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Dari Redaksi

Cerdas dan cermat berinventasi, itulah tema yang diangkat dalam Berita Utama
edisi Februari 2022 ini terkait dengan terbukanya kasus Binomo. Selain itu tim
redaksi juga mengungkapkan kemajuan dan target yang ingin dicapai dalam
Sistem Resi Gudang (SRG) Perikanan. Seperti kita maklum, perikanan memiliki
potensi besar dan prospek yang bagus, tetapi nelayan yang menjadi pelakunya
mengalami nasib yang kurang beruntung, sampai saat ini. Ikan sudah menjadi
komoditi SRG dan melalui SRG diharapkan kehidupan nelayan bisa menjadi
lebih baik. Upaya pemerintah menggalakkan SRG Ikan ini kami angkat dalam
rubrik Resi Gudang.
Sementara pada rubrik Perdagangan Berjangka tim redaksi mengangkat isu
metaverse, teknologi digital yang diprediksi akan memberikan kontribusi positif
terhadap perdagangan digital yang makin marak saat ini. Dan pada rubrik
Wawancara Khusus kami ajak pembaca untuk menyimak perbincangan dengan
pelaku dan juga pengamat pasar lelang komoditas, Roni Natawidjaja.
Seperti biasa kegiatan Bappebti kami sampaikan di Agenda Foto. Sedangkan
dalam rubrik Profil Komoditi tim redaksi menyampaikan informasi mengenai
kedelai, komoditas yang belakangan menjadi perbincangan karena harganya
melambung sehingga bikin pusing para perajin tahu-tempe.
Demikian di antara isu yang dapat Anda simak pada edisi kali ini. Di tengah
suasana masih Covid-19, kita harus bersyukur karena grafik penyebarannya mulai
melandai dan Insya Allah, kita yakini, kondisi kesehatan masyarakat akan kembali
normal sehingga semua kita bisa beraktivitas penuh semangat kembali.
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, Mutia Endang Novianti,
Sekretaris: Fitriana Hasnan, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
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WAWANCARA

PROFIL KOMODITI

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, waktu terus berjalan. Transaksi
perdagangan terus berlangsung walau dengan tantangan dan kendala yang
menghadang. Pada akhir Februari 2022 ini masyarakat gegar dengan kasus
Binomo yang dianggap melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian besar.
Ratusan juta bahkan miliaran rupiah dana milik investor menguap. Diperkirakan
delapan ribu orang sudah menjadi korban, dan beberapa tersangka afiliator
Binomo sudah ditangani polisi.
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P

Cerdas dan
Cermat
Berinvestasi

Awal tahun 2022 kembali masyarakat dihebohkan oleh
transaksi trading yang dilakukan melalui internet. Trading
online dengan cara menebak apakah harganya naik atau
turun. Tampak sederhana, kalau tebakan tepat dapat untung
80 persen. Kalau tebakan meleset modal yang sudah
disetorkan menguap sesaat. Katanya ini adalah Binomo
yaitu investasi melalui aplikasi binary option. Ribuan orang
ikut serta, dan ribuan orang telah menjadi korban dengaan
jumlah kerugian ratusan juta bahkan miliaran rupiah.
Kasusnya sudah dilaporkan dan kini dalam penanganan oleh
pihak kepolisian.
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erkembangan cepat dunia digital berlangsung
begitu cepat. Berbagai aplikasi dan platform bisnis
dan investasi juga bermunculan. Kemunculannya juga
direspons cepat oleh generasi milenial yang dalam
kehidupannya sudah lekat dengan teknologi digital. Bagi
generasi sebelumnya kecepatan perubahan dunia digital
membuatnya terseok-seok mengikuti langkah cepatnya.
Tapi tidak demikian dengan anak muda milenial. Mereka
cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap
perubahan dan inovasi yang terjadi.
Perubahan cepat itu terasa pada ruang lingkup kerja
Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi) di Kementerian Perdagangan. Karena itu
pengawasan khususnya di bidang komoditi dilakukan
lebih ketat. Sistem pengawasan juga terus di-update,
dan pemantauan keluhan dari masyarakat lebih cermat
diperhatikan.
Baru-baru ini muncul banyak keluhan dari masyarakat
yang merasa tertipu dengan investasi Binomo (Binary
Option). Banyak di antara mereka mengaku rugi ratusan
juta rupiah setelah dana yang mereka tanamkan dalam
investasi Binomo tak bisa kembali. Termasuk Maru
Nazara, asal Medan, yang menyatakan dirinya rugi
Rp540 juta karena iming-iming akan memperoleh
keuntungan yang tinggi, sebagaimana diceritakannya
saat tampil dalam acara Indonesia Business Forum di
TVOne, Rabu (16/2).
Melalui aplikasi Binomo seorang nasabah/pengguna
harus menebak harga sebuah underlying asset
yang akan keluar dalam waktu yang ditentukan. Jika
sudah menentukan aset yang dipilih, selanjutnya
pengguna harus menyetorkan modal tertentu untuk
bisa mendapatkan keuntungan. Jenis aset yang
diperdagangkan pada Binary Option beragam, mulai
dari indeks saham, berbagai jenis kripto, forex, hingga
komoditas.

Muhammad Lutfi
Menteri Perdagangan
Dalam kenyataannya, aktivitas platform Binomo tidak
bisa dikatakan sebagai trading, karena tidak ada
komoditi atau aset yang diperdagangkan di situ.
Pengguna platform hanya menebak-nebak pergerakan
harga yang terjadi, apakah naik atau turun pada jangka
waktu tertentu. “Kalau kita masuk ke sana (binomo),
misalnya kita open posisi atau beli pada posisi Rp100
ribu, maka kalau menang kita akan memperoleh 80
persen keuntungan, artinya Rp80 ribu. Tapi kalau
perkiraan atau tebakan kita salah, maka kita kalah dan
uang kita yang Rp100 ribu itu akan hilang semua,”
kata Maru dalam dialog yang ditayangkan di TVOne.
Lebih lanjut Maru yang mengenal Binomo sejak tahun
2020 menjelaskan, jika ia kalah dan ingin meneruskan
investasinya maka ia harus kembali ‘open posisi’ dengan
investasi yang jumlahnya 2,5 kali lipat. Misalnya, jika di
awal diinvestasikan Rp1 juta, lalu kalah, maka tahap
selanjutnya jika ia ingin mencoba investasi lagi maka
ia harus menyetorkan Rp2,5 juta. “Awalnya ya, kadang
saya menang, kadang kalah. Tapi akhirnya loss semua.
Uang saya habis Rp540 juta,” katanya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan
Binomo bukanlah investasi, tapi lebih mirip dengan judi.
Tidak ada transparansi dalam aplikasi yang ditawarkan.
Dalam hal ini peran influencer yang menawarkan
aplikasi ini sangat besar perannya dalam mempengaruhi
masyarakat. “Ketika berhubungan dengan komoditas
itu ranahnya ada di Bappebti. Nah, mereka ini jalan di
tengah. Izinnya sekolah komputer tapi mengumpulkan
dana masyarakat. Multi Level Marketing (MLM)
mengumpulkan uang. Itu ponzi namanya, itu kriminal.
Tangkap saja orangnya,” tegas Menteri Perdagangan M
Lutfi.
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Skema Ponzi yang sering kita dengar adalah modus
investasi palsu yang membayarkan keuntungan
kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang
yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari
keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi
yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya
membujuk investor baru dengan menawarkan imingiming keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan
investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat
pengembalian yang sangat tinggi. Kelangsungan dari
pengembalian dana yang tinggi tersebut membutuhkan
aliran yang terus meningkat dari uang yang diperoleh
dari investor baru untuk menjaga skema tersebut bisa
terus berjalan.
Skema ponzi kerap juga disebut sebagai skema
piramida, karena anggota yang bergabung dibagi
menjadi level atau tingkatan yang berbentuk seperti
piramida. Anggota yang pertama kali bergabung akan
menduduki tingkatan tertinggi, yaitu di puncak piramida.
Anggota yang bergabung selanjutnya akan menduduki
tingkatan di bawahnya. Bappebti selalu mengingatkan
masyarakat bahwa skema ponzi dilarang karena
merugikan masyarakat.
Kisah investasi Binomo sendiri memang asyik.
Bagaimana tidak. Hanya dengan menebak, misalnya,
apakah harga forex naik atau turun, dan jika tebakannya
benar maka si investor dinyatakan menang dan ia untung
80 persen. Tapi jika tebakannya salah, maka uangnya
lenyap seketika. Saat ini menurut Maru sudah ada 8.000
orang yang menjadi korban Binomo, dengan kerugian
rata-rata ratusan juta, bahkan ada yang miliar rupiah.
Bahkan, katanya, ada yang sudah ludes semua harta
bendanya sampai-sampai kini ia menumpang tinggal
di gereja. “Aplikasi Binomo ini sangat berbahaya.
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Karena di dalamnya ternyata tidak murni. Kita duga
ada manipulasi. Sekarang ini korban sudah bersatu.
Di Indonesia sudah ada sekitar 8 ribu korban. Kita
mengadukan afiliator yang mengajak kami,” kata Maru
menambahkan.
Afiliator adalah orang yang mempromosikan, merayu
dan mengajak seseorang untuk ikut menanamkan
uangnya di aplikasi Binomo. Para afiliator itu, kata
Maru, mendapat fee sebesar 70 persen jika si investor
kalah karena salah dalam menebak. Jika fee itu benar,
wajarlah banyak investor Binomo yang menumpahkan
kemarahannya. Tak heran para afiliator atau influencer
Binomo juga turut diadukan ke polisi.
“Ini cukup miris dengan kejadian ini. Binary Option
atau Binomo itu bukan investasi atau trading. Tapi
terdengarnya seperti investasi atau trading. Ini lebih
pada judi, permainan. Dibilang trading, juga tidak ada
pembelian aset. Ini hanya naik atau turun, benar atau
tidak. Hanya menebak, games, permainan. Saya miris
karena banyak masyarakat yang ikut. Masyarakat awam
banyak tertipu karena di media sosial diperlihatkan
testimoni-testimoni keberhasilan dan keuntungan yang
diperoleh dari bisnis ini. Apalagi di masa pandemi
Covid-19 lalu,
banyak sosial media digunakan
untuk promosi,” ujar pengamat pasar modal Alfred
Nainggolan.
Hal ini membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag)
mengambil sikap tegas, dengan meningkatkan
pengawasan dan menerima laporan masyarakat.
Keluhan umumnya terkait penawaran yang dilakukan
melalui media online. Cara online memang paling
cepat dan mudah dilakukan. Tapi dari situ juga muncul
berbagai komplain masyarakat. Bisa dibayangkan dalam
satu tahun (2021) Bappebti memblokir 1.222 situs

Indrasari Wisnu Wardhana
Plt. Kepala Bappebti
entitas perdagangan berjangka ilegal, termasuk situs
judi berkedok trading, yang berarti secara rata-rata
100 situs yang diblokir setiap bulannya. Itu penanda
banyaknya pelanggaran yang dilakukan.
Bappebti melakukan tindakan tegas pemblokiran
situs perdagangan komoditi ilegal itu dilakukan guna
melindungi masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang
merugikan. Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu
Wardhana, Rabu (2/2), mengungkapkan dari ribuan
website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang
diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex
serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir
336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade
Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta,
Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang
sejenis.
Kepala Bappebti menjelaskan Binary Option (opsi
biner) merupakan kegiatan judi daring berkedok trading
di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Ditegaskan, aplikasi Binary Option yang beredar saat ini
tidak memiliki legalitas di Indonesia. Karena itu jika terjadi
perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia,
Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan

berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam
rangka mediasi. “Untuk itu, pemerintah menghimbau
masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan,
promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web opsi
biner,” kata Kepala Bappebti. Penegasan yang sama
juga dikatakan tentang maraknya penawaran investasi
forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading.
Ilegal, karena tidak ada izin dari Bappebti.
“Saya turut prihatin dengan jatuhnya para korban. Ini
meresahkan di masyarakat. Kalau kita lihat dari binomo,
jelas ilegal. Ini bertentangan dengan UU nomor 10
tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.
Binomo itu lebih mirip judi, karena tidak ada online
assetnya. Karena itu tidak boleh ditransaksikan,” kata
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Sebagai langkah pencegahan, Wamendag Jerry
Sambuaga menghimbau agar masyarakat tidak tergiur
oleh public figure yang mengajak ikut serta skema seperti
Binomo itu. “Esensi dari semua itu adalah pentingnya
pencegahan. Jangan sampai korban lain berjatuhan.
Adukanlah kepada kami melalui Bappebti dan juga
kepada polisi. Kita di Bappebti ada Contact us bisa
melalui sms, wa dan email, silakan untuk mengeceknya.
Kalau ada keraguan masyarakat kontak Bappebti. Bisa
cek website Bappebti. Kalau masih belum yakin juga
silakan datang ke Bappebti,” tambah Wamendag.
“Kepada publik kami sampaikan bahwa banyak sekali
yang mengaku-ngaku investasi tapi ujung-ujungnya
penipuan. Ini pakai afiliator, jangan-jangan afiliator juga
gak ngerti produknya. Binomo itu menggiurkan tapi
tidak betul,” kata Wamendag lagi.
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Cerdas dan Cermat,
Perhatikan Hal Berikut
Sebelum Berinvestasi

Selanjutnya Bappebti meminta masyarakat untuk
lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK untuk
selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang
menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan
iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran
dalam waktu singkat. “Masyarakat juga diharapkan agar
selalu waspada terhadap penawaran dengan imingiming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila
berhasil merekrut anggota baru sebagai downline
(jaringan bawah). Konsep jaringan bawah tidak dikenal
dalam perdagangan berjangka,” ungkap Aldison.
Anggota Komisi VI DPR, Abdul Hakim Bafaqih,
berharap itensitas literasi dan edukasi tentang
perdagangan berjangka lebih ditingkatkan, mengingat
kasus seperti Binomo bukan pertama kali ini terjadi.
“Binomo itu ada unsur pembodohan. Trading
komoditasnya tidak jelas.
Dalam rapat dengan
Kemendag pada 31 Januari 2022 kami sudah
sampaikan bahwa Binomo ini judi. Pemerintah harus
meningkatkan edukasi kepada masyarakat,” kata Abdul
Hakim Bafaqih.

Berulangnya kembali kasus penipuan dengan kedok
perdagangan berjangka memang memprihatinkan
banyak pihak. Bappebti sendiri sudah melakukan
berbagai langkah pencegahan dan juga penindakan.
Untuk itu Bappebti akan terus melakukan edukasi
dan literasi, agar masyarakat semakin cerdas dalam
berinventasi. Cerdas, cermat, dan tidak mudah tergoda
iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan. Kepada
berbagai pihak juga diminta untuk membantu Bappebti
agar masyarakat tidak menjadi korban investasi ilegal.
“Saya imbau untuk jangan difasilitasi hal-hal yang
seperti Binomo. Kami serius melakukan literasi
dan edukasi kepada masyarakat. Soal penindakan
tergantung polisi. Kepada afiliator jangan difasilitasi lagi.
Ini adalah penipuan, judi, modus yang tidak baik. Jauhi
dan waspada,” demikian Wamendag Jerry menegaskan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuka
peluang yang lebih besar, lebih mudah dan juga lebih
cepat untuk orang yang ingin berbisnis. Di antaranya
melalui perdagangan berjangka ataupun investasi
digital lainnya. Agar masyarakat yang berinvestasi
maupun trading dengan nyaman, ada baiknya perhatikan
beberapa tips berikut ini:
• Kenali profil investasi diri
Setiap orang memiliki profil investasi yang unik. Hal
ini karena setiap orang punya tujuan investasi yang
berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak
seragam, penerimaan terhadap risiko yang berbeda,
serta mengharapkan tingkat return yang berbeda juga.
• Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan
Berdasarkan pada pengenalan profil investasi, maka
seseorang dapat memilih jenis dan produk investasi
yang cocok dengan dirinya.
• Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai
dengan bidang usahanya
Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang
dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli produk
investasi harus dipastikan apakah lembaga yang
menjual atau menawarkan produk tersebut telah
memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang
usahanya.
• Pahami siapa regulatornya

Foto: Saefur Rohman

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan
Penindakan Bappebti, Aldison menyampaikan
bahwa Bappebti rutin melakukan pengawasan dan
pengamatan terhadap situs-situs web di bidang
PBK yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.
“Pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya
kerugian masyarakat. Mengingat saat ini bermunculan
modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur
menjadi investor di bidang PBK tanpa memperhatikan
pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang
tersebut,” kata Aldison.

Pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan
yang menjual dan menawarkan produk investasi
dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika
sesuatu terjadi di masa mendatang.
• Baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan
dengan produk

• Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang
tidak wajar. Contohnya: tingkat keuntungan besar dan
pasti tidak akan merugi (misal: 5% keuntungan dari
nilai investasi perbulan).
• Pastikan orang /perusahaan yang menawarkan
investasi telah memiliki izin salah satu lembaga yang
berwenang (Bappebti, Bank Indonesia, OJK-Otoritas
Jasa Keuangan, atau Kementerian Koperasi dan UKM).
Contohnya :
- Pada penawaran produk Pasar Modal (efek/surat
berharga) atau produk Perbankan, perusahaan atau
bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha dan
tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pada penawaran produk komoditi berjangka,
perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan
tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
- Apabila koperasi menawarkan investasi, koperasi
tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di
Kementerian Koperasi dan UKM.
• Calon investor perlu memahami secara nyata produk
yang ditransaksikan di bursa dan faktor sifat dan
karakteristiknya mengingat masing-masing jenis
memiliki ciri yang berbeda.
• Investor harus menyediakan investasi dengan dana
yang terencana dan siap menghadapi risiko terburuk,
yaitu kerugian.
• Untuk informasi tambahan, perlu diketahui bahwa
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin
untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan
pengelolaan investasi.

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen
memahami secara lengkap hak dan kewajibannya,
manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan
produk.
8
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SRG Ikan Makin
Nyata Hadir di Tiga
Provinsi Ini
I

ndonesia dikenal negara maritim yang kaya dengan
komoditas ikan. Potensinya sudah diketahui lama,
namun di sisi lain nelayan yang menggeluti bidang
ini nasib hidupnya tak jauh berbeda dengan petani
padi, yang selalu mengalami masalah pembiayaan.
Pada masa musim tangkapan harganya jatuh seperti
halnya dialami petani padi saat musim panen raya.
Untuk itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan
nelayan pemerintah melalui Bappebti Kementerian
Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) mengimplementasi dan mengembangkan Sistem
Resi Gudang (SRG) Perikanan melalui gudang-gudang
khusus berpendingin.
Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
yang menangani komoditas perikanan menargetkan 10
kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah
potensial di seluruh Indonesia. Dirjen Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP),
Artati Widiarti, mengungkapkan pelaksanaan kegiatan
SRG tahun 2022 akan diperluas dengan fokus quick
win pada triwulan I di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara. “Kita dorong
pengembangan Sistem Resi Gudang Ikan di Jawa
Tengah untuk stabilisasi harga ikan,” kata Artati saat
Sosialisasi dan Inisiasi Kelembagaan SRG Ikan di Pati,
Jawa Tengah, Kamis (24/2).
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Dalam kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta
pemangku kepentingan terkait SRG Ikan, termasuk
di antaranya pelaku usaha pemasok dan pengelola
gudang beku ikan, Artati memastikan KKP
bersama Bappebti berkomitmen mengawal SRG.
Menurutnya, pengembangan SRG diperlukan untuk
menjawab kebutuhan pelaku perikanan khususnya
nelayan, akibat volatilitas harga komoditas.
“Keberlimpahan hasil tangkapan ketika musim ikan
menyebabkan harga jatuh, sehingga akan disimpan
di dalam gudang beku selama waktu tertentu hingga
harganya stabil,” kata Artati. Melalui mekanisme
SRG, kebutuhan modal kerja dan usaha nelayan
pada saat harga tidak menguntungkan dapat
diatasi dengan cara menjaminkan ikan mereka. Ikan
tersebut menjadi jaminan atas pinjaman bank yang
bunganya memperoleh subsidi dari pemerintah.
Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan
Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar
Lelang Komoditas (PLK) Bappebti, Widiastuti,
menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi SRG
dengan Ditjen PDSPKP KKP merupakan upaya
pemerintah dalam menciptakan Pengelola Gudang
SRG yang profesional dan berkompeten dalam
komoditas ikan. Peran serta pengusaha perikanan
yang memiliki gudang beku sangatlah diharapkan.

Foto: Bagian KIP

RESI GUDANG

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai pusat
registrasi resi gudang mengajak kalangan perbankan
masuk dalam pembiayaan SRG ini. Sebab SRG
merupakan peluang besar dan alternatif bisnis yang
aman dan menjanjikan. “Pembiayaan di sektor resi
gudang bisa menjadi alternatif atau ceruk baru bagi
kalangan perbankan. Dengan jaminan komoditas yang
telah diregistrasi dalam sistem resi gudang, penyaluran
pembiayaan untuk para pemilik resi gudang akan aman
dengan jaminan komoditas yang jelas,” kata Direktur
Utama PT KBI (Persero) Fajar Wibhiyadi.
Menurut Fajar sampai dengan saat ini beberapa bank
termasuk bank pembangunan daerah telah menyalurkan
pembiayaan bagi para pemilik komoditas yang
meregistrasikan komoditasnya di sistem resi gudang.
Selain itu, kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga
memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun
2022 akan tumbuh 7,5 persen (yoy) atau meningkat
dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya
yang mencapai 5,2 persen (yoy).
Jadi, SRG selain memberikan fasilitas modal usaha
bagi nelayan juga membuka peluang baru bagi
pengembangan bisnis perbankan. Fajar menambahkan
hingga tahun 2021 sebanyak 12 resi gudang komoditas
ikan telah diterbitkan di Sidoarjo, Benoa, Natuna,
Tegal dan Probolinggo. Adapun volume barang yang

diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai
Rp6,29 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 2,2 miliar.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam
beberapa kesempatan
menyatakan bahwa SRG
komoditas perikanan akan bermanfaat mendukung
kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi
perekonomian nasional, termasuk untuk meningkatkan
kinerja ekspor komoditas perikanan. Wamendag
Jerry optimistis pelaksanaan SRG perikanan dapat
menjadi strategi ampuh menyederhanakan mata rantai
perdagangan. Para pelaku usaha perdagangan yaitu
eksportir, pengusaha ritel, atau pedagang besar lainnya
dapat secara langsung membeli ikan ke nelayan.
Sehingga, nelayan pun diuntungkan dengan perolehan
harga jual yang lebih kompetitif. “SRG juga berpotensi
menjadi instrumen pengendalian harga dan pendukung
peningkatan ekspor produk komoditas lokal Indonesia
ke pasar global,” ungkap Wamendag Jerry.
Untuk diketahui, dasar pelaksanaan SRG adalah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2011. Kementerian Perdagangan juga
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Barang dan Persyaratan
Barang yang Dapat Disimpan dalam Gudang Sistem
Resi Gudang.
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PASAR BERJANGKA

Metaverse Medium
Metamorfosis
Perdagangan
Digital
ulu suka dengar cerita orang yang bisa hadir di dua
tempat yang jaraknya terpisah jauh? Ya, biasanya
itu adalah orang dianggap punya kesaktian khusus.
Misalnya, kita melihat seseorang itu shalat Jumat di
masjid di Jakarta, tapi pada saat yang bersamaan
juga tampak hadir shalat Jumat di masjid di Surabaya.
Begitulah yang sering kita dengar kisahnya.

Istilah Metaverse pertama kali diungkapkan dalam novel
fiksi ilmiah Neal Stephenson tahun 1992, Snow Crash,
dimana manusia, sebagai avatar, berinteraksi satu
sama lain dengan agen perangkat lunak, dalam ruang
virtual tiga dimensi yang menggunakan metafora dunia
nyata. Beberapa game interaktif seperti Second Life,
Fortnite, Minecraft, dan Roblox, juga ikut meramaikan
dunia metaverse dimana pemain dapat bekerja dan
berkolaborasi, menghadiri acara, bahkan menukar
uang dunia nyata dengan barang dan layanan virtual.
Sejumlah artis internasional seperti Snoop Dogg, Huang
Heshan, dan JJ Lin ramai-ramai membeli properti digital
di Metaverse. Ada juga artis yang mengadakan konser
virtual melalui Metaverse seperti Justin Bieber, Twenty
One Pilots, dan John Legend.

Kini, tanpa kesaktian kanuragan pun, dengan bantuan
teknologi metaverse orang biasa dapat melakukan hal
yang hampir sama. Seseorang yang bekerja di depan
komputer di rumah, misalnya, pada saat yang bersamaan
juga hadir di sebuah momen di tempat lainnya. Ini sudah
mulai dilakukan oleh anak muda yang bermain game
yang merasakan efek canggihnya metaverse. Adanya
Metaverse ini memungkinkan kita untuk melakukan halhal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan
online, membuat atau melihat karya seni dan mencoba
pakaian digital untuk dibeli.

Teknologi metaverse diperkirakan akan mengalami
perkembangan pesat, karena raksasa seperti Facebook
sudah berganti nama menjadi Meta dan berfokus
untuk menciptakan dunia virtual yang menggabungkan
teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality melalui
Metaverse. Begitu juga Microsoft sebagai raksasa
perangkat lunak juga sudah menggunakan hologram
dan sedang mengembangkan aplikasi mixed and
Extended Reality (XR) dengan platform Microsoft
Mesh yang nantinya akan menggabungkan dunia nyata
dengan Augmented Reality dan Virtual Reality.

Lalu apa sih metaverse itu? Jika kita googling, secara
ringkas metaverse adalah dunia komunitas virtual tanpa
batas yang saling terhubung di mana orang-orang
dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan
headset realitas virtual, kacamata augmented reality
(AR), aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya.
Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang
memperoleh penggabungan secara real-time terhadap

Lalu apa hubungannya dengan perdagangan digital,
termasuk perdagangan berjangka yang sudah memasuki
era digital? “Metaverse memberikan pengalaman yang
berbeda serta mendorong tumbuhya sisi bisnis baru,”
ungkap Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga,
dalam webinar Dialogue Series ke-3 ‘Metaverse:
Pemahaman dan Manfaatnya Bagi Perdagangan’,
Kamis (17/2).

D
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digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia
nyata. Augmented Reality memungkinkan penggunanya
melihat objek maya dua dimensi 2D atau tiga dimensi
3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata.

Wamendag
Jerry
mengungkapkan
metaverse
tidak hanya menjadi suatu wahana baru di dunia,
tetapi memberikan nilai ekonomi yang besar dalam
menciptakan ekonomi baru di tengah masyarakat.
Menurut Wamendag, peningkatan konsumen digital
selama pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2021
mencapai 21 juta pengguna baru. Para konsumen digital
diprediksi akan tetap menggunakan layanan digital dan
diperkirakan tingkat kepuasan layanan mencapai 87
persen di seluruh sektor.
Wamendag menambahkan, sangat banyak kegiatan
perdagangan yang nantinya tidak bisa lepas dari
penggunaan teknologi metaverse, antara lain promosi
dan pameran atau virtual expo. Hal tersebut terus
berkembang dengan diperkenalkannya teknologi Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality (AR), bahkan
keberadaan teknologi lain seperti blockchain, aset
kripto dan non fungible token (NFT) turut memfasilitasi
perdagangan di dalam metaverse. Metaverse juga
diprediksi akan bertransformasi menjadi ladang bisnis
dan iklan yang sangat besar. “Metaverse mempunyai
peluang besar di Indonesia karena dapat diterapkan
di berbagai bidang seperti pariwisata Indonesia,
pendidikan, sosial, perdagangan, dan banyak bidang
lainnya,” kata CEO Grant Thornton Indonesia Johanna
Gani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/2).
Pendek kata, metaverse menjadi medium metamorfosis
perdagangan digital.
Isu mengenai digitalisasi juga menjadi salah satu topik
bahasan pada G20 Trade, Investment, and industry
Working Group (TIIWG). Konten yang dibahas antara
lain Stronger SDGs for Robust Global Economic
Recovery through Inclusive Trade, Sustainable
Investment and Industry dan Digital Trade and
Sustainable GVCs. “Kami berharap dialog ini menjadi
sarana literasi publik terkait perkembangan metaverse,
memberikan manfaat bagi ekosistem perdagangan, dan
mengangkat sektor perdagangan, khususnya UMKM di
Indonesia,” tambah Wamendag Jerry.
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AGENDA FOTO

DPR Tinjau
Pelaksanaan SRG
di Kalimantan
Selatan

Kunjungan diawali dengan pertemuan antara Anggota Komisi
VI DPR dengan pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan
serta para direktur dari PT Kriling Berjangka Indonesia (KBI),
PT Jaminan Kredit Indonesia Tbk (Jamkrindo), PT Bank
Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Sucofindo, Perum
Bulog, dan PT Perkebunan Nusantara Tbk.

Foto: Bagian KIP

Kementerian Perdagangan yang diwakili Staf Ahli Menteri
Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi,
mendampingi kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/2). Pada
kunjungan kali ini Komisi VI DPR RI dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi VI DPR, Gede Sumarjaya Linggih (Fraksi Partai
Golkar).

Sutriono Edi menjelaskan langkah-langkah yang diambil
oleh Kementerian Perdagangan tentang sistem resi gudang
(SRG) secara nasional dan secara khusus di Kalimantan
Selatan. Dijelaskan, pelaksanaan SRG di Kalimantan Selatan
telah berjalan sejak 2010. Saat ini, terdapat empat gudang
SRG di provinsi tersebut, terdiri dari 2 gudang di Kabupaten
Barito Kuala dan 2 gudang di Kabupaten Tapin.
Selain itu, dalam rangka menjamin ketersediaan dan
stabilitas harga bahan pangan, khususnya di Kalimantan
Selatan, Kemendag mengambil langkah-langkah strategis,
di antaranya melakukan pemantauan harga dan pasokan
barang kebutuhan pokok secara intensif. Kemendag
juga berkoordinasi dengan BUMN Ide Food untuk
mendistribusikan minyak goreng curah ke 110 pasar seluruh
wilayah Indonesia serta mengawal proses pendistribusian
minyak goreng di setiap jalur distribusi, mulai dari produsen
hingga ke pengecer, terutama di pasar rakyat.

14
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AGENDA FOTO

Kemendag Cek dan
Pantau Langsung Stok
Bapok di Berbagai
Daerah

Hal yang sama juga dilakukan Mendag M Lutfi di Sumatera
Utara. Pada hari yang sama Mendag M Lutfi bersama
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi memimpin
rapat koordinasi ketersediaan minyak goreng di Medan.
Mendag menegaskan, Kementerian Perdagangan akan
menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng. Untuk
itu, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan
aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan. Rakor
dengan para kepala daerah sebelumnya juga sudah dilakukan
Mendag di Bandar Lampung, Padang, dan Jambi.
Mendag menyatakan pasokan migor di Sumut jumlahnya
melimpah dengan jumlah sekitar 33 juta liter dalam sepuluh
hari terakhir di bulan Februari lalu. Untuk itu, kerja sama
Pemerintah Sumut, seluruh kepala dinas kabupaten/kota,
serta pelaku usaha sangat penting untuk memastikan
pasokan minyak goreng didistribusikan dengan baik.

Fot o: Humas Kemendag

Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan
pengecekan langsung stok dan harga barang kebutuhan
pokok, khususnya minyak goreng di berbagai daerah. Di
Pasar Rakyat Al Mahirah, Banda Aceh, Sabtu (26/2), Menteri
Perdagangan Muhammad Lutfi turun langsung didampingi
oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Stok minyak
goreng di Aceh dipasok dari Sumatera Utara.

Pemantauan langsung juga dilakukan oleh Bappebti.
Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti beserta tim mengecek
kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya
minyak goreng (migor) di pasar tradisional, pasar modern
dan distributor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat
dan Sabtu (18-19 februari 2022).
Kementerian Perdagangan berkomitmen mengurai kendalakendala distribusi minyak goreng yang menghambat pasokan
minyak goreng sampai ke konsumen di semua daerah di
Indonesia.
16
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AKTUALITA
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Bappebti Perketat
Pengawasan Aset
Kripto
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
memperketat
pengawasan
perdagangan aset kripto. Hal ini
dilakukan guna memberikan kepastian
hukum
agar
masyarakat
yang
berinvestasi memperoleh informasi
yang jelas dan legal terhadap setiap
aset kripto yang diperdagangkan.
Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu
Wardhana menyatakan bahwa setiap
produk aset kripto harus didaftarkan
ke Bappebti. Setiap jenis aset kripto
yang tidak sesuai dengan peraturan
Bappebti tidak dapat diperdagangkan
di Indonesia. “Aset Kripto baru yang
akan diperdagangkan terlebih dahulu
harus didaftarkan kepada Bappebti
melalui Calon Pedagang Fisik Aset
Kripto yang sudah terdaftar untuk
dilakukan
penilaian
berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan.
Penetapan aset kripto dilakukan
melalui metode penilaian Analytical
Hierarchy Process (AHP) yang
memiliki beberapa kriteria penilaian,”
kata Kepala Bappebti.
Bappebti
telah
mengeluarkan
Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun
2021. Dalam regulasi tersebut
disebutkan syarat Aset Kripto yang
dapat diperdagangkan di Pasar Fisik
Aset Kripto. Sementara Aset Kripto
yang dapat diperdagangkan di dalam
negeri mengacu pada Peraturan
Bappebti Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penetapan Daftar Aset Kripto
yang dapat Diperdagangkan di Pasar
18
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Mendag: Salurkan
Minyak Goreng Secara
Cepat dan Masif
Fisik Aset Kripto. Saat ini Bappebti
telah menetapkan 229 jenis aset
kripto yang dapat diperdagangkan
di pasar fisik aset kripto (lihat tabel).
Aset Kripto yang tidak terdaftar di
Bappebti, tidak bisa ditransaksikan di
Indonesia. “Diharapkan masyarakat
dapat berinvestasi pada koin atau
jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan
pada Peraturan Bappebti tersebut,”
Kepala Bappebti menegaskan.
Terkait dengan aset kripto Indonesia
buatan dalam negeri yaang mulai
muncul belakangan ini, Kepala
Bappebti
menilai
hal
tersebut
merupakan sesuatu yang positif.
Ditambahkan, sepanjang memenuhi
sesuai ketentuan dan sesuai peraturan
yang berlaku, aset kripto buatan
dalam negeri dapat diperdagangkan.
Bappebti melihat masa depan aset
kripto buatan Indonesia cukup cerah.
Potensi dan inovasi yang dimiliki
anak bangsa serta potensi pasar di
Indonesia sangat besar dan terus
bertumbuh.
Kepala Bappebti kembali menghimbau
kepada masyarakat agar memahami
terlebih dahulu mekanisme dan risiko
yang bisa terjadi sebelum memutuskan
berinvestasi aset kripto. “Masyarakat
juga harus memastikan jenis aset kripto
yang secara legal telah ditetapkan
oleh Bappebti. Pastikan juga calon
pedagang fisik aset kripto-nya telah
memiliki tanda daftar dari Bappebti”,
tambah Kepala Bappebti.

Menteri Perdagangan M Lutfi
meminta seluruh distributor segera
menyalurkan minyak goreng secara
cepat dan masif ke seluruh wilayah di
Indonesia Timur. Mendag menegaskan
jika ada yang main-main
dengan
menimbun minyak goreng di gudang,
pihaknya akan menjatuhkan sanksi
tegas. “Permasalahan minyak goreng
bukan hanya di pasokan, tetapi juga
di distribusi. Permasalahan ini akan
disingkirkan semua agar distribusi
berjalan dengan baik. Kami akan
pastikan distribusi minyak goreng
sampai ke Indonesia Timur akan
berjalan,” demikian Mendag Lutfi saat
meninjau perusahaan pengemasan dan
distributor di Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, Jumat (18/2).
Untuk mengatasi persoalan yang
menyebabkan
terjadinya
antrean
masyarakat di lapangan, Mendag Lutfi
menyatakan dalam empat hari terakhir
pemerintah telah menggelontorkan
minyak goreng sebanyak 73 juta liter ke
seluruh Indonesia. “Diharapkan dengan
distribusi yang cepat dan masif dapat
segera menurunkan harga minyak
goreng,” ujar Mendag.
Untuk memastikan distribusi berjalan
lancar Mendag Lutfi terus melakukan
pemantauan
langsung
dengan
melakukan sidak ke daerah-daerah.
Pada kesempatan lawatan ke Surabaya,
Mendag Lutfi juga memimpin penjualan
minyak goreng curah dengan harga
Rp10.500/liter di Pasar Tambahrejo.
“Yang kita lakukan untuk memastikan

pasokan dan harga sesuai dengan
ketetapan
Pemerintah.
Minyak
goreng curah kita jual dengan harga
Rp10.500/liter dan pedagang tidak
boleh jual lebih dari Rp11.500/liter,”
kata Mendag Lutfi.
“Kemendag akan memastikan harga
di setiap segmentasi terjamin dan
pasokannya
tersedia,”
tambah
Mendag. Sambil melakukan sidak
minyak goreng ini, Mendag Lutfi
juga meninjau harga dan pasokan
barang kebutuhan pokok lainnya yang
umumnya tidak ada masalah yang
muncul.
Sehari sebelum ke Surabaya, Kamis
(17/2), Menteri Perdagangan juga
melakukan sidak ke Pasar Rakyat
Makassar, Sulawei Selatan. “Saya
meminta distributor minyak goreng
curah segera menyuplai ke pasar
rakyat dengan harga Rp 11.500/liter.
Distributor harus mengikuti peraturan
yang telah ditetapkan,” tegas Mendag
Lutfi. Mendag juga memastikan
bahwa minyak goreng akan disuplai
ke seluruh kabupaten kota di seluruh
Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan
Sulawesi Selatan sebagai pusat di
seluruh Sulawesi. “Minyak goreng
kemasan sederhana dan premium
akan digelontorkan ke kota Makassar
setidaknya 300 ton dengan harga
sesuai ketentuan yang akan diikuti
seluruh pedagang dan distributor
untuk menyuplai seluruh Sulawesi,”
kata Mendag menekankan.

Metaverse Dorong
Perdagangan Digital

Saat ini, lanjut Wamendag, banyak
kegiatan perdagangan yang tidak
bisa lepas dari penggunaan teknologi
Metaverse, antara lain promosi dan
pameran/virtual expo. Selain itu, hal
tersebut berkembang lagi dengan
diperkenalkannya teknologi Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality
(AR). Bahkan, keberadaan teknologi
lain seperti blockchain, aset kripto
dan Non Fungible Token (NFT) turut
memfasilitasi perdagangan di dalam
Metaverse.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry
Sambuaga mengungkapkan di tengah
meningkatnya sektor digital trade
(perdagangan digital) serta revolusi
industri 4.0, Metaverse merupakan
salah satu teknologi yang perlu
diantispasi agar bisa dimanfaatkan
secara
maksimal.
Metaverse
memberikan
pengalaman
yang
berbeda serta mendorong tumbuhya
sisi bisnis baru. Hal ini disampaikan
Wamendag dalam webinar Dialogue
Series ke-3 dengan tema “Metaverse:
Pemahaman dan Manfaatnya Bagi
Perdagangan” yang diselenggarakan
oleh
Badan
Pengkajian
dan
Pengembangan Perdagangan (BPPP)
Kementerian Perdagangan,
Kamis
(17/2). “Metaverse tidak hanya
menjadi suatu wahana baru yang
dapat dialami di dunia maya, namun
juga memberikan nilai ekonomi yang
besar dalam menciptakan ekonomi
baru di tengah masyarakat,” kata
Wamendag Jerry.

Wamendag
menjelaskan,
saat
ini Indonesia memegang posisi
Presidensi G20 tahun 2022 dengan
mengangkat tema ‘Recover Together,
Recover Stronger’. Topik terkait
digitalisasi salah satunya menjadi
isu yang dibahas pada G20 Trade,
Investment, and industry Working
Group (TIIWG). Isu yang dibahas
antara lain Stronger SDGs for
Robust Global Economic Recovery
Through Inclusive Trade, Sustainable
Investment and Industry dan Digital
Trade and Sustainable GVCs.

Menurut Wamendag, peningkatan
konsumen digital selama pandemi
Covid-19 pada 2020 hingga paruh
pertama tahun 2021 mencapai 21
juta pengguna baru. Para konsumen
digital diprediksi akan tetap stay dalam
menggunakan layanan digital dan
diperkirakan tingkat kepuasan layanan
mencapai 87 persen di seluruh sektor.

“Kami berharap dialog ini menjadi
sarana
literasi
publik
terkait
perkembangan Metaverse di Indonesia.
Sehingga, dapat memberikan manfaat
bagi ekosistem
perdagangan di
Indonesia dan mengangkat sektor
perdagangan Indonesia, khususnya
pada level usaha mikro dan kecil di
masa mendatang,” ujar Wamendag.
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AKTUALITA

Stok Kedelai Aman,
Tahu Tempe Tak
Perlu Gusar
Tegas, Binary Option
Dilarang
Pemerintah
dengan
tegas
menyatakan aktivitas trading Binary
Options dilarang. Tidak hanya Bappebti
yang melakukan pelarangan, tapi juga
SWI (Satgas Waspada Investasi), yang
menilai bahwa aktivitas itu mengandung
unsur penipuan. Aktivitas Binary Option
biasanya melibatkan influencer atau
Afiliator yang bertugas mempengaruhi
para trader untuk menggunakan aplikasi
trading yang berkedok judi tersebut.
Binary Options memiliki unsur judi dan
penipuan, karena tidak ada barang yang
diperdagangkan dan sifatnya hanya
tebak-tebakan. Beberapa nama wadah
Binary Option yang tidak terdaftar
di Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
diantaranya Binomo, Olymptrade, Octa
FX dan Quotex.
Ada beberapa nama yang Afiliator
cukup terkenal untuk mempengaruhi
para trader seperti Indra Kenz dan Doni
Salmanan, ada juga Muhammad Taufik,
Vincent Raditya, Erwin Laisuman dan
Kenneth William. Mereka membuka
pelatihan Binary Options di media
sosialnya, yang sudah jelas hal itu
adalah tindakan illegal karena menang
atau kalah dilakukan dengan cara
tebak-tebakan harga.
Saat ini para afiliator sudah menghapus
konten-konten mereka yang berisikan
pelatihan Binary Options. Dalam
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pertemuan virtual 17 Februari 2022
Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWI) Tongam L. Tobing meminta
para influencer agar menghentikan
kegiatan promosi dan pelatihan trading
serta menghapus semua konten
promosi dan pelatihan trading yang
ada di media sosial masing-masing.
“Kegiatan perdagangan online yang
dilakukan binary options itu ilegal
karena bersifat judi, tidak ada barang
yang diperdagangkan. Sifatnya hanya
untung-untungan.
Menang
atau
kalah dalam menebak harga suatu
komoditi dan naik atau turunnya dalam
periode tertentu, yang bisa merugikan
masyarakat,” ujar Ketua SWI Tongam L.
Tobing.

Rusia-Ukraina
Berperang
Harga Komoditas
Berguncang
Perkembangan politik dunia dengan
terjadinya serangan Rusia terhadap
Ukraina menyebabkan pergerakan
harga komoditas. Berbagai harga
komoditas melejit. Merujuk Bloomberg,
pada Kamis (24/2) pada pukul 15.30
WIB, harga gas alam berada di level

USD4,86 per mmbtu atau menguat
11,03 persen dalam tiga hari terakhir.
Sementara harga minyak jenis West
Texas Intermediate (WTI) kontrak
pengiriman April berada di level
USD97,11 per barel atau naik 7,65
persen dalam tiga hari terakhir.
Komoditas energi lain seperti batubara
juga terpantau melonjak. Saat ini harga
batubara untuk kontrak pengiriman
April di ICE Newcastle berada di level
USD212,10 per ton. Dalam tiga hari
terakhir, harganya sudah berhasil naik
14,26 persen. Ketegangan ini juga
membuat pasar beralih ke aset safe
haven seperti emas. Pasalnya, harga
emas spot terpantau sudah mencapai
level USD1.942,58 per ons troi atau
telah menguat 2,37 persen.
Analis Monex Investindo Futures,Faisyal,
mengungkapkan, dampak perang antara
Rusia dan Ukraina memang sangat
besar terhadap komoditas, khususnya
komoditas energi. Hal ini tidak terlepas
dari posisi Rusia yang merupakan salah
satu produsen terbesar untuk minyak
dunia dan gas alam. “Ada kekhawatiran
supply minyak dunia maupun gas alam
dari Rusia akan terganggu dengan
adanya konflik ini. Alhasil harganya
pun mengalami kenaikan tajam,” kata
Faisyal seperti dikutip Kontan.co.id.
Konflik ini juga turut memicu investor
beralih ke emas dan meninggalkan

aset berisiko seperti saham. Di saat
yang bersamaan, pelaku pasar juga
mulai berspekulasi bahwa bank sentral
Amerika. The Fed, kemungkinan tidak
akan terlalu agresif pada bulan Maret
mendatang. Jadi, ekspektasi pasar yang
semula memperkirakan The Fed akan
menaikkan suku bunga acuan hingga
50 bps mulai memudar. Dampaknya,
emas mendapat tambahan katalis
positif sehingga harganya menguat.
Faisyal memprediksi, selama konflik
berlangsung dan terus meningkat
eskalasinya, maka komoditas emas
dan minyak dunia akan jadi yang paling
diuntungkan dan harganya terus naik.
Ditambahkan, harga emas saat ini
pada level USD2.000 per ons troi
dan USD100 per barrel menjadi level
psikologis untuk minyak WTI. “Jika
level psikologis tersebut terlewati,
secara tidak langsung perekonomian
global bisa terdampak. The Fed bisa
jadi akan menahan rencana menaikkan
suku bunga acuan, yang pada akhirnya
menguntungkan emas,” katanya.
Tapi jika konflik ini tidak berkepanjangan,
Faisyal yakin harga kedua komoditas
tersebut
akan
anjlok.
Investor
diperkirakaan akan segera kembali
memilih aset berisiko. Dalam skenario
ini, minyak dinilai yang akan mengalami
koreksi paling besar.

Kementerian
Perdagangan
memastikan stok kedelai nasional
aman meski terjadi kenaikan harga
kedelai yang signifikan selama dua
minggu terakhir pada bulan Februari
2022. Hal ini disampaikan Dirjen Oke
dalam konferensi pers bersama Ketua
Gabungan Koperasi Produsen Tempe
Tahu Indonesia (Gakoptindo), Aip
Syarifuddin, dan Sekretaris Jenderal
Asosiasi Importir Kedelai Indonesia
(Akindo), Hidayatullah Suralaga, secara
virtual, Jumat (11/2). “Menyikapi harga
kedelai dunia yang masih cukup tinggi,
Kemendag bersama seluruh pelaku
usaha kedelai nasional akan terus
berupaya menyediakan stok kedelai
cukup untuk memenuhi kebutuhan
industri perajin tahu dan tempe
menjelang puasa dan Lebaran 2022.
Pemerintah juga meminta dukungan
importir kedelai untuk konsisten
menjaga harga keekonomian kedelai
impor
tetap terjangkau di tingkat
perajin tahu dan tempe,” kata Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri Oke
Nurwan.
Dijelaskan bahwa Pemerintah terus
berupaya menjaga stabilitas harga
kedelai nasional. Koordinasi dengan
importir kedelai serta perajin tahu dan
tempe terus diperkuat. Berdasarkan
data Chicago Board of Trade (CBOT),
harga kedelai pada minggu kedua
Februari 2022 mencapai USD15,77
per bushels. Harga ini diperkirakan
terus naik hingga Mei mendatang yang
mencapai USD15,79 per bushels.
Harga akan mulai turun bulan Juli
sebesar USD15,74 per bushels.

Kenaikan harga disinyalir akibat adanya
kenaikan inflasi di negara produsen
yang berdampak pada kenaikan harga
input produksi, terjadinya kekurangan
tenaga kerja, dan kenaikan biaya sewa
lahan. Selain itu, ketidakpastian cuaca
di negara produsen juga mendorong
petani kedelai menaikkan harga.
Disampaikan bahwa total stok yang
dimiliki Akindo tercatat sebesar
300 ribu ton. Jumlah ini berasal dari
stok awal Februari sebesar 160
ribu ton ditambah pemasukan pada
pertengahan Februari sebesar 140
ribu ton. Jumlah tersebut diperkirakan
cukup untuk memenuhi kebutuhan
selama dua bulan ke depan (Februari–
Maret 2022). Akindo berkomitmen
untuk menjaga harga kedelai di tingkat
importir sebesar Rp10.500-11.500/kg
pada Februari 2022 dan akan ditinjau
kembali setiap akhir bulan berdasarkan
perkembangan harga kedelai dunia.
Hal ini dilakukan guna memberikan
kepastian harga kedelai kepada perajin
tahu dan tempe serta menjaga situasi
kondusif di tengah ketidakpastian harga
kedelai dunia.
“Pemerintah berharap masyarakat
dapat memaklumi dan menerima
kenaikan harga tempe dan tahu guna
menjaga keberlangsungan usaha
perajin tahu-tempe serta pelaku usaha
kedelai lainnya. Mari bersama saling
bahu membahu dalam mendorong
pemulihan ekonomi nasional, terutama
pada saat pandemi Covid-19 saat ini,”
tambah Oke Nurwan.
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he Commodity Futures Trading Regulatory Agency
(CoFTRA) has tightened control over crypto asset
trading. CoFTRA also provides legal certainty so that
people who invest obtain clear and legal information
on every crypto asset traded. Acting Head of CoFTRA,
Indrasari Wisnu Wardhana, stated that crypto-asset
products must be registered at CoFTRA. When it does
not comply with CoFTRA regulations, all kinds of cryptoasset cannot be trade in Indonesia.

The Trade Minister
Distributes Cooking Oil
Quickly and Massively

M

inister of Trade Muhammad Lutfi asked all
distributors to immediately mass distribute
cooking oil to all regions in Eastern Indonesia.
The Trade Minister emphasized that if anyone plays
around with hoarding cooking oil in warehouses, his
party will give strict sanctions.
The problem of cooking oil is not only in supply but also in
distribution. All these obstacles will be solved so that the
distribution goes well. “We ensure that the distribution
of cooking oil to Eastern Indonesia continues,” said
Trade Minister Lutfi when visiting packaging companies
and distributors in Sidoarjo Regency, East Java, Friday
(18/2).
Trade Minister Lutfi stated that in the last four days the
government had poured 73 million litres of cooking oil
throughout Indonesia.
He expected this rapid and massive distribution to
immediately reduce the price of cooking oil.
To ensure smooth distribution, Trade Minister Lutfi
continues to carry out direct monitoring by conducting
surprise inspections of areas. During his visit to
Surabaya, Trade Minister Luthfi also led the sale of bulk
cooking oil at a price of Rp10.500/litre at Tambahrejo
Market.
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“What we are doing is ensuring that supply and
prices follow government regulations, and traders are
not allowed to sell above Rp11,500/litre,” said Trade
Minister Lutfi.
Trade Minister Lutfi also reviewed prices and supplies
of other necessities which generally did not cause
problems.
The day before leaving for Surabaya, Thursday (17/2),
the Trade Minister also visited the Makassar People’s
Market, South Sulawesi.
“I asked distributors of bulk cooking oil to immediately
distribute it to the market at a price of Rp11,500/litre.
Distributors must follow the rules that have been set,”
said Trade Minister Lutfi.
The Minister of Trade also ensures the supply of
cooking oil to all regencies and cities throughout South
Sulawesi, which has been known as the centre for all of
Sulawesi.
“Simple and premium packaged cooking oil will be
distributed to Makassar city of at least 300 tons at a
price according to the provisions that will be followed
by all traders and distributors to supply all of Sulawesi,”
said the Trade Minister.

New Crypto Assets to trade must first be registered with
CoFTRA through the registered Crypto-Asset Physical
Trader to assess according to standard rules. The
determination of crypto-assets through the Analytical
Hierarchy Process (AHP) valuation method has several
assessment criteria, said the Head of CoFTRA. CoFTRA
has issued CoFTRA Regulation Number 8 of 2021.
The regulation regulates the conditions for Crypto
Assets that can trade on the Crypto-Asset Physical
Market. Meanwhile, Crypto-assets that can be trade
domestically refer to CoFTRA Regulation Number 7 of
2020 concerning the Establishment of a List of Crypto
Assets that can be trade in the Physical Crypto-Asset
Market.

Due to the Russian
Invasion, Oil Prices
Soared

O

il prices soared after the United States and
Western countries imposed sanctions on Russian
banks, causing concern energy supplies would be
indirectly affected. The price of Brent crude oil, the
international benchmark oil price, rose 7% to trade as
high as USD 105 per barrel. The US benchmark, crude
futures West Texas Intermediate rose 7% to trade
above $98 a barrel. Both contracts broke above $100
on Thursday for the first time since 2014 after Russia
invaded Ukraine. However, the initial spike was shortlived with WTI and Brent down throughout the Thursday
and Friday morning sessions following the first round of
White House sanctions but not targeting the Russian
energy system.

Currently, CoFTRA has determined 229 types of
crypto-assets that can be trade on the physical cryptoasset market. Crypto-assets that are not registered on
CoFTRA, cannot be transacted in Indonesia. Expected
that the public can invest in coins or other types of
Crypto Assets stipulated in the CoFTRA Regulations,
the Head of CoFTRA emphasized.
The Head of CoFTRA considers positive regarding
domestically-made Indonesian crypto-assets recently.
As long as it complies with applicable regulations,
domestically made crypto-assets can trade. CoFTRA
sees that the future of crypto-assets made in Indonesia
is quite bright. The potential market and innovation in
Indonesia are very high and continue to grow.

Foto: Bagian KIP
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CoFTRA Tightens Crypto
Asset Control

On Saturday, the US, European allies and Canada said
they would cut certain Russian banks from the Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,
or SWIFT. “This will ensure that these banks are cut
off from the international financial system and jeopardize
their ability to operate globally,” the western statement
said. Russia is the primary supplier of oil and gas,
especially to Europe. Meanwhile, these sanctions do
not target energy directly. Experts say there will be a
significant effect on the sector.
OPEC and its oil-producing countries, including Russia,
will meet this week to determine oil production policy
for this April. The oil alliance has increased production
by 400,000 barrels per day every month in line with
production cuts of nearly 10 million barrels per day
implemented in April 2020 during the pandemic.
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PLK Bukan Pasar
Lelang Biasa
S

elain Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
dan Sistem Resi Gudang (SRG), Bappebti juga
mendorong penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi
(PLK). Pasar lelang dimaksudkan untuk membentuk mata
rantai perdagangan yang lebih efisien. Selain itu juga
sebagai sarana pembentukan harga yang transparan,
menciptakan harga referensi serta membangun dan
memperluas jaringan usaha.
Sejak dibangun tahun 2004 sampai tahun 2021 Pasar
Lelang Komoditi kini sudah terselenggara di berbagai
daerah dengan 22 lembaga penyelenggara pasar lelang.
Salah satu penyelenggara pasar lelang yang sudah
berjalan baik adalah KPLJB (Koperasi Pasar Lelang Jawa
Barat) di Bandung yang dikenal sebagai pasar lelang
komoditas teh.
Didukung oleh staf sebanyak 15 orang koperasi ini setiap
bulannya menggelar lelang teh yang diikuti oleh sejumlah
pembeli dari kalangan industri pengolahan teh. Berikut ini
Tim Redaksi Buletin Bappebti melakukan wawancara
khusus dengan Ketua Koperasi PLJB, Ronnie S.
Natawidjaja, yang juga seorang dosen di Fakultas
Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad).

Buletin Bappebti: Bagaimana gambaran umum
tentang pasar lelang komoditas (PLK), apa yang
membedakannya dengan pasar lelang yang biasa
diketahui oleh masyarakat?

Ronnie S. Natawidjaja
Ketua Koperasi PLJB

Ronnie S. Natawidjaja: Pasar lelang yang
diselenggarakan Bappebti jangan disamakan
dengan pasar lelang ikan atau pasar lelang yang
diselenggarakan di sentra-sentra produksi. Karena
pasar lelang yang diinisiasi oleh Bappebti tergolong
sebagai pasar terorganisasi. Tidak bisa, misalnya,
orang yang kebetulan sedang lewat lalu bergabung
dan ikut lelang. Tidak bisa. Karena PLK adalah pasar
lelang terstruktur, yakni menyediakan pasar lelang
bagi anggota yang sudah terdaftar. Jadi, pembeli
maupun penjual dalam pasar lelang harus sudah
terdaftar sebelumnya.
Koperasi kami (KPLJB) adalah koperasi peserta
lelang yang anggotanya boleh penjual maupun
pembeli. Apakah nantiny si anggota mau menjual
atau membeli komoditas, boleh saja. Terserah dia.
Prinsipnya adalah kami hanya melayani orang-orang
yang memunyai kredibilitas, yaitu orang yang punya
history dalam pasar lelang, yang terlibat sebagai
penjual ataupun membeli.
Nah, pada saat lelang berlangsung, yang hadir
adalah pembeli. Sementara pihak penjual malah tidak
diperkenankan hadir guna menghindari terjadinya
pertemuan langsung dengan pihak pembeli. Sebab,
kalau terjadi pertemuan langsung aja, ya percuma
saja, jadi gak perlu ada lelang.
Dalam pasar lelang, penjual menitipkan haknya untuk
menjual komoditas miliknya kepada penyelenggara
lelang untuk ditawarkan di pasar lelang. Hak itu bisa
berlaku pada saat lelang saja, atau bisa juga lebih
lama. Misalnya, saat lelang sudah selesai tetapi
komoditas yang dijual masih belum laku, masih bisa
ditawarkan pada lelang berikutnya.
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Buletin Bappebti: Mekanisme penentuan harganya
bagaimana?
Ronnie S. Natawidjaja: Pihak yang hendak menjual
terlebih dahulu harus mengisi formulir tentang harga,
berapa banyak, kualitasnya, diproduksinya dimana
(origin) terkait dengan asal tempat produksinya.
Buletin Bappebti: Komoditi apa saja yang biasa
dilelang di koperasi KPLJB ini?
Ronnie S. Natawidjaja: Kami biasa melakukan
lelang teh. Di Jawa Barat kan banyak perkebunan
teh. Kalau teh rakyat biasanya dari jenis teh hijau.
Kalau teh dari perkebunan biasanya teh hitam.
Buletin Bappebti: Bukankah teh biasanya dilelang
di KPB (Kantor Pemasaraan Bersama)?
Ronnie S. Natawidjaja: KPB itu didesain untuk
lelang teh dari PTPN (PT Perkebunan Negara)
untuk tujuan ekspor. Buyer-nya juga dari luar negeri.
Tetapi realitanya tidak semua teh yang dijual di KPB
bisa mencapai kualitas ekspor. Seperti diketahui teh
itu tidak hanya pucuknya saja yang mengandung
teh, tetapi batangnya juga mengandung rasa teh.
Pucuk yang tua juga masih ada rasa teh. Kami
menamakannya sebagai Off-Grade, yaitu teh yang
tidak masuk dalam grade eskpor. Sedangkan teh
yang ditampung dalam lelang KPB adalah teh yang
kualitasnya terbaik.
Teh off grade inilah yang kami tampung, baik yang
asalnya dari perkebunan swasta maupun dari
kebun milik PTPN. Teh off grade ini diperlukan oleh
produsen teh celup maupun produsen minuman
teh lainnya di dalam negeri. Merekalah yang selalu
memburu teh yang kami lelang, untuk kemudian
diolah dengan diberi tambahan rasa lainnya dan
dijual kepada konsumen, seperti teh botol atau
kotak dan juga teh celup.
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Ronnie S. Natawidjaja: Lelang kami dilakukan
berdasarkan hitungan lot. Satu lot beratnya 10 ton.
Sekali lelang terjual antara 20-30 lot, artinya bisa
sampai 300 ton teh dalam sekali lelang. Lelang kami
selenggarakan sebulan sekali.
Buletin Bappebti: Berapa jumlah anggota pasar
lelang KPLJB?
Ronnie S. Natawidjaja: Sekarang ini ada sekitar
36 anggota. Ada yang atas nama instansi, ada
juga yang atas nama perorangan. Kalau atas nama
instansi, pada saat lelang boleh mengirimkan siapa
saja yang menjadi wakil instansinya. Tetapi kalau
atas nama perorangan maka yang harus hadir harus
orang yang terdaftar, dan tidak bisa dikuasakan
kepada orang lain.
Buletin Bappebti: Bagaimana sistem lelangnya?
Ronnie S. Natawidjaja: Sekarang ini sistem
lelangnya sudah online. Di dalam katalog lelang
disampaikan informasi mengenai jumlah, harga,
tempat produksi teh dan seterusnya. Biasanya satu
bulan sebelum lelang kami sudah informasikan
bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan lelang
teh. Di dalam pengumuman dijelaskan juga tanggal
terakhir untuk mendaftar sebagai peserta lelang.
Kemudian berdasarkan informasi yang kami
sampaikan tersebut calon pembeli akan menentukan
teh mana yang akan mereka beli.
Nah, yang khas dari lelang teh ini adalah pembeli
ingin menguji sendiri teh yang akan mereka beli
dalam lelang nantinya. Calon peserta lelang
biasanya meminta ke panitia lelang untuk dikirimkan
sample untuk mereka tes rasa tehnya. Kemudian
sampel dikirim COD (cash on delivery atau dibayar
oleh si penerima). Jadi pada saat lelang tinggal
menentukan kesepakatan harga saja, karena tentang
rasa dan lain-lain sudah selesai diuji sebelum lelang
dilakukan.
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Buletin Bappebti: Proses lelangnya bagaimana?
Ronnie S. Natawidjaja: Kami melakukan online
syncronous. Sistem lelangnya menggunakan
aplikasi SPLT (Sistem Pasar Lelang Terpadu) yang
disedikan oleh Bappebti. Tetapi untuk komunikasi
dengan calon pembeli kami lakukan melalui
komunikasi Zoom pada saat lelang berlangsung.
Dengan demikian komunikasi berlangsung dua arah.
Buletin Bappebti: Sejak kapan lelang KPLJB ini
dilaksanakan?
Ronnie S. Natawidjaja: Sejak tahun 2015. Awalnya
kami lakukan secara tatap muka atau offline.
Buletin Bappebti: Bagaimana gambaran
perbandingannya lelang yang dilakukan offline dan
online?
Ronnie S. Natawidjaja: Sebenarnya lebih asyik
lelang offline. Karena kita bisa bertemu langsung
dengan para peserta lelang, sambil bersilaturahmi
dll. Pada lelang offline panitia lelang menyediakan
teh yang kering dan juga yang sudah diseduh untuk
diuji rasanya oleh calon pembeli.
Cuma saja kelemahan lelang offline ini orang harus
meluangkan waktu untuk datang ke Bandung
untuk ikut proses lelang, sehingga biayanya buat si
pembeli jadi lebih mahal. Demikian juga buat kami
penyelenggara lelang. Biasanya untuk lelang secara
langsung atau offline itu kami harus keluar biaya
sampai 6-7 juta. Malah kadangkala kami defisit.
Nah, lelang sistem online lebih unggul. Karena
pembeli tidak mesti datang langsung. Jadi dari
segi biaya dan waktu lebih efisien. Lelang sistem
online hanya berlangsung selama sekitar 1 jam,
dibandingkan dengan lelang offline yang bisa
menghabiskan waktu 3 jam dari jam 10 pagi sampai
jam 1 siang. Lelang diselenggarakan di Gedung
Lelang kami di Jalan Sampurna nomor 18, Bandung,
di ruangan khusus yang bisa menampung sampai
100 orang peserta lelang. Sementara untuk lelang
online yang sekarang berjalan penyelenggaraannya
cukup di ruang sekretariat koperasi saja.

Buletin Bappebti: Kendala apa saja yang ditemui
dalam melakukan lelang?
Ronnie S. Natawidjaja: Sebenarnya kalau
sudah diketahui siapa calon pembeli, karakteristik
komoditasnya, proses lelang itu relatif mudah
diselenggarakan. Untuk komoditas teh, kita tinggal
membuat jadwal rutinnya saja.
Yang sulit itu kalau kita ingin melakukan peneterasi
pasar. Karena setiap produk pertanian sudah
punya rantai pemasarannya sendiri, apakah yang
konvensional melalui pedagang pengumpul atau
bandar misalnya, atau melalui rantai modern
melalui suplier eksportir. Setiap kali kami memulai
lelang komoditi yang baru pasti bertubrukan
dengan banyak orang. Di situlah kami harus
berstrategi, yakni melakukan penetrasi dengan
tidak berhadapan langsung head to head dengan
pelaku yang sudah ada. Itu tantangan terbesarnya,
yaitu membuat penetrasi baru. Strategi yang
kami lakukan, kami hanya mau melakukan lelang
jika sudah mendapatkan mitra yang memiliki dan
menguasai pengetahuan luas tentang komoditas
yang akan dilelang.
Buletin Bappebti: Kadang ada penyelenggara
lelang yang menawarkan banyak komoditas,
bagaimana itu?
Ronnie S. Natawidjaja: Menawarkan banyak
komoditas dalam lelang itu ibarat menjual di pasar
induk. Menurut saya yang melakukan hal seperti itu
sifatnya masih amatiran, karena volume komoditas
yang dilelang pasti kecil-kecil.
Buletin Bappebti: Jadi komoditi apa saja yang
dilelang oleh Koperasi KPLJB?
Ronnie S. Natawidjaja: Yang rutin adalah teh.
Sementara lelang kopi masih tertatih-tatih kami
melakukanya. Sedangkan untuk beras belum kami
mulai, walaupun itu sudah ada perencanaan kami.
Yang sedang kami kaji saat ini adalah lelang forward
yang jangka waktu penyerahannya maksimal 6 bulan.
Sekarang ini masih lelang spot dengan penyerahan
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Buletin Bappebti: Berapa banyak yang mereka
pesan?

hari itu beberapa hari kemudian. Pemahamannya,
kalau forward adalah kontrak mengikat untuk
mensuplai komoditas. Jadi yang ditransaksikan saat
lelang bukan barangnya, karena barangnya sendiri
masih belum ada. Bagi petani, justru melalui lelang
forward ia akan memperoleh advantage lebih baik,
karena pembelinya sudah pasti dan harganya sudah
disepakati. Tinggal si petani memenuhi jumlah
komoditas yang diminta dan menjaga mutunya
sesuai kesepakatan pada saat lelang.
Buletin Bappebti: Secara keseluruhan apakah
pasar lelang harus dikembangkan lebih lanjut?
Ronnie S. Natawidjaja: Itu pasti, karena dampak
pasar lelang ini adalah kestabilan pasar komoditas,
apalagi pada lelang forward. Biasanya kan petani
menunggu waktu panen tiba, sementara pada saat
panen harga malah turun. Dengan sistem lelang
forward, petani tinggal menjaga mutu dan jumlah
produksinya, sementara harga ada kepastian
saat lelang. Contoh yang sudah berjalan adalah
komoditas kopi untuk pasar internasional, biasanya
sudah melalui lelang forward.
Buletin Bappebti: Jadi harus ada edukasi kepada
petani ya?
Ronnie S. Natawidjaja: Benar sekali. Untuk itu di
KPLJB kami juga mengundang petani atau pihak lain
yang ingin belajar, sehingga mereka bisa mengerti
dan paham tentang pasar lelang untuk sekali waktu
mereka datang ke sini menjual komoditasnya.
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PROFIL KOMODITI

ANALISIS

Sayang Disayang
Kedelai Lokal
R

akyat Indonesia punya makanan favorit tahu tempe
yang bahan baku utamanya kedelai. Kebutuhan
kedelai di Indonesia sangat tinggi, setiap tahunnya
adalah 3 juta ton. Namun, budi daya dan suplai kedelai
dalam negeri hanya mampu 500 hingga 750 ton per
tahunnya. Ada masalah utama yang menyebabkan
produktivitas kedelai lokal terus menyusut. Penyusutan
ini selain lantaran harga beli yang murah dan di bawah
nilai harga pokok produksi dari petani, ditambah lagi
kurangnya jaminan pasar harga kedelai dari hasil panen
petani.
Ini memicu munculnya keengganan petani menanam
kedelai. Jika dihitung maka lahan kedelai pada 2021
sebesar 362.612 hektar. Kemudian jumlahnya turun
5 persen menjadi 344.612 hektar pada 2022. Luas
panen tersebut diperkirakan turun lagi 5,1 persen
menjadi 326.861 hektar pada 2023, dan kian menurun
5,2 persen menjadi 309.849 hektar pada 2024.
Penurunan luas panen akan berdampak langsung
pada berkurangnya produksi kedelai. Produksi kedelai
nasional diproyeksikan sebanyak 594,6 ribu ton pada
2022, yang notabene turun 3,05 persen dari tahun
2021.
Produksi kedelai juga diperkirakan akan terus menurun
di kisaran 3 persen per tahun, hingga mencapai 558,29
ribu ton di tahun 2024. Tak ayal untuk mencukupi
kebutuhan nasional, pemerintah harus mendatangkan
kedelai impor. Sebelum menjadi pengimpor, Indonesia
sempat swasembada kedelai pada zaman orde baru,
yakni 1984, 1985, dan 1992.
Impor kedelai mulai dibuka sejak 1998 saat dimulainya
perdagangan bebas setelah ada kesepakatan dengan
IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Selama
tiga tahun terakhir impor kedelai meningkat. Di tahun
2019 impor kedelai mencapai 2,67 juta ton sebesar
USD 1,06 miliar atau Rp14,8 triliun. Kemudian JanuariOktober 2020, impor kedelai dari AS ke Indonesia
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mencapai 1,92 juta ton, dengan nilai transaksi sebesar
USD 762 juta atau sekitar Rp10,6 triliun. Seterusnya di
tahun 2021 Indonesia mengimpor 2,49 juta ton kedelai
dengan nilai mencapai USD 1,48 miliar atau sekitar
Rp20,7 triliun.
Namun, bukan cuma besaran impor yang patut kita
waspadai, melainkan juga jenis kedelai yang kemudian
menjadi bahan baku tempe dan tahu yang hadir di piring
kita sehari-hari. Kedelai impor mayoritas merupakan
genetically modified organism (GMO) atau melalui
proses rekayasa genetika. Sementara itu, kedelai lokal
sepenuhnya ialah varietas lokal. Tentu akan lebih baik
jika sajian enak, kaya protein, dan bergelar superfood ini
diolah dari hasil panen petani yang segar. Harapannya,
nilai produksi industri tahu dan tempe sebesar Rp92,3
triliun dengan nilai tambah Rp37,3 triliun ini tak lagi
mengalir ke Amerika Serikat dan Brasil, tetapi juga ke
petani-petani lokal.
Perlu ada penguatan sistem agribisnis dan agroindustri
kedelai yang berbasis teknologi sistem informasi
dari tingkat hulu di petani. Dari mulai menanam
kedelai, kebutuhan benih, kontrak petani, SOP budi
daya, penanganan organisme pengganggu tanaman
(OPT), hingga penanganan pascapanen. Saat ini,
pengembangan Smart Enterprise Kedelai dijalankan di
Kantor Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten
Bantul. SRG berfungsi mengendalikan stok saat panen
kedelai melimpah.
Bahkan Pemprov Yogyakarta membangun Agroindustri
Tempe berbahan baku kedelai lokal di Kebondalem Kidul,
Prambanan, dan Klaten, sejak 2015, dengan konsep
dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai ekonomi
para petani kedelai. Pengembangan Smart Enterprise
Kedelai ini seyogyanya digunakan sebagai model untuk
komoditas kedelai yang bisa dikembangkan di berbagai
daerah sentra penghasil kedelai di Tanah Air.

Tren Harga
Komoditas Akibat
Konflik RusiaUkraina
Girta Yoga &
Nikolas Prasetia

Research &
Development ICDX

J

ika mengulik terkait konflik yang terjadi di Rusia dan
Ukraina terlihat bahwa yang terdampak tidak hanya
wilayah Ukraina dan Rusia saja, namun mulai merambah
negara-negara lain di Eropa yang sebagian besar
konsumsinya juga memanfaatkan produk dari Rusia.
Dengan adanya konflik tersebut dan ditambah sanksi
yang dijatuhkan ke Rusia, membuat sejumlah komoditas
dari Rusia semakin sulit diserap oleh negara-negara lain
di Eropa.
Dengan kelangkaan yang terjadi pada komoditas,
membuat sejumlah produk konsumsi menjadi lebih
mahal dan berujung pada gangguan kemampuan daya
beli masyarakat. Daya beli yang terganggu akan menjadi
masalah dan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi
suatu negara sehingga berujung pada pelemahan nilai
mata uang. Nilai mata uang relatif terpengaruh akibat
konflik, karena walaupun uang beredar cukup banyak
namun produk yang dibutuhkan tidak ada, maka fungsi
uang menjadi menurun. Oleh karena hal tersebut,
maka aset emas yang tergolong sebagai aset lindung
nilai, yang nilainya tidak tergerus oleh inflasi dan
waktu menjadi aset yang diminati saat terjadi masalah
keamanan dibandingkan uang tunai.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada awal terjadi
agresi antara Rusia dan Ukraina harga emas dunia
terlihat melonjak, bahkan sejak akhir Januari harga emas
dunia sempat melonjak hingga sekitar 14%. Kenaikan
harga tersebut juga tercermin pada kondisi perdagangan
kontrak emas di Bursa Berjangka Komoditi ICDX yang
sejak awal tahun atau sejak terjadinya konflik Rusia dan
Ukraina terlihat menunjukan pertumbuhan yang menarik,

yakni pada bulan Januari 2022 jika dibandingkan bulan
Desember 2021 maka kontrak emas di ICDX menunjukan
pertumbuhan sekitar 29%. Sementara di bulan Februari
pertumbuhan kontrak emas jika dibandingkan dengan
bulan Januari menunjukan kenaikan sebesar 15%.
Dari sisi energi juga terjadi lonjakan harga yang cukup
drastis akibat krisis Ukraina. Hal ini disebabkan oleh
posisi krusial Rusia dalam mata rantai pasokan komoditas
energi global. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh
badan statistik pemerintah AS, Energy Information
Administration (EIA), Rusia pada 2020 memproduksi
gas alam, minyak mentah, dan batu bara masing-masing
sebesar 22,5 triliun kaki kubik (peringkat dua dunia),
10,5 juta barrel per hari (peringkat tiga dunia setelah
AS dan Arab Saudi), dan 423 juta ton (peringkat enam
dunia). Sehingga jika terjadi gangguan pada Rusia yang dalam hal ini berupa embargo terhadap produk
energi - maka dapat dipastikan akan terjadi gangguan
pula pada sisi pasokan yang pada akhirnya akan ikut
mendorong kenaikan pada harga komoditas energi.
Kenaikan harga komoditas energi juga terlihat pada
transaksi kontrak minyak Bursa Berjangka Komoditi
ICDX yang sepanjang bulan Februari mencatatkan
kinerja pertumbuhan yang positif. Volume transaksi
naik sebesar 16,98% menjadi 4.415 lot. Melihat krisis
Ukraina yang masih belum usai, besar kemungkinan
tren kenaikan harga komoditas energi masih akan terus
berlanjut setidaknya hingga kuartal-II 2022.
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REGULASI

Penerimaan
Nasabah PBK
Secara Online
D

i era digital seperti sekarang diperlukan langkah
yang lebih praktis dan efisien. Di bidang
perdagangan berjangka, Bappebti telah menetapkan
peraturan baru mengenai penerimaan nasabah secara
online yang tertuang dalam Peraturan Bappebti nomor
9 tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara
Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Dalam peraturan yang ditetapkan 29 November 2021
ini disebutkan bahwa Penerimaan Nasabah secara
elektronik online adalah suatu proses yang meliputi
pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan
rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya
risiko, perjanjian pemberian amanat, pernyataan
telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka,
pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam
melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka,
pernyataan bertanggung jawab atas kode akses
transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (trading
rules) yang seluruhnya dilakukan dalam jaringan (daring)
atau secara elektronik.
Sistem aplikasi Penerimaan Nasabah secara elektronik
online hanya disediakan oleh Pialang Berjangka yang
telah mendapat penetapan dari Kepala Bappebti.
Penerimaan Nasabah secara elektronik online
sebagaimana dimaksud peraturan ini telah didahului
dengan adanya tatap muka secara langsung oleh Pialang
Berjangka. Sistem aplikasinya wajib memuat paling
sedikit fitur-fitur yang sudah ditentukan oleh Bappebti,
di antaranya kelayakan nasabah, profil perusahaan,
fasilitas simulasi transaksi (demo nasabah) dst.
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Sistem Penerimaan Nasabah secara elektronik online
ini dapat dilakukan untuk menerima Nasabah transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan
Alternatif (SPA). Selain itu Pialang Berjangka juga
dapat memfasilitasi Nasabah untuk melakukan transaksi
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau
Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan
Alternatif (SPA) dengan volume minimum 0,1 lot dan/
atau 0,01 lot.
Selanjutnya, Pialang Berjangka yang melaksanakan
penerimaan Nasabah secara elektronik online wajib
membuat rekap jumlah Nasabah dan transaksinya setiap
3 (tiga) bulan yang bentuknya ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam peraturan ini.

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2021_12_01_dzxcnokp_id.pdf
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