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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, dalam kehidupan kita selalu 
diajarkan supaya menjadi orang cerdas. Tapi dalam praktiknya tidak gampang 
juga untuk menjadi orang yang cerdas. Perlu niat kuat untuk belajar dan juga 
tidak pernah bosan mencari informasi yang lebih up-date dan berkembang, 
termasuk dalam bidang perdagangan berjangka komoditi.

Cerdas itu dinamis. Karena hidup adalah dinamis, maka jika Anda ingin tetap 
terus menikmati hari-hari dengan mengeluti bisnis perdagangan berjangka, 
teruslah mencari informasi dan perkembangan dari berbagai sumbernya. Salah 
satu sumber informasi itu adalah dari Bappebti Kementerian Perdagangan yang 
merupakan regulator dan pengawas dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. 
Seperti diketahui Bappebti selalu melakukan literasi dan edukasi kepada 
masyarakat. Seperti baru-baru ini berlangsung seminar tentang PBK dengan 
tema “Cara Cerdas Bertransaksi di Bidang Perdagangan Komoditi” yang digelar 
mengingat animo masyarakat sangat besar dalam investasi, terutama investasi 
aset kripto, namun di sisi lain masyarakat juga kurang cukup pengetahuan dan 
kurang hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga banyak yang merugi.

Isu tentang cara cerdas berinvestasi ini kami angkat dalam berita utama edisi 
ini. Sisi lain tentang isu ini juga dibahas pada rubrik Wawancara Khusus dengan 
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing, yang menyoroti soal  
legalitas dan  logis/tidaknya sebuah penawaran investasi. Sementara pada rubrik 
Profil Komoditi dibahas tentang CPO (Crude Palm Oil) yang menjadi salah satu 
komoditas strategis dalam perdagangan dan ekspor dari Indonesia. Sedangkan 
pada rubrik PBK Anda bisa mengikuti pengajuan lembaga kliring dalam transaksi 
perdagangan aset kripto yang dinilai penting sebagai upaya keamanan dan 
kenyamanan dalam transaksi yang berlangsung.

Selain liputan dan tulisan di atas tak lupa kami sajikan pula perkembangan 
di bidang perdagangan dalam rubrik Aktualita dan juga kegiatan Bappebti/
Kemendag dalam rubrik Agenda Foto.

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 kontak melalui SMS atau WA 0811-
1109-901, dan telepon (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

D a r i  R e d a k s i

Bappebti Kemendag

@InfoBappebti

@Bappebti

SMS dan WA
Center BAPPEBTI  
0811‐1109‐901
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Seakan tak bosan dan memang tidak akan 
bosan karena memang sudah menjadi tugasnya, 
Bappebti terus melakukan literasi dan edukasi 
tentang perdagangan berjangka komoditi 
(PBK) . Tentang aset kripto yang belakangan ini 
booming, tentang robot trading yang katanya 
bisa memudahkan dalam transaksi, juga tentang 
forex dan berbagai jenis komoditi lainnya yang 
tergolong dalam perdagangan berjangka. 
Bappebti hadir untuk memberi kepastian hukum 
di bidang perdagangan berjangka ini dan selalu 
mengingatkan rumus 7P agar masyarakat 
benar-benar siap dalam melakukan transaksi 
PBK. Siap ketika untung dan siap juga ketika 
kurang beruntung alias merugi. Literasi dan 
edukasi disampaikan tak hanya kepada para 
calon nasabah yang akan berinvestasi, tapi juga 
kepada para mahasiswa dan para akademisi, 
dengan harapan mengerti PBK sejak dini.

S ebuah diskusi kecil berlangsung sambil ngopi 
di kedai kopi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. 

Beberapa anak muda asyik membahas soal investasi 
dan transaksi komoditi yang belakangan marak melalui 
media, terutama media sosial. Mereka bertukar informasi 
mengenai investasi dan membahas berbagai penawaran 
yang muncul di HP (handphone) mereka. Tak lupa 
mereka juga membahas kasus-kasus yang terjadi 
pada transaksi komoditi yang terjadi dan menyebabkan 
banyak orang yang mengeluh karena merasa rugi besar. 

Media massa terutama media online banyak yang 
mengabarkan keluhan masyarakat yang mengaku rugi 
hingga puluhan juta rupiah setelah mereka berinvestasi 
pada komoditi perdagangan berjangka atau karena 
ikut membeli robot trading. Namun di sisi lain tidak ada 
masyarakat yang menyatakan kegembiraannya karena 
telah sukses melakukan investasi. Nyaris tidak ada cerita 
tentang mereka, kecuali sukses segelintir anak muda 
yang “simsalabim” tiba-tiba muncul jadi orang kaya raya. 
Boleh jadi investor yang untung memilih diam-diam 
saja sambil berusaha menghindari kemungkinan dikejar 
pajak. Begitulah kisah-kisah yang kita temukan dari 
banyak liputan media massa.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Kementerian Perdagangan sejak pertama 
kali melakukan pengaturan dan pengawasan dalam 
transaksi perdagangan berjangka menyadari betul 
adanya risiko kerugian dalam bidang ini. Karena itulah 
Bappebti terus menerus melakukan literasi dan edukasi 
kepada masyarakat luas dengan berbagai cara. Bappebti 
juga giat mengadakan pertemuan-pertemuan untuk 
menyosialisasikan perdagangan berjangka sebagai 
salah satu alternatif bisnis bagi masyarakat yang ingin 
menggelutinya.

Pada akhir bulan Mei 2022, yakni Rabu (25/5) misalnya, 
Bappebti menggelar seminar tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi dengan tema “Cara Cerdas 
Bertransaksi di Bidang Perdagangan Komoditi”. Saat 
itu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 

Cerdas 
Bertransaksi  
Di Bidang 
Perdagangan 
Komoditi

yang menjadi keynote speaker mengemukakan bahwa 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) memiliki peran yang signifikan untuk terus 
mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Hal 
ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas 
dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan 
berjangka komoditi (PBK). 

Selanjutnya Wamendag menekankan pentingnya 
konsep 7P sebelum masyarakat berinvestasi di bidang 
PBK. “Hendaknya masyarakat mengingat 7P, yaitu 
pelajari latar belakang perusahaan; pelajari tata cara 
transaksi dan penyelesaian perselisihan, dan pelajari 
kontrak berjangka yang diperdagangkan. Selanjutnya 
pelajari wakil pialang PBK yang berizin dari Bappebti; 
pelajari dokumen perjanjian; pelajari risikonya; dan 
pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang 
tinggi,” ujar Wamendag Jerry. Rumus 7P ini terus 
digaungkan supaya masyarakat waspada jika hendak 
melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka.

Kepada para peserta seminar khususnya kepada 
mahasiswa Wamendag menambahkan, Bappebti 
akan terus menggencarkan edukasi tentang tata cara 
berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, 
peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi 
dan tata cara penyelesaian masalah. Apalagi saat 
ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang 
menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Wamendag Jerry memberi penjelasan dan gambaran 
tentang perdagangan fisik aset kripto yang merupakan 
salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat 
akhir-akhir ini. Berdasarkan catatan Bappebti, data 
transaksi PBK pada triwulan I-2022 menunjukkan jumlah 
4.747.922 lot atau naik 46,47 persen dibanding periode 
yang sama pada 2021 yang sebesar 3.241.650 lot. 
Perkembangan transaksi aset kripto juga sangat pesat. 
Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 
859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 
2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. 
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Pemerintah memang perlu secara gencar dan masif 
melakukan edukasi dan literasi tentang perdagangan 
berjangka komoditi. Itu sudah menjadi kewajiban 
yang melekat dalam rangka mencerdaskan rakyat 
dan mensejahterakannya dengan membuka jalan atau 
alternatif bagi masyarakat yang membutuhkannya. Lalu 
bagaimana dengan perusahaan atau pialang berjangka 
sendiri? Apakah bagi mereka yang penting hanya 
mendapat cuan semata?

Cuan alias uang, memang sangat penting. Kalau tak 
dapat cuan untuk apa pula mengejar-ngejar investor 
supaya menaruh uangnya dan mentransaksikannya 
melalui perusahaan mereka. Itu satu sisi yang selama 
ini sudah berjalan. Sisi lain yang juga harus digarap 
oleh pialang berjangka adalah melayani nasabah atau 
calon nasabahnya dengan cara menyediakan dan 
memberi informasi yang lengkap tentang komoditi yang 
ditransaksikannya. Pengetahuan tentang perdagangan 
berjangka komoditi merupakan bagian yang sangat 
penting untuk diketahui, karena pada akhirnya 
dengan pengetahuan itu orang menjadi tertarik untuk 
terjun bertransaksi. Langkah ini yang dilakukan oleh 
Tokocrypto.

Tokocrypto sebagai salah satu pedagang dalam 
transaksi aset kripto mencoba menjalin kemitraan 
strategis dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) 
Jakarta untuk membangun sebuah ekosistem inovasi 
dan literasi dalam mendukung transformasi teknologi 
blockchain dan aset kripto.

Kolaborasi diwujudkan melalui membuat TokoScholars, 
sebuah platform dari salah satu ekosistem Tokocrypto 
yang fokus dalam memberikan edukasi dan 
meningkatkan literasi terkait teknologi blockchain dan 
aset kripto. Selanjutna TokoScholars bersama UKI akan 

mendirikan Pojok Kripto, dedicated space pertama di 
Jakarta yang dikhususkan untuk pengembangan riset 
dan inovasi soal blockchain.

Kehadiran Pojok Kripto di UKI merupakan pusat inovasi 
ketiga yang didirikan oleh Tokocrypto berkolaborasi 
dengan perguruan tinggi. Sebelumnya, Pojok Kripto 
telah berdiri di Telkom University dan Universitas Gadjah 
Mada (UGM). Melalui ekosistem ini, para akademisi 
diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap 
perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) Tokocrypto Teguh 
Kurniawan Harmanda menyatakan pendirian Pojok 
Kripto di lingkungan kampus merupakan bentuk upaya 
Tokocrypto untuk meningkatkan literasi dan memberikan 
kontribusi positif bagi Indonesia melalui pemanfaatan 
teknologi blockchain. Pendirian pusat penelitian dan 
pengembangan tersebut diharapkan dapat memberi 
akses kepada seluruh civitas akademika di UKI. 
“Sebagai perusahaan teknologi yang bertujuan untuk 
mengubah kehidupan melalui teknologi blockchain 
dan aset kripto, Tokocrypto berkomitmen untuk terus 
tumbuh dan mengembangkan layanan inovatifnya 
melalui peningkatan literasi yang tinggi di masyarakat. 
Kami bangga menyambut kolaborasi dengan UKI 
sebagai kelanjutan komitmen kami untuk meningkatkan 
literasi dan inovasi teknologi blockchain dan kripto di 
Indonesia,” ujar Teguh Kurniawan Harmanda.

Teguh Kurniawan Harmanda berharap Pojok Kripto di 
UKI bisa menjadi one-stop place agar para akademisi dan 
masyarakat umum bisa lebih memahami dan merasakan 
manfaat dari adopsi teknologi blockchain secara 
optimal. Sehingga dengan edukasi ini, bisa melahirkan 
inovasi penerapan teknologi yang memberikan solusi 
bagi kebutuhan industri dan masyarakat secara luas.

Pada triwulan pertama 2022 terlihat transaksi sepanjang 
Januari-Maret telah mencapai Rp 130,2 triliun. Selain 
itu, rata-rata kenaikan pelanggan aset kripto mengalami 
penambahan sebesar 740.523 pelanggan tiap bulan. 
Hingga Maret 2022, aset kripto di Indonesia tercatat 
memiliki 12,8 juta pelanggan. 

Nah, dianjurkan kepada masyarakat yang memiliki 
dana menganggur (idle fund) untuk berinvestasi kripto. 
Caranya melalui perusahaan pialang berjangka yang 
telah terdaftar resmi di Bappebti. Tapi harus diingat 
bahwa pilihan investasi ini bersifat high risk, high return. 
Artinya, seseorang bisa dalam waktu singkat sukses 
dan meraih keuntungan besar sehingga kaya mendadak, 
tapi bisa juga sebaliknya dalam waktu singkat anjlok 
dan merugi dalam jumlah besar dan miskin mendadak. 
Begitulah peluang manfaat dan juga risiko yang bisa 
dihadapi dari transaksi di bidang ini. Oleh karena itu, 
disarankan agar calon nasabah dapat memahami lebih 
dalam mengenai tata cara dalam berinvestasi di industri 
PBK, sehingga siap dalam menghadapi situasi yang 
dihadapi.

Dalam kesempatan literasi ini Plt Kepala Bappebti Didid 
Noordiadmoko menerangkan bahwa Bappebti 
tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi 
(SWI) yang beranggotakan 13 instansi. ”SWI merupakan 
forum koordinasi 13 instansi untuk mencegah dan 
menangani penanganan dugaan tindakan melawan 
hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan 
pengelolaan investasi. Penghimpunan dana masyarakat 
dan pengelolaan investasi tanpa izin adalah perbuatan 
melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan 
kerugian pada masyarakat. Penanganannya memerlukan 
koordinasi antar regulator, otoritas pengawas, penegak 
hukum, dan pihak lain yang terkait. SWI melakukan 
rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam dua bulan,” 
kata Didid. 

Didid Noordiadmoko

Plt .  Kepala Bappebt i

Ekosistem 
Komoditi di 
Kampus

Pelaksanaan tugas SWI dalam hal pencegahan 
(preventif) adalah dengan melakukan edukasi kepada 
masyarakat, memberikan rekomendasi dan menyusun 
regulasi, dan melakukan pemantauan kegiatan investasi 
ilegal. Sementara dalam hal penanganan kegiatan 
investasi ilegal, pelaksanaan tugas SWI dilakukan 
melalui pemeriksaan bersama (on/off site), memberikan 
rekomendasi ke instansi terkait untuk melakukan 
penanganan, dan penghentian kegiatan investasi ilegal 
yang tidak berizin. 

Kepada mahasiswa peserta seminar, Didid juga 
menekankan pentingnya mengenal PBK sejak dini 
sekaligus menerapkan ilmu yang selama ini telah 
diperoleh di bangku kuliah seperti forecasting, 
perencanaan, akuntansi, bisnis internasional, teknologi 
informasi, dan pengambilan keputusan. ”Universitas 
yang merupakan salah satu center of excellence di 
Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam 
mempersiapkan sumber daya manusia seperti ini. Dunia 
akademisi menjadi salah satu tempat yang sangat baik 
kondusif untuk mengenalkan cara cara berinvestasi 
yang menarik, legal, dan aman. Akan sangat bermanfaat 
apabila pihak kampus dapat menawarkan PBK sebagai 
salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswanya 
sebagai upaya memperkenalkan apa itu PBK,” tambah 
Didid.

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 7BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 76 7

B E R I T A  U T A M A



Selain 7P yang menjadi panduan berinvestasi 
sebagaimana dianjurkan oleh Bappebti, ada baiknya 
juga perhatikan tips berikut ini seperti yang diungkap 
oleh Perencana Keuangan OneShildt Financial 
Planning, Mohamad Andoko, terutama untuk para 
investor muda supaya tidak terjebak dengan tren ikut-
ikutan teman atau fear of missing out (fomo). Andoko 
menyebutnya rumus 5B + 1A, yaitu:

1. Belajar tentang produk-produk investasi yang ada. 
Sebagian anak muda milenial cenderung memilih 
jenis investasi dengan risiko tinggi seperti saham, 
kripto atau forex. Alasannya karena dirasa lebih 
cepat menghasilkan cuan atau karena ikut-ikutan 
teman, atau sekedar mengikuti tren saja. Padahal, 
untuk setiap investor wajib hukumnya mengetahui 
seluk beluk mulai dari A-Z dari setiap produk 
invetasi. 

2. Belajar situasi pasar yang dipengaruhi sentimen 
internal dan eksternal. Misalnya sentimen karena 
Covid-19, ekonomi global, perang Rusia-Ukraina 
dan yang lainnya yang dapat mempengaruhi kinerjaa 
produk investasi.

Sementara itu Dekan Fakultas Vokasi UKI, Maksimus 
Bisa, menilai kerja sama dengan Tokocrypto dalam 
meningkatkan literasi dan inovasi blockchain menjadi 
langkah yang baik dan penting. Melalui kerja sama 
ini pula, diharapkan civitas akademika UKI dapat 
mengembangkan pengetahuannya dan mengaplikasikan 
secara langsung dalam dunia nyata. “Kerja sama ini 
adalah wujud dari komitmen bersama kedua institusi 
untuk terus mengembangkan inovasi dari teknologi 
blockchain dan aset kripto. Kami berharap, mahasiswa, 

dosen, ataupun peneliti bisa memanfaatkan fasilitas ini 
untuk melakukan penelitian. Selain itu, kerja sama ini 
diharapkan dapat menghasilkan talenta terbaik dalam 
membangun dan mengembangkan industri aset kripto 
di masa depan,” kata Maksimus.

Selain tips tersebut ada baiknya pertimbangkan 
juga hal-hal berikut ini berdasarkan pengalaman 
dari orang yang sudah menjalaninya:

- Siapkan mental dan finansial. Mental kita perlu 
dipersiapkan sebelum melakukan investasi 
dengan mencari informasi yang cukup 
tentang perdagangan berjangka komoditi, 
mekanismenya, serta lakukan pengecekan 
terhadap penawaran yang disampaikan dengan 
meneliti legalitas pialangnya ke Bappebti.  Selain 
itu secara finansial persiapkan jumlah dana 
yang akan diinvestasikan. Beberapa indikator 
kesiapan finansial di antaranya adalah: kondisi 
arus kas keuangan kita dalam kondisi surplus 
atau tidak defisit, beban cicilan utang terkendali 
tidak melebihi kira-kira dengan perbandingan 
30 persen nilai pendapatan rutin bulanan, serta 
sudah memiliki dana darurat minimal sebanyak 
30 persen dari target nilai emergency fund yang 
ideal.

- Mulailah dengan investasi kecil terlebih dahulu. 
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mulailah 
dengan menanamkan modal sedikit demi sedikit, 
terutama bagi investor pemula. 

- Pilihlah jenis investasi yang sudah terjamin dan 
memiliki performa yang baik dalam rentang 
waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir. Ini 
memberikan keyakinan yang besar bahwa kita 
berada pada pilihan jenis investasi yang tepat. 

- Jangan terlalu berlebihan. Setiap orang tentu 
memiliki ketakutan akan kehilangan uangnya. 
Namun rasa takut yang terlalu berlebihan dalam 
berinvestasi akan mempengaruhi mental dan 
psikologis anda. Di sisi lain, jangan pula mudah 
terkecoh dengan hal-hal atau rekomendasi 
berinvestasi yang belum tentu benar. Rasa takut 
dalam diri harus dikelola dengan baik seiring 
dengan berjalannya waktu dalam berinvestasi. 
Tetap tenang dalam menyikapi kondisi yang 
ada dan sebisa mungkin untuk  tidak berhutang, 
karena hal itu bisa menjebak diri Anda ke dalam 
situasi yang sulit.

- Jalankan investasi secara disiplin. Disiplin 
untuk terus melakukan pemantauan gerakan 
harga dan perkembangan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya serta melakukan analisis yang 
tepat akan memandu Anda mencapai target 
investasi yang diinginkan. Ingatlah selalu selalu 
bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan 
proses yang harus dilalui dengan terus 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, 
termasuk selalu memperhatikan cara-cara 
berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi 
membutuhkan waktu, dedikasi dan pengorbanan 
(uang).

3. Belajar strateginya. Lakukan analisa yang 
diperlukan dan jangan hanya mengambil keputusan 
berdasarkan ikut-ikutan teman atau orang lain. 
Kuncinya adalah analisa, analisa dan analisa.

4. Belajar dari para pelaku pasar atau ahli. Seperti kata 
pepatah “pengalaman adalah guru terbaik”. Hal 
yang sama juga berlaku dalam investasi. Karenanya 
perhatikan pengalaman mereka.

5. Belajar mengelola emosi karena investasi terkait 
dengan emosi. Pengelolaan emosi ini sangat 
krusial, karena emosi yang tidak terjaga bisa 
menghancurkan konstruksi investasi yang sudah 
dibangun sebelumnya.

Jika sudah lakukan 5 langkah tersebut maka tinggal 
+Action. Melalui action  atau langkah nyata akan 
diketahui dan dirasakan pengalaman dalam berinvestasi. 
Ada naik-turun, rugi-untung, dan nikmatilah itu semua 
sebagai bagian dari kehidupan.

Ini Tips Lain Sukses 
Transaksi PBK

1. 4.

5.

2.

3.
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S ejak awal tahun 2022 Kementerian Kelautan dan 
Perikanan mengembangkan kelembagaan Sistem 

Resi Gudang (SRG) dengan fokus di tiga provinsi pada 
triwulan I tahun 2022, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa 
Timur, dan Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Penguatan 
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati 
Widiarti pada akhir Februari lalu menyatakan pihaknya 
mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dalam 
rangka untuk menjaga stabilisasi harga ikan. Untuk itu 
KKP memastikan bersama Bappebti akan berkomitmen 
mengawal SRG Perikanan ini.

KKP melihat pemanfatan dan pengembangan Sistem 
Resi Gudang (SRG) sangat penting dilakukan guna 
menjawab kebutuhan pelaku perikanan khususnya ara 
nelayan. Ini disebabkan harga ikan volatilitasnya cukup 
tinggi. “Keberlimpahan hasil tangkapan ketika musim 
ikan menyebabkan harganya jatuh. Maka akan sangat 
menolong jika hasil tangkapan ikan ini disimpan di 
dalam gudang beku selama waktu tertentu hingga 
harganya stabil,” terang Artati.

Hal ini bisa terjawab melalui Sistem Resi Gudang. 
Melalui mekanisme SRG kebutuhan modal usaha 
nelayan saat masa musim berikutnya dapat diatasi 
dengan cara menjaminkan ikan ke gudang SRG. Resi 
Gudang yang diterbitkan kemudian bisa dimanfaatkan 
sebagai agunan meminjam kredit dari bank, dan sejauh 
ini tingkat bunga pinjaman yang dikenakan untuk SRG 
sangat kompetitif sehingga bisa menolong kegiatan 
produksi para nelayan.

Artati memberi gambaran hingga tahun 2021 
sudah 12 Resi Gudang yang telah diterbitkan 
untuk SRG Perikanan di Sidoarjo, Benoa, Natuna, 
Tegal dan Probolinggo. Adapun volume ikan yang 
diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai 
Rp6,29 miliar dan pembiayaan sebesar Rp 2,2 
miliar. “Banyak manfaat yang bisa didapat dari SRG 
ini, karenanya kami mendorong sistem ini bisa 
diterapkan di seluruh gudang beku di Indonesia,”  
jelas Artati.

Artati menyatakan bagi nelayan dan pembudidaya 
dengan ikut serta dalam SRG artinya turut berperan 
juga dalam menjaga stabilitas harga jual ikan. 
Di sisi lain nelayan/pembudidaya memperoleh 
modal pinjaman untuk kegiatan produksi dengan 
mengagunkan resi gudang mereka. Sementara 
bagi pengelola hasil perikanan, SRG bisa menjaga 
kesinambungan pasokan ikan, serta jaminan mutu 
bahan baku ikan dari nelayan atau pembudidaya. 
“Konsumen juga mendapat manfaat berupa 
jaminan ketersediaan ikan dan jaminan mutu ikan 
yang bagus dengan harga yang stabil,” tambah  
Artati.

Jika ditelusuri memang banyak manfaat SRG 
ini untuk para pihak yang terlibat. Tak salah jika 
Artati mengungkapkan SRG merupakan langkah 
percepatan penyerapan produksi nelayan dan 
pembudidaya ikan yang belum terserap pasar 
dengan harga wajar.

Alur SRG Semua Untung
Bagaimana para nelayan bisa ikut SRG? Sebenarnya 
tidak terlalu susah, jika nelayan/pembudidaya mau 
mencari informasi kemudian mengikuti prosedur yang 
ditetapkan. Berikut ini secara garis besar alur SRG 
Perikanan yang dijalankan oleh nelayan:

1. Nelayan (baik perorangan ataupun kelompok, 
koperasi atau Bumdes) membawa ikan ke cold 
storage gudang SRG. Dalam hal ini volume ikan 
dikonsolidasikan terlebih dahulu agar memenuhi 
skala ekonomi. Untuk bisa memenuhi jumlah yang 
disyaratkan para nelayan bisa berkolaborasi dengan 
nelayan lainnya hingga jumlah ikan yang dimasukkan 
ke SRG bisa memenuhi persyaratan.

2. LPK Uji Mutu melakukan uji mutu ikan dalam keadaan 
beku

3. Pengelola gudang dan nelayan menandatangani 
perjanjian pengelolaan komoditi

4. Pengelola Gudang menjalankan prosedur  penerbitan 
Resi Gudang ke Pusat Registrasi untuk menerbitkan 
Resi Gudang (melalui Isware)

5. Pemilik Resi Gudang (nelayan atau lainnya) dapat 
menjual ikan ke Pengelola Gudang, atau Pengelola 
Gudang dapat membantu melakukan penjualan 
mewakili pemilik Resi 

6. Resi Gudang dapat dibawa ke Bank/Lembaga 
keuangan non bank untuk mendapatkan pembiayaan 
Resi Gudang yang besarnya maksimal 70 % dari 
nilai Resi Gudang. Nelayan atau pembudidaya bisa 
memperoleh kredit dengan bunga bersubsidi 6 
persen/tahun dengan catatan ikan yang diagunkan 
telah memenuhi standar

7. Setelah harga ikan membaik dan terjual kepada 
pembeli, nelayan/pemilik resi mendapatkan 
keuntungan dari kenaikan harga ikan, atau 
mendapatkan keuntungan secara bagi hasil dari 
Pengelola Gudang sebagai standby buyer ataupun 
Pengelola Gudang sebagai perantara. Dengan 
demikian semua pihak yang terlibat dalam SRG 
memperoleh manfaat atau keuntungan.

KKP Genjot Sistem 
Resi Gudang di 
Berbagai Daerah 
Potensial Perikanan
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P ada akhir tahun 2021 telah dikeluarkaan Peraturan 
Bappebti nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto 
di Bursa Berjangka. Disebutkan bahwa peraturan 
tersebut untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto 
termasuk memenuhi kebutuhan pasar ke depan yang 
mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan 
usaha Aset Kripto di Indonesia.

Di dalam peraturan ini dalam salah satu pasalnya, yakni 
Pasal 9 tentang Lembaga Kliring Berjangka. Berikut 
petikan pasal 9 tersebut: 

(1) Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi 
dalam perdagangan Aset Kripto hanya dapat 
dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang 
telah memperoleh persetujuan dari Kepala 
Bappebti. 

(2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam 
memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian 
transaksi perdagangan Aset Kripto sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bappebti yang mengatur penyelenggaraan 
perdagangan pasar fisik Komoditi di Bursa 
Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka wajib 
memenuhi persyaratan: 

a. Memiliki modal disetor paling sedikit 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

b. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% 
(delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

c. Memiliki sistem penjaminan dan penyelesaian yang 
terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Berjangka, 
Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola Tempat 
Penyimpanan Aset Kripto; 

d. Memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Aset 
Kripto. 

(3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c harus memiliki fungsi pengawasan, penjaminan, 
penyelesaian transaksi dan memastikan validasi 
yang baik atas pencatatan saldo dan mutasi 
dana Pelanggan Aset Kripto dan Aset Kripto 
milik Pelanggan Aset Kripto yang terdapat pada 
Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pengelola 
Tempat Penyimpanan Aset Kripto dalam rangka 
penyelesaian transaksi. 

Sebagaimana diketahui dalam perdagangan berjangka 
komoditi terdapat dua lembaga kliring, yakni PT 
Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) yang berpartner 
dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) dan PT 
ICH (Indonesia Clearing House) yang bermitra dengan 
bursa berjangka BKDI (Bursa Komoditi dan Derivatif 
Indonesia/ICDX).

Salah satu lembaga kliring berjangka yakni PT Kliring 
Berjangka Indonesia atau KBI mengungkapkan 
pihaknya sedang menyiapkan persyaratan untuk 
menjadi lembaga kliring aset kripto. Direktur Utama KBI, 
Fajar Wibhiyadi, mengatakan saat ini pihaknya sedang 
berkoordinasi dengan Bappebti untuk mengurus 
segala persyaratan dan mendapat persetujuan sebagai 
lembaga kliring tersebut. “Kami sangat siap apabila 
memang nanti Bappebti memberikan persetujuan 
kepada kami sebagai lembaga kliring untuk di kripto 
aset,” sebagaimana diungkapkan Fajar saat rapat 
dengan Komisi VI DPR, Kamis (24/3).

Transaksi aset kripto di Indonesia memang berkembang 
pesat. Tahun 2021 nilai transaksinya mencapai Rp 
859,4 triliun, naik 12 kali lipat dibandingkan tahun 
2020 sebesar Rp 64,9 triliun. Sementara pada 
triwulan pertama 2022 transaksi Januari-Maret telah 
mencapai Rp 130,2 triliun. Transaksinya besar, 
namun kelembagaan aset kripto mulai dari bursa 
aset kripto, lembaga kliring berjangka, pengelola 
tempat penyimpanan, pedagang fisik aset kripto, dan 
bank penyimpan sebagai lembaga penyimpan dana 
pelanggan belum sepenuhnya lengkap. “Bagi KBI, 
secara administratif semua telah kami sampaikan dan 
ada satu hal terkait dengan permodalan yang saat ini 
sedang kami ajukan kepada pemegang saham,” ujar 
Fajar. Namun ditambahkan pihaknya masih ada kendala 
dari segi aspek permodalan. Ia memastikan akan 
berkoordinasi dengan pemegang saham perusahaan 
yang pemiliknya adalah BUMN terkait rencana kliring 
transaksi kripto tersebut.

Sementara itu lembaga kliring ICH yang menjadi partner 
ICDX  menyatakan membuat sebuah mekanisme mitigasi 
risiko terpadu yang akan menjadi katalis pertumbuhan 
industri aset kripto. Pelaporan transaksi real-time dan 
verifikasi transaksi dengan analisis komprehensif akan 
menjadi sarana mitigasi risiko aset kripto tersebut. 
Mekanisme ini melibatkan seluruh komponen industri 
aset kripto, termasuk regulator dan pedagang aset 
kripto. Pedagang akan terintegrasi dengan ekosistem 
terpadu ini dan menciptakan alur perdagangan aset 
kripto yang dapat diawasi prosesnya dari awal hingga 
akhir. 

Mitigasi risiko ini dibutuhkan mengingat kompleksitas 
industri aset kripto dan bertumbuhnya jumlah 
investor aset kripto. Untuk itu, ICH membuat sebuah 
mekanisme penjaminan transaksi Clearing Guarantee 
Fund. “Clearing Guarantee Fund ini diciptakan untuk 
menjaga integritas industri aset kripto Indonesia serta 
memberikan kepastian pada investor aset kripto untuk 
bertransaksi melalui pedagang aset kripto terdaftar 
di Bursa Kripto ICDX dan lembaga Kliring ICH” ujar 
Nursalam, Direktur Utama Indonesia Clearing House 
(ICH).

Dengan terintegrasinya pedagang aset kripto serta 
bursa dan  lembaga kliring maka keamanan dan juga 
kepastian transaksi aset kripto akan lebih terjaga. Hal 
tersebut juga akan mencegah dana yang teralokasi 
dalam perdagangan aset kripto domestik dialirkan 
ke luar negeri. Dengan demikian dana tersebut akan 
berputar secara domestik di Indonesia sehingga 
dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi 
perekonomian dalam negeri.

Lembaga Kliring 
Ajukan Izin Layani 
Perdagangan Aset 
Kripto
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Wamendag Buka 
Sosialisasi SRG di 
Jawa Timur

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membuka 
acara Literasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang berlangsung 
di JW Marriot Hotel Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/5).  
Wamendag menyatakan SRG di Indonesia sudah semakin 
berkembang dan tersebar di beberapa daerah yang 
merupakan sentra penghasil komoditas, khususnya untuk 
komoditas pertanian.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan 
tujuan SRG adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam 
membangun perdagangan dan industri yang berbasis 
sumber daya lokal. 

Pada sesi diskusi narasumber yang kompeten di bidangnya 
masing-masing memberi pencerahan, yaitu Staf Ahli Menteri 
Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi, 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK 
Widiastuti, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) Fajar Wibhiyadi, dan Direktur Sistem Manajemen 
Investasi Kementerian Keuangan, Syafriadi. Sesi diskusi 
dimoderatori oleh Pemeriksa PBK Ahli Utama Nusa Eka.
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Rapat Dengar 
Pendapat Bappebti-
DPR RI Bahas Aset 
digital dan Robot 
Trading

Bappebti mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
dengan Komisi VI DPR yang berlangsung di ruang rapat 
Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (25/5). Agenda utama 
yang dibahas adalah aset digital dan robot trading.  
Rapat berlangsung terbuka dan dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. 

Hadir Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko beserta 
para pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti dan 
anggota Komisi VI DPR RI.  Rapat kali ini menghasilkan 
kesimpulan antara lain Komisi VI DPR meminta Bappebti 
untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital 
seperti aset kripto dan investasi robot trading.

Bappebti Selenggarakan 
Literasi PBK Secara 
Daring

Bappebti menyelenggarakan Literasi Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema “Cara Cerdas 
Bertransaksi di Bidang Perdagangan Komoditi”, Rabu 
(25/5). Wamendag Jerry Sambuaga mengemukakan 
Bappebti memiliki peran signifikan untuk terus mengedukasi 
dan meningkatkan literasi masyarakat. Wamendag juga 
menekankan pentingnya konsep 7P sebelum masyarakat 
berinvestasi di bidang PBK.

Menjadi narasumber dalam literasi ini Pemeriksa PBK Ahli 
Utama Sahudi dan M. Syist serta perwakilan dari OJK dan 
Direktur PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) 
Nursalam, dengan moderator Pemeriksa PBK Ahli Utama 
Nusa Eka.  Acara yang berlangsung secara daring (online) 
ini diikuti oleh 400 peserta yang berasal dari kalangan 
akademisi, aparat penegak hukum, pelaku usaha, media 
serta masyarakat umum.

Sosialisasi SRG 
Melalui Jaringan TVRI 
dan RRI Surabaya

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem 
Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 
Bappebti, Widiastuti, menyampaikan manfaat SRG bagi 
petani dan perkembangannya dalam dialog yang disiarkan 
TVRI dan RRI Surabaya, Jawa Timur, Selasa (31/5). 
Tema yang dibahas dalam dialog adalah ”Optimalisasi 
Pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang oleh Pelaku 
Usaha SRG”.

Turut menjadi narasumber Direktur Sistem Manajemen 
Investasi Kementerian Keuangan, Syafriadi, yang 
menerangkan fasilitas pembiayaan dalam SRG serta 
Direktur PT KBI yang menjelaskan peranan PT KBI sebagai 
Pusat Registrasi SRG dan juga sistem Is Ware Next Gen 
sebagai aplikasi registrasi berbasis Smart Contract dan 
Blockchain.

Halal Bihalal Bappebti 
Dengan Calon Pedagang 
Aset Kripto

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga 
menghadiri acara Silaturahmi dan Halal bi halal Idul Fitri 
1443 H Bappebti dengan para calon pedagang aset 
kripto yang berlangsung di Kantor Bappebti, Jakarta, 
Selasa (24/5). 

Wamendag menyatakan meskipun saat ini belum ada 
bursa aset kripto, namun akselerasi pertumbuhan 
perdagangan aset kripto sangat cepat melebihi bursa 
efek. Dengan adanya bursa aset kripto nantinya akan 
memberikan ekosistem yang baik untuk mengelola aset 
kripto.

Acara halal bi halal ini dihadiri Plt. Kepala Bappebti Didid 
Noordiatmoko, para pejabat Eselon II di lingkungan 
Bappebti, Ketua Umum Blockchain Indonesia (ABI), 
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonsia 
(ASPAKRINDO), Ketua Umum Indonesia Crypto 
Consumer Association (ICCA), Ketua Perkumpulan 
Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI), serta 
Direktur Utama Perusahaan Calon Pedagang Fisik Aset 
Kripto.
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Kemendag Dorong 
Indonesia Sebagai 
Pusat Produk Halal 
Dunia

Indonesia memiliki merk fesyen muslim 
yang sudah mengikuti acara fesyen 
dunia internasional. Selain itu, dalam 
hal pengembangan SDM, saat ini 
juga sudah banyak sekolah fesyen 
di Indonesia,” kata Dirjen PEN Didi 
Sumedi. Untuk itu SDM industri fesyen 
muslim perlu diberikan akses seluas-
luasnya dalam hal ketersediaan bahan 
baku, maupun kesempatan untuk terjun 
dalam industri fesyen nasional. Hal ini 
bertujuan mewujudkan industri fesyen 
muslim yang berdaya saing. 

“Kami menyadari upaya membangun 
ekosistem fesyen muslim secara serius 
dan berkelanjutan akan memberikan 
efek domino bagi industri penunjang 
dan usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) di seluruh Indonesia. Selain 
itu, juga dapat mewujudkan cita-cita 
Indonesia sebagai Kiblat Fashion 
Muslim Dunia Tahun 2024. JMFW 
hadir tidak hanya mempromosikan 
produk fashion, tapi juga mengangkat 
potensi produk kosmetik Indonesia,” 
ujar Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, 
Frida Adiati. Frida optimis Indonesia 
sebagai negara dengan populasi 
muslim yang besar dapat menangkap 
peluang, sehingga dapat menguasai 
pasar produk halal global. Hal itu juga 
mengingat tren permintaan produk halal 
saat ini semakin meningkat. 

Sesuai dengan Roadmap Fashion 
Muslim Indonesia, tahun 2024 

ditargetkan untuk deklarasi Indonesia 
sebagai pusat fashion muslim 
dunia melalui JMFW sebagai event 
internasional. Sebelum itu, tahun 
2023,  ditargetkan untuk penguatan 
networking dengan terjun langsung 
dalam peta fashion internasional. 
Sementara tahun 2022 ini fokus 
strateginya adalah penguatan branding. 
“Dukungan Kementerian Perdagangan 
dalam pelaksanaan PPI 2022 
merupakan bagian dari Road to Jakarta 
Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 
yang puncaknya akan dilaksanakan 
pada 20-22 Oktober 2022 mendatang 
back-to-back dengan pengelenggaraan 
Trade Expo Indonesia 2022 di ICE 
BSD, Tangerang,” kata Direktur 
Pengembangan Produk Ekspor 
Kemendag, Miftah Farid 

Berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan, ekspor fesyen muslim 
Indonesia ke dunia pada 2021 tercatat 
sebesar USD 4,68 miliar, meningkat 
12,5 persen dibandingkan dengan 
nilai ekspor pada 2020 yaitu sebesar 
USD 4,16 miliar. Sedangkan, ekspor 
kosmetik Indonesia ke dunia pada 2021 
mencapai USD 241,37 juta dengan tren 
3,37 persen. Berdasarkan data State 
of the Global Islamic Economy Report 
2020/21, konsumsi produk fesyen 
muslim dunia pada 2024 diprediksi 
mencapai USD 311 miliar, naik 
dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 
sebesar USD 277 miliar. Sementara itu, 
konsumsi produk kosmetik halal dunia 
pada 2024 diprediksi mencapai USD 
76 miliar, naik dibanding tahun 2019 
yaitu sebesar USD 66 miliar.

Kementerian Perdagangan terus 
mendorong dan berupaya mewujudkan 
Indonesia sebagai pusat produsen 
produk halal dunia pada 2024 
mendatang. Salah satunya dengan 
menyelenggarakan acara “Road to 
Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 
2023” yang bersamaan dengan gelaran 
Pemilihan Putri Indonesia (PPI) 2022 
di Gandaria City Mall, Jakarta, Minggu 
(22/5). 

Acara dengan tema “Glowing with 
JMFW 2023” tersebut merupakan 
kerjasama Dirjen Pengembangan 
Ekspor Nasional (PEN) Kementerian 
Perdagangan bersama Kamar Dagang 
dan Industri Indonesia (KADIN), 
Yayasan Putri Indonesia, serta PT 
Mustika Ratu Tbk. Hadir dalam acara 
ini Staf Ahli Bidang Perdagangan 
Jasa Frida Adiati, Dewan Penasehat 
Yayasan Puteri Indonesia Putri 
Kuswisnu Wardani, Wakil Ketua Umum 
KADIN Bidang Perdagangan Juan 
Permata Adoe, Staf Khusus Wakil 
Presiden Bidang Komunikasi dan 
Informasi Masduki Baidlowi, Direktur 
Pengembangan Produk Ekspor Miftah 
Farid, serta Komite Promosi Fashion 
Muslim Indonesia. 

“Ada dua faktor utama yang membuat 
Indonesia berpotensi menguasai pasar 
fesyen muslim dunia, yaitu kekayaan 
budaya dan sumber daya manusia 
(SDM) yang memiliki keahlian tinggi. 

Pemangkasan 
Tanaman Kakao Untuk 
Tingkatkan Produksi

DPR Soroti Robot 
Trading Dan Minta 
Bappebti Selektif 
Beri Izin

Dinas Pertanian dan Perkebunan 
Provinsi Aceh mendorong petani kakao 
melakukan pemangkasan tanaman 
kakao. Pemangkasan dimaksudkan 
untuk meningkatkan produksi kakao.  

“Rata-rata produksi biji kakao kita saat 
ini memang belum maksimal, masih 
sekitar 800 kg, tapi dengan adanya 
program dan kegiatan pemangkasan 
tanaman kakao berkala, produksinya 
bisa meningkat di atas 1 ton per hektar,” 
kata Kadis Pertanian dan Perkebunan 
Aceh, Cut Huzaimah yang Kamis (26/5) 
di Banda Aceh.

Harga jual kakao saat ini, sebut 
Kadistanbun Aceh itu, untuk yang 
belum difermentasi antara Rp 29.000 –
Rp 30.000/kg, sedangkan yang sudah 
difermentasi Rp 40.000/Kg. Kakao 
merupakan salah satu komoditas Sistem 
Resi Gudang (SRG).

Kabid Perbenihan, Produksi dan 
Perlindungan Perkebunan Distanbun 
Aceh, Fakhrurrazi mengatakan, areal 
tanaman kakao di Aceh, tersebar di 
sejumlah daerah di antaranya di Aceh 
Besar, Pidie, Pijay, Bireuen, Aceh Utara, 
Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat, 
Abdya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan 
beberapa daerah lainnya. Hasil panen 
kakao Aceh biasanya dilempar ke pasar 
di Medan, sementara untuk ekspor 
langsung masih sangat terbatas.

Untuk memotivasi semangat petani 
kakao, dalam memelihara tanaman 
kakaonya, kata Fakhrurrazi, Distanbun 
Aceh, membuat program pemangkasan 
tanaman kakao, secara bergilir ke 
daerah. Untuk tahun anggaran 2022, 
mengingat anggaran yang tersedia 
terbatas, program pemangkasan 
tanaman kakao hanya dilakukan di 
dua kabupaten saja yaitu Kabupaten 
Bireuen dan Pijay.

DPR meminta agar Bappebti jangan 
terlalu mudah mengeluarkan izin-izin 
perdagangan aset kripto mengingat 
munculnnya sejumlah perdagangan 
aset kripto bermasalah dan akhirnya 
merugikan nasabah. “Seharusnya 
Bappebti lebih selektif dan ketat lagi, 
jangan sampai bertambah lagi nasabah 
yang menjadi korban dari investasi 
kripto ilegal,” kata anggota Komisi VI 
DPR, Rudi Hartono Bangun kepada 
wartawan di Kompleks Parlemen 
Senayan, Jakarta pada Senin (30/5).

Rudi menyoroti kasus robot trading 
DNA Pro yang merugikan nasabah 
sekitar Rp 551 miliar. Menurutnya, 
kasus ini harus menjadi pintu masuk 
untuk mengungkap dugaan penipuan 
terhadap nasabah perdagangan kripto 
ilegal.  “Saat ini diprediksi robot trading 
mulai menyasar investasi aset kripto 
di Indonesia. Karena itu, Bappebti 
harus menyiapkan aturan ketat, jangan 
sampai kecolongan,” ujarnya.

Menurut anggota DPR dari Partai 
Nasdem ini Indonesia sekarang 
ini menjadi sasaran empuk mafia-
mafia keuangan, karena kapasitas 
masyarakat Indonesia terutama yang 
melek digital masih minim. Namun 
ia mengapresiasi kecepatan aparat 
penegak hukum dalam pengungkapan 
kasus trading ilegal yang muncul 
belakangan ini.

Rudi mengingatkan Bappebti agar 
tidak sembarangan menerbitkan izin-
izin perdagangan aset kripto. Jadi, 
sepanjang tidak ada punya aturan 
ketat  untuk mengatasi pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi, maka 
sebaiknya tidak dikeluar izinnya. Ia juga 
mendesak agar Bappebti berkoordinasi 
dengan aparat penegak hukum agar 
perdagangan kripto illegal yang sudah 
dilaporkan ke Bareskrim bisa segera 
ditindaklanjuti. “DPR medesak aparat 
hukum untuk membongkar borok 
para pemain perdagangan bodong ini, 
karena membuat rakyat menderita,” 
tambahnya.
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Terbit Permendag 
Nomor 33/2022 Yang 
Mengatur Tata Kelola 
Program MGCR

Mulai tanggal 23 Mei Kementerian 
Perdagangan mulai memberlakukan 
Permendag Nomor 33 Tahun 2022 
tentang Tata Kelola Program Minyak 
Goreng Curah Rakyat (MGCR). 
Peraturan ini dikeluarkan untuk 
mengoptimalkan pendistribusian minyak 
goreng curah. Melalui Permendag ini 
Pemerintah menjamin ketersediaan 
minyak goreng curah bagi masyarakat 
di seluruh wilayah Indonesia dengan 
harga terjangkau. 

Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi menegaskan Permendag ini 
akan mengatur penerapan sistem 
kontrol siklus tertutup (closed loop 
system) bagi pelaku usaha jaringan 
logistik yang mendistribusikan minyak 
goreng curah hasil domestic market 
obligation (DMO). Dengan peraturan ini 
dipastikan pasokan bahan baku minyak 
goreng ke pabrik, kemudian pabrik 
ke pengecer hingga ke konsumen 
dengan harga Rp14.000/liter atau 
Rp15.500/kg.  Penjualannya dilakukan 
pada 10.000 titik yang ditentukan oleh 
Pemerintah dan kalangan dunia usaha. 
“Kita akan menggunakan aplikasi 
digital untuk memastikan suplai CPO 
ke produksi kemudian dari produksi 
minyak goreng sampai penyerahan 
konsumen menggunakan nomor 
induk kependudukan (NIK). Dengan 
demikian kredibilitas, akuntabilitas, 
dan transparansi akan terjamin,” kata 
Mendag Lutfi.

Ditegaskan dalam permendag ini seluruh 
produsen Crude Palm Oil (CPO) dan/
atau eksportir CPO, refined, bleached 
and deodorized palm oil (RBD Palm 
Oil); refined, bleached and deodorized 
palm olein (RBD palm olein), dan used 
cooking oil (UCO) wajib berpartisipasi 
dalam program MGCR. Bagi produsen 
yang tidak berpartisipasi akan dilarang 
melakukan ekspor produk-produk 
tersebut. Produsen CPO dapat 
berpartisipasi dengan cara mendaftar 
Program MGCR melalui SIMIRAH 
yang merupakan bagian dari Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas). 

Dalam pendaftaran, produsen tersebut 
harus melampirkan estimasi produksi 
CPO, rencana bulanan pasokan CPO 
kepada produsen minyak goreng, dan 
perjanjian kerja sama dengan produsen 
minyak goreng. Produsen minyak 
goreng juga diwajibkan mengikuti 
program MGCR dengan melakukan 
pendaftaran melalui aplikasi SIMIRAH. 

Sementara bagi PUJLE (pelaku usaha 
jasa logistik dan eceran) diwajibkan 
untuk menyalurkan realisasi penerimaan 
DMO minyak goreng curah kepada 
pengecer sesuai harga eceran tertinggi 
(HET) yang ditetapkan. PUJLE yang 
berpartisipasi dalam Program MGCR 
harus memiliki aplikasi digital yang 
terintegrasi dengan SINSW. Aplikasi 
digital tersebut dapat menyediakan fitur 
yang memuat data produsen minyak 

goreng, data PUJLE, data pengecer, 
data konsumen dengan merekam NIK, 
data transaksi, serta data rekapitulasi 
transaksi harian pembelian, penjualan, 
dan stok.

Permendag ini juga mewajibkan 
pengecer untuk menyalurkan realisasi 
DMO kepada konsumen sesuai HET 
yang telah ditetapkan. Penyaluran 
tersebut dilakukan dengan merekam 
data dalam aplikasi digital yang 
dimiliki PUJLE. Selain itu, pengecer 
wajib mematuhi pembatasan 
penjualan minyak goreng curah serta 
menyampaikan informasi sebagai 
peserta Program MGCR dan informasi 
HET.

UMKM Bertahan dan 
Beradaptasi Dengan 
Digital Platform

Indonesia 
Berpartisipasi dalam 
Halal Expo Toronto 
2022 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry 
Sambuaga menyampaikan pandemi 
Covid-19  memaksa para para pelaku 
usaha untuk tetap survive, antara 
lain dengan beradaptasi dimulai 
dari mengubah model bisnis hingga 
memanfaatkan platform digital sebagai 
sarana penjualan dan memperluas 
jaringan bisnis. Hal ini disampaikan 
Wamendag Jerry dalam peresmian 
Warung Digital di Toko Aisyah, Pasir 

Kementerian Perdagangan melalui 
Indonesia Trade Promotion Center 
(ITPC) Vancouver bersama Atase 
Perdagangan Ottawa dan Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Ottawa, Kanada, terus mendorong 
pemasaran produk halal Indonesia di 
pasar global. Kali ini, promosi dilakukan 
dengan turut berpartisipasi dalam 
Halal Expo Toronto 2022.  Pameran 

berlangsung pada 12-14 Mei 2022 dan 
diikuti sekitar 100 peserta dari Kanada, 
Indonesia, Turki, Portugal, India, 
Pakistan, dan Malaysia. “Indonesia 
sebagai negara dengan masyarakat 
muslim terbesar dunia memiliki banyak 
produsen produk halal yang perlu 
diperkenalkan kepada dunia, salah 
satunya ke pasar Kanada. Pameran 
ini merupakan ajang mempromosikan 
produk halal Indonesia di Kanada, 
khususnya produk makanan dan 
minuman (mamin),” ujar Direktur 
Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional Kementerian Perdagangan 
Didi Sumedi. 

Menurut Didi, Toronto sebagai pusat 
ekonomi dan perdagangan Kanada 
memiliki banyak pemain di bidang 
industri mamin dan merupakan akses 
pasar yang sangat baik sebagai pintu 
masuk ke seluruh wilayah di pantai timur 
Kanada. Kanada sendiri merupakan 
negara yang sangat terbuka terhadap 
imigran, termasuk yang berasal dari 
negara muslim. Menurut data World 
Atlas, saat ini jumlah populasi penduduk 
muslim Kanada sebanyak 1,7 juta 
atau 3,20 persen dari total populasi 
penduduk Kanada.

Padi, Kota Pangkalpinang, Kepulauan 
Bangka Belitung, Kamis (12/5). 

“Tujuan pengembangan warung digital 
ini adalah untuk menjawab tantangan 
tersebut dan mengikuti perkembangan 
serta permintaan pasar terhadap produk 
digital yang semakin meningkat. Kita 
semua menyadari bahwa penting untuk 
para pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) masuk ekosistem 
digital agar bisnisnya menjadi lebih 
efisien, rantai perdagangan menjadi 
lebih pendek, serta pasarnya semakin 
luas,” jelas Wamendag.

Wamendag Jerry menjelaskan 
pengembangan warung digital ini 
merupakan tindak lanjut bantuan 
perbaikan warung Kementerian 
Perdagangan tahun 2021. Warung 
digital juga menjadi bagian dalam upaya 
mendorong dan mendukung Indonesia 
menjadi pemain ekonomi digital terbesar 
di Asia Tenggara. “Peresmian warung 
digital di Toko Aisyah ini diharapkan 
menjadi contoh dan meningkatkan 
motivasi bagi pelaku usaha warung 
lainnya dalam pengembangan warung 
digital,” katanya. 

Sejak 2020-2021 Kementerian 
Perdagangan telah memberikan 
bantuan perbaikan warung sebanyak 
245 warung di seluruh Indonesia. 
Untuk Provinsi Bangka Belitung sendiri 
telah terfasilitasi sebanyak 27 warung. 

Pada tahun 2022 Kementerian 
Perdagangan akan kembali 
memberikan bantuan perbaikan 
warung sebanyak 100 warung di 
beberapa wilayah di Indonesia. “Untuk 
mendukung pengembangan warung 
digital, Kementerian Perdagangan akan 
mendigitalisasi 245 warung yang telah 
diperbaiki. Sehingga, dapat mudah 
dijangkau masyarakat secara luas,” 
ujar Wamendag. Dalam penyediaan 
fasilitasi warung digital, Kementerian 
Perdagangan bermitra dengan PT 
Tokopedia serta Bank Indonesia 
Perwakilan Bangka Belitung dalam 
mengakomodir sistem pembayaran 
melalui QRIS. Dengan begitu, akan 
memudahkan masyarakat dalam 
pembayaran serta memudahkan pemilik 
warung dalam pencatatan keuangan 
manajemen usaha

Selain pelaksanaan peresmian 
warung digital, dalam kesempatan ini 
juga dilaksanakan peresmian Pasar 
Digital Siap QRIS yang diinisiasi oleh 
Bank Indonesia Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung.
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D eputy Minister of Trade Jerry Sambuaga said the 
Commodity Futures Trading Supervisory Agency 

(CoFTRA) had a significant role in educating and 
increasing public literacy. It is related to CoFTRA’s 
role as a supervisory agency and the high potential for 
transactions in the commodity futures trading (CFT) 
sector.

The Vice Minister of Trade emphasized the importance 
of the 7S concept before the public invests in CFT.

“People should remember the 7S, namely studying the 
company background; studying transaction procedures 
and dispute resolution, and study futures contracts 
traded. Next, study brokerage firms who CoFTRA 
licenses, study documents agreement, study risks, and 
never believe in the promises of high profits,” explained 
Jerry in the Commodity Futures Trading Literacy web 
seminar.

The activity was held online last Wednesday, 25th May 
2022 and the theme was Smart Ways of Transactions 
in the Commodity Trading Sector.

The Vice Minister of Trade added that CoFTRA would 
continue to intensify education about correct and 
safe investment procedures, transaction mechanisms, 
related regulations, investment risks, and problem-
solving.

Moreover, many websites and applications offer 
investment to the public but cannot be accounted for.

The Vice Minister of Trade explained that the physical 
trading of crypto assets is one of the commodities that 
people are very interested in lately.

CoFTRA noted that CFT transaction data in the first 
quarter of 2022 showed a total of 4,747,922 lots, an 
increase of 46.47 percent compared to the same period 
in 2021, which amounted to 3,241,650 lots.

The development of crypto asset transactions is also 
expeditious. It noticed from the transaction value in 
2021 of IDR 859.4 trillion, an increase of 1,224 percent 
compared to 2020 at IDR 64.9 trillion.

In addition, it can also be seen from the transactions for 
the first three months (January-March) in 2022 which 
have reached IDR 130.2 trillion. In addition, the average 
increase of crypto-asset customers has increased by 
740,523 customers every month.

As of March 2022, crypto-assets in Indonesia have 12.8 
million subscribers. In the CFT industry, the public can 
invest some idle funds managed by a futures brokerage 
company officially registered with CoFTRA.

This investment is a high risk, high return, and low risk, 
low return. Therefore, it suggested that prospective 
customers have a deeper understanding of the 
procedures for investing in the CFT industry.

Meanwhile, in his speech, the Acting Head of CoFTRA, 
Didid Noordiadmoko, explained that CoFTRA is part of 
the Investment Alert Task Force (IATF), which consists 
of 13 agencies.

IATF is a coordination forum for 13 agencies and does 
not carry out law enforcement processes. Collecting 
public funds and managing investment without a permit 
are illegal acts that have the potential to cause harm 
to the community. Addressing it requires coordination 
between regulators, supervisory authorities, law 
enforcement, and other related parties.

“IATF conducts coordination meetings at least once 
every two months,” said Didid.

The performance of IATF’s duties in terms of prevention 
is by educating people, providing recommendations and 
evolving regulations, and monitoring illegal investment 
activities.

Meanwhile, in terms of handling illegal investment 
activities, the commission of IATF’s duties is carried out 
through joint inspections, providing recommendations 
to the relevant agencies for handling, and terminating 
illegal investment activities that are not licensed.

T he Ministry of Trade continues to make Indonesia a 
center for producing world halal products in 2024. 

One of them is by holding the Road to Jakarta Muslim 
Fashion Week (JMFW) 2023 coincides with the 2022 
Miss Indonesia Election (MIE) at Gandaria City Mall, 
Jakarta, Sunday (22/5).

The event, which carries the theme “Glowing with 
JMFW 2023”, is a collaboration between the Directorate 
General of National Export Development of the Ministry 
of Trade, and the Indonesian Chamber of Commerce 
and Industry (ICCI), the Putri Indonesia Foundation, and 
PT Mustika Ratu, Plc.

Also attending the event were Expert Staff for Services 
Trade Frida Adiati, Advisory Board for the Putri 
Indonesia Foundation Putri Kuswisnu Wardani, Deputy 
Chairperson of ICCI for Trade Juan Permata Adoe, 
Special Staff for the Vice President of the Republic of 
Indonesia for Communication and Information Masduki 
Baidlowi, Director of Export Product Development 
Miftah Farid, and the Indonesian Muslim Fashion 
Promotion Committee.

“There are two main factors that make Indonesia have 
the potential to dominate the world Muslim fashion 
market specifically cultural wealth and highly skilled 
human resources. Indonesia has a Muslim fashion brand 
that has participated in international fashion events. In 
addition, in terms of human resource development, 
currently, there are also many fashion schools in 
Indonesia,” said Director General of National Export 
Development Didi Sumedi in a separate place.

Didi said the human resources of the Muslim fashion 
industry need to be given the broadest possible access 
in terms of the availability of raw materials, as well as the 
opportunity to enter the national fashion industry. It aims 
to create a competitive Muslim fashion industry.

Expert Staff for Services Trade Frida Adiati said that the 
strong synergy between the Muslim fashion industry and 
the national cosmetics contributed greatly to realizing 
Indonesia’s goal of becoming the world’s largest 
producer of halal products.

“We realize that efforts to serious and sustainably build 
a Muslim fashion ecosystem will have a domino effect 
for supporting industries and micro, small and medium 
enterprises (MSMEs) throughout Indonesia. In addition, 
it can also realize Indonesia’s ideals as the world’s 
Muslim Fashion Qibla in 2024. JMFW is here not only to 
promote fashion products but also to raise the potential 
of Indonesian cosmetic products,” said Frida.

Frida is optimistic that Indonesia’s biggest Muslim 
country can seize the opportunity so it can dominate the 
global halal product market. It is also considering the 
current trend of increasing demand for halal products.

Director of Product Development Expo Miftah Q added 
that as we are committed to realizing Indonesia as a 
mecca for Muslim fashion in the world, there are many 
things we need to do together. The Indonesian Muslim 
Fashion Roadmap, in 2024, is targeted to declare 
Indonesia as the center of the Muslim world fashion 
through JMFW as an international event. In 2023, it 
targeted to strengthen networking by getting involved in 
the international fashion map. And in 2022, the focus of 
enhancing branding.

“The support of the Ministry of Trade in the implementation 
of MIE 2022 is part of the Road to Jakarta Muslim 
Fashion Week (JMFW) 2023, the culmination of which 
will be held on 20-22nd October  2022 back-to-back 
by holding the Trade Expo Indonesia 2022, at ICE BSD, 
Tangerang,” he explained.

Vice Minister of Trade 
Emphasizes 7S Before 
Investing in CFT

Muslim Fashion and Cosmetics 
Support Indonesia to Become 
a Center for World Halal 
Producers in 2024
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B erbagai modus money game dan investasi 
skema ponzi sangat marak beroperasi di 

tengah masyarakat. Bahkan belakangan merembet 
dari kota sampai pedesaan dalam aneka bentuk. 
Mulai dari yang menyamar sebagai koperasi, MLM 
gadungan, sampai seolah-olah bisnis emas. 

Masyarakat banyak dirugikan dan merasa tertipu. 
Namun modus serupa tetap saja terus muncul 
secara berulang. Sehingga peran dan fungsi 
Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) 
menjadi sangatlah penting untuk melindungi 
masyarakat dari upaya kejahatan berkedok 
investasi.

Setidaknya masyarakat lebih menyadari 
konsekuensi serta risikonya jika dihadapkan pada 
tawaran yang memberi imbal hasil yang di luar 
batas kewajaran.

Untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang 
lembaga memberantas investasi ilegal ini, Tim 
Buletin Bappebti mewawancarai Ketua 
Satgas SWI Dr. Tongam Lumban Tobing, 
SH. LL.M.

Cek 2L, Jangan 
Sampai Investasi 
Malah Bikin Miskin

Buletin Bappebti: Belakangan ini banyak 
sekali keluhan masyarakat soal investasi atau 
perdagangan aset kripto. Bagaimana Satgas SWI 
melihat ini?

Tongam L. Tobing: Saya mengapreasi Bappebti 
sebagai lembaga yang kuat menegakkan aturan 
bagi entitas yang tidak berizin. Demikian pula yang 
berizin pun kalau melakukan pelanggaran harus 
diberi sanksi tegas. 

Kemajuan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab 
untuk melakukan kegiatan ilegal. Jadi di satu sisi 
kemajuan teknologi membawa kebaikan, membuat 
efisien dan efektif kehidupan masyarakat. Tetapi di 
sisi lain pelaku bisnis yang hanya mau keuntungan 
besar maka mereka banyak melakukan kegiatan 
ilegal.

Buletin Bappebti: Apa saja contohnya?

Tongam L. Tobing: Di bidang perdagangan 
berjangka (PBK) saat ini diincar para pelaku untuk 
menipu masyarakat. Pertama, kasus perjudian yang 
berkedok trading seperti Binomo. 

Yang dilakukan Binomo adalah tebak-tebakan harga 
emas, perak, saham, sampai forex pada saat itu naik 
atau turun. Jadi sebenarnya tidak ada barang yang 
diperdagangkan kecuali menerka-nerka harga aset 
tersebut.

Masyarakat kita dengan Binomo ini karena mengarah 
pada perjudian memang jadi sangat ketagihan. Judi 
itu sifatnya kalo kalah orang makin penasaran ingin 
dapat keuntungan. Menang pun makin ketagihan. 
Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab untuk menawarkan binary 
option Binomo.

Kalau kita lihat penanganan dari Satgas SWI, modus 
seperti Binomo itu sudah kita hentikan kegiatan ini 
sejak jauh-jauh hari. Tapi masyarakat kita masih 
doyan karena sangat mengharapkan keuntungan 
yang besar.

Binomo yang berkedok perjudian, logikanya tidak 
mungkin bandar kalah. Sebab sistemnya merekalah 
yang kendalikan. Saat kita pertaruhkan uang kecil, 

misalnya USD 100, kita bisa menang. Begitu pasang 
1.000 dolar, saat itulah dibuat loss. Bandar tidak 
mau dong rugi. Ini yang menjadi ciri khas Binomo ini 
tidak ada transparansi dalam melakukan kegiatan, 
karena itu tadi, sistem ada di mereka. Ini yang tidak 
disadari oleh masyarakat hanya ikut di binary option.

Buletin Bappebti: Apa saja yang sudah dilakukan 
SWI?

Tongam L. Tobing: Satgas SWI menangani kasus 
investasi ilegal ini telah memanggil 6 afiliator 
dan influencer. Mereka yaitu Indra Kesuma, 
Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin 
Laisuman, dan Kenneth William yang diduga telah 
memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal 
yang tidak terdaftar di Bappebti, seperti Binomo, 
Olymptrade, Quotex, dan Octa FX, serta melakukan 
kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

Kita meminta mereka untuk menghentikan kegiatan 
penawaran investasi, dan menghapus semua konten 
tradingm serta tidak melakukan trading maupun 
training investasi binary option lagi.

Satgas SWI memberantas binary option ini karena 
ilegal dan menimbulkan banyak kerugian masyarakat. 
Sekarang sudah stop, dan penanganannya saat 
ini di tangan kepolisian untuk diproses hukum. 
Kita harapkan ada efek jera bagi para pelaku dan 
masyarakat lain agar tidak melakukannya lagi. 

Buletin Bappebti: Apa lagi modus-modus lain 
investasi ilegal itu? 

Tongam L. Tobing: Modus lain, kita lihat robot 
trading. Ini fungsinya adalah tools untuk membantu 
kegiatan trading agar kita mendapatkan keuntungan 
dalam investasi. Tapi yang terjadi adalah selain 
menjual alat robot trading, mereka juga meminta 
deposit berupa forex, emas atau pun aset kripto 
dari nasabah untuk melakukan perdagangan melalui 
robot trading itu. 

Jadi ada aliran dana masuk dari masyarakat ke para 
pelaku robot trading katanya untuk diperdagangkan. 
Maka saya katakan kalo binary option merupakan 
judi berkedok trading, ini money game berkedok 
trading.

Tongam Lumban Tobing
Ketua Satgas Waspada Investasi
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Sebagai pedagang tentu berpikirnya hanya 
bagaimana jualannya laku. Tugas mengedukasi 
masyarakat itu dibebankan kepada perusahaan 
atau Bappebti? Pedagang aset kripto juga harusnya 
mengedukasi masyarakat bahwa kripto ini berisiko 
tinggi bisa naik bisa turun. Sebab pelaku usaha 
harus bertanggung jawab terhadap perlindungan 
konsumennya. Sehingga semua produknya harus 
dijelaskan kepada masyarakat tentang hak dan 
kewajiban masing-masing.

Kemudian karena ini menyangkut perdagangan 
berjangka komoditi, Bappebti juga mewajibkan 
perusahaan melakukan edukasi kepada masyarakat. 
Tidak serta merta ada yang mau investasi ke 
perdagangan berjangka komoditi lalu dibujuk-bujuk 
keuntungan yang sebetulnya tidak pasti tetapi 
dikatakan pasti untung. 

Ini yang perlu dipahami para pelaku usaha bahwa 
kewajibannya lah mengedukasi masyarakat dengan 
menjelaskan secara rinci produknya.

Bukan serta merta membujuk nasabah meraup 
keuntungan, tetapi yang paling utama adalah 
perlindungan terhadap konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen juga mewajibkan 
para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tidak 
menjanjikan keuntungan yang tidak pasti.

Buletin Bappebti: Mengapa harus ada korban 
dulu? 

Tongam L. Tobing: Pertama, masyarakat kita kalo 
masih untung diam dia. Bahkan kalo bisa jangan 
sampai ketahuan Satgas SWI. Tapi kalo sudah rugi 
baru teriak. Ya memang harus ada korban karena 
mereka tidak mau pada suatu saat melihat ada 
ketidakjelasan di produk itu. Maka dia diam-diam 
saja.

Kemudian, banyak juga penawaran investasi ilegal 
ini berada pada suatu kelompok tertentu yang 
tidak terbuka. Misalnya, arisan online. Ada pula 
investasi bodong alat kesehatan dengan kerugian 
masyarakat mencapai Rp65 miliar yang saat ini 
ditangani kepolisian. 

Kemudian ada investasi emas skema ponzi di 
Tangerang. Potensi kerugian masyarakat mencapai 
Rp1 triliun. Mereka itu satu grup. Kita tahu dia 
karena sudah ada yang teriak dirugikan, pada saat 
diuntungkan diam aja mereka.

Makanya saya katakan tadi tetap akan ada korban 
dulu baru kita tangani. Karena ada keterbatasan 
kita untuk mengetahui secara dini mereka yang 
menawarkan investasi ilegal ini. Dan, informasi itu 
tidak bocor keluar.

Maka ini harus menjadi pelajaran bagi masyarakat 
kita, jangan pernah mengikuti karena hanya ingin 
keuntungan. Karena keuntungan kita itu bisa saja 
kerugian bagi orang lain. Tidak ada sama-sama 
untung. Yang ada semakin banyak yang ditipu 
semakin banyak untung si pelaku. Tapi pasti ada 
saat terjadi kejenuhan sehingga cepat atau lambat 
money game itu pasti berhenti dan menyusahkan 
masyarakat.

Buletin Bappebti: Lalu bagaimana antisipasi SWI 
ke depan?

Tongam L. Tobing: Seperti kami sudah jelaskan SWI 
utamanya melakukan edukasi kepada masyarakat. 
Edukasi kami sangat simpel sebenarnya. Kita sebut 
dengan 2L.

Apabila ada penawaran investasi dengan iming-
iming imbalan tinggi, kuncinya Legal dan Logis.

Legal, cek legalitas si perusahaan, cek izin dari 
Bappebti. Kalau tidak ada izin jangan diikuti. 
Kemudian Logis, yakni rasionalitas imbal hasil masuk 
akal atau tidak. Dalam kegiatan PBK tidak mungkin 
ada perdagangan yang menawarkan keuntungan 
yang fixed. 

Satgas SWI sudah memberantas secara masif 
investasi yang berkedok robot trading. Sudah ada 
pelaku 22 robot trading yang saat ini ditangani oleh 
pihak kepolisian. Yang kita blokir itu contohnya DNA 
Pro, Fahrenheit Indonesia, Auto Trade Gold (ATG). 

Yang menjadi perhatian kami adalah masyarakat 
yang menggunakan robot trading ini adalah mereka 
yang berpendidikan dan punya uang. Deposit 
mereka mulai ratusan juta hingga miliaran. Motifnya 
karena menginginkan keuntungan fixed yang sangat 
besar yang tentunya sangat bertentangan dengan 
prinsip perdagangan berjangka komoditi.

Meskipun SWI sudah menghentikan kegiatan ini 
namun investasi robot trading masih sangat marak 
terjadi karena menjanjikan keuntungan sangat besar 
yang tidak masuk akal. 

Money game, ciri khasnya menguntungkan semua 
orang. Semua akan bahagia, kecuali kalau peserta 
baru tidak ada lagi. Sebab, peserta lama dibayar 
oleh peserta yang baru datang. Jadi member get 
member setiap rektrut orang dia dapat bonus. 

Inilah skema piramida yang dinamakan skema ponzi. 
Padahal harusnya dalam marketing semakin banyak 
barang yang kita jual semakin banyak bonus. Akibat 
robot trading ini sangat besar kerugian yang diderita 
masyarakat. 

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan 
perdagangan aset kripto yang lagi booming saat 
ini, apakah ada yang ilegal juga?

Tongam L. Tobing: Ya, asset kripto peminatnya dari 
berbagai kalangan masyarakat terutama milenial, 
karena harganya yang sangat memikat. 

Contohnya, Bitcoin pada November 2021 nilainya 
bisa mencapai Rp960 juta per koin. Walau pun 
saat ini sudah jauh turun menjadi Rp309 juta per 
koin namun tetap banyak diminati, karena dianggap 
menjadi lahan investasi yang menguntungkan.

Tetapi di sisi lain, populernya aset kripto ini 
disalahgunakan orang-orang yang tak bertanggung 
jawab untuk menipu masyarakat. Misalnya, dengan 

menawarkan keuntungan investasi aset kripto 0,5 
persen per hari. Ada yang memberi keuntungan 
dengan diskon sampai 75 persen. Kegiatan ini 
memang sangat menguntungkan masyarakat tetapi 
salah dan ilegal.

Seharusnya perdagangan aset kripto itu 
berdasarkan harga pasar, bukan harga dengan 
memberikan keuntungan yang fixed, ada yang 
tadi 0,5 persen bahkan 1 persen per hari. Ini yang 
menjadi masalah dan menjadi perhatian Satgas 
SWI. Sebab perdagangan aset kripto ini legal di 
Indonesia. 

Yang menjadi perhatian Satgas SWI, kalo di robot 
trading yang jadi korban adalah orang yang berduit, 
tapi di perdagangan aset kripto yang ilegal ini yang 
tidak punya banyak uang pun masuk di situ.

Contohnya kita lihat di NTT, Gorontalo dan daerah-
daerah lain yang harusnya investasi mereka tidak 
mengarah ke aset kripto. Masyarakat menjadi tertarik 
karena diiming-imingi imbal hasil yang sangat tinggi. 
Dikiranya dengan investasi aset krito investasinya 
akan meningkat terus. 

Buletin Bappebti: Yang terjadi sebetulnya adalah 
pemiskinan masyarakat?

Tongam L. Tobing: Benar sekali. Bayangkan 
masyarakat yang tidak punya uang masuk ke 
investasi ke pedagangan aset kripto yang ilegal, 
ini sebenarnya kejahatan terhadap ekonomi 
masyarakat. Berharap mendapat keuntungan dari 
aset investasi ternyata malah bukan untung yang 
didapat tapi kerugian yang berlipat.

Ini perlu kita sampaikan bahwa masyarakat sebelum 
berinvestasi hendaknya memahami dulu bagaimana 
pergerakan aset kripto itu. Perlu belajar dulu, perlu 
pemahaman. Jangan tiba-tiba diajak orang investasi 
aset kripto langsung masuk.

Contoh lagi Asix Token yang pada Maret 2022 
listing di Indodax. Pada saat listing harganya Rp76 
sekarang cuma Rp5 berarti masyarakat rugi sampai 
95 persen.
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E fek domino pandemi Covid-19 tidak hanya 
menimbulkan shock dan ketakutan terhadap 

kesehatan masyarakat, tapi juga terhadap ketahanan 
pangan. Badan Pangan Dunia (FAO-Food and 
Agriculture Organization) memprediksi akan terjadi 
krisis pangan dunia. Namun beruntung karena produksi 
bahan pangan masih cukup, hahkan produksi naik 0,7 
persen dan harganya relatif stabil, sehingga krisis tidak 
terjadi. Namun demikian bayang-bayang krisis pangan 
itu masih menghantui terutama karena meletusnya 
perang Rusia-Ukraina, dua negara yang juga merupakan 
penghasil biji-bijian pangan dunia.  

Kepala Biotech Center IPB University dan Research 
Associate CORE, Dwi Andreas Santosa, menyatakan 
krisis pangan terjadi jika terjadi peningkatan harga 
secara bersamaan dengan anjloknya harga komoditas 
jenis biji-bijian (serealia) dunia, yaitu, gandum, beras, 
jagung, dan biji-bijian lainnya yang tidak hanya menjadi 
sumber pangan utama, juga untuk pakan dan energi. 
Sempat terjadi pasokan gandum dari Ukraina menjadi 
tersendat dan menyebabkan beberapa negara di 
Afrika mulai merasakan kesulitan pangan. Bersyukur, 
kKondisinya sementara bisa selesai karena akhirnya 
Ukraina membuka kran ekspor gandumnya.

Indonesia belum merasakan benar ancaman pangan 
ini, tapi tentunya harus melakukan antisipasi agar tidak 
terjadi gejolak sosial. Untuk itu upaya bersama baik 
pemerintah maupun pihak swasta dan juga masyarakat 
harus dilakukan. Pemerintah mesti menetapkan 
kebijakan yang tepat untuk mengamankan jumlah 

C rude palm oil (CPO) boleh jadi komoditas yang 
paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini. CPO pun 

menjadi minyak nabati paling banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat dunia, yakni sekitar 40 persen dari seluruh 
jenis minyak asal tetumbuhan. 

Pemanfaatannya pun sangat beragam, terutama sebagai 
bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia, industri 
pakan ternak, dan lainnya. Tak heran harganya sempat 

Indonesia dikenal sebagai produsen CPO terbesar 
dunia. Bersama dengan Malaysia, Indonesia berhasil 
memenuhi kebutuhan CPO dunia hingga 85 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor 
minyak kelapa sawit itu cukup tinggi. Jika dilihat dari 
negara tujuannya, Indonesia paling banyak mengekspor 
sawit ke Pakistan. Nilai ekspor pada Juni 2022 adalah 
USD 450,63 juta atau meningkat 1.958,89 persen. 
Sebelumnya, ekspor sawit Indonesia ke Pakistan pada 
Mei 2022 sebesar USD 21,89 juta.

Sementara itu, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke 
Tiongkok juga meningkat sebanyak 291,10 persen. Nilai 
ekspornya pada Juni 2022 mencapai USD 314,38 juta. 
Sebelumnya, ekspor minyak kelapa sawit ke Tiongkok 
pada Mei 2022 senilai USD 80,38 juta. 

Adapun pada Mei 2022, Indonesia tidak mengekspor 
minyak kelapa sawit ke India dan Bangladesh. Namun 
bulan Juni 2022, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia 
ke India mencapai USD 270,57 juta. Sedangkan nilai 
ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Bangladesh 
sebesar USD 160,65 juta.

Data BPS juga mengungkapkan, provinsi yang 
berkontribusi besar terhadap ekspor minyak kelapa 
sawit adalah Riau. Pada Juni 2022, ekspor minyak 
kelapa sawit dari Riau sebesar USD 982,95 juta. Angka 
tersebut naik dibandingkan ekspor pada bulan Mei yang 
sebesar USD 84,41 juta di Mei. Kenaikannya mencapai 
1.064,50 persen. 

Kemudian, ekspor sawit dari Sumatera Utara juga besar. 
Nilainya mencapai USD 423,75 juta. Ekspor sawit dari 
Sumatera Utara pada Juni 2022 meningkat 706,83 
persen dibandingkan Mei 2022. 

Sementara itu, ekspor sawit dari Kalimantan Timur 
meningkat 3.275,17 persen. Nilai ekspornya pada Juni 
2022 mencapai USD 383,15. Pada Mei 2022, ekspor 
minyak kelapa sawit dari Kalimantan Timur sebesar USD 
11,35 juta.

Lalu dari Sumatera Barat, nilai ekspornya pada Juni 
2022 mencapai US$ 230,31 juta atau naik sebesar 
1.110,11 persen dibandingkan Mei 2022. Sebelumnya, 
ekspor minyak kelapa sawit pada Mei 2022 mencapai 
USD 19,02 juta.  

Pada Mei 2022 terjadi larangan ekspor CPO yang 
ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
minyak goreng dalam negeri. Akibat larangan itu terjadi 
penurunan ekspor dan berkurangnya permintaan negara 
mitra dagang. 

Campuran biodiesel

Pemerintah sejak lama gencar mendorong dilakukannya 
peningkatan dalam pemanfaatan minyak nabati sebagai 
bahan bakar alternatif, dalam hal ini adalah biodiesel. 

Gagasan tersebut pun akhirnya terlihat makin 
terwujud pada 2020. PT Pertamina (Persero) berhasil 
memproduksi bahan bakar yang 100 persen bahannya 
berasal dari minyak nabati alias D-100. 

Adapun dalam implementasinya, sejauh ini baru sebesar 
30 persen biodiesel yang digunakan. Meski begitu, hal 
ini tetap merupakan kabar gembira. Produksi BBN dalam 
negeri akan mengurangi ketergantungan Indonesia 
selama ini dalam melakukan impor minyak mentah.

pasokan pangan, terutama beras yang menjadi bahan 
pokok. Intensifikasi produksi padi harus lebih serius 
ditangani. Terkait dengan Sistem Resi Gudang (SRG) 
pemerintah harus memanfaatkan gudang-gudang SRG 
yang tersebar di berbagai daerah sebagai gudang 
penyimpanan beras rakyat. Namun gudang SRG saja 
tampaknya tidak cukup, karenanya juga harus didukung 
oleh kekompakan masyarakat untuk menyelamatkan diri 
masing-masing keluarga dari kemungkinan kurangnya 
pasokan pangan ini.

Masyarakat haarus segera sadar dan mulai melakukan 
tindakan, misalnya menyimpan beras dalam jumlah yang 
cukup minimal 3 bulan ke depan. Teknologi penyimpanan 
beras saat ini memungkinkan masyarakat melakukan 
penyimpanan beras secara aman. Memang bukan 
berarti jika beras sudah aman maka masalah pangan 
sudah selesai, karena masih banyak bahan pangan 
lainnya, seperti minyak goreng, telur, ayam, yang juga 
mempengaruhi stabilitas sosial. Akan tetapi masalah 
utama makanan pokok sudah teratasi. Selanjutnya 
masyarakat pandai-pandai mengelola pangan mereka 
tidak hanya berfokus pada beras, tetapi juga pada bahan 
pangan lokal lainnya, seperti singkong, ubi, jagung dan 
produksi lokal lainnya sebagai langkah antisipasi dan 
diversifikasi pangan. 

Ketahanan pangan di masyarakat mesti dibangun dari 
mulai cara berpikir, bahwa makan itu tidak hanya nasi/
beras. Tapi bisa diganti dengan bahan pokok lainnya.

Hadapi Ancaman 
Pangan Masyarakat 
Harus Simpan 
Beras

Kinerja Ekspor 
CPO Naik 
Mei 2022

Sayadi Wartawan Pemerhat i 
Komodit i
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Wajib Laporan 
Tahunan Kepada 
Kepala Bappebti

T anggal 18 Maret 2022 Badan Pengawas 
Perdagangaan Berjaangka Komoditi (Bappebti) 

menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2022 
tentang kewajiban penyusunan dan penyampaian 
laporan tahunan mengenai keadaan dan perkembangan 
kegiatan usaha bursa berjangka, lembaga kliring 
berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, 
pengelola sentra dana berjangka, pedagang berjangka, 
dan bank penyimpan margin, dana kompensasi dan/
atau dana jaminan.

Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa institusi/lembaga 
tersebut wajib melaporkan tentang keadaan dan 
perkembangan usahanya setiap tahun takwim atau 
laporan tahunan kepada Kepala Bappebti. Direktur 
Utama merupakan pihak yang bertanggungjawab atas 
laporan yang disampaikan tersebut. Laporan tahunan 
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris 
Utama untuk perusahaan yang berbentuk perseroan 
terbatas, dan pimpinan perusahaan bagi perusahaan 
yang berbentuk orang perseorangan.

Laporan tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah berakhirnya tahun pelaporan dan disampaikan 
dalam bentuk softcopy melalui sistem lapdk.bappebti.
go.id.

Selain memuat kelengkapan mengenai profil instansi/
lembaga, kegiatan yang dilakukan, permasalahan yang 
dihadapi serta upaya pemecahannya. Selanjutnya dalam 
Pasal 5 ayat 2 dinyatakan kepada pihak yang melakukan 
pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bappebti 

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10215

ini akan dikenakan sanksi administratif berupa: 

a.  peringatan tertulis

b. denda atau kewajiban membayar sejumlah uang 
tertentu

c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

d. pencabutan izin usaha

Dengan terbitnya peraturan baru ini maka Keputusan 
Kepala Bappebti Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 
Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai 
Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa 
Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang 
Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana 
Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank termasuk 
peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi.
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