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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, Indonesia dikenal sebagai negara 
dengan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Kelapa sawit memberikan 
kontribusi yang besar dari transaksi peradagangan produk CPO (Crude Palm 
Oil) dan juga produk olahan lainnya. CPO telah memberikan manfaat luas, 
tidak hanya kepada para petani sawit tapi juga pihak lain yang terlibat dalam 
perdagangannya. CPO telah memberikan harapan besar untuk penghidupan dan 
juga kemajuan ekonomi Indonesia. Kementerian Perdagangan melalui Bappebti 
akan menetapkan harga referensi CPO di bursa berjangka sehingga bisa 
memberikan panduan dalam melakukan transaksinya.

Tentang CPO, komoditi berwarna kuning keemasan ini kami angkat dalam 
rubrik Berita Utama edisi kali ini. Sementara pada rubrik Resi ada kabar 
menggembirakan karena Sistem Resi Gudang mencapai prestasi dengan nilai 
barang mencapai Rp1 triliun lebih, yang merupakan pencapaian tertinggi sejak 
sistem ini diberlakukan tahun 2008 lalu.

Pada rubrik Pasar Lelang, pelaksanaan lelang agro juga diselenggarakan di 
berbagai daerah dengan menjual berbagai komoditi pertanian yang menjadi 
andalan di tiap daerah. Pasar lelang diselenggarakan di Tapanuli Utara, Manado, 
Lampung dan Sulawesi Tenggara dengan harapan perdagangan komoditi 
pertanian menjadi lebih bergairah.

Di rubrik analisis ada tulisan tentang naiknya harga bahan pokok beras yang 
langsung dirasakan oleh ibu rumah tangga. Tapi kenapa kenaikan ini tampaknya 
ditanggapi tenang-tenang saja? Dan di rubrik Wawancara kami hadirkan 
perbincangan tim redaksi Buletin Bappebti dengan Direktur Utama bursa 
komoditi BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), Stephanus Paulus Lumintang, yang 
bercerita tentang BBJ.

Nah, itulah antara lain bahasan yang bisa Anda simak pada terbitan kali ini, 
selain tentunya ada rubrik Aktualita yang menginformasikan bahwa Bappebti 
telah memblokir 760 domain ilegal perdagangan berjangka, Agenda Foto, serta 
Regulasi.

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 0811-1109-901, (021) 31924744, 
(021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Mardyana Listyowati, Redaktur: Sentot 

Kamaruddin, Penyunting/Editor: Muflihah Widiyani, Aryo Guritno, 
Apriliyanto, Fotografer: Mutia Endang Novianti, Gita Regina Napitupulu,  
Sekretaris: Renatha Savira, 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 Center BAPPEBTI  
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Indonesia merupakan negara penghasil CPO (Crude Palm Oil) utama di dunia. Sebagian besar 

produksinya diekspor ke berbagai negara. Namun sampai saat ini harga komoditi CPO masih 

mengacu pada bursa di negara lain, seperti di Belanda dan Malaysia. Sejak lama Indonesia 

menginginkkan agar bisa menjadi acuan dalam penentuan harga CPO dunia. Inilah yang 

diperjuangkan pemerintah melalui Bappebti, Kementerian Perdagangan, untuk mewujudkan bursa 

berjangka komoditi CPO. Melalui bursa CPO nantinya diharapkan terbentuk harga CPO yang 

lebih fair sehingga membuat tata kelola perdagangan komoditi andalan ini lebih transparan dan 

menjadi acuan perdagangan dunia.

T ak salah ada pepatah bumi Nusantara sebagai 

zamrud khatulistiwa yang kaya luar biasa. 

Alamnya yang subur membuat berbagai jenis tanaman 

tumbuh dengan baik. Salah satu jenis tanaman yang 

dikembangkan di berbagai daerah adalah kelapa sawit, 

satu jenis tanaman yang menghasilkan minyak yang 

dikenal sebagai CPO (Crude Palm Oil). Komoditi 

berwarna kuning kemerahan ini bisa diibaratkan sebagai 

emas cair karena harganya yang bagus di pasaran dunia 

dan memberi dampak positif  terhadap pertumbuhan 

perekonomian.

Tahun 2021 Kementerian Pertanian mengeluarkan 

data mutakhir tentang luas perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia yang mencapai 15,98 juta hektar. Sebaran 

paling banyak perkebunan sawit itu berada di Pulau 

Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua dan 

Pulau Jawa dan juga di Maluku. Perkebunan sawit yang 

ada sebagian diusahakan oleh perusahaan-perusahaan 

besar dan juga para petani kecil. Data juga menunjukkan 

bahwa perkebunan sawit 41 persen dilakukan oleh 

petani kecil. Perkebunan sawit secara keseluruhan 

menyerap 4,6 juta tenaga kerja di bidang pertanian, 

dan industri sawit menyerap tenaga kerja langsung 

sebanyak 4,2 juta pekerja.

Pabrik-pabrik kelapa sawit mengolah buah sawit dari 

perkebunan menjadi CPO yang kemudian diolah 

menjadi berbagai produk turunan lainnya, seperti 

olein (minyak goreng) dan margarin. Bahkan menjadi 

bahan campuran untuk BBM (bahan bakar minyak) 

kendaraan sebagai biosolar. Tak kalah penting CPO 

juga digunakan untuk produk-produk kecantikan. Selain 

itu juga dikembangkan surfactant Metil Ester Sulfonat 

(MES) untuk meningkatkan produktivitas minyak di 

sumur tua, serta foaming agent dari CPO untuk aplikasi 

bahan pemadam.

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari 

komoditi CPO ini. Namun di sisi lain juga masih banyak 

tantangan yang harus dihadapi industri sawit ini, antara 

lain produktivitas yang masih rendah, perkebunan  

Komoditi Kuning 
Kemerahan Yang 

Meletupkan Harapan

yang masih belum menerapkan prinsip perkebunan 

berkesinambungan, dan yang terasa adalah hembusan 

dari di luar negeri yaitu kampanye negatif tentang 

CPO terutama yang dikumandangkan negara-negara 

Eropa yang merasa terganggu industri minyak kedelai, 

minyak biji bunga matahari dan yang lainnya, yang 

harus bersaing ketat dengan CPO dan produk-produk 

turunannya. 

Kampanye tentang perkebunan sawit merusak 

lingkungan, terutama dihembuskan oleh negara-negara 

Eropa, masih terus berlangsung sampai sekarang. Di sisi 

lain para petani sawit terus menanam dan meremajakan 

tanaman mereka karena sawit menjadi penopang 

kehidupan mereka. Sementara itu pemerintah Indonesia 

juga terus melakukan penguatan komoditi ini dengan 

mengeluarkan kebijakan perdagangan untuk busa 

menjawab persoalan yang dihadapi, terutama berkaitan 

dengan soal harga.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) Kementerian Perdagangan terus 

melakukan pengkajian agar perdagangan komoditi 

CPO memperoleh posisi yang terbaik, dalam arti 

menguntungkan semua pihak yang terkait. Plt Kepala 

Bappebti Didid Noordiatmoko, mengungkapkan 

harga komoditi CPO saat ini masih mengacu pada bursa 

komoditi di Rotterdam dan Malaysia. Banyak kalangan 

menilai sudah selayaknya Indonesia memiliki bursa 

Didid Noordiatmoko

Plt .  Kepala Bappebt i
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CPO sendiri sehingga sebagai negara penghasil CPO 

terbesar di dunia Indonesia bisa menjadi acuan harga 

CPO dunia. Itulah sebabnya  Kementerian Perdagangan 

sedang menyusun roadmap penetapan harga CPO. 

Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menyatakan 

Bappebti akan menetapkan referensi harga minyak 

sawit mentah atau CPO di bursa berjangka dalam 

waktu dekat ini. Ia menambahkan, pihaknya akan 

mendiskusikan perihal tata kelola ekspor CPO dengan 

Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Kementerian BUMN. 

Bappebti juga akan berdiskusi dengan para pelaku dan 

perusahaan eksportir CPO terkait persiapan usaha. 

”Target saya adalah butuh setahun untuk satu komoditi 

(CPO) dulu. Kalau sudah masuk bursa, kami ingin akan 

ada transparansi harganya,” ujar Plt Kepala Bappebti.

Diharapkan apabila harga CPO lebih transparan, lanjut 

Didid, maka kebijakan-kebijakan lainnya akan lebih 

mudah diambil, seperti keputusan Domestic Market 

Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation 

(DPO). Penetapan harga CPO akan membuat tata 

kelola perdagangan lebih transparan dan fair. Selain 

itu, Bappebti  juga sedang mempertimbangkan insentif 

bagi pelaku usaha yang memasukkan komoditi ke bursa. 

Plt Kepala Bappebti menyatakah hal ini akan dilakukan 

secara bersama-sama dan diharapkan menghasilkan 

langkah terbaik dalam perdagangan CPO dan 

memberikan dampak positif terhadap para pelakunya.

Dalam perkembangan Pasar Berjangka Komoditi 

secara global menunjukan bahwa kontrak yang banyak 

diperdagangkan adalah Kontrak Finansial. Jenis 

komoditi/ produk semakin bervariatif mulai dari produk 

primer, energi, finansial, bahkan cuaca. Dilihat dari 

semakin variatifnya produk yang diperdagangkan di 

berbagai Bursa Berjangka di seluruh dunia, maka dapat 

diperkirakan bila produk yang akan diperdagangkan 

dapat memberikan transparansi pembentukan harga, 

kualitas bursa komoditi harus ditingkatkan. Salah satu 

caranya dengan meningkatkan transaksi multilateral, 

yang masih belum digarap maksimal melalui bursa 

komoditi. Diharapkan dengan meningkatkan kredibilitas 

bursa Indonesia, maka bursa komoditi yang ada akan 

mendorong transaksi yan lebih besar juga pada price 

discovery komoditi penting yang lainnya selain CPO, 

seperti , kakao, kopi, dan karet.

Ada dua manfaat utama penyelenggaraan perdagangan 

berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan 

resiko (risk management) melalui kegiatan lindung nilai 

atau “hedging”, dan sarana pembentukan harga (price 

discovery).

Pada dasarnya, harga komoditi primer sering berfluktuasi 

karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit 

dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan 

lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan 

Kontrak Berjangka, para pelaku dapat mengurangi 

sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan 

gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan 

kontrak berjangka,produsen komoditi dapat menjual 

komoditi yang baru akan mereka panen beberapa 

bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau 

“dikunci” sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, 

mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga 

tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual 

di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain 

seperti eksportir yang harus melakukan pembelian 

komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus 

memenuhi kontraknya dengan pembeli diluar negeri. 

Atau pengolah, yang harus melakukan pembelian 

komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan 

harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan 

kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari 

komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan, 

karena transaksi hanya dilakukan oleh atau melalui 

anggota bursa, mewakili nasabah atau dirinya sendiri. 

Artinya, antara pembeli dan penjual kontrak berjangka 

tidak saling kenal atau mengetahui secara langsung.  

Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai 

harga acuan (reference price) oleh dunia usaha, 

termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk 

melakukan transaksi di pasar fisik.

memiliki likuiditas untuk diperdagangkan, dan diminati 

oleh investor dan Pialang Berjangka, dan di Indonesia 

CPO sudah memenuhi kriteria tersebut.

Di pasar internasional minat pasar terhadap komoditi 

CPO memang tergolong tinggi, sehingga Bursa 

Berjangka Malaysia (MBD) yang menjadi salah satu 

acuan harga CPO dunia membuka sesi perdagangan 

malam hari. Perdagangan CPO pada sesi dagang malam 

hari ini mendapat sambutan positif dari para trader, 

mengingat adanya perbedaan waktu dengan belahan 

bumi lainnya, seperti Amerika. Sesi perdagangan siang 

hari di Malaysia belangsung pukul 09.30-18.00 dan 

sesi perdagangan malam hari mulai 20.00-22.30 WIB. 

Dikatakan bahwa waktu tersebut bersamaan dengan 

jam buka bursa di Amerika dan penutupan pasar uang 

di London.

Dengan penyelenggaraan bursa hingga malam hari 

maka akan meningkatkan para hedger untuk lebih 

aktif mengelelola risiko di pasar yang terus bergejolak, 

terutama karena harga komoditi banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan globa di zona waktu yang berbeda. CBT 

(Chicago Board of Trade) yang menentukan patokan 

harga minyak kedelai memiliki sesi perdagangan Asia. 

Sementara Bursa Berjangka di Dalian, China, memiliki 

sesi perdagangan malam untuk beberapa komoditi, 

termasuk kontra minyak kedelai dan minyak sawit 

(CPO). 

Dengan adanya perdagangan sesi malam hari di 

Malaysia diharapkan mekanisme pembentukan harga 

CPO dunia menjadi lebih baik. Dan bagi para pelaku 

perdagangan mereka bisa lebih baik mengelola risiko-

risiko yang bakal muncul.

Kembali ke bursa komoditi di Indonesia, mengingat bursa 

komoditas sangat penting untuk mendorong adanya 

acuan harga komoditi yang kita hasilkan maupun untuk 

hedging yang dilakukan para pelaku perdagangan, maka 
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Sebagaimana perdagangan komoditi lainnya, 

perdagangan CPO juga bersifat dinamis. Justru 

dinamika itu yang kemudian menarik minat para 

pelaku perdagangan, terutama para spekulan. Harga 

CPO dipengaruhi oleh banyak hal tidak hanya aspek 

kekuatan supply dan demand, tapi juga faktor lainnya 

seperti terjadinya peperangan yang menyebabkan 

terganggunya pasokan CPO.

Gambaran dalam perdagangan akhir September 2022, 

harga komoditi minyak sawit mentah (crude palm oil/

CPO) berada pada posisi MYR 3.416/ton pada 

penutupan perdagangan hari Jumat (30/9). Dalam 

sepekan harganya jatuh 8,56 persen secara point-to-

point. Secara kuartalan performa harga CPO kali ini 

menjadi salah satu yang terburuk dalam satu dekade 

terakhir. Sepanjang kuartal III harganya terpangkas nyaris 

sepertiga atau ambles 30,43 persen. Pelemahan ini 

jauh lebih besar dari yang terjadi di kuartal sebelumnya. 

Kondisi ini terjadi karena pasokan yang melebihi 

permintaan. Sejumlah analis bahkan memprediksi harga 

CPO akan jatuh ke level terendah dalam dua tahun. 

Analis Dorab Mistry pada konferensi Globoil di Agra, 

India, memproyeksikan bahwa harga CPO akan jatuh ke 

MYR 2.500 (USD547,29) pada akhir tahun ini karena 

tekanan terjadinya peningkatan produksi. Sementara, 

permintaan di pasar nabati terancam menurun karena 

terjadinya perlambatan ekonomi global. Terakhir kali 

harga CPO diperdagangkan di level MYR 2.500/ton 

terjadi pada kuartal III 2020 lalu. Selain itu, harga CPO 

juga tertekan akibat melemahnya harga produk minyak 

pesaingnya, di mana harga minyak kedelai di Dalian dan 

harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBT) 

juga sama-sama turun. 

Kepala Penelitian Sunvin Group, Anilkumar Bagani, 

berpendapat bahwa harga CPO berada di bawah 

tekanan karena tingginya stok dari Indonesia dan 

Malaysia, sehingga perlu mempertahankan diskon 

yang lebih luas atas minyak kedelai dan minyak bunga 

matahari untuk menarik pembeli. Karenanya, menurut 

Bagani, setiap kebijakan yang bertentangan dengan 

diskon akan membuat harga CPO turun.

Menurut data Statistik, sepanjang periode 2020-2021, 

Indonesia menjadi produsen minyak sawit mentah 

(CPO) terbesar secara global dengan berkontribusi 

sekitar 58 persen dari total produksi CPO dunia. Di 

posisi kedua, Malaysia dengan kontribusi produksi 

sebesar 26 persen. Ini berarti, Indonesia dan Malaysia 

menyumbang sekitar 84 persen dari total produksi CPO 

dunia.

Sepanjang tahun 2021 sebagian besar persediaan 

minyak sawit Indonesia digunakan untuk kebutuhan 

ekspor. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa 

Sawit Indonesia (GAPKI), total produksi minyak sawit 

Indonesia pada 2021 mencapai 51,3 juta ton. Rincian 

produksinya terdiri dari minyak sawit mentah (crude 

palm oil/CPO) sebanyak 46,88 juta ton dan minyak inti 

sawit kasar (crude palm kernel oil/CPKO) 4,41 juta ton. 

Selain dari hasil produksi, persediaan minyak sawit 

Indonesia pada 2021 juga ditambah dengan impor 

sebanyak 59 ribu ton, serta stok awal sebanyak 4,86 juta 

ton. Dari jumlah persediaan tersebut, sebanyak 34,23 

juta ton minyak sawit Indonesia pada 2021 digunakan 

untuk ekspor, dengan rincian:

Ekspor Olahan CPO: 25,7 juta ton

Ekspor Oleokimia: 4,14 juta ton

Ekspor CPO: 2,73 juta ton

Ekspor Lauric (asam laurat): 1,48 juta ton

Ekspor Biodiesel: 0,16 juta ton

Sedangkan minyak sawit untuk konsumsi lokal pada 

2021 hanya 18,42 juta ton, dengan rincian:

Konsumsi Pangan Lokal: 8,95 juta ton

Konsumsi Biodiesel Lokal: 7,34 juta ton

Konsumsi Oleokimia Lokal: 2,12 juta ton

GAPKI mencatat total konsumsi lokal plus ekspor 

minyak sawit Indonesia pada 2021 mencapai 52,65 

juta ton. Dari angka total tersebut, proporsi minyak 

sawit untuk konsumsi ekspor mencapai 65%, 

sedangkan untuk konsumsi lokal hanya 35%.  Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), hal serupa juga terjadi 

pada tahun 2020. “Produksi minyak sawit Indonesia 

sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya 

dipasarkan di dalam negeri,” tulis BPS dalam laporan 

Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020 yang diperbarui 

pada Selasa (29/3).

Adapun mulai April 2022 Presiden Jokowi melarang 

ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya, demi 

mengatasi kelangkaan minyak goreng dalam negeri 

yang terjadi sejak beberapa bulan belakangan. “Saya 

putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku 

minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 

April 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan,” 

ujar Presiden Jokowi dalam siaran persnya ketika itu, 

Jumat (22/4). 

Larangan ekspor dilakukan pemerintah karena saat itu 

harga di pasaran dunia sedang bagus sehingga terjadi 

sempat terjadi ada sejumlah eksportir yang melanggar 

ketentuan dengan melakukan ekspor melebihi batas 

kuota yang ditentukan pemerintah. Kebijakan pemerintah 

melakukan moratorium ekspor CPO ini berhasil 

meredam gejolak konsumen dalam negeri yang sempat 

mengalami kondisi harga minyak goreng yang di atas 

batas kewajaran. Keputusan ini juga akhirnya membuat 

kondisi harga minyak goreng kembali normal.

Harga CPO Menukik 
di Kuartal Ketiga 
2022

Produksi CPO 
Dominan Untuk 
Ekspor

Chart: Annisa Aflaha • Source: Refinitiv
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S istem Resi Gudang (SRG) terus menggeliat 

memperkuat diri dengan meningkatkan 

transaksi. Transaksi yang dimaksud adalah mencari 

dana talangan bagi petani dengan jaminan komoditi 

yang disimpan di gudang SRG. Perputaran SRG 

tersebut bisa terpantau di PT Kliring Berjangka 

Indonesia (KBI) yang berperan sebagai Pusat 

Registrasi Resi Gudang. 

Semangat dan gairah memanfaatkan SRG ini 

terlihat dari catatan di PT KBI. Sampai kuartal ketiga 

tahun ini, pada bulan September 2022, nilai barang 

yang masuk dalam resi gudang mencapai Rp 1,040 

triliun. Ini berarti terjadi peningkatan 277 persen 

atau hampir tiga kali lipat dibandingkan periode 

yang sama di tahun 2021, yaitu senilai Rp 385,4 

miliar. Pertumbuhan yang besar dari nilai barang 

ini ditopang oleh resi gudang komoditi Gula yang 

nilainya Rp 449 Miliar dan komoditi Timah senilai 

Rp 437 miliar.

Pertumbuhan nilai barang ini otomatis membuat 

peningkatan pada nilai pembiayaan resi gudang. 

Sampai September 2022 nilai pembiayaan SRG 

mencapai Rp759,7 milliar, atau naik  353 persen 

dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 

dimana nilai pembiayaan resi gudang mencapai Rp 

215,1 miliar.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh PT KBI dijelaskan pula 

bahwa dari sisi penerbitan registrasi terjadi koreksi,  yang 

tadinya 481 Resi Gudang pada tahun 2021 menjadi 

463 Resi Gudang sampai September 2022. Adapun 

dari sisi jumlah komoditi tercatat  ada 13 jenis komoditi, 

dibandingkan di kuartal ketiga tahun 2021 mencapai 14 

komoditi. Sementara dari sisi volume barang, tercatat 

volumenya sebanyak 49,429,830 kg, meningkat 498 

persen (lima kali lipat) dibandingkan periode yang sama 

di tahun 2021 sebanyak  9,932,704 Kg.

Dalam keterangannya Direktur Utama PT Kliring 

Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi mengatakan, 

“Pencapaian nilai resi gudang di atas  Rp 1 triliun ini 

merupakan angka tertinggi sejak resi gudang mulai 

berjalan tahun 2008. Ini tentunya merupakan hal yang 

positif dalam pengembangan sistem resi gudang di 

Indonesia,” kata Fajar. Melihat banyaknya komoditi 

yang ada di Indonesia, pihaknya optimis ke depan 

pemanfaatan resi gudang akan terus tumbuh. “Kuncinya 

adalah sinergi dan kolaborasi antar pemangku 

kepentingan untuk terus menerus melakukan edukasi 

kepada masyarakat terkait manfaat resi gudang,” 

ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, sebagai Pusat Registrasi Resi 

Gudang, selain menyiapkan sistem registrasi PT KBI 

juga akan terus melakukan berbagai upaya untuk 

pengembangan resi gudang dalam bentuk program 

edukasi serta literasi, baik kepada para pemilik 

komoditas, kalangan bisnis, perbankan serta masyarakat 

luas.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi 

Gudang dan Pasar Lelang Komoditi Bappebti, Widiastuti, 

mengungkapkan, “Bappebti sangat mengapresiasi para 

pemangku kepentingan di ekosistem resi gudang ini, 

sehingga di kuartal ketiga tahun 2022 ini nilai barang di 

resi gudang bisa melampaui Rp1 triliun.” 

“Tentunya ke depan masih banyak pekerjaan rumah bagi 

semua pihak di ekosistem ini untuk terus meningkatkan 

pemanfaatan SRG. Sebagai regulator, Bappebti 

akan terus mengajak dan memberi ruang tidak hanya 

kepada pemilik komoditi, tapi juga bagi pemilik gudang, 

kalangan usaha dan juga sektor perbankan /lembaga 

pembiyaaan untuk secara bersama-sama meningkatkan 

pemanfaatan resi gudang,” kata Widiastuti.

Terkait Sistem Resi Gudang, sesuai dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan No 14 tahun 2021 yang 

merupakan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan 

No 33 tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan 

Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi 

Gudang, ada 20 jenis komoditi yang dapat masuk ke 

Sistem Resi Gudang meliputi Gabah, Beras, Jagung, 

Kopi, Kakao, Karet, Lada, Rumput Laut, Rotan, Garam, 

Gambir, Kopra, Teh, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala, 

Ayam Karkas Beku, Gula Kristal Putih dan Kedelai.

Sementara itu beberapa studi tentang SRG telah 

dilakukan, di antaranya dari Pusat Kebijakan 

Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kemendag, 

yang masih relevan antara lain menyatakan perlunya 

beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni:

(1). Sosialisasi secara rutin menjadi faktor yang sangat 

penting untuk merangsang petani menerapkan 

SRG. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara disesuaikan dengan kondisi daerahnya. 

(2). Peran pengelolan gudang sangat penting, tidak 

hanya secara teknis menjaga mutu produk, 

administrasi, juga harus memiliki jiwa bisnis 

sehingga dapat memberikan masukan kepada 

petani kapan harus menyimpan dan kapan harus 

menjual. 

(3). Sarana pengering di gudang gudang SRG 

tidak seluruhnya memadai maka perlu dipikirkan 

pembangunan sarana pengering disentra-sentra 

produksi sehingga produk yang disimpan di 

gudang sudah memenuhi standar.

Prestasi Sistem Resi 
Gudang Dengan Nilai 
Tertinggi Sejak 2008

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 4 1 BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 4 11 0 1 1

R E S I  G U D A N G



P enyelenggaraan pasar lelang komoditi diadakan 

bekerjasama dengan daerah-daerah. Sentra-sentra 

penghasil komoditi, khususnya komoditi pertanian, 

terus didorong untuk menyelengarakan pasar lelang 

agro. Belum lama ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tapanuli 

Utara, Sumatera Utara, memfasilitasi penyelenggaraan 

kegiatan pasar lelang agro pada Selasa (27/9).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan 

sistem perdagangan dan pemasaran produk unggulan 

daerah. Adapun komoditi yang di lelang adalah cabai 

merah, bawang merah, kentang, kol, wortel dan produk 

hortikultura lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan ini 

adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Sumatera Utara bekerjasama dengan Bappebti 

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).  

Kegiatan telah berlangsung lancar dengan melibatkan 

para pelaku usaha penjual dan calon pembeli yang turut 

hadir. Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa instansi 

lain seperti Dinas Perdagangan dan Pertanian dari Kab. 

Simalungun, Kota Siantar, Kabupaten Humbahas, dan 

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sepuluh hari sebelumnya pada Sabtu (17/9) pasar 

lelang komoditi agro (PLKA) digelar di Kota Manado, 

Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa jenis komoditi 

pertanian ditransaksikan di pasar lelang komoditas agro 

(PLKA) Sulut ke-4 tahun ini, yang berasal dari sentra-

sentra produk pangan yang tersebar di Sulawesi Utara.  

“Di ajang PLKA kli ini komoditi  jagung mendominasi 

transaksi sebesar Rp750 juta,” kata Kadisperindag 

Sulut Edwin Kindangen. 

Total jagung yang ditransaksikan sebanyak 150 ton dan 

dilepas dengan harga Rp5.000 per kilogram. Edwin 

mengaku cukup puas dengan transaksi yang terjadi. 

Menurutnya pasar lelang ini menjadi peluang besar 

bagi petani di Sulawesi Utara untuk membawa komoditi 

unggulan mereka. “Kami terus melakukan sosialisasi, 

edukasi bahkan menyurat ke 15 kabupaten dan kota 

akan keikutsertaan pelaku usaha, petani, dan nelayan 

dalam PLKA,” ujarnya.

Edwin menambahkan, melalui PLKA akan memutus mata 

rantai perdagangan yang panjang sehingga akan lebih 

menguntungkan penjual atau petani. Sementara Kepala 

Bidang Perdagangan Dalam Negeri (Disperindag) 

Sulawesi Utara, Ronny Erungan, mengatakan pada 

PLKA ke 4 ini, selain jagung juga ditransaksikan 

buah salak sebanyak 3 ton, dan terjual dengan harga 

Rp14.000 per kg dengan jumlah transaksi sebesar 

Rp42 juta. Ronny berharap semua produk unggulan 

di Sulut bisa ditransaksikan dalam PLKA, karena 

permintaan pasar cukup tinggi.

Sebelum di Manado dan Tapanuli Utara, pasar lelang 

serupa juga dilaksanakan di Lampung dan Mataram, 

Nusa Tenggara Barat, pada Juli 2022 dan di Sulawesi 

Tenggara pada Mei 2022. Kegiatan ini membuat para 

petani dan juga para pedagang di daerah-daerah 

tersebut menjadi lebih bergairah, karena mereka bisa 

memperoleh komoditi langsung dari para petani.

Sebagaimana diarahkan oleh Bappebti, pelaksanaan 

Pasar Lelang Komoditi (PLK) diselenggarakan untuk 

membantu para pihak yang terlibat, baik petani, 

pedagang, dan pihak lain termasuk perbankan. Berikut 

manfaat yang bisa diperoleh berbagai pihak dalam 

pasar lelang komoditi (PLK): 

- Bagi petani produsen, akan memiliki kepastian harga, 

sehingga memungkinkan mereka merencanakan 

pola budi daya tanam. Dengan demikian petani lebih 

berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan 

produktivitasnya. 

- Bagi industri pengolahan, mereka dapat memperoleh 

jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan 

kapasitas dan rencana produksi. 

- Bagi pedagang/eksportir, akan terlindung dari 

kegagalan pengiriman, kerana adanya kepastian 

pasokan produk. 

- Bagi perbankan, akan lebih memperoleh keyakinan 

dalam mendukung pembiayaan penyaluran kredit 

yang aman, karena adanya jaminan penyelesaian 

kontrak jual beli.

Dengan berkembangannya teknologi informasi 

yang memudahkan orang untuk berkomunikasi 

dan juga bertransaksi, Bappebti juga mendorong 

diselenggarakannya pasar lelang terpadu dengan sistem 

informasi online dan adanya jaminan untuk cegah gagal 

bayar atau gagal serah barang. Untuk penyelenggaraan 

cara ini tentu memerlukan sumberdaya manusia yang 

lebih terampil menggunakan teknologi informasi, serta 

dukungan jaringan komunikasi yang bagus di tiap-tiap 

daerah, karena komunikasi dan transaksinya dilakukan 

secara online. Metode online ini diharapkan lebih 

memacu kegiatan pasar lelang komoditi di Indonesia, 

karena jaringan pasarnya menjadi terbuka lebih luas.

Pasar Lelang 
Komoditi Digelar 
Gairahkan Produk 
Agro
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Plt Kepala Bappebti 
Jelaskan PBK di 
Lemdiklat Polri

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjadi 

pembicara dalam kegiatan Studi Kasus III bagi Peserta Didik 

Sespimti Polri di Gedung Utaryo Suryawinata Lemdiklat Polri, 

Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/9) dengan tema “Pengaruh 

Kebijakan Investasi dan Perdagangan Terhadap Struktur 

Produktifitas dan Kemandirian Ekonomi”. Plt Kepala Bappebti 

memaparkan tentang tantangan dan peluang pengembangan 

ekonomi digital, mekanisme transaksi di bidang Perdagangan 

Berjangka Komoditi (PBK), penanganan investasi berkedok 

PBK, serta perdagangan aset kripto.

Selain Plt Kepala Bappebti, narasumber lain dalam kegiatan 

tersebut adalah Penyidik Utama OJK Irjen Pol Suharyono, 

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan 

Februanto dan Dir Regulasi Penanaman Modal Kementerian 

Investasi/BKPM Dendy Apriandi.
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Mendag Zulkifli 
Hasan Bertemu 
Perajin Tahu Tempe

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan 

pertemuan dengan perajin tahu dan tempe di Bandar 

Lampung, Jumat (30/9). Pertemuan diselenggarakan 

dalam rangka menjembatani permintaan perpanjangan 

program bantuan pembelian selisih harga kedelai 

di tingkat perajin tahu tempe hingga akhir 2022. 

Mendag mengungkapkan, Kementerian Perdagangan 

akan melanjutkan program tersebut hingga akhir 

2022. Tujuannya agar perajin tahu tempe dapat 

terus berproduksi sehingga kebutuhan protein nabati 

masyarakat dapat terpenuhi

Kepada Kopti (Koperasi Produsen Tahu Tempe 

Indonesia) Mendag mengimbau untuk berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah setempat, Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian 

Perindustrian dalam penyaluran kedelai kepada perajin 

tahu dan tempe. Kopti harus memastikan penyaluran 

kedelai sampai kepada perajin tahu dan tempe.

Dalam pertemuan ini Mendag didampingi Ketua 

Gakoptindo Pusat, Aip Syarifuddin; Kepala Badan 

Kebijakan Perdagangan, Kasan; serta Plt. Direktur 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra.

Bappebti Hadiri 
Peluncuran Produk Baru 
Multilateral di BBJ

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan 

Berjangka Komoditi (PBK) Bappebti, Tirta Karma Senjaya, 

mewakili Plt Kepala Bappebti menyatakan Kontrak GOL10 

dan OLE01 diharapkan dapat meningkatkan transaksi 

multilateral dan perkembangan industri perdagangan 

berjangka komoditi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat 

menghadiri acara peluncuran Kontrak Berjangka Emas 10 

Gram & Olein 100 Kg di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), 

Jumat (30/9).

“Peluncuran kontrak baru ini tidak akan berhasil tanpa 

dukungan dari member yaitu pialang dan pedagang 

berjangka yang nantinya melakukan kegiatan transaksi untuk 

kontrak GOL10 dan OLE01. Partisipasi aktif dari member 

harus disambut baik. Semoga dengan adanya kontrak baru 

GOL10 dan OLE01, akan menambah warna baru dalam 

industri perdagangan berjangka komoditi,” ujar Tirta Karma 

Senjaya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Eselon II  Bappebti, 

Direksi dan Komisaris PT Bursa Berjangka Jakarta, Direksi 

PT Kliring Berjangka Indonesia, dan beberapa Perwakilan 

Anggota Bursa.

Menteri Perdagangan 
Tinjau Operasi Pasar 
Telur Ayam

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan 

operasi pasar merupakan bentuk komitmen bersama untuk 

menstabilkan pasokan dan harga telur, serta menjaga 

keseimbangan baru di tingkat produsen dan konsumen. 

Hal ini diugkapkan Mendag saat meninjau Bazar Pangan 

Murah dan Operasi Pasar Telur Ayam Ras bersama Kepala 

Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (Bapanas) di 

Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (2/9).

Mendag menekankan Kemendag dan Bapanas akan 

membantu para peternak agar produksinya terserap oleh 

pasar serta mengakomodir kepentingan konsumen serta 

masyarakat untuk mendapatkan harga yang wajar.

Kepala Bapanas menambahkan operasi ini merupakan 

kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Bapanas, 

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Asosiasi Pengelola 

Pasar Indonesia, Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia, 

Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (Putera) Kendal, dan 

Koperasi Putera Blitar.

Wamendag Dalam 
Penyerahan LAHP 
Investigasi Ombudsman

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 

menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan 

(LAHP) Investigasi Ombudsman RI tentang Penyediaan 

dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng di Kantor 

Ombudsman, Jakarta, Selasa (13/9).  

Wamendag menyampaikan tanggapan Menteri 

Perdagangan, Zulkifli Hasan, terkait LAHP Investigasi 

Ombudsman tersebut dan menyatakan bahwa 

Kementerian Perdagangan berupaya agar implementasi 

kebijakan minyak goreng dapat dilakukan secara lebih 

optimal. Hal ini dilakukan agar pendistribusian minyak 

goreng dapat merata sesuai dengan harga eceran 

tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Selanjutnya usulan Ombudsman kepada Kemendag 

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Kemendag akan 

melakukan penyempurnaan kebijakan melalui koordinasi 

dengan kementerian/lembaga terkait.  Wamendag juga 

menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas upaya 

Ombudsman terhadap permasalahan minyak goreng di 

Indonesia. Hasil dari investigasi dan usulan Ombudsman 

juga diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan 

harga migor sehingga berdampak positif terhadap 

perekonomian nasional.
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Tujuh Bulan Bappebti 
Blokir 760 Domain 
Situs PBK Ilegal

bidang PBK serta aplikasi entitas yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang 

PBK. “Pengawasan dan pengamatan 

serta pemblokiran ini merupakan 

langkah pencegahan terhadap 

potensi kerugian masyarakat sebagai 

akibat dari kegiatan PBK yang tidak 

memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga 

untuk memberikan kepastian hukum 

bagi masyarakat dan pelaku usaha 

di bidang PBK,” tambah Plt Kepala 

Bappebti. 

Ditambahkannya bahwa bertransaksi 

di pialang berjangka yang tidak 

memiliki izin atau ilegal sangatlah 

berisiko. Dalam hal ini Bappebti selaku 

regulator tidak dapat memfasilitasi 

nasabah yang  melakukan mediasi 

apabila terjadi perselisihan (dispute) 

antara nasabah dengan entitas tak 

berizin tersebut. 

Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan Aldison 

menambahkan entitas yang diblokir 

tersebut juga tidak memiliki kantor 

perwakilan di Indonesia. Apabila 

nasabah merasa dirugikan, maka tidak 

ada pihak yang dapat diminta untuk 

bertanggung jawab. Keberadaannya 

di luar negeri juga belum tentu 

dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu 

memerlukan biaya yang tidak sedikit 

dalam penyelesaian perselisihan yang 

terjadi. “Selain itu, Bappebti juga 

tidak dapat memastikan integritas 

pengurus dan integritas keuangan dari 

Selama delapan bulan pada tahun 

2022, mulai Januari hingga Agustus, 

Kementerian Perdagangan melalui 

Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) telah 

memblokir 760 entitas perdagangan 

berjangka komoditi (PBK). Entitas 

itu terdiri dari 682 domain situs web, 

48 laman sosial media, 17 aplikasi di 

Google Play, 12 aplikasi di Appstore. 

Selain itu Bappebti juga  menghentikan 

satu kegiatan di bidang Perdagangan 

Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak 

memiliki perizinan dari Bappebti. 

Pemblokiran dilakukan bekerja sama 

dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo). 

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan 

perdagangan berjangka di Indonesia 

wajib memiliki izin dari Bappebti serta 

tunduk dan patuh terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Meskipun 

mengaku memiliki legalitas dari 

regulator di luar negeri, perusahaan 

yang melakukan penawaran di bidang 

Perdagangan Berjangka di Indonesia 

tetap diwajibkan memiliki perizinan 

dari Bappebti,” tegas Plt. Kepala 

Bappebti Didid Noordiatmoko. 

Plt. Kepala Bappebti menambahkan, 

Bappebti terus melakukan 

pengamatan dan pengawasan daring 

(online) terhadap domain situs web 

dan akun media sosial yang melakukan 

promosi, iklan, dan penawaran di 

entitas tersebut. Dana yang disetorkan 

sebagai modal transaksi juga tidak 

dapat dijamin keamanannya karena 

tidak menggunakan rekening terpisah 

(segregated account) yang disetujui 

Bappebti,” jelas Aldison. 

Selanjutnya masyarakat yang akan 

bertransaksi di bidang PBK diimbau 

hati dan terlebih dahulu mempelajari 

prosedur yang sudah ditetapkan 

Bappebti. “Sebelum memutuskan untuk 

bertransaksi, ketahui terlebih dahulu 

profil dan legalitas pelaku usaha di 

bidang PBK. Informasi tersebut dapat 

diakses dengan mudah melalui tautan 

http://ceklegalitas.bappebti.go.id,” 

tegas Aldison. 

Bappebti Kenalkan 
Expert Advisor 
Bidang PBK 

Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) 

menerbitkan Peraturan Bappebti 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Penyampaian 

Nasihat Berbasis Teknologi Informasi 

Berupa Expert Advisor di Bidang 

Perdagangan Berjangka. Peraturan 

berlaku mulai 2 September 2022. Plt. 

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko 

menjelaskan peraturan ini merupakan 

salah satu pengaturan teknis sebagai 

bagian dari amanat Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1997 tentang tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi 

(PBK) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2011. Undang-Undang tersebut 

menempatkan kelembagaan penasihat 

berjangka sebagai pihak yang dapat 

memberikan nasihat dalam bentuk 

rekomendasi kepada klien berbasis 

teknologi informasi berupa expert 

advisor.

Secara umum substansi Perba Nomor 

12 Tahun 2022, Pertama, terkait 

terminologi yang digunakan yaitu 

Nasihat Berbasis Teknologi Informasi 

berupa expert advisor. Expert advisor 

merupakan bagian dari persetujuan 

tambahan yang diberikan Bappebti 

kepada penasihat berjangka untuk 

mengembangkan alat bantu transaksi 

bagi klien yang dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan, harapan, dan 

karakteristik klien. 

Kedua, terkait batasan atau ruang 

lingkup nasihat dengan menegaskan 

bahwa pihak yang dapat menawarkan 

atau memberikan jasa expert advisor di 

bidang perdagangan berjangka adalah 

penasihat berjangka yang memperoleh 

persetujuan dari Kepala Bappebti. 

Ketiga, beberapa persyaratan untuk 

mendapatkan persetujuan sebagai 

penasihat berjangka antara lain: memiliki 

aplikasi, sistem, atau program yang 

digunakan sebagai expert advisor yang 

memiliki fitur tertentu. Nantinya, fitur 

dimaksud diverifikasi bursa berjangka 

untuk direkomendasikan kepada 

Bappebti dalam rangka persetujuan. 

Keempat, kewajiban dan larangan yang 

harus dipatuhi penasihat berjangka 

dalam menawarkan atau memberikan 

expert advisor. Hal tersebut termasuk 

bentuk sanksi yang dikenakan kepada 

pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan Bappebti dimaksud. 

Sementara, Kepala Biro Peraturan 

Perundang-Undangan dan Penindakan 

Bappebti Aldison menambahkan, 

maraknya penawaran paket-paket 

investasi berkedok perdagangan 

berjangka melalui penggunaan robot 

trading mengalami peningkatan pada 

akhir 2019. Dengan dalih kemajuan 

teknologi, robot trading memberikan 

iming-iming pendapatan tambahan 

dengan menjanjikan keuntungan 

pasti (fixed income) atau pembagian 

keuntungan (profit sharing). Sehingga, 

dengan diterbitkannya Perba Nomor 12 

Tahun 2022, kegiatan yang berkaitan 

dengan penciptaan, pengembangan, 

dan penawaran expert advisor di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi 

(PBK) wajib mendapatkan perizinan 

Bappebti melalui kelembagaan 

penasihat berjangka. 

Harga Referensi CPO 
Tapi Masih Tetap Di 
Atas Threshold

Harga referensi produk minyak kelapa 

sawit (crude palm oil/CPO) untuk 

penetapan bea keluar (BK) periode 

16–30 September 2022 adalah USD 

846,32/MT. Harga referensi tersebut 

turun sebesar USD83,34 atau 8,96 

persen dari periode 1-15 September 

2022 yang sebesar USD 929,66/MT. 

Penetapan ini tercantum dalam 

Keputusan Menteri Perdagangan 

Nomor 1340 Tahun 2022 tentang 

Harga Referensi Crude Palm Oil 

yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 

Sawit periode 16– 30 September 

2022. “Saat ini harga referensi CPO 

mengalami penurunan, namun masih 

tetap jauh dari threshold USD 680/

MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan 

BK CPO sebesar USD 52/MT untuk 

periode 16–30 September 2022,” kata 

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri Veri Anggrijono. 

Penurunan harga referensi CPO 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain menurunnya harga minyak 

nabati lainnya khususnya minyak 

kedelai, banyaknya persediaan CPO, 

serta penurunan nilai tukar ringgit 

terhadap dolar Amerika Serikat.
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Bappebti Dukung 
Pertumbuhan Aset 
Kripto dan Pastikan 
Pengawasannya

Plt. Kepala Bappebti Didid 

Noordiatmoko menegaskan pemerintah 

selalu mendukung pertumbuhan 

perdagangan aset kripto di Indonesia 

yang merupakan bagian dari ekonomi 

digital yang sedang berkembang. 

Perkembangan ini dibuktikan dengan 

data Gross Merchandise Value 

(GMV) yang menyebutkan pada 2021 

Indonesia merupakan negara teratas 

di ASEAN dengan nilai ekonomi digital 

sebesar USD70 miliar. “Kementerian 

Perdagangan melalui Bappebti 

mengatur perdagangan aset kripto 

dalam sejumlah peraturan sebagai 

upaya memberikan perlindungan 

kepada konsumen dan kepastian 

berusaha, meningkatkan investasi di 

dalam negeri atau mencegah capital 

outflow, meningkatkan penerimaan 

pajak bagi negara, mencegah 

kejahatan pencucian uang dan 

pendanaan terorisme, serta membuka 

lapangan kerja baru di bidang teknologi 

informasi,” jelas Plt Kepala Bappebti. 

Indonesia merupakan salah satu 

negara yang mengadopsi perdagangan 

kripto paling cepat. Karenanya 

Bappebti memandang pengaturan 

perdagangan aset kripto wajib 

dilakukan. Ini terkait perlindungan 

dana nasabah, memberikan kepastian 

hukum berusaha, dan memandang 

dinamika perdagangan aset kripto 

sebagai sesuatu yang baik. “Mengenai 

kondisi pasar yang berubah-ubah 

adalah sesuatu yang wajar. Pada 

2021, total nilai transaksi perdagangan 

aset kripto mencapai Rp859,5 triliun. 

Sedangkan, total nilai transaksi pada 

Januari-Agustus 2022 tercatat sebesar 

Rp249,3 triliun atau turun 56,35 persen 

dibandingkan periode yang sama di 

tahun sebelumnya,” ungkap Plt Kepala 

Bappebti. 

Peminat aset kripto memang luar biasa. 

Jumlah pelanggan aset kripto yang 

terdaftar di Indonesia sampai dengan 

Agustus 2022 tercatat sebanyak 

16,1 juta pelanggan dengan rata-rata 

kenaikan jumlah pelanggan terdaftar 

sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. 

“Hal ini menunjukkan minat masyarakat 

untuk berinvestasi di perdagangan 

aset kripto terus meningkat. Bappebti 

menilai perlu adanya pengawasan 

yang baik untuk menjaga agar 

kondisi perdagangan aset kripto di 

Indonesia tetap kondusif,” kata Didid 

Noordiatmoko. 

Kepala Biro Pembinaan dan 

Pengembangan Perdagangan 

Berjangka Komoditi, Tirta Karma 

Senjaya, menyatakan sebagai regulator 

lokal untuk aset kripto, Bappebti turut 

mengatur aset mana yang diizinkan 

untuk diperdagangkan dan masuk ke 

whitelist. “Dalam menentukan aset 

kripto yang dapat diperdagangkan di 

Indonesia, Bappebti telah menetapkan 

peraturan bagi suatu jenis aset kripto 

untuk dapat diperdagangkan di 

Indonesia sesuai dengan Peraturan 

Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto 

di Bursa Berjangka pada pasal 3,” ujar 

Tirta. 

Ketentuan yang ditetapkan adalah 

berbasis distributed ledger technology, 

berupa aset kripto utilitas (utilty crypto) 

atau aset kripto beragun aset (crypto 

backed asset), dan telah memiliki 

hasil penilaian dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

yang ditetapkan Bappebti. Adapun 

hasil penilaian dengan AHP wajib 

mempertimbangkan ketentuan antara 

lain, nilai kapitalisasi pasar (market 

cap) aset kripto (coin market cap), 

masuk dalam transaksi bursa aset 

kripto besar di dunia, memiliki manfaat 

ekonomi, telah dilakukan penilai 

risikonya, termasuk risiko pencucian 

uang dan pendanaan terorisme serta 

proliferasi senjata pemusnah massal. 

“Ke depan, sinergi seluruh pemangku 

kepentingan harus terus terjalin demi 

terciptanya ekosistem perdagangan 

digital yang solid. Dengan begitu, 

perdagangan fisik aset kripto nantinya 

dapat memberikan dampak yang lebih 

optimal bagi masyarakat dan ekonomi 

nasional,” ujar Tirta.

Mayoritas Komoditas 
Pertambangan 
Mengalami Penurunan 
Harga 

Delegasi G20 Akui 
Nikmatnya Specialty 
Coffee Indonesia 

Hampir seluruh komoditas produk 

pertambangan yang dikenakan bea 

keluar (BK) mengalami penurunan harga 

pada periode Oktober 2022, setelah 

sempat menunjukkan tren kenaikan 

harga pada periode sebelumnya. Tren 

harga ini dipengaruhi permintaan di 

pasar dunia yang pada akhirnya turut 

memengaruhi analisis penetapan 

Harga Patokan Ekspor (HPE) produk 

pertambangan yang dikenakan bea 

keluar (BK) untuk periode Oktober 

2022. 

Ketentuan HPE periode Oktober 2022 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri 

Perdagangan Nomor 1358 Tahun 2022 

tentang Penetapan Harga Patokan 

Ekspor Atas Produk Pertambangan 

Yang Dikenakan Bea Keluar, tanggal 

28 September 2022. “Mayoritas 

komoditas produk pertambangan 

yang dikenakan bea keluar mengalami 

penurunan harga dikarenakan turunnya 

permintaan atas produk tersebut 

di pasar dunia. Komoditas yang 

mengalami penurunan harga tersebut 

yakni konsentrat tembaga, konsentrat 

besi, konsentrat besi laterit, konsentrat 

Hadirnya specialty coffee Indonesia 

dalam Pertemuan ke-3 Trade, 

Investment, and Industry Working 

Group (TIIWG) dan Trade, Investment, 

and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) 

di Nusa Dua, Bali, mencuri perhatian 

para delegasi yang datang. Sejumlah 

varian kopi Indonesia mendapat pujian 

dan rekomendasi pada pertemuan yang 

berlangsung pada 19--23 September 

2022 tersebut. 

Salah satu delegasi TIIWG asal 

Spanyol, Martha Fernandez Ferrero 

dan Alvaro Rodriguez Ruiz, mengaku 

sangat menikmati cita rasa kopi Aceh. 

“Ini pertama kalinya saya mencoba 

dan memilih kopi dari Aceh. Ini enak 

dan bisa saya rekomendasikan,” ujar 

Martha. Tak hanya Martha, delegasi asal 

Brasil, Luciana Vasques Fanesi, juga 

mengakui kenikmatan kopi Indonesia. 

“Kopi Indonesia benar-benar nikmat,” 

katanya. 

Marketing Manager PT Anomali 

Coffee, Nadya Eka Putri, menjelaskan, 

para delegasi dapat mencicipi secara 

cuma-cuma beberapa varian kopi yang 

disajikan baik single origin maupun 

special blend, seperti kopi Bali Ulian, 

Kintamani, Aceh, Toraja, Papua, 

dan Bajawa. Khusus pada gelaran 

TIIWG-TIIMM kali ini, Anomali juga 

menghadirkan sesuatu yang khas, yaitu 

kemasan eksklusif dua varian kopi asal 

Bali yaitu Bali Ulian dan Bali Kintamani. 

Kemasan kedua kopi tersebut dihias 

sketsa pemandangan khas Bali karya 

seniman Indonesia. 

mangan, konsentrat timbal, konsentrat 

seng, konsentrat pasir besi, konsentrat 

ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit 

yang telah dilakukan pencucian. 

Sementara itu, harga pellet konsentrat 

pasir besi tidak mengalami perubahan 

sebagaimana biasanya,“ ungkap Plt. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar 

Negeri Veri Anggrijono. 

Lebih rinci tentang Keputusan Menteri 

Perdagangan Nomor 1358 Tahun 2022 

tentang Penetapan Harga Patokan 

Ekspor Atas Produk Pertambangan 

Yang Dikenakan Bea Keluar periode 

Oktober 2022 dapat diakses melalui: 

http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/

detail/2622/1. 
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T he Minister of Trade Zulkifli Hasan along with the 

Minister of Trade and Industry of Singapore Gan 

Kim Yong agreed to explore the potential for cooperation 

in new sectors. The agreement was signed at a bilateral 

meeting between Indonesia and Singapore today, 

Wednesday, September 21st. 

The meeting was held on the sidelines of the Trade, 

Investment and Industry Working Group (TIIWG) and 

the Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting 

(TIIMM) on 19-23 September 2022 in Nusa Dua, 

Badung, Bali.

“Our trade with Singapore is close and without 

problems. Singapore is Indonesia’s strategic partner. 

For this reason, Minister Gan Kim Yong and I agreed 

to explore the potential for cooperation in new sectors,” 

said Minister Zulkifli Hasan.

The Minister of Trade, Zulkifli Hasan, said that the two 

Ministers indicated that the sectors that could be further 

explored include service trade and the green economy. 

In addition, Minister Gan Kim Yong expressed his 

appreciation for Indonesia’s success in exporting fresh 

chicken to Singapore.

“I appreciate the export of Indonesian fresh chicken to 

Singapore which supports Singapore’s food security,” 

said Minister Gan Kim Yong.

Discussing cooperation in ASEAN, Trade Minister 

Zulkifli Hasan asked for Singapore’s support regarding 

The Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) secretariat.

Responding to this, Minister Gan Kim Yong expressed 

his support and stated his readiness to support 

Indonesia’s role as the Chairman of ASEAN in 2023.

T he Commodity Futures Trading Regulatory Agency 

(CoFTRA) blocked 760 entities consisting of 682 

website domains, 48 social media pages, 17 applications 

on Google Play, 12 applications on the Appstore, and 

one suspension of activity in the field of Commodity 

Futures Trading (CFT). These CFT entities did not have 

a permit from CoFTRA from January-August 2022. 

The blocking was carried out in collaboration with the 

Ministry of Communication and Information Technology.

“Every party conducting futures trading activities in 

Indonesia must have a permit from CoFTRA and be 

subject to and comply with the provisions of the laws and 

regulations in force in Indonesia. Although they claim to 

have legality from overseas regulators, companies that 

make offers in the field of Futures Trading in Indonesia 

are still required to have a permit from CoFTRA,” said 

the acting Head of CoFTRA Didid Noordiatmoko.

Didid said, CoFTRA routinely conducts online 

observation and supervision of website domains and 

social media accounts that carry out promotions, 

advertisements and offers in the CFT sector as well as 

entity applications that carry out business activities in the 

CFT sector without having permission from CoFTRA.

“This monitoring and observation as well as blocking is 

a step to prevent potential losses to the community as a 

result of CFT activities without having a CoFTRA permit. 

Apart from that, it is also to provide legal certainty for 

the community and business actors in the CPB sector,” 

Didid said.

Didid reminded, transacting at a futures broker who does 

not have a business license from CoFTRA is very risky. 

CoFTRA as the regulator cannot facilitate customers in 

conducting mediation in the event of a dispute between 

the customer and the unlicensed entity.

Aldison, Head of the Legal Regulations and Enforcement 

Bureau, added that the entity also does not have a 

representative office in Indonesia. If the customer 

feels aggrieved, no party can be held responsible. Its 

existence abroad is also not certain its legality can be 

ascertained. This requires a lot of money in resolving 

the dispute.

“In addition, CoFTRA cannot ensure the integrity of the 

management and financial integrity of the entity. The 

security of funds deposited as transaction capital cannot 

be guaranteed because they do not use a segregated 

account approved by CoFTRA,” Aldison explained.

People who are going to transact in the PBK sector 

are advised to first study the company’s background, 

procedures for transactions and dispute resolution, 

commodity futures contracts being offered, the legality 

of futures brokers, document agreements regarding 

risks faced, and not to be easily tempted by large profits 

in a short time and out of bounds.

“Before deciding to transact, first know the profile 

and legality of business actors in the CFT sector. This 

information can be accessed easily via the link http://

ceklegalitas.bappebti.go.id,” he concluded.

Trade Minister Zulkifli 
Hasan Explores the Green 
Economy Sector

Bappebti Blocks 760 
Illegal CFT Domains
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G20 Delegation 
Acknowledge the 
Enjoyment of Indonesian 
Specialty Coffee

T he presence of Indonesian specialty coffee at the 

3rd Meeting of the Trade, Investment and Industry 

Working Group (TIIWG) and the Trade, Investment and 

Industry Ministerial Meeting (TIIMM) in Nusa Dua, Bali, 

on 19-23 September 2022 caught the attention of the 

delegates. Several Indonesian coffee variants received 

praise and recommendations.

One of the TIIWG delegates from Spain, Martha 

Fernandez Ferrero and Alvaro Rodriguez Ruiz, admitted 

that they enjoyed the taste of Acehnese coffee. “This is 

the first time I have tried and chosen coffee from Aceh. It 

is delicious and I can recommend it,” said Martha.

Not only Martha, the delegation from Brazil, Luciana 

Vasques Fanesi, also acknowledged the enjoyment of 

Indonesian coffee. “Indonesian coffee is delicious,” he 

said.

The specialty coffee products that are served come 

from the Anomali brand. Anomali was present as the 

official beverage partner at the 3rd Meeting of TIIWG 

and TIIMM in Bali. Marketing Manager of PT Anomali 

Coffee, Nadya Eka Putri, explained that the delegates 

could sample for free several coffee variants that 

were served single origin and special blends, such as 

Bali Ulian coffee, Kintamani, Aceh, Toraja, Papua and 

Bajawa.

Specifically for the TIIWG-TIIMM event this time, 

Anomali also presents something unique: exclusive 

packaging for two coffee variants from Bali, Bali Ulian 

and Bali Kintamani. Indonesian artists decorate the 

packaging of the two coffees with sketches of Balinese 

landscapes. Bali Kintamani coffee packaging with 

terraced rice fields and Bali Ulian coffee packaging with 

beach panoramas. 

“Because this event is in Bali, we must also support the 

promotion of Bali,” said Nadya.
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P T Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau lebih 

dikenal Jakarta Futures Exchange (JFX) 

memperingati ulang tahun ke-23 pada 19 Agustus 

2022 lalu.

Direktur Utama BBJ Stephanus Paulus 

Lumintang menyebutkan, di usia ke-23 BBJ 

semakin matang serta pertumbuhan kontrak sangat 

positif, dan cenderung bakal terus meningkat. 

“Semakin hari semakin besar. Anggota bursa 

juga semakin banyak. Itu faktor-faktor yang turut 

membantu peningkatan volume transaksi dari waktu 

ke waktu,” kata Paulus.

Bagaimana cerita lengkap perkembangan kinerja 

BBJ sejak awal berdiri hingga sekarang? Ikuti 

perbincangannya dengan Tim Buletin Bappebti.

Potensi Market 
Indonesia Tidak 
Dimiliki Negara 
Lain

Buletin Bappebti: Selamat HUT BBJ/JFX yang ke-

23, Pak. Adakah kado istimewa atas pencapaian 

BBJ di tahun 2022 ini?

Stephanus Paulus L: Pada saat usia kita ke-

23, seiring dengan pertumbuhan usia sebuah 

perusahaan harus menjadi lebih matang. Meskipun 

tampang kita masih remaja, pikiran kita harus lebih 

dewasa. Karena dalam fase umur 23 sudah masuk 

ke fase selanjutnya, sudah melalui masa sekolah 

yang basic, apakah akan melanjutkan studi atau mau 

berkarir.

Sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia dan 

saat ini adalah yang terbesar, tentunya kita akan 

tetap mempertahankan terbesarnya, terdepannya, 

terbaiknya dan terus menjaganya sampai usia kapan 

pun.

Buletin Bappebti: Mohon sedikit gambaran tentang 

awal berdirinya BBJ, siapa penggagasnya dan 

kenapa bursa ini komoditi berjangka ini dibentuk?

Stephanus Paulus L: Sebagaimana diketahui 

khalayak ramai, sejak sebelum krisis moneter terjadi 

pada tahun 1998, Bursa Berjangka Jakarta itu sudah 

dicita-citakan berdiri. Yang menjadi ide dasarnya 

adalah UU No. 32 Tahun 1997. BBJ berdiri atas 

dasar landasan hukum UU Perdagangan Berjangka 

Komoditi tersebut yang saat ini sudah diamandemen 

menjadi UU No. 10 Tahun 2011.

Buletin Bappebti: Pada saat itu siapa dan apa 

yang menjadi dasar dibukanya bursa perdagangan 

berjangka? 

Stephanus Paulus L: Pada waktu itu dimotori oleh 

Federasi Minyak Nabati, Asosiasi Eksportir Kopi 

Indonesia, beberapa perusahaan perdagangan 

umum dan perusahaan finansial. Namun dibutuhkan 

sebuah landasan hukum, dan terciptalah UU No. 32 

Tahun 1997. 

Meskipun ketika itu dalam masa sulit karena krisis 

moneter para promotor tidak surut untuk mendirikan 

sebuah bursa perdagangan berjangka. Dan dari dulu 

sampai saat ini masih tetap 29 perusahaan yang 

mendirikan PT Bursa Berjangka Jakarta, meskipun 

beberapa kali terjadi pergantian kepemilikan 

pemegang sahamnya. 

Itu yang menjadi histori, meskipun dengan adanya 

berbagai perubahan regulasi PT BBJ terus mengikuti 

aturan yang ditetapkan pemerintah. 

Buletin Bappebti: Dari segi operasional ketika awal 

BBJ berdiri, dulu floor ramai dengan pialang yang 

transaksi manual dan relatif sederhana. Sekarang 

transaksi berlangsung dalam tempo cepat 

didukung teknologi digital yang makin canggih. 

Bagaimana BBJ melakukan antisipasi terhadap 

perkembangan global?

Stephanus Paulus L: Inilah sebuah perkembangan 

teknologi. Pada awalnya memang kita menggunakan 

terminal. Itu istilah yang lebih dikenal di bursa 

berjangka komoditi atau PBK. Dulu waktu kita masih 

menyewa kantor di Menara BDN sampai dengan 

tahun 2010 sebelum kita pindah ke City Tower.

Semua itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang 

harus kita penuhi sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi. Bukan berarti unsur 

konservatifnya tidak ada. Itu tetap kita jaga. 

Unsur kehati-hatian tetap kita utamakan. Tapi 

perkembangan teknologi harus kita sediakan. Kalau 

tidak bagaimana kita bisa menjangkau. Sekarang 

adalah era teknologi digital.

Buletin Bappebti: Dari sisi volume transaksi, 

tahun berapa transaksi di BBJ yang paling tinggi? 

Kenapa hal itu terjadi?

Stephanus Paulus L: Pertumbuhan volume 

transaksi ada masa pasang surutnya. Dari waktu ke 

waktu ada pertumbuhan kontrak yang sangat positif 

dan cenderung akan terus meningkat. Semakin hari 

semakin besar. Anggota bursa juga semakin banyak. 

Itu faktor-faktor yang turut membantu peningkatan 

volume transaksi dari waktu ke waktu.

Kalau kita indeks dari tahun 2020 hingga 2021 BBJ 

dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berhasil 

menorehkan pencapaian volume transaksi sebesar 

Stephanus Paulus Lumintang
Direktur Utama Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ) 
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Buletin Bappebti: Mengubah pemahaman ini di 

masyarakat, bagaimana bisa dilakukan?

Stephanus Paulus L: Kita sudah memulainya. Apa 

yang sudah kita lakukan saat ini adalah kontrak 

pasar fisik emas. Orang terpikir hanya 10-15 ribu, 

oh gampang, kapan saja, di mana saja. Sekarang 

mereka sudah mulai berinvestasi dengan menabung 

emas dalam bentuk digital.

Buletin Bappebti: Bukan dalam bentuk fisik?

Stephanus Paulus L: Banyak orang berinvestasi 

dalam bentuk fisik itu membeli perhiasan emas. 

Contoh saat membeli kalung emas 10 gram seharga 

10 juta, besok dijual harganya tidak 10 juta. Paling 

sedikit dipotong 30 persen.  

Tapi kalau di pasar fisik, beli 10 gram seharga 10 

juta tidak dalam bentuk perhiasan, tapi emas digital. 

Nanti setahun kemudian di saat membutuhkan dana 

urgent saat emas dijual diharga 11 juta. Ini untung 

atau tidak?

Bursa juga memberikan alternatif investasi yang 

sangat terjangkau. Saya tidak punya data yang 

komplet bagaimana tingkat konsumtif masyarakat 

Indonesia. Tapi lebih tinggi itu tingkat konsumtif 

di masyarakat menengah ke bawah. Sebaliknya 

makin banyak masyarakat menengah ke atas yang 

menggunakan dana mereka untuk investasi

Jadi tidak bisa disalahkan orang kaya semakin kaya, 

karena mereka melek bagaimana cara berinvestasi 

yang tepat dan bermanfaat. Semangat inilah yang 

mesti didorong di masyarakat level menengah ke 

bawah. 

Saya punya prinsip tidak melihat pendapatan 

masyarakat rendah menengah atau pun tinggi. 

Semua orang harus punya perencanaan yang 

matang. 

Kebanyakan orang berpenghasilan rendah hanya 

memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan. 

Sisanya baru diinvestasikan melalui tabungan. 

Buletin Bappebti: Tapi bagaimana caranya kita 

bisa membalikkan keadaan investasi dulu sisanya 

baru untuk memenuhi kebutuhan?

Stephanus Paulus L: Kita harus melakukan 

kampanye besar-besaran dari semua sudut. Dari 

perbankan, pasar saham, pasar berjangka, asuransi 

dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memaksa karena 

itu keputusan dari masing-masing individu.

Contoh yang paling simpel, umroh itu bisa berangkat 

kapan saja. Kalau kita disiplin menabung, 10 tahun 

lagi saya akan umroh. 

Sepuluh tahun lagi kira-kira umroh berapa, katakan 

50 juta. Kalau 50 juta dibagi 5 tahun atau 60 bulan. 

Kurang lebih menabung ngga sampe satu juta per 

bulan. Tabunglah itu, insya Allah tahun ke enam 

anda langsung berangkat umroh. 

Tapi kalo nabungnya tidak disiplin bulan ini 100 ribu, 

bulan berikutnya 500 ribu, bulan depan kosong, 

kapan bisa terwujud? Jadi investasi itu butuh 

kedisplinan dan harus dipilih instrumen yang tepat 

dengan kemampuan dan apa tujuannya .

Buletin Bappebti: Lalu apakah bursa komoditi 

berjangka bisa menjawab itu?

Stephanus Paulus L: Pasti bisa, tapi untuk kalangan 

masyarakat di level tertentu. Sebab bursa berjangka 

tidak semua yang bisa masuk. Bukan tidak layak, 

tapi belum waktunya yang tepat.

Yang tadi misalnya bisa investasi hanya dengan 15 

ribu, ya memang bisa asal dengan disiplin.

Misalnya Anda punya penghasilan 5 juta, untuk 

investasi 1 juta. Ya tentu jangan semua investasi 

dicemplung di satu tempat. Ingat setiap investasi 

pasti ada risiko. Bisa dari satu juta, yang 50 

persennya ditabung, dan lain-lain.

lebih dari 9,5 juta lot. Target kami untuk dapat 

mencapai angka 12 juta lot volume transaksi sampai 

dengan akhir tahun ini.

Buletin Bappebti: Artinya awareness masyarakat 

juga sudah makin bagus ya?

Stephanus Paulus L: Sudah mulai aware meskipun 

belum maksimal, karena potensi di Indonesia masih 

begitu besar dan belum tergarap.

Buletin Bappebti: Kira-kira bagaimana 

gambarannya belum maksimalnya seperti apa?

Stephanus Paulus L: Coba anda bisa bayangkan 

penduduk Indonesia 280 juta, 65 persen adalah 

mereka yang berusia produktif. Itu sudah lebih 

dari 150 juta, nah sekarang nasabah di BBJ masih 

sedikit sekali. Jadi potensinya masih ada yang belum 

tergarap.

Inilah tugas kita mengedukasi dan melakukan 

sosialiasi tentang perdagangan berjangka komoditi 

agar terbangun awareness yang lebih tinggi lagi.

Buletin Bappebti: Artinya BBJ harus banyak 

mendorong pasar baru?

Stephanus Paulus L: Ingat, bursa tidak bisa berdiri 

sendiri. Anggota bursa juga berperan penting. 

Pemerintah turut mendukung dengan mengeluarkan 

regulasi yang tepat dan menyokong terciptanya 

sebuah pasar yang lebih luas serta menciptakan 

rasa aman bagi nasabah agar tercipta sebuah 

kepercayaan. Sehingga para investor tertarik tidak 

hanya dari Indonesia tetapi juga investor dari luar 

negeri.

Buletin Bappebti: Kalau dilihat dari 

perkembangannya bagaimana pertumbuhan 

investor dari dalam dan luar negeri?

Stephanus Paulus L: Investor luar negeri para 

stake holder luar negeri banyak sekali yang tertarik 

dalam industri perdagangan berjangka di Indonesia. 

Karena mereka melihat potensi atau peluang yang 

begitu besar. Potensi market yang tidak dimiliki oleh 

negara lain.

Anda ingat ada bonus demografi terbesar di dunia 

yang terjadi Indonesia, ditambah dengan resources 

yang begitu banyak, sumber alam yang begitu 

berlimpah di Indonesia. Semuanya berpotensi 

diciptakan kontrak-kontrak perdagangan berjangka.

Dengan sendirinya kontrak-kontrak komoditi 

perdagangan berjangka akan semakin beragam. 

Makanya saya katakan di awal, kita berusaha untuk 

memenuhi harapan dari pelaku pasar.

Buletin Bappebti: Kalau lihat dari perilaku 

kecenderungan nasabah berinvestasi ke mana di 

perdagangan berjangka komoditi?

Stephanus Paulus L: Begini, kita tidak bisa hanya 

melihat dari satu sektor. Investor memiliki tujuan 

yang berbeda-beda, ada yang jangka pendek 

dan seterusnya. kebutuhan investasi mereka juga 

berbeda-beda.

Misalnya saya mau menyekolahkan anak 5 tahun lagi 

masuk TK. Apa yang harus saya siapkan. Tentunya 

adalah edukasi. Bagaimana melihat edukasi, kita 

juga harus melihat kemampuan finansial dari orang 

ini. 

Dalam berinvestasi kita tidak bisa melihat 

kemampuan orang yang sudah makmur. Ini yang 

sedikit berbeda sudut pandang manusia. Investasi 

itu perlu dilakukan oleh setiap manusia yang ada 

di muka bumi ini. Tetapi caranya yang berbeda, 

instrumen apa yang digunakan untuk berinvestasi.

Indonesia punya potensi yang begitu besar, 

yang harus diubah adalah bagaimana caranya 

meningkatkan investasi dengan mengurangi 

konsumtivisme. Itu tantangan terbesarnya. Kita 

dikenal sebagai masyarakat konsumtif yang cukup 

tinggi tanpa melihat peluang investasi. Bahkan 

investasi terkadang diabaikan.

Buletin Bappebti: Tapi kan konsumsi memberi 

sumbangan terhadap pertumbuhan?

Stephanus Paulus L: Iya kalo anda koneksitas 

dengan apa yang kami lakukan harus ada sebuah 

portofolio yang harus dipikirkan. Itu yang harus 

menjadi tanggung jawab bersama dan harus 

dimanage secara baik dan dikelola secara matang 

oleh para investor.
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Helmi
Wartawan Pemerhat i 
Ekonomi

B eras merupakan salah satu komoditi pangan 

strategis, karena posisinya sebagai bahan pokok 

makanan rakyat. Kenaikan harga beras seringkali 

membuat ibu rumah tangga meradang, karena 

merekalah yang terdampak langsung dan merasakan 

bagaimana harus memutar otak mengatur pengeluaran 

belanja rumah tangga, supaya tetap cukup untuk 

mengenyangkan perut anak-anak dan suaminya. Daya 

tahan mental ibu-ibu ini kembali diuji menjelang akhir 

tahun 2022 ini. Harga beras terus merangkak naik, 

terutama dirasakan sejak adanya kenaikan BBM (bahan 

bakar minyak) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga komoditi 

beras mengalami kenaikan pada September 2022 

sebesar 2,56 persen. Kepala BPS (Badan Pusat 

Statistik) Margo Yuwono menyatakan beras di bulan 

September 2022 ada inflasi yang lebih disebabkan oleh 

pengaruh ongkos angkut dan upah harian kuli panggul. 

Nah, ongkos angkut tentu terkait dengan harga BBM, 

sementara upah harian kuli panggul juga terpaksa 

menyesuaikan karena mereka juga harus membeli beras 

yang lebih mahal.

Tercatat pada September 2022, rata-rata harga beras 

kualitas premium di penggilingan sebesar Rp10.252 

per kg, naik sebesar 3,55 persen dibandingkan Agustus, 

sedangkan beras kualitas medium di penggilingan 

sebesar Rp9.785 per kg atau naik sebesar 4,56 persen. 

BPS juga mencatat dari 1.760 transaksi penjualan 

gabah di 28 provinsi selama September 2022, tercatat 

B icara lada (piper nigrum), semua mata akan 

mengarah ke Indonesia. Sebab, lada mudah 

ditemukan di Indonesia yang menempati urutan kedua 

sebagai negara penghasil lada terbesar di dunia--

dengan kontribusi 13,70 persen atau rata-rata produksi 

86.301 ton.

Beberapa daerah penghasil lada terbesar yaitu provinsi 

Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 

Selatan. Produk lada asal Bangka Belitung sangat 

terkenal di pasaran dengan merek dagang Muntok 

White Pepper. Sementara Lampung dikenal sebagai 

penghasil lada hitam atau black pepper terbesar sejak 

zaman penjajahan Belanda dan Portugis. Hingga kini 

komoditas lada merupakan rempah-rempah yang jadi 

andalan Provinsi Lampung.

Sejalan dengan itu, meski produksinya masih kalah 

dari negara lain, luas lahan lada di Indonesia mencapai 

193.388 hektar di tahun 2020. Angka ini mencatatkan 

Indonesia sebagai negara dengan luas lahan lada 

terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 

89.153 ton di tahun 2021.

Lada Indonesia merupakan salah satu rempah yang 

banyak diminati oleh negara-negara di dunia. Ekspor 

lada kini terus digerakkan untuk memenuhi permintaan 

pasar dan meningkatkan devisa negara. Produk lada 

Indonesia sudah diekspor ke mancanegara seperti 

Singapura, Tiongkok, Belanda, Jepang hingga Amerika. 

Meskipun lahan lada Indonesia terbesar di dunia, 

namun kuantitas ekspor lada Indonesia masih di bawah 

Vietnam.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai 

ekspor lada putih Indonesia mencapai USD 92,68 juta 

atau Rp1,44 triliun pada 2021 (kurs Rp15.583/USD). 

Nilai itu kembali naik setelah mengalami penurunan di 

tahun sebelumnya. 

Kenaikannya tercatat mencapai 23,06 persen 

dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak USD 75,31 

juta. Meski demikian dari segi beratnya, volume ekspor 

lada putih menurun dari 24,78 ribu ton pada 2020 

menjadi 18,53 ribu ton pada 2021.

Melihat luasnya lahan perkebunan lada Indonesia, 

harusnya produksi dan nilai ekspor Indonesia jauh 

lebih besar. Namun kenyataannya, tidak demikian. 

Melihat kondisi ini, perlu adanya upaya perbaikan untuk 

mengembalikan pasar lada Indonesia.

Pengelolaan rempah di Indonesia khususnya lada 

perlu lebih mendapat perhatian serius agar mampu 

memberikan hasil yang merata dan meningkatkan 

produksi serta ekspor ke mancanegara. Pemerintah dan 

semua pemangku kepentingan harus bahu-membahu 

untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia 

seperti dulu kala. 

Indonesia selayaknya menjadi eksportir rempah terbesar 

di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rempah di 

Indonesia, khususnya lada.

Tak kalah penting harus ada upaya hilirisasi komoditas 

lada. Tidak hanya menjual lada utuh, tetapi lada bubuk 

dengan nilai tambah tinggi. Bantuan alat pengolahan 

juga telah pemerintah fasilitasi. Fasilitasi pemda juga 

perlu didorong, untuk mengatur distribusi dan tata niaga 

lada di sentra produksi. 

Dapat juga memanfaatkan fasilitasi Sistem Resi Gudang 

(SRG) dari Bappebti atau sistem tunda jual saat panen 

raya, stok melimpah dan harga belum remuneratif. Selain 

itu, peran penyuluhan dan penguatan kelembagaan 

petani melalui kemitraan usaha dengan industri, turut 

menjadi faktor penting dalam akselerasi pengembangan 

sosial ekonomi petani.

transaksi gabah kering panen (GKP) di tingkat petani 

Rp5.142 per kg atau naik 5,68 persen. Sedangkan di 

tingkat penggilingan harganya Rp5.264 per kg atau naik 

5,57 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang 

sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga gabah 

kering giling (GKG) di tingkat petani Rp5.802 per kg 

atau naik 5,58 persen, dan di tingkat penggilingan 

Rp5.916 per kg atau naik 5,37 persen. Jadi jelas 

bukan, naiknya harga beras di tingkat konsumen karena 

memang dari hulunya sudah mengalami kenaikan.

Kenaikan harga gabah tentu membuat petani senang, 

namun sebaliknya kenikan harga ini terasa menjadi 

tambahan beban bagi konsumen. Lalu bagaimana 

sikap pemerintah? Menghadapi hal ini Kementerian 

Perdagangan meminta masyarakat untuk tetap tenang, 

karena pemerintah akan memberikan subsidi selisih 

harga jual beras  sebesar Rp1.000 per kg-nya. Melalui 

Sekjen Kementerian Perdagangan Suhanto ditegaskan 

bahwa pemerintah punya yang namanya cadangan 

stabilisasi harga dan pasokan (CSHP) di mana apabila 

harga beras lebih tinggi dari HET (harga eceran 

tertinggi), Bulog akan turun tangan dan sisanya akan 

dibayar pemerintah. Maka, seyogyanya kita tetap tenang 

makan nasi, karena ada subsidi.

Tenang, Biar Harga 
Beras Naik, Tetaplah 
Makan Nasi Karena 
Ada Subsidi

Lada Perlu 
Perhatian Lebih 
Pemerintah
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Persiapan 
Jelang Ujian 
Wakil Pialang 
Berjangka (WPB) 
2022-2023

P ada tanggal 15 Agustus 2022 Bappebti 

mengeluarkan surat edaran nomor 209/Bappebti/

SE/08/2022 tentang tindak lanjut implementasi 

ketentuan hanya wakil pialang berjangka (WPB) yang 

berhak berhubungan langsung dengan nasabah dan 

calon nasabah. 

Surat Edaran Kepala Bappebti ini dimaksudkan untuk 

memberikan pedoman kepada Pialang Berjangka dan 

Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia 

(Aspebtindo) dalam mempersiapkan penyelenggaraan 

pelatihan kompetensi bagi calon peserta ujian WPB.

Isi Edarannya sendiri merupakan tindak lanjut 

implementasi Peraturan Bappebti Nomor 7 Surat 

Edaran Kepala Bappebti Nomor 209/BAPPEBTI/

SE/08/2022 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian 

Profesi Bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat 

Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 

Tahun 2022.  Di dalam surat edaran disebutkan bahwa 

Pialang Berjangka perlu melakukan langkah sebagai 

berikut: 

a)  Menyampaikan data dan informasi mencakup 

proses penerimaan Nasabah dan/atau pelaksanaan 

transaksi kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka 

Komoditi Indonesia (Aspebtindo).

b) Mempersiapkan pihak yang memenuhi persyaratan 

sebagai kandidat yang didaftarkan untuk mengikuti 

ujian profesi WPB dalam periode Tahun 2022-

2023, antara lain dengan melakukan:

Selengkapnya tentang surat edaran terkait dengan WPB ini dapat 
diakses melalui: 

https://bappebti.go.id/pbk/edaran_kepala_bappebti/detail/10842 

- pendataan internal terhadap kandidat yang 

didaftarkan, serta melaporkan nama yang 

didaftarkan kepada Aspebtindo.

- memberikan bimbingan dan/atau pendampingan 

kepada kandidat sebelum mengikuti pelatihan dan 

pelaksanaan ujian profesi WPB.

- memberikan dukungan moril dan/atau materil 

serta mendorong para kandidat untuk mengikuti 

pelatihan yang dipersyaratkan.

Sementara kepada Aspebtindo disebutkan perlu 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) mempersiapkan prasarana dan sarana yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelatihan 

bagi calon peserta ujian WPB.

b) menetapkan batas waktu penyampaian data 

dari Pialang Berjangka dalam rangka persiapan 

mengikuti pelatihan dan Ujian Profesi Wakil Pialang 

Berjangka dalam periode tahun 2022-2023.

c) merekapitulasi dan melaporkan kepada Bappebti 

tentang total pihak yang akan dipekerjakan oleh 

Pialang Berjangka.

d) menyelenggarakan pelatihan kompetensi di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi untuk periode 

Ujian WPB tahun 2022-2023. 
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