekarang memang lagi 
di-freeze sementara. 

Secara total anggota kami ada 10 dari 18 pedagang 
aset kripto yang terdaftar di Bappebti saat ini.

Buletin Bappebti: Bagaimana asosiasi ini berjalan?

Teguh Kurniawan H: Syarat utamanya gampang. 
Anggota Aspakrindo adalah para pedagang yang 
sudah mendapatkan tanda terdaftar dari Bappebti 
sebagai calon pedagang aset kripto. Kami tidak 
membuka anggota yang lain, kecuali calon pedagang 
yang sudah terdaftar tadi. 

Buletin Bappebti: Jadi sudah disaring terlebih dulu 
oleh Bappebti begitu ya?

Teguh Kurniawan H: Betul. Jadi bukan serta merta 
pedagang yang ilegal menjadi anggota Aspakrindo. 
Syarat utama mereka harus menunjukkan tanda 
bukti terdaftar dari Bappebti. Aspakrindo kemudian 
akan berkoordinasi dengan Bappebti untuk mereka 
menjadi member.

Buletin Bappebti: Apa tugas utama dan kewajiban 
asosiasi ini?

Teguh Kurniawan H: Kami di Aspakrindo mempunyai 
visi dan misi. Visi kami untuk bisa mewujudkan 
asosiasi yang mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan industri aset kripto di Indonesia. 
Tanpa ada visi ini kami yakin kita akan sulit memiliki 
ruang gerak untuk pertumbuhan industri aset kripto.   

Sedangkan misi kami bagaimana bisa meningkatkan 
kinerja dari para pedagang aset kripto komoditi untuk 
bisa bertumbuh dan berkembang berkelanjutan, 
dan mereka bisa beroperasi secara wajar dan 
transparan. Ini yang paling penting. Kita tidak ingin 
pedagang malah jadi sulit bergerak dan berbisnis. 

Selanjutnya Aspakrindo ini menjadi langkah konkret 
agar kami para pedagang ingin membangun sebuah 
ekosistem yang terkontrol. Kami sangat senang 
Bappebti menjadi counter part  untuk bersama-
sama membangun ekosistem perdagangan aset 
kripto yang lebih terawasi. 

Ini kita harapkan bisa memberikan keamanan dan 
kenyamanan pada para investor untuk mereka bisa 
bertransaksi jual beli aset kripto di Indonesia.

Buletin Bappebti: Bagaimana peran asosiasi dalam 
pembentukan bursa aset kripto, apakah asosiasi 
juga dilibatkan?

Teguh Kurniawan H: Itu pasti seiring berjalannya 
waktu, kami pengurus Aspakrindo adalah para pelaku 
pedagang aset kripto. Misalnya saya di Tokocrypto, 
Pak Robby sekretaris ada di Rekeningku, serta 
semua teman-teman yang lain adalah pedagang 
aset kripto yang selalu aktif dilibatkan dalam 
pembentukan bursa aset kripto itu sendiri.

Aspakrindo selalu dilibatkan dalam penentuan 
segala keputusan yang diambil pemerintah. Setiap 
kali Bappebti akan mengambil keputusan, kami 

Teguh Kurniawan Harmanda
Ketua Umum Asosiasi Pedagang 
Aset Kripto Indonesia
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Buletin Bappebti: Apa yang akan dilakukan 
Aspakrindo untuk pengembangan industri aset 
kripto untuk internal dan juga untuk masyarakat 
yang menjadi target konsumen kripto?

Teguh Kurniawan H: Kami di Aspakrindo pasti akan 
ketat dan setia pada Bappebti untuk bisa menjadi 
wadah bagi para pelaku industri perdagangan aset 
kripto. Kami akan terus beradvokasi dan memberikan 
edukasi tentang aset kripto berikut ekosistemnya. 

Tujuannya sama seperti industri fintech di awal-
awal bahkan kami berharap ekosistem industri aset 
kripto bisa terbangun secara lebih inklusif, tidak 
ada tebang pilih dalam penegakan aturan. Itu yang 
sekarang kita lakukan, dan akan kita terus lakukan 
di kemudian hari untuk bisa memenuhi keinginan 
masyarakat

Kami pun siap untuk berkolaborasi terutama dengan 
Bappebti dan regulator lainnya terkait agar kita 
bisa membawa berbagai kepentingan untuk bisa 
mendorong inovasi teknologi yang lebih kuat lagi. 
Supaya semua pemangku kepentingan bisa saling 
terikat, dan saling mengerti dan untuk mendorong 
industri aset kripto nasional menjadi lebih baik lagi.

Buletin Bappebti: Sekarang ini perdagangan 
aset kripto sudah terjadi meskipun bursanya 
belum ada. Kalau nanti bursanya terbentuk kira-
kira gambarannya seperti apa? Akankah terjadi 
transaksi yang lebih masif atau bagaimana?

Teguh Kurniawan H: Kami berpikir dengan adanya 
bursa akan menjadi rekonsiliasi laporan dari setiap 
transaksi yang terjadi dari semua pedagang ke 
Bappebti. Kami juga melihat nanti adanya kliring 
adanya kustodian maka semua instrumen yang ada 
dalam sistem perdagangan aset kripto itu sudah 
komplit.

Ketika semua sudah komplet maka kami yang saat 
ini bertindak sebagai calon pedagang bisa naik 
kelas menjadi full pedagang. Harapannya ketika ada 

kliring adanya custodian, maka masyarakat level of 
confidence nya sudah harus meningkat. Sebab kami 
pedagang ini seperti super body semuanya ada di 
kami, transaksi hingga menyimpan dana di kami, lalu 
settlement juga di kami juga termasuk laporan. 

Tetapi ketika ada perangkat yang lain kami berharap 
itu tadi masyarakat memiliki tingkat kepercayaan 
yang lebih baik.

Buletin Bappebti: Mengantisipasi kemungkinan 
munculnya pedagang gelap, asosiasi juga tentu 
punya kepentingan untuk memerangi pedagang 
ilegal. Bagaimana sikap Aspakrindo?

Teguh Kurniawan H: Munculnya pedagang gelap 
kami tidak bisa monitor dalam pengertian kami punya 
keterbatasan juga. Ketika kami menginformasikan 
pun tentu kami tidak bisa bertindak sendiri. 
Pasti akan berkoordinasi dengan yang lain-lain. 
Aspakrindo sekarang berposisi sebagai pengingat. 

Kita mengingatkan kepada anggota maupun 
regulator juga kepada masyarakat bahwa mereka 
harus bertransaksi kepada pedagang yang sudah 
terdaftar di Bappebti, yang saat ini jumlahnya ada 
18 calon pedagang aset kripto. Jangan sampai 
masyarakat karena ketidaktahuannya bertransaksi 
di luar 18 itu. Itulah bagian dari advokasi kami. 

Kami pun memberikan edukasi tentang proses 
perdagangan aset kripto yang benar dan sehat 
sehingga masyarakat indonesia terhindar dari 
investasi bodong. Kita tahu ada investasi dengan 
skema Ponzie, yang titip dana, robot trading, dan 
lainnya. Ini yang terus kami edukasi agar masyarakat 
tidak terjerembab dan akhirnya malah merugikan.

selalu dilibatkan. Ini sangat baik sekali, karena akan 
menumbuhkan industri ini bakal lebih sehat lagi.

Kami di Aspakrindo juga memberikan pandangan. 
Kami melihat pendapat kami di Aspakrindo dan 
berbagai arahan dari Bappebti kami anggap menjadi 
sebuah jalan yang sehat. 

Ini terbukti bisa memberikan influence dan perspektif 
yang berbeda yang sekali lagi kami melihat jangan 
sampai industri ini terhambat inovasinya. Kita 
berharap bisa saling menunjang. Nah, hadirnya 
Aspakrindo adalah di bagian itu.

Buletin Bappebti: Bagaimana prospek bisnis aset 
kripto di Indonesia saat ini dan prospek ke depan? 

Teguh Kurniawan H: Data Februari 2022 dari 
Bappebti menunjukkan jumlah transaksi aset kripto 
mencapai Rp 83,8 triliun. Kemudian di waktu yang 
sama data agregatnya terdapat total 12,4 juta user 
atau investor di Indonesia. Angka ini naik dari tahun 
sebelumnya Desember 2021 sejumlah 11,2 juta 
investor.

Dari sudut pandang yang berbeda, sebuah konsultan 
internasional khusus di bidang blockchain namanya 
Unfo yang melihat bahwa pertumbuhan adopsi 
perdagangan aset kripto di Indonesia sangat pesat. 
Unfo sejak tahun lalu sudah memprediksi bahwa 
dua hingga tiga tahun lagi atau sekitar 2024, sekitar 
11 persen populasi masyarakat Indonesia bakal 
terhubung ke dalam industri aset kripto.

Jadi kalo jumlah penduduk Indonesia hari ini ada 
lebih 272 juta, maka dalam dua atau tiga tahun 
mendatang akan ada hampir 30 juta investor 
perdagangan aset kripto. Angka ini saya pikir 
reasonable, mengingat di Februari 2022 saja sudah 
ada 12,4 juta investor.

Dalam laporannya, Unfo juga menyebutkan bahwa 
pertumbuhan investor di Indonesia luar biasa pesat. 
Unfo kemudian membandingkan Indonesia dengan 
AS yang sudah mengadopsi aset kripto sejak 
Bitcoin pertama hadir tahun 2009. 

Di AS jumlah investornya sekitar 15 persen dari 
populasi penduduk. Sementara Indonesia baru 
mengenal aset kripto 3-4 tahun belakangan, jumlah 
investornya sudah hampir melewati AS.

Jadi jika berbanding lurus antara waktu dan adopsi, 
Indonesia itu pertumbuhannya 4-5 kali lebih pesat 
ketimbang AS. Itu adalah angka yang dikeluarkan 
oleh Unfo.

Ini kalo kita lihat dari sisi aset kriptonya. Belum lagi 
dari sisi penerapan teknologinya. Kita tahu ada 
yang namanya blockchain yang terus berkembang 
teknologinya. Prospek aset kripto ke depan itu akan 
terus naik seiring dengan adopsi dari teknologi 
blockchain itu sendiri. 

Apalagi sekarang di beberapa negara bahkan 
beberapa perusahaan besar mulai melirik teknologi 
blockchain dan aset kripto sebagai sarana investasi 
yang lebih bagus dibanding instrumen investasi 
lainnya.

Buletin Bappebti: Bagaimana memberi penjelasan 
terhadap pandangan sebagian masyarakat yang 
melihat kripto sebagai judi?

Teguh Kurniawan H: Ini memang lebih pada soal 
perspektif masyarakat. Tapi untuk aturannya sudah 
ada. Kalau kita anggap ini judi, maka apapun sudah 
bisa jadi judi. Nomor mobil ganjil atau genap, 
misalnya, itu pun bisa jadi judi.

Tetapi Aspakrindo melihat ini masih ada 
kesimpangsiuran. Ada kesalahpahaman di 
masyarakat yang memandang bahwa aset kripto itu 
belum legal. 

Sampai detik ini kami masih nemuin ketika ke daerah 
anggapannya seperti itu. Padahal, pemerintah sudah 
sangat masif sosialisasi perdagangan aset kripto itu 
legal, tetapi masih ada aja masyarakat menganggap 
ilegal. Ini menjadi PR kita bersama. 
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P erang membuat kekacauan dan kehancuran. Lihatlah 
dampak perang Rusia-Ukraina yang masih terus 

berangsung, gedung-gedung hancur, kota berantakan, 
kehidupan masyarakat kacau. Produksi mandek dan 
semua perhatian berfokus pada peperangan itu sendiri. 
Damak perang Rusia-Ukraina tidak hanya dirasakan 
kedua negra yang berseteru, tetapi berimbas pula pada 
negara-negara lainnya. Harga komoditas bergejolak 
naik dan banyak investor yang panik mencoba 
menyelamatkan investasi mereka.

Dalam situasi yang tidak menentu itu komoditas apa 
yang dinilai aman? Berdasarkan pengalaman emas 
bisa menjadi pilihan. Emas merupakan komoditas 
perlindungan aset agar nilainya tidak rusak karena 
perang. Dalam sejarah dunia tercatat beberapa 
kejadian yang menyebabkan lonjakan harga emas dunia 
akibat perang. Saat Perang Dunia I, bulan April 1915 
tercatat harga emas dunia mencapai USD536,69/troy 
ons. Setelah perang reda harga emas anjlok hingga 
mencapai harga terendah di USD275,2/troy ons.

Lebih dari 50 tahun kemudian harga emas dunia melejit 
hingga 290 persen sejak Desember 1970 hingga 
mencapai level tertinggi pada Maret 1974. Saat itu 
puncak harga emas berada di level USD999,67/troy 
ons. Emas juga meroket karena perang Timur Tengah 
yang pecah pada 1973. Sementara pada dekade 
2000-an, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan 
Irak pada membuat harga emas melambung hingga 50 
persen dalam kurun waktu setahun. 

K epulauan Maluku sejak dulu terkenal dengan 
tanaman rempah spesies asli bernama: Pala 

(Myristica fragrans Houtt). Pala telah diperdagangkan 
dan dibudidayakan dalam bentuk perkebunan rakyat 
secara turun-temurun di sebagian besar wilayah Maluku.

Pala terdiri dari bagian biji inti, selaput biji yang disebut 
fuli, dan minyak pala yang semuanya merupakan 
komoditas ekspor yang berperan sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. 

Kepopuleran tanaman pala asal Indonesia tidak luntur 
hingga kini. Pala bernilai tinggi di pasar global lantaran 
memiliki aroma khas dan rendemen minyak yang tinggi. 
Itu sebabnya selalu ada permintaan pala asal Indonesia 
untuk dikirim ke negara-negara luar, khususnya Eropa.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan menyebutkan, 
produksi pala Indonesia tahun 2020 sebesar 38.150 
ton. Jumlah ini naik menjadi 39.577 ton pada 2021, dan 
diperkirakan naik lagi menjadi 39.955 ton pada akhir 
tahun 2022.

Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi sentra pala 
terbesar dengan produksi 12.001 ton (2020). Pada 
tahun yang sama disusul Provinsi Aceh sebanyak 6.567 
ton, Maluku Utara sebesar 6.018 ton, Maluku setara 
5.596 ton, dan Papua Barat 1.658 ton.

Pulau Siau yang terletak di Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara, 
adalah salah satu penghasil tanaman pala terbaik. Tak 
hanya di Indonesia, komoditas yang diberi nama dalam 
Bahasa Inggris sebagai ‘Siau nutmeg’ juga tersohor di 
dunia.

Ditinjau dari sisi perdagangan, komoditas pala masih 
menjadi salah satu komoditas yang mencatatkan surplus 
pada neraca perdagangan luar negeri.

Pala merupakan salah satu komoditas rempah yang 
mendapat alokasi pengembangan yang paling besar 

pada 2021. Produksi pala mencapai sebesar 42.900 
ton. Jumlah tersebut sudah masuk ke prioritas nasional 
sehingga diharapkan ekspor meningkat.

Peluang ekspor pala Indonesia untuk menembus 
pasar global memang besar. Namun saat ini ekspor 
pala Indonesia sedang terganjal isu aflatoksin ketika 
memasuki pasar Uni Eropa.

Aflatoksin merupakan senyawa racun yang dihasilkan 
jamur Mikotoxin aspergillus dan bersifat karsinogenik. 
Terkait kandungan aflatoksin dalam pala Indonesia, Uni 
Eropa telah menetapkan Regulasi Uni Eropa Nomor 
2016/24 yang diberlakukan sejak 2 Februari 2016.

Regulasi tersebut mewajibkan ekspor pala Indonesia 
dilengkapi dengan health certificate yang dikeluarkan 
oleh Otoritas Kompeten di Indonesia dan melampirkan 
Certificate of Analysis (CoA) kandungan cemaran 
aflatoksin yang memenuhi persyaratan Uni Eropa.

Menyelesaikan masalah ekspor pala bukanlah hal yang 
mudah. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat 
khususnya petani pala sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan kualitas pala Indonesia. Salah satunya 
dengan menerapkan pola penyimpanan yang baik 
sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP). 

Dalam konteks ketahanan pangan, resi gudang selain 
dapat membantu petani dari aspek pembiayaan juga 
dari aspek pasca produksi dan penyimpanan di gudang 
menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, 
dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk aman 
konsumsi.

Upaya pemerintah ini membutuhkan pendekatan kultural 
agar petani pala mudah memahami penjelasan dari 
pemerintah. Berbagai upaya harus terus dilakukan demi 
mengembalikan kejayaan rempah Indonesia di pasar 
global.

Emas dijuluki sebagai aset safe haven karena 
menawarkan perlindungan bagi investor dari keadaan 
ekonomi yang tidak pasti atau karena krisis. Sebab 
emas memiliki pergerakan harga yang stabil dan minim 
risiko sehingga cocok sebagai aset lindung nilai. Perang 
juga akan menyebabkan inflasi yang meroket lantaran 
pemerintah yaang berkonflik gencar mengeluarkan dana 
untuk memenangkan peperangan. Selain itu, produksi 
akan mandek sehingga menyebabkan barang atau jasa 
menjadi langka. Ketika terjadi kelangkaan seperti itu 
maka harga akan meningkat.

Lalu kapan sebaiknya menjual emas yang dimiliki? 
Untuk mencari momen jual terbaik, kecenderunganya 
bisa dilihat dari data historisnya. Seorang analis 
senior GoldSilver Jeff Clark menganalisis data historis 
pergerakan harga emas global dari tahun 1975 
hingga 2020. Kesimpulan yang diperoleh, harga emas 
cenderung stabil saat masuk musim semi dan musim 
panas. Setelah itu, harga emas justru meroket saat 
mendekati akhir tahun. Namun perubahan sitiuasi 
politik di suatu negara, seperti perang Rusiaa-Ukraina 
saat ini, bisa mengubah prediksi-prediksi yang sudah 
pernah terjadi. Itulah sebabnya seorang investor harus 
terus mengikuti pergerakan pasar. Tercatat pada Kamis 
(31/4) harga emas di pasar spot USD1.930,89 per troy 
ounce, sementara harga emas Comex untuk kontrak 
bulan Juni 2022 sebesar USD1.934,9 per troy ounce.

Simpan Emas 
di Masa Perang 
Rusia-Ukraina

SRG Jawab 
Tantangan 
Ekspor Pala

Ibrahim Ajie Wartawan Pemerhat i 
Komoditas
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Ini Aturan Penyaluran 
Amanat Nasabah 
ke Bursa Berjangka 
Luar Negeri

B appebti pada tanggal 8 Maret 2022 menetapkan 
Peraturan Bappebti nomor 1 tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Dalam 
Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa 
Berjangka Luar Negeri. Di dalam peraturan ini dijelaskan 
hal-hal yang harus dipenuhi agar Pialang Berjangka 
dapat menyelenggarakan transaksi dengan bursa di luar 
negeri.

Beberapa poin penting disebutkan antara lain dalam 
Pasal 1 bahwa Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa 
Berjangka Luar Negeri hanya dapat dilakukan  oleh 
Pialang Berjangka yang telah menjadi anggota  Lembaga 
Kliring Berjangka dan telah memperoleh  persetujuan 
dari Bappebti. 

Selanjutnya Pialang Berjangka tersebut harus 
menyediakan sistem yang mampu menyalurkan amanat 
nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, mengadakan 
kerjasama dengan Pialang Berjangka anggota Bursa 
Berjangka Luar Negeri serta membuat daftar Pialang 
Berjangka Luar Negeri dan meaporkannya ke Bappebti.

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa 
dalam penyelenggaraan penyaluran amanat nasabah 
Lembaga Kliring Berjangka Dalam Negeri menjalankan 
tugas:

a. mengelola Dana Jaminan dan Margin Pialang 
Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka 
Dalam Negeri

b. mengadakan kerjasama dengan Pialang Berjangka 
anggota Lembaga Kliring Berjangka Luar Negeri 

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10181

untuk memastikan kecukupan Margin Pialang 
Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka 
Dalam Negeri 

c. menyalurkan kewajiban Margin (netto) Pialang 
Berjangka anggota Lembaga Kliring Berjangka 
Dalam Negeri ke Pialang Berjangka anggota 
Lembaga Kliring Berjangka Luar Negeri

d. menerima pengembalian margin Pialang Berjangka 
anggota Lembaga Kliring Berjangka Dalam  Negeri 
dari  Pialang Berjangka anggota Lembaga Kliring 
Berjangka Luar Negeri

e. membayar kewajiban Pialang Berjangka Dalam 
Negeri kepada Nasabah Pialang Berjangka Dalam 
Negeri yang tidak bisa atau lalai diselesaikan oleh 
Pialang Berjangka Dalam Negeri paling banyak 
sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke Lembaga 
Kliring Berjangka Dalam Negeri

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan ini, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 maka Pihak    
yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti untuk 
menyelenggarakan penyaluran amanat Nasabah ke 
Bursa Berjangka luar negeri sebelum diterbitkannya  
Peraturan Badan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
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