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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, pada penghujung bulan April 
2022 terbit Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2022 tentang 
Penataan Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. Keluarnya 
Perpres ini  menjadi pendorong dan penguat bagi Bappebti untuk meningkatkan 
pelaksanaan pasar lelang komoditas. 

Pasar lelang memang sangat dibutuhkan agar komoditas yang dihasilkan oleh 
berbagai kalangan, khususnya para petani di Indonesia bisa memperoleh harga 
terbaik dan distribusi pemasaran yang lebih luas. Perpres ini menjadi modal 
yang baik untuk memperkuat pelaksanaan PLK yang sudah berjalan selama ini. 
Terbitnya Perpres ini kami angkat dalam rubrik Berita Utama.

Dalam rubrik wawancara khusus kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan 
tentang upaya keras yang dilakukan pengelola gudang SRG yang juga terkena 
imbas akibat pandemi Covid-19. Manajer gudang SRG Cianjur, Jawa Barat, 
Nana Sukatna membeberkan pengalamannya bagaimana gudang SRG yang 
dikelolanya mengalami hantaman keras karena tidak ada komoditas yang masuk 
gudang untuk diresi-gudangkan. Dari pengalaman pahit tersebut ia memetik 
pelajaran pentingnya melakukan inovasi dan penyesuaian dengan kondisi yang 
terjadi di masyarakat.

Sementara itu pada rubrik Pasar Lelang tim redaksi menyampaikan 
perkembangan dari Sulawesi Utara dan Kepulauan Bangka Belitung yang mulai 
bergerak menyelengarakan pasar lelang untuk memasarkan komoditas pertanian 
yang dihasilkan daerah tersebut. Pada rubrik Resi Gudang komoditas Timah 
kembali menunjukkan geliatnya sebagai komoditas yang paling besar menyerap 
pembiayaan SRG. Dan di rubrik Regulasi ditegaskan kembali tentang kewajiban 
Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring untuk melaporkan posisi keuangan 
masing-masing institusi tersebut melalui e-reporting.

Selain tulisan di atas kami tetap setia menyajikan berbagai informasi lain 
berkaitan dengan aktivitas Bappebti lainnya dalam rubrik Agenda Foto, Aktualita, 
maupun Profil Komoditi dan English Corner.

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

28

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 6BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 62 3

B E R I T A  U T A M A



Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan 
Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang 
Komoditas (PLK) . Peraturan Pressiden Nomor 
75 Tahun 2022 ini memberi panduan dalam 
menata, membina, dan mengembangkan pasar 
lelang sehingga transaksi komoditas berjalan 
lebih transparan dan berkeadilan. 
Pasar lelang yang dikembangkan tidak 
hanya pasar spot, yakni pasar lelang dengan 
penyerahaan saat itu juga, tetapi juga pasar 
forward yang penyerahan barangnya dilakukan 
kemudian. Dengan pengembangan dua pola 
pasar lelang ini diharapkan perdagangan 
komoditas di Indonesia yang dikenal memiliki 
berbagai komoditas di banyak daerah akan 
berlangsung semakin baik. Selain itu pasar 
lelang komoditas juga bisa membuka akses 
pasar yang lebih luas dan lebih besar 
volumenya terutama pada para petani penghasil 
komoditas.

D i akhir bulan April 2022 berhembus angin segar 
dari arah istana Presiden di Jalan Merdeka Utara. 

Angin segar itu berupa kabar menggembirakan dengan 
keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 
2022 tentang Penataan Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Lelang Komoditas (PLK). 

Keluarnya keputusan ini tentu membuat Bappebti 
bergembira, karena dengan Perpres ini artinya ada 
penguatan dalam pelaksanaan pasar lelang komoditas 
yang sudah berjalan selama ini. Selain itu Perpres 
ini juga menjadi acuan untuk melakukan penataan, 
pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas 
pada tahap selanjutnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres, Pasar Lelang 
Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli 
dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas 
melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. 
Komoditas sendiri didefinisikan sebagai barang yang 
memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di 
pasar lelang komoditas.

Di dalam Perpres dijelaskan jenis pasar lelang 
komoditas terbagi dua, yakni pasar lelang spot dan 
pasar lelang forward. Pasar lelang Komoditas Spot 
(PLK Penyelesaian dengan Waktu Segera) adalah 
Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya sudah 
tersedia sebelum terjadinya transaksi sesuai standar 
mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual 
dan pembeli, dengan pembayaran pada hari terjadinya 
transaksi dan penyerahan komoditas segera setelah 
terjadinya transaksi sesuai kesepakatan.

Sedangkan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian 
dengan Waktu Kemudian (Pasar Lelang Forward) adalah 
Pasar Lelang yang komoditasnya belum tersedia pada 
saat terjadi transaksi, yang pembayaran dan penyerahan 
komoditasnya dilakukan pada waktu kemudian sesuai 
standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli.

Perpres 
Penguatan 
Pasar Lelang 
Komoditas

Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang diselenggarakan 
di bawah pengawasan Bappebti Kementerian 
Perdagangan sudah diselenggarakan sejak tahun 
2004 dan dimaksudkan untuk membantu para petani 
dalam memasarkan produknya. PLK bertujuan untuk 
menciptakan efisiensi dengan cara memangkas rantai 
pemasaran yang panjang. Melalui sistem lelang juga 
bisa diciptakan transparansi pembentukan harga guna 
menjadi harga referensi atau acuan, satu hal yang 
penting bagi petani atau produsen dan konsumen. 
Dengan pembentukan harga di pasar lelang, para petani 
dan produsen bisa memperoleh kepastian harga untuk 
menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan pola 
budi daya tanam selanjutnya. 

Lebih jauh PLK bisa mendorong petani lebih 
berkonsentrasi untuk meningkatkan produktivtas 
dan kualitas produksi mereka. Sedangkan industri 
pengolahan berkepentingan dengan pasar lelang 
dalam rangka memperoleh jaminan pasokan bahan 
baku sesuai kapasitas dan rencana produksi mereka. 
“Pasar lelang akan memperpendek jalur distribusi, 
misalnya, dari yang tadinya 5-6 jalur menjadi hanya 
3 atau 4 jalur. Dengan memotong jalur distribusi 
tersebut maka mekanisme pasar menjadi lebih efisien 
dimana produsen.  Petani, misalnya, akan menerima 
harga yang lebih tinggi sehingga mereka lebih untung. 
Sementara bagi pembeli dengan makin pendeknya 
jalur distribusi, harga yang mereka bayar menjadi lebih 
murah,” ujar Widiastuti, Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar 
Lelang Komoditas (PLK) Bappebti.

Widiastuti

Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengawasan SRG dan PLK
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a. Memberikan asistensi, bimbingan teknis, 
dan pelatihan sumber daya manusia kepada 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

b. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 
masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan 
kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas.

c. Memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha 
terkait.

PENGEMBANGAN
Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dilakukan 
oleh Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur (Pasal 
32), berupa pengembangan lebih lanjut bentuk-bentuk 
mekanisme Pasar Lelang Komoditas, meliputi: 

a. Membangun sinergitas kebijakan dan program kerja  
antar kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah 
Pusat dan organisasi perangkat daerah/ lembaga 
teknis daerah terkait di tingkat pemerintah daerah. 

b. Mengembangkan Komoditas yang ditransaksikan di 
Pasar Lelang Komoditas. 

c. Membangun sinergitas penyelenggaraan Pasar 
Lelang Komoditas dengan sistem resi gudang antara 
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan/ atau

d. Memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, 
kecil, untuk menengah, koperasi, serta kelompok 
usaha pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.

Perpres ini juga menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tata cara pengembangan Pasar 
Lelang Komoditas diatur dengan Peraturan Menteri 
(Permen) setelah berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 
(Kemendagri).

Kembali ke Perpres nomor 75 tahun 2022 disebutkan 
dalam Pasal 3, bahwa lingkup pengaturan Pasar Lelang 
Komoditas (PLK) meliputi 3 hal, yakni:

a. Penataan Pasar lelang Komoditas

b. Pembinaan Pasar lelang Komoditas

c. Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

PENATAAN
Penataan PLK meliputi penataan pasar lelang spot 
(penyerahan waktu segera) dan pasar lelang forward 
(penyelesaian dengan waktu kemudian). Dibandingkan 
dengan konten lainnya, penjelasan mengenai Penataan 
PLK ini mendapat porsi paling banyak, mulai dari pasal 
4 hingga pasal 29. 

Penjelasan diberikan mulai penyelenggaraan pasar 
lelang spot dan forward. Dijelaskan pada penataan pasar 
lelang spot bahwa komoditas yang ditransaksikan harus 
memiliki standar. Perlunya komoditas dikembangkan 
melalui PLK ini dengan tujuan untuk memberi kepastian 
pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas 
harga.

Tentang penyelenggara PLK Spot, disebutkan dalam 
pasal 4 bahwa PLK Spot dilakukan oleh badan usaha 
milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), 
koperasi, atau perseroan terbatas (PT). Penyelenggara 
PLK Spot harus memenuhi berbagai persyaratan, 
antara lain sarana penyimpanan komoditas, mekanisme 
pengujian mutu dan memiliki mekanisme penjaminan 
untuk pelaksanaan pasar lelang spot (sebagaimana 
dikatakan dalam pasal 5).

Selain melalui pasar lelang spot, komoditas juga 
dipasarkan melalui mekanisme pasar lelang forward 

(PLK dengan penyelesaian waktu kemudian). 
Komoditas yang ditransaksikan pada lelang forward ini 
selain memiliki standar mutu, juga harus diusulkan oleh 
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/
atau asosiasi. Sementara mengenai Penyelenggara 
Pasar Lelang Komoditas Forward adalah sama seperti 
pada lelang spot, yakni  dilakukan oleh BUMN, BUMD, 
koperasi atau PT (Perseroan Terbatas).

Agar penyelenggaraan pasar lelang komoditas ini 
berjalan aman dan nyaman bagi para pelakunya 
maka diperlukan juga hadirnya lembaga penjamin.  
Sebagaimana dijelaskan pada pasal 15, Lembaga 
Penjamin dalam penyelenggaraan PLK Forward memiliki 
kewajiban, antara lain:

a. Menyimpan dana yang diterima dari anggota 
Lembaga Penjamin dalam rekening khusus untuk 
kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi di 
Pasar Lelang Forward.

b. Menjamin transaksi Pasar Lelang Forward dan 
kegagalan anggotanya dalam memenuhi kewajiban 
kepada Anggota lembaga Penjamin lainnya.

c. Menjamin kerahasiaan data dan informasi keuangan 
Anggota Lembaga Penjamin, kecuali dalam rangka 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

d. Melakukan dokumentasi dan menyimpan data yang 
berkaitan dengan kegiatan Lembaga Penjamin.

e. Membuat, memelihara, dan menyimpan catatan 
transaksi penjaminan Pasar Lelang Forward.

Lalu apakah penyelenggara pasar lelang spot harus 
terpisah dengan lelang forward? Pasal 18 Perpres 
menyatakan bahwa Penyelenggara PLK Spot dapat 
melakukan kegiatan PLK Forward, begitu pula sebaliknya, 
Penyelenggara PLK Forward dapat melakukan kegiatan 

PLK Spot. Semua itu bisa dilakukan setelah mendapat 
izin dari Menteri Perdagangan. 

Mengenai teknis penyelenggaraan disebutkan pada 
Pasal 19 bahwa mekanisme pasar lelang bisa dilakukan 
secara tatap muka langsung. Bisa juga penjual atau 
pembeli mewakilkan kepada Penyelenggara Pasar 
Lelang Komoditas untuk melakukan transaksi, atau bisa 
juga transaksi dilaksanakan secara online (daring).

PEMBINAAN
Mengenai Pembinaan Pasar Lelang Komoditas 
dijelaskan pada Pasal 30, dikatakan bahwa:

1. Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur melakukan 
pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

2. Pembinaan Pasar Lelang Komoditas yang diakukan 
oleh Menteri, meliputi beberapa hal berikut: 

a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

b. Memberikan persetujuan atas peraturan dan tata 
tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas 
beserta perubahannya.

c. Memberikan persetujuan atas peraturan dan tata 
tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang 
Forward beserta perubahannya.

d. Melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara 
Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin. 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan 
Lembaga Penjamin.

3. Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas yang 
dilakukan oleh Menteri bersama-sama Gubernur, 
meliputi kegiatan:
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Kehadiran Perpres nomor 75 tahun 2022 tentang 
Penataan Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
Lelang Komoditas (PLK) ini akan memberi semangat 
dan menjadi panduan untuk pengembangan lebih lanjut 
tentang pasar lelang komoditas.

Penyelenggaraan pasar lelang komoditas sendiri 
sudah berjalan di berbagai daerah, tersebar mulai 
Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. 
Seluruhnya terdapat 24 penyelenggara pasar lelang, 
yakni 11 diselenggarakan oleh instansi daerah yang 
membidangi perdagangan, 6 daerah yang sudah 
melakukan revitalisasi PLK dan 7 penyelenggara 
lelang swasta. Ketujuh perusahaan swasta yang sudah 
menjadi penyelenggara PLK adalah PT Meukat Komuditi 
Gayo, PT iPasar Indonesia, PT Pasar Komoditi Jakarta, 
PT Bahtera Komoditi Indonesia, PT Asia Commodity 
Marketplace, PT Pos Indonesia dan Asia Pacific 
Commodity Market. Penyelenggaraan pasar lelang 
juga melibatkan dua lembaga kliring, yaitu PT Kliring 
Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Asia Commodity 
Clearing House (ACCH). 

Ke depan Bappebti melihat penyelenggaraan Pasar 
Lelang Komoditas akan semakin berkembang dengan 
makin banyak pemerintah daerah (Pemda) yang terlibat 
dan mendorong masyarakat petani dan produsen untuk 
mengikuti pasar lelang ini. Pada 19 April 2022, misalnya, 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi 
Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 
Bappebti, Widiastuti, menyerahkan surat keputusan 
kepada Kepala Disperindag Provinsi Bangka Belitung, 
Tarmin AB, di Pangkalpinang. Langkah ini untuk 

Menyadari pentingnya mengembangkan pasar lelang 
komoditas, Bappebti terus giat melakukan literasi 
dan edukasi. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai 
cara, dari mulai tatap muka secara langsung maupun 
menggunakan media. Dalam berbagai kesempatan 
Bappebti memanfaatkan teknologi Zoom Meeting 
dalam melaksanakan edukasi. Pemanfaatan teknologi 
berbasis internet ini masif dilakukan ketika pandemi 
Covid-19 mulai merebak tahun 2020. “Edukasi melalui 
zoom sangat membantu karena bisa menjangkau 
peserta yang lebih luas dan lebih tersebar, tapi dengan 
biaya yang lebih efisien. Cara ini akan kami lanjutkan 
walaupun nanti kondisi kesehatan masyarakat sudah 
normal kembali,” kata Tuti Prahastuti, Sekretaris 
Bappebti.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bappebti 
Kementerian Perdagangan merupakan langkah 
nyata menjawab tantangan dalam pengembangan 
perdagangan komoditas, khususnya komoditas 
pertanian. Seperti dikatakan Ketua Koperasi Pasar 
Lelang Jawa Barat (PLJB) Ronnie S. Natawidjaja, 
yang juga seorang dosen di Fakultas Pertanian 
Universitas Pajajaran (Unpad), yang mengungkapkan 
bagi Indonesia pasar lelang komoditas merupakan 
hal yang wajib dikembangkan. “Karena dampak pasar 
lelang ini sangat terasa pada stabilnya pasar komoditas, 
terutama yang dilakukan melalui lelang forward. 
Biasanya petani itu menunggu waktu panen tiba 
dengan harapan harga akan bagus, sementara yang 
seringkali terjadi pada saat panen harga malah turun. 

menjawab kebutuhan Bangka Belitung sebagai daerah 
penghasil utama lada. Dalam acara serah terima surat 
keputusan PLK, Tarmin mengungkapkan bahwa selama ini 
pengelolaan perdagangan komoditas lada yang menjadi 
andalan Bangka Belitung belum menguntungkan semua 
pihak. Dengan adanya pasar lelang komoditas ia yakin 
akan banyak hasil yang diperoleh, karena para pelaku 
usaha dan petani mendapatkan jaminan harga yang 
lebih layak dan stabil. “Untuk itu kami mengajak para 
petani dan pelaku usaha komoditas bisa memanfaatkan 
peluang ini dan tidak lagi bergantung pada tengkulak 
sehingga ke depan menjadi tuan rumah sendiri dalam 
soal perdagangan,” ujar Tarmin.

Selain memberikan izin penyelenggaraan lebih banyak 
supaya penyelenggaraan PLK lebih luas, secara 
sistem Bappebti juga mengembangkan aplikasi Pasar 
Lelang Terpadu. Melalui aplikasi yang dapat diunduh 
di Google Play ini peserta lelang bisa mengikuti lelang 
secara online, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya 
transportasi untuk datang ke lokasi pelelangan. Dengan 
demikian proses lelang bisa berjalan lebih efisien dan 
efektif serta mengikuti tuntutan perkembangan pasar.

Pengembangan Pasar Lelang Komoditi sejauh 
ini dilakukan melalui dana dekon (dekonsentrasi) 
yang disalurkan kepada Pemda-pemda. “Ke depan 
penyelenggaraan pasar lelang komoditi ini harus 
dialihkan ke swasta. Tantangan yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan pasar lelang ini adalah kepastian 
terjadinya transaksi. Jika tidak ada kepastian transaksi 
maka semua pihak menjadi rugi,” kata Widiastuti Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK. 

Nah, dengan sistem lelang forward, para petani sudah 
dapat kesepakatan harga jualnya. Selanjutnya mereka 
tinggal fokus menjaga mutu dan jumlah produksinya 
sampai saatnya panen tiba,” ujar Ronnie. Contoh 
seperti ini sudah berjalan pada komoditas kopi untuk 
pasar internasional. 

Bappebti akan terus mendorong pelaksanaan pasar 
lelang komoditas ini menjadi lebih baik dan lebih 
berkembang. Dengan keluarnya Perpres nomor 
75 tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK) ini 
diharapkan akan memberi semangat dan penguatan 
pelaksanaan pasar lelang, dan juga lebih meyakinkan 
para petani dan pelaku usaha di berbagai daerah untuk 
ikut serta dalam pasar lelang komoditas.

Acara Sosia l isas i  Pelaku 
Usaha Pasar Lelang Komoditas 
di  Prov ins i  Kepulauan 
Bangka Bel i tung
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A nak-anak yang tumbuh sebelum tahun 1980-an dan 
suka pergi mancing ikan tentu tahu tentang timah. 

Itu logam putih yang dipanaskan kemudian dicetak 
menggunakan daun pisang dan diberi lidi di tengahnya 
supaya timah yang tercetak nantinya ada lubang di 
bagian tengah untuk dimasukkan tali pancingnya. Timah 
berbentuk kerucut itu jadi pemberat pancing sehingga 
umpan ikan di kailnya tetap tenggelam di bawah 
permukaan dan menarik ikan untuk memakannya.

Itulah kegunaan sederhana yang biasa memanfaatkan 
timah saat liburan sekolah tiba. Kini alat pancing sudah 
jauh lebih modern dan pemberat timah sudah jarang 
dicetak oleh anak-anak pemancing. Sementara kaum 
ibu dahulu lebih mengenal timah sebagai bahan untuk 
menyolder ketel atau panci yang bocor.

Ada banyak kegunaan timah dalam kehidupan sehari-
hari, di antaranya untuk industri pembuatan alumunium 
foil, bahan pelapis kaleng, bahkan untuk bahan dalam 
pembuatan gigi palsu dan berbagai komponen dalam 
industri mobil dan elektronika. Begitu banyak kegunaan 
timah dalam kehidupan kita, dan Indonesia bersyukur 
karena timah merupakan salah satu komoditas utama 
yang dihasilkan wilayah Bangka dan Belitung.

Sejarah mencatat di Indonesia timah sudah ditambang 
sejak zaman penjajahan Belanda dulu dan hingga kini 
timah tetap eksis. Indonesia bahkan menjadi salah satu 
penghasil utama timah dan penentu pasar timah dunia. 
Pemerintah melalui Bappebti Kementerian Perdagangan 
juga memasukkan timaah dalam komoditas Sistem Resi 
Gudang (SRG).  

Baru-baru ini PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 
sebagai pusat registrasi resi gudang mengeluarkan 
rilis yang mengungkapkan data pembiayaan resi 
gudang pada kuartal I 2022 mencapai Rp 278 
miliar. Angka ini tumbuh 1.283 persen (hampir 13 
kali lipat) dibanding periode yang sama di tahun 
2021 nilainya hanya sebesar Rp 20,1 miliar. Direktur 
Utama KBI, Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, 
komoditas yang paling mendominasi pada tiga 
bulan pertama tahun 2022 adalah resi gudang 
timah, dengan jumlah registrasi mencapai 92 RG 
dengan volume 463.125 kg senilai Rp 265 miliar. 
“Dari sisi pembiayaan, resi gudang timah di kuartal 
I 2022 ini mencapai Rp 176 miliar,” kata Fajar 
melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/4). Baru 
setelah itu ayam karkas beku, gabah, beras, rumput 
laut dan ikan.

Menurut Fajar dominasi komoditas timah merupakan 
hal yang positif. Dalam perdagangan timah, SRG 
memberikan fasilitas pembiayaan khususnya bagi 
para eksportir timah. Dengan memasukkan timah 
dalam SRG para eksportir bisa memperoleh 
pinjaman dana dari bank sementara sambil 
menunggu harga timah menjadi lebih baik. Hal ini 
dilakukan karena produksi timah berlangsung setiap 
hari, sedangkan pengiriman ekspor bergantung 
terhadap transportasi kapal laut yang hanya 
merapat di pelabuhan pada waktu-waktu tertentu. 
Dengan disimpan di gudang SRG produksi timah 
dapat berjalan terus tanpa terganggu likuiditas 

pembiayaan. “Tahun 2022 ini, KBI memproyeksikan 
pembiayaan resi gudang mencapai Rp 500 miliar. 
“Kami proyeksikan, ke depan pemanfaatan resi gudang 
terus tumbuh,” kata Fajar penuh optimisme.

Sebelumnya, pada tahun 2020 PT Kliring Berjangka 
Indonesia Persero (KBI) telah menjalin kerja sama 
dengan PT Timah Tbk (TINS) dalam memanfaatkan 
Sistem Resi Gudang (SRG). Langkah strategis ini 
ditujukan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan stok 
dan harga komoditas timah batangan.

Fajar Wibhiyadi mengungkapkan bahwa kerja sama 
dengan PT Timah dalam memanfaatkan SRG diharapkan 
dapat mendorong harga timah ke depannya menjadi 
semakin baik. Pasalnya Indonesia memiliki potensi 
yang besar di komoditas timah, sehingga diharapkan 
Indonesia juga bisa turut menentukan harga timah dunia. 
“Dengan kerjasama ini, KBI akan melakukan pembelian 
dan penjualan kembali dengan jaminan surat berharga 
berupa Resi Gudang milik PT Timah Tbk,” kata Fajar 
Wibhiyadi. “Khusus mengenai komoditas timah 
batangan, kami optimistis ke depan sistem resi gudang 
ini akan lebih berkembang,” tambahnya.

Optimisme ini terbukti benar dengan pemanfaatan SRG 
komoditas timah yang mencapai nilai yang bagus. Jika 
kita mencermati grafik pergerakan harga timah dunia, 
sejak tahun 2020 cenderung naik terus hingga awal 
2022.  Kenaikan harga tersebut disebabkan suplai 
timah dunia mengalami penurunan akibat pengaruh 
pandemi Covid-19. Tahun 2021 produksi timah mulai 

meningkat lagi dengan kenaikan 11 persen, menurut 
Asosiasi Timah Internasional (ITA) menjadi 378.400 ton, 
namun permintaan dunia tetap tinggi sehingga harganya 
terus meningkat. Harga tertinggi mencapai USD4.800/
ton pada 8 Maret 2022 lalu, kemudian melandai sampai 
pada kisaran USD4.100-4.500/ton. Pasokan timah 
dunia didominasi oleh perusahaan besar dari China, 
Indonesia, Malaysia, Peru, dan Bolivia.

Selanjutnya Fajar menambahkan dengan adanya 
kerjasama strategis ini antara PT KBI dan PT Timah, 
akan menjadikan awal masuknya investor potensial 
lainnya untuk turut serta dalam skema pembelian dan 
penjualan kembali dengan jaminan surat berharga 
berupa Resi Gudang. “Kerjasama dengan PT Timah 
(Persero) Tbk ini merupakan pilot project pertama, dan 
ke depan kami optimis, akan ada investor lain yang 
akan ikut memanfaatkan sistem resi gudang timah ini. 
Adapun investor tersebut tidak menutup kemungkinan 
berasal dari industri keuangan, perbankan atau bahkan 
lembaga keuangan lainnya,” pungkasnya.

Timah Menjadi 
Komoditas SRG 
Andalan
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T ahun 2022 ini para petani di Sulawesi Utara 
(Sulut) didorong untuk memanfaatkan pasar lelang 

komoditas (PLK). Pemerintah melalui Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag) Sulut mengharapkan 
para petani benar-benar memanfaatkan kegiatan pasar 
lelang komoditi agro (PLKA) yang diselenggarakan.  
“Kami harap petani dapat memanfaatkan ajang PLKA 
ini, karena produk yang dicari adalah hasil pertanian 
dan perkebunan,” kata Kadisperindag Sulut, Edwin 
Kindangen, di Manado, Jumat (8/4).

Edwin Kindangen mengungkapkan pada pelaksanaan 
PLK tahap pertama komoditas yang berhasil 
ditransaksikan yakni jagung sebanyak 40 ton dan buah 
salak sebanyak 5 ton. Transaksi ini menandakan hasil 
pertanian dan perkebunan sangat dicari dan Sulut belum 
bisa memenuhi keseluruhan karena permintaannya yang 
tinggi. Edwin menambahkan pembeli dalam pasar lelang 
mencari komoditas jagung, kopra, arang tempurung 
kelapa, beras, gabah, pala, cengkih, hasil perikanan 
dan produk pangan hasil olahan industri rumah tangga.  
Rencananya, sepanjang tahun 2022 Disperindag Sulut 
akan menggelar pasar lelang komoditas agro sebanyak 
8 kali.  Pemerintah, akan berupaya memfasilitasi pasar 
semua produk pertanian, perikanan, perkebunan 
maupun hasil olahan pelaku usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM).

Sementara itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan 
Pasar Lelang Komoditas (PLK) Bappebti, Widiastuti, 
menyerahkan Sertifikat dan Surat Keputusan nomor 
01/ Bappebti tahun 2022 tentang penyelenggara pasar 
lelang komoditas kepada Tarmin selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, Selasa (19/4). Penyerahan dilakukan 
di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Bangka 
Belitung dalam acara Sosialisasi Pasar Lelang 
Komoditas. Kepala Dinas Tarmin menyatakan terima 
kasihnya dan bersyukur karena provinsi Babel sudah 
mendapatkan persetujuan dari Bappebti untuk 
menyelenggarakan pasar lelang komoditas. Bangka 
Belitung selama ini dikenal sebagai penghasil komoditas 
lada.

Mengenai perkembangan PLK, Pemeriksa Perdagangan 
Berjangka Komoditi Ahli Utama Bappebti, Nusa Eka, 
mengungkapkan pasar lelang yang dikembangkan 
saat ini diharapkan dapat menjadi sarana pemasaran 
komoditas yang efisien dan berperan dalam 
pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. 
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas (PLK), katanya, 
dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara 
langsung pembeli dengan penjual dalam upaya 
memperpendek mata rantai perdagangan dengan 
harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional 
yang efektif dan efisien. “Manfaat lain dari adanya PLK 
adalah petani dapat melakukan perencanaan pola 
tanam yang lebih baik serta mendorong produsen/
petani untuk berproduksi secara lebih baik untuk 
menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya 
saing, dan memiliki harga yang kompetitif sehingga 
pada akhirnya produsen/petani dapat meningkatkan 
pendapatannya,” ujar Nusa Eka. 

Lebih jauh Nusa Eka menjelaskan, harga yang terbentuk 
pada pelaksanaan pasar lelang dapat digunakan 
sebagai harga acuan (price reference) pada pasar spot 
maupun penetapan nilai komoditas dalam Sistem Resi 
Gudang (SRG). Konektivitas pasar lelang dengan SRG 
ini sangat penting karena membuka peluang terjadinya 
pergerakan komoditas yang disimpan dalam gudang-
gudang SRG untuk pasar yang lebih luas melalui pasar 
lelang. 

Pada periode 2021, nilai transaksi pada Pasar Lelang 
Komoditas (PLK) tercatat sebesar Rp85,5 miliar atau 
meningkat signifikan 401,69 persen dibandingkan tahun 
2020 yang tercatat hanya Rp17 miliar. Selain itu selama 
2021 partisipasi peserta lelang tercatat mencapai 1.666 
peserta pelaku usaha atau meningkat lebih dari dua kali 
lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini 
disebabkan bertambahnya frekuensi penyelenggaraan 
PLK serta daerah yang menyelenggarakan pasar lelang.

Nusa Eka juga menambahkan pasar lelang akan 
lebih menggeliat lagi dengan terbentuknya sistem 
informasi Sistem Resi Gudang (SRG). Melalui 
penerapan teknologi informasi (industrI 4.0) pada 
SRG, maka seluruh komoditas yang disimpan di 
gudang tercatat secara online dan realtime, sehingga 
pemerintah dapat mengetahui ketersediaan pasokan 
dan sebaran komoditas khususnya pangan. Dengan 
adanya interkoneksi antara SRG dan PLK ini maka 
penyelenggaraan pasar lelang akan lebih lancar karena 
pasokan komoditas yang tersedia di gudang SRG 
dapat diketahui secara pasti.

Pasar Lelang 
Komoditas Yang 
Menggeliat Dua 
Kali Lipat
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Bappebti Terima 
Kunjungan Kerja 
Aspebtindo

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko didampingi 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Tirta 
Karma Senjaya, menerima kunjungan kerja Dewan Pengawas 
dan Pengurus Aspebtindo di gedung Bappebti, Jakarta, 
Rabu (27/04).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Aspebtindo 
Udi Margo Utomo memaparkan program kerja yang sudah 
dilakukan dan langkah-langkah Aspebtindo ke depannya.  
Plt Kepala Bappebti meminta agar Aspebtindo lebih gencar 
melakukaan edukasi dan literasi di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) sehingga diharapkan kepercayaan 
masyarakat dan citra terhadap industri PBK bisa lebih 
meningkat. F
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Mendag Lepas Ekspor 
Kelapa Parut Kering 
ke Bulgaria

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Duta 
Besar RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, 
Iwan Bogananta, melakukan pelepasan ekspor perdana 
produk kelapa parut kering (high fat dessicated coconut) 
PT Sasa Inti ke Bulgaria di Cikarang, Jawa Barat, Jumat 
(8/4).

Mendag menyatakan ekspor ini menjadi suatu 
kebanggaan, karena merupakan bentuk terobosan pelaku 
usaha Indonesia untuk menembus pasar nontradisional. 
Ekspor komoditas ini diperkirakan memiliki nilai potensial 
USD1,5 juta hingga akhir 2022 dengan estimasi ekspor 
600 hingga 1.000 ton.

Tahun 2021 ekspor kelapa parut kering Indonesia ke 
Bulgaria mencapai nilai USD198 ribu. Indonesia berada 
di urutan ketiga eksportir kelapa parut ke Bulgaria. 
Sementara itu pada periode yang sama ekspor kelapa 
parut kering Indonesia ke dunia mencapai USD234,67 
juta. Lima negara tujuan ekspor kelapa parut Indonesia 
terbesar adalah Jerman, Rusia, Singapura, Belanda, dan 
Mesir.

Harga dan Ketersediaan 
Bahan Pokok Aman 
Jelan Lebaran

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Kepala 
Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan serta Wakil Wali 
Kota Tangerang Sachrudin memantau harga dan pasokan 
barang kebutuhan (bapok) di Pasar Anyar Tangerang, 
Banten, Kamis (21/4).

Mendag menegaskan harga dan pasokan bapok di Pasar 
Anyar relatif stabil. Mendag menambahkan bahwa pasokan 
bapok tersedia dengan harga yang baik, bahkan beberapa 
harga komoditas di bawah rata-rata nasional. Mendag 
berharap agar kondisi ini dapat dipertahankan sehingga 
masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan menyambut 
Idul fitri dengan tenang.

Selanjutnya Kemendag akan terus berkoordinasi dengan 
kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk 
memastikan harga dan pasokan bapok terjaga.

Sosialisasi Pasar 
Lelang Komoditas di 
Bangka Belitung

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem 
Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 
Widiastuti menghadiri kegiatan sosialisasi Pasar Lelang 
Komoditas yang diselenggarakan di Gedung Mahligai 
Rumah Dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Selasa (19/4).

Dalam acara ini Kabiro Widiastuti juga menyerahkan 
persetujuan penyelenggara lelang kepada Koperasi Petani 
Lada Bangka Belitung yang akan menyelenggarakan PLK 
Lada di Bangka Belitung. Kegiatan dihadiri para pelaku 
usaha serta aparat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Rapat Dengar Pendapat 

Mendag Dengan Calon 
Pedagang Aset Kripto

Menteri Perdagangan M Lutfi memimpin rapat 
pembahasan perdagangan aset kripto dengan asosiasi 
dan para calon pedagang aset kripto yang sudah terdaftar 
di Bappebti, Senin (18/4).  Rapat yang belangsung 
di kantor Kemendag Jalan Ridwan Rais, Jakarta, ini 
merupakan rapat dengar pendapat membahas tentang 
perkembangan perdagangan aset kripto saat ini di 
Indonesia.

Kepada para peserta Mendag M Lutfi menyatakan akan 
mendukung terbentuknya ekosistem perdagangan aset 
kripto yang adil dan transparan di Indonesia. 
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Teliti Sebelum 
Berinvestasi di 
Perdagangan 
Berjangka Komoditi

izin Bappebti. Juga  untuk  memberikan 
kepastian hukum bagi  masyarakat dan 
pelaku usaha di bidang PBK, sebab 
berinvestasi di perdagangan berjangka 
yang tidak memiliki izin dari Bappebti 
sangat  berisiko dan jika terjadi 
masalah akan sulit menyelesaikannya. 
Bappebti selaku regulator tidak  
dapat memfasilitasi investor dalam  
melakukan mediasi apabila terjadi  
perselisihan (dispute) antara investor  
dengan entitas tak berizin tersebut. 
“Entitas tersebut juga tidak memiliki  
kantor perwakilan di Indonesia. 
Apabila investor merasa dirugikan, 
tidak ada pihak yang dapat diminta 
untuk bertanggung jawab. Sementara 
keberadaannya di luar negeri 
juga belum tentu dapat dipastikan   
legalitasnya. Jika itu terjadi perlu  biaya 
yang tidak sedikit dalam penyelesaian 
perselisihannya,” ujar Aldison. 

Untuk itu kepada masyarakat  yang 
akan berinvestasi Aldison menghimbau 
untuk mengecek legalitas pialang 
terlebih dahuli, kemudian mempelajari 
latar belakang perusahaan dan 
informasi lain tentang perdagangan 
berjangka komoditi dengan mengakses 
website resmi Bappebti di https://
www.bappebti.go.id.

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  terus 
mengawasi dan melakukan pemantauan 
pergerakan pialang yang melakukan 
penawaran trading berjangka, 
termasuk yang menggunakan website 
ataupun media sosial. Selama tiga 
bulan terakhir, Januari-Maret 2022, 
Bappebti telah memblokir 218 
domain  situs  web  entitas di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK). Pemblokiran dilakukan  bekerja  
sama dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo).

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Bapebti, 
Aldison, mengungkapkan setiap  pihak 
yang melakukan kegiatan perdagangan 
berjangka di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) wajib 
memiliki  izin  dari  Bappebti  serta 
tunduk dan patuh pada ketentuan 
peraturan  perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. “Meskipun ada 
yang mengaku memiliki legalitas dari   
regulator luar negeri, namun untuk 
melakukan penawaran di bidang  PBK 
di Indonesia tetap wajib memiliki izin 
dari Bappebti,” tegas Aldison.

Tindakan pemblokiran dilakukan 
sebagai langkah pencegahan 
(preventif) terhadap kemungkinan 
adanya kerugian masyarakat yang   
diakibatkan kegiatan pialang PBK tanpa 

Soal Minyak Goreng: 
Untuk Kepentingan 
Rakyat Adalah Paling 
Utama

Mendag Tunjuk Plt 
Dirjen Daglu dan Plt 
Kepala Bappebti

Kementerian Perdagangan melarang 
sementara ekspor bahan baku dan 
produk minyak goreng ke luar negeri. 
Larangan sementara tersebut tertuang 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Larangan Sementara Ekspor Crude 
Palm Oil (CPO), Refined, Bleached 
And Deodorized Palm Oil, Refined, 
Bleached And Deodorized Palm Olein, 
Dan Used Cooking Oil. Permendag ini 
mulai berlaku pada 28 April 2022 dan 
berlaku hingga kebutuhan dalam negeri 
telah terpenuhi serta harga minyak 
goreng curah mencapai Rp14.000/liter.

“Menindaklanjuti arahan Presiden, kami 
kembali menegaskan bahwa prioritas 
utama pemerintah saat ini adalah 
memastikan ketersediaan minyak 
goreng dengan harga terjangkau  
untuk seluruh masyarakat Indonesia. 
Keputusan ini diambil dengan sangat 
seksama, serta memperhatikan 
perkembangan hari demi hari situasi 
ketersediaan minyak goreng curah 
untuk masyarakat. Tentu akan ada  
dampak dari kebijakan ini, namun  sekali 
lagi saya tegaskan bahwa  kepentingan 
rakyat adalah yang paling utama,” tegas 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Larangan ini berlaku untuk seluruh  
daerah pabean di Indonesia, dan juga 
dari kawasan perdagangan bebas  
dan pelabuhan bebas (KPBPB),  yaitu 
Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. 
“Namun, bagi para eksportir yang 
telah mendapatkan nomor pendaftaran 

pemberitahuan pabean ekspor paling 
lambat 27 April 2022, tetap dapat 
melaksanakan ekspor,” kata Mendag 
Lutfi.

Mendag Lutfi menegaskan, eksportir 
yang melanggar ketentuan ini 
akan dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. “Saya pastikan pemerintah 
bersama-sama dengan Kepolisian 
dan aparat penegak hukum lainnya 
akan memantau seluruh pelaksanaan 
kebijakan ini,” tandas Mendag Lutfi.

Mendag menyebutkan kebijakan  
ini akan dievaluasi secara periodik  
melalui rapat koordinasi di tingkat  
Kementerian Koordinator (Menko) 
Bidang Perekonomian setiap  bulan 
atau sewaktu-waktu bila diperlukan. 
“Larangan sementara ekspor ini 
merupakan upaya untuk mendorong 
ketersediaan bahan baku, juga 
pasokan minyak goreng di dalam 
negeri dan menurunkan  harga minyak 
goreng ke harga  keterjangkauan. 
Saya harap kita semua  dapat 
memahami urgensi dari kebijakan ini 
dan bergotong royong serta bekerja 
sama demi seluruh rakyat Indonesia,” 
tutup Mendag Lutfi.

Suhanto menegaskan, kegiatan 
di Kementerian Perdagangan 
tetap berjalan normal. “Kami tetap 
melakukan tugas dan fungsi yang 
menjadi tanggung jawab kami dan 
kami pastikan kegiatan hari ini dan 
hari-hari mendatang berjalan normal, 
baik di bidang pelayanan perizinan 
perdagangan luar negeri maupun di 
unit-unit lainnya,” tegas Suhanto.

Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi menunjuk Direktur Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga Kementerian Perdagangan, Veri 
Anggrijono, sebagai Pelaksana Tugas 
(Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kemendag. Penetapan Plt. 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri resmi 
berlaku mulai hari penetapan, Rabu 
(20/4). Sekretaris Jenderal Kemendag 
Suhanto mengungkapkan, langkah ini 
dilakukan untuk memastikan pelayanan 
publik di bidang perdagangan luar 
negeri dapat tetap berjalan dan 
kebutuhan masyarakat tetap terlayani 
dengan baik. 

Mendag Lutfi juga menunjuk Irjen 
Kemendag Didid Noordiatmoko 
sebagai Plt. Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti). Sebelumnya, posisi Plt. 
Kepala Bappebti dipegang oleh Dirjen 
Perdagangan Luar Negeri. Penetapan 
Plt. Kepala Bappebti yang baru juga 
resmi berlaku pada hari yang sama, 
Rabu (20/4).
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Harga Bapok 
Cenderung Turun

Menteri Perdagangan M Lutfi turun 
ke lapangan memantau perkembangan 
harga bahan pokok (bapok) jelang 
lebaran 1443 H. Pemantauan dilakukan 
di Pasar Rawamangun , Kamis (14/4), 
bersama Kepala Badan  Pangan 
Nasional Arief Prasetyo  Adi, Wakil Ketua 
Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu 
Hermawan, Dirjen Perdagangan Dalam 
Negeri Oke Nurwan, serta Direktur 
Supply  Chain dan Pelayanan Publik 
Bulog Mokhamad Suyamto. “Hari ini 
kita melihat ketersediaan bapok ketika 
Ramadan dan bersiap-siap sebelum  
hari raya Idul Fitri. Bapok stoknya cukup 
dan karena stoknya cukup mudah-
mudahan harganya bisa terjangkau,” 
ujar Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi mengungkapkan, 
sebagian besar harga bahan pokok 
cenderung turun. Harga cabai merah 
keriting turun 11,09 persen, cabai  
merah besar turun 6,83 persen, cabai  
rawit merah turun 22,84 persen, serta 
bawang merah turun 5,77 persen. 
Sementara harga beras stabil berada 
di kisaran Rp10.000/kg untuk beras 
medium dan Rp12.400/kg untuk beras 
premium.

Sedangkan untuk gula pasokannya 
cukup meskipun harganya mengalami 
kenaikan. Harga gula berada di kisaran 
Rp14.700/kg, naik 3,52 persen 
dibanding bulan Maret. Kenaikan harga 
ini didorong oleh harga paritas impor. 

“Sementara harga telur dan ayam 
cenderung turun dan diharapkan  terus  
stabil, jangan turun terlalu banyak 
untuk memberikan keuntungan kepada 
peternak,” kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan harga 
minyak goreng curah masih relatif tinggi, 
minyak goreng curah dijual dengan 
harga Rp16.000/kg. “Kondisi harga ini 
akan terus membaik dan diharapkan 
sesuai dengan harga  yang ditentukan 
Pemerintah sebelum  Lebaran, sesuai 
HET Rp14.000/liter,” kata Mendag 
Lutfi.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief  
Prasetyo Adi menyebutkan, saat ini 
pihaknya harus menjaga keseimbangan 
harga di tingkat hulu dan hilir. “Harga 
di tingkat hulu diharapkan tidak terlalu 
turun sehingga petani dan peternak 
dapat merasakan harga yang baik dan 
sampai dengan lebaran kita pastikan 
stok stabil dan masuk terus ke Jakarta,” 
ungkapnya. 

Sementara Wakil Ketua Satgas Pangan 
Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, 
mengungkapkan Satgas Pangan 
di tingkat pusat dan daerah akan 
terus mengawal dan mengawasi  
peredaran bapok, khususnya dalam  
menghadapi Idulfitri. “Kami pastikan 
semua komoditas bapok tersedia. Jadi 
masyarakat tidak perlu khawatir karena 
stok bapok dipastikan ada,” katanya. 

Turunnya harga referensi CPO 
dipengaruhi oleh pencabutan kebijakan 
Domestic Market Obligation (DMO) dan 
Domestic Price Obligation (DPO) yang 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 
Namun, penurunan tersebut tidak 
signifikan karena masih dipengaruhi oleh 
beberapa faktor geopolitik, di antaranya 
invasi Rusia terhadap Ukraina yang 
masih berlangsung serta penguncian 
wilayah (lockdown) di Shanghai, China, 
yang memicu kekhawatiran pemulihan 
ekonomi dunia. 

Sementara naiknya harga referensi 
dan HPE biji kakao dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, di antaranya 
tren harga kakao yang menurun 
disebabkan melimpahnya pasokan dari 
negara produsen utama kakao, yaitu 
Pantai Gading dan Nigeria. Namun, 
karena ada perbedaan waktu dalam 
pengambilan data maka harga referensi 
kakao meningkat 0,12 persen dari 
bulan sebelumnya. Peningkatan ini 
tidak berdampak pada BK biji kakao, 
yaitu tetap 5 persen.

Stok Tipis harga 
Nikel Tetap Tinggi

Harga Minyak Dunia 
Kembali Menguat ke 
Atas USD100

Harga nikel dunia menguat pada 
perdagangan Selasa sore (19/4) di 
tengah ketatnya persediaan komoditas 
ini yang terus mengalami penurunan. 
Tercatat harga nikel USD33.330/
ton, naik 0,47% dibandingkan harga 
penutupan Senin (18/4).

Stok nikel berdasarkan pemantauan 
London Metal Exchange (LME) terus 
menyusut. Per 14 April 2022, stoknya 
tercatat 72.600 ton. Jumlah tersebut 
telah turun 28.656 ton atau 25,46% 
sejak awal tahun (year-to-date/ytd). Jika 
dibandingkan dengan puncaknya pada 
April 2021 lalu, stok nikel LME telah 
susut 72,56%.

Sementara itu pada Jumat lalu (15/4) 
persediaan bijih nikel di pelabuhan 
China turun 163.000 ton basah (wet 
metric ton/wmt) dari pekan sebelumnya, 
menjadi 5,57 juta wmt dengan total 
kandungan Ni mencapai 1.300 ton. 
Total persediaan di tujuh pelabuhan 
utama di seluruh China mencapai 2,35 
juta wmt dan jumlahnya turun 93.000 
wmt dari pekan sebelumnya.

Turunnya stok nikel di China karena 
terhambatnya pengiriman dari Filipina 
akibat cuaca. Meskipun sudah 
memasuki penghujung musim hujan, 
tetapi pengiriman masih belum stabil. 
Selain dari Fiipina, China juga mendapat 
pasokan nikel dari Indonesia.

Setelah sempat anjlok sebanyak 4 
persen pada perdagangan hari Senin 
(25/4), harga minyak minyak mentah 
kembali bangkit ke level USD100 per 
barel pada perdagangan Selasa (26/4).

Tercatat harga minyak berjangka 
West Texas Intermediate (WTI) untuk 
pengiriman Juni 2022 naik USD3,16 
atau 3,2 persen menjadi USD101,7 per 
barel. Sementara minyak Brent untuk 
pengiriman Juni menguat USD2,67 
atau 2,6 persen menjadi USD104,99 
per barel.

Penurunan harga acuan minyak 
terjadi karena kekhawatiran terjadinya 
penurunan permintaan China yang 
merupakan  importir minyak terbesar 
dunia. Selain itu investor juga khawatir 
dengan pelepasan minyak dari 
cadangan darurat dan peningkatan 
produksi di Kazakhstan dalam beberapa 
hari terakhir.

Harga Referensi CPO 
Periode Mei 2022 
Turun, Biji Kakao 
Naik

Harga referensi produk crude 
palm oil (CPO) untuk penetapan bea 
keluar (BK) periode Mei 2022 adalah 
USD1.657,39/MT. Harga referensi 
ini turun sebesar USD130,11 atau 
7,28 persen dari periode April 2022 
sebesar USD1.787,50/MT. Penetapan 
tercantum dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 21 Tahun 2022 
tentang Penetapan Harga Patokan 
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian 
dan Kehutanan yang Dikenakan Bea 
Keluar. 

“Saat ini harga referensi CPO telah 
jauh melampaui threshold USD 750/
MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan 
BK CPO sebesar USD200/MT 
untuk periode Mei 2022,” kata Plt. 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Veri 
Anggrijono. Bea Keluar CPO untuk Mei 
2022 merujuk pada Kolom 12 Lampiran 
I Huruf C Peraturan Menteri Keuangan 
No. 1/PMK.010/2022 sebesar USD 
200/MT. Nilai tersebut tidak berubah 
dari BK CPO untuk periode April 2022. 

Sementara harga referensi biji kakao 
pada Mei 2022 sebesar USD2.596,18/
MT, naik 0,12 persen atau USD3,17 
dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 
sebesar USD2.593,01/MT. Hal ini 
berdampak pada peningkatan HPE 
biji kakao pada Mei 2022 menjadi 
USD2.307/MT, meningkat 0,15 persen 
atau USD 3,36 dari periode sebelumnya 
yaitu sebesar USD2.303/MT.
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T rade Minister M. Lutfi monitor the Rawamangun 
Market to look at the availability of staples during 

Ramadan and get ready before Eid al-Fitr. 

“The staples stock is sufficient because the supply is 
fine and the price can be affordable,” said Trade Minister 
Lutfi. Minister Lutfi revealed that most of the staple 
prices tended to fall. For example, stable rice prices are 
in the range of IDR 10,000/kg for medium rice and IDR 
12,400/kg for premium rice.

Other commodities, such as onion and chilli tend to 
fall. Curly red chilli prices fell 11.09 per cent, large red 
chillies fell 6.83 per cent, red chilli peppers fell 22.84 
per cent, and red onions fell 5.77 per cent. Meanwhile, 
the supply of sugar is sufficient even though prices have 
increased. 

Sugar prices are in the range of IDR 14,700/kg, 
increases 3.52 per cent compared to the previous 
month. The prices of eggs and chickens tend to fall 
and hoped they continue to be stable. “Hope it is not 
dropping too much to benefit farmers,” said Trade 
Minister Lutfi.

Trade Minister Lutfi said that the price of bulk cooking 
oil is still relatively high. In Rawamangun Market, bulk 
cooking oil is sold for IDR 16,000/kg. “This price 
condition will continue to improve and that it will be 
under the price determined by the government before 
Eid, according to the HET of IDR 14,000 / litre, he said.

Meanwhile, Head of the National Food Agency Arief 
Prasetyo Adi said they must maintain prices at the 
upstream and downstream levels. “Prices at the 
upstream level are expected not to drop too much so 
that farmers and ranchers can feel the best prices until 
Eid we make sure stocks are stable and continue to 
enter Jakarta,” he said.

Based on market monitoring, beef prices tend to 
increase in the range of IDR 130,000 - IDR 140,000/
kg. This increase was due to the rising prices of beef 
feeders from abroad. For this reason, the supply of 
beef will be balanced with the supply of several other 
products, such as frozen meat.

E id is over, let us find the money. But for crypto-asset 
buffs, there is still a snag. On May 1st, 2022, crypto 

asset trading is subject to Value Added Tax (VAT) and 
Corporate Income Tax (CIT).

Physical traders regulated by CoFTRA are needed to 
collect VAT and CIT for every investor who buys and 
sells crypto-assets transactions.

Regarding the determination of this tax collection, the 
CEO of Indodax, Oscar Darmawan said the imposition 
of taxes has a positive side. Especially regarding the 
position of crypto as a digital commodity in Indonesia.

Previously, crypto was recognized as a commodity 
through regulations from the Ministry of Trade and 
regulated by an institution called CoFTRA.

The positive side of imposing a tax on crypto, I think it 
will add to the legality of crypto as a digital commodity 
that is recognized and legally traded in the law, said 
Oscar, Thursday (28/4).

Although the imposition of this tax raises a positive 
side, of course, there are pros and cons in the domestic 
crypto community regarding the number of transaction 
fees charged to investors. That is an increase of 0.21 
per cent. The details are 0.1 per cent for CIT and 0.11 
per cent for VAT.

As a tax compliant cryptocurrency trader, Indodax will 
comply with regulations. But he hopes tax rates will 
get lower over time. So the fee can be cheaper. The 
regulation launched for the first time on May 1st. We 
look at the development of domestic crypto consumers. 
However, I hope that the tax rates will be lower, he said.

Do not let domestic crypto investment stretch into 
a lagging state. The high trend of crypto investment 
provides an opportunity for the growth of the digital 
economy. This also happens so that the domestic 
industry is not less competitive with foreign crypto 
industries, said Oscar.

But on the other hand, as an industry player, Oscar 
considers the government’s quick steps to issue a 
Minister of Finance is good. So there is legal certainty 
regarding ownership of crypto assets.

Crypto asset traders who transact on CoFTRA regulated 
exchangers will be subject to a final tax of 0.21 per cent. 
It is much cheaper than transacting on an exchange not 
designated as a tax collector where the traders will be 
subject to the standard CIT rate.

Indodax alone trades more than 200 crypto assets 
and serves more than 5.3 million members. Tokocrypto 
prospective physical trading companies for CoFTRA 
registered crypto-assets are also ready to collect taxes.

In an e-mail to investors, Tokocrypto stated that it 
imposes VAT and CIT combined with trading fees. So 
the total cut is 0.31 per cent. In detail, the trading fee 
of 0.1 per cent added with VAT & CIT of 0.21 per cent.

According to Tokocrypto, the merger of these cuts is 
temporary so that implementation can bring on time 
since socialization begins. Crypto asset traders advised 
applying the tax starting May 1st, 2022.

Several additional tax-related features will be coming 
soon to help make transactions on Tokocrypto easier 
under the new regulations.

Trade Minister Ensures 
a Safe Supply of Staples 
Ahead of Eid

Taxable Crypto Trading 
Starting May 1st, 2022
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Tin Prices Forecasted 
to Increase 35 Per cent, 
Tight Supply is the 
Trigger

W orld tin prices strengthened in trading earlier this 
week. Inventories that began to decline in the 

past week became the driving factor for the movement 
of tin prices.

On Monday (18/4/2022) at 3:45 PM, the world tin price 
was recorded at USD 43,400/ton, increases 0.18 per 
cent compared to last weekend’s closing price. As of 
April 14, 2022, inventory in warehouses listed on the 
London Metal Exchange was 2,665 tonnes. 

World demand for consumer electronics is a trigger 
behind the rally in tin prices. Covid-19 has increased 
the demand for electronic goods.

Tin is in the manufacture of semiconductors used in 
consumer electronics. Its composition reaches more 
than 50 per cent of the tin for solder.

The growth of the packaged food industry also supports 
the extension of the tin market. 

In addition, the potential for tin absorption in solar power 
plants is expected to boost consumption.

Tin production and consumption supposed will supply-
demand gap in the coming years. Rapid industrial 
growth and urbanization in the Asia Pacific and Latin 
America suppose to outpace tin production.
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K abupaten Cianjur hampir tidak pernah berhenti 
panen padi. Salah satu yang membuat hati petani 

tentram saat panen adalah keberadaan gudang Sistem 
Resi Gudang (SRG) yang terletak di Kecamatan 
Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat. 

Gudang SRG ini dibangun oleh Bappebti Kementerian 
Perdagangan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh 
Koperasi Niaga Mukti. Adalah Nana Sukatna, Ketua 
Pengurus Koperasi Niaga Mukti yang bertugas sebagai 
pengelola gudang SRG Cianjur. 

Nana bisa membuat para petani di Cianjur merasa tenang 
saat panen raya. Sebab, para petani seperti dirinya tidak 
lagi menghadapi monster menakutkan, yakni anjloknya 
harga saat panen raya. Para petani bisa menyimpan hasil 
panennya di gudang sampai kemudian harga bergerak 
membaik.

Bagaimana pengembangan terakhir SRG di Cianjur 
setelah lebih dari 10 tahun berdiri? Berikut petikan 
wawancara Tim Buletin Bappebti dengan Ketua 
Gapoktan yang pernah menerima penghargaan sebagai 
Kelompok Tani Terbaik Nasional di zaman Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Tugas Kita 
Meyakinkan 
Petani Milenial

Buletin Bappebti: Bagaimana perkembangan 
Sistem Resi Gudang SRG di Cianjur paska 
melandainya Pandemi Covid-19? 

Nana Sukatna: Bukan perkembangan tapi penurunan 
yang jauh akibat Covid-19 dua tahun belakangan 
ini. Sebelum Covid bisa rata-rata omzet Rp5 miliar 
per bulan di tahun 2019. Tapi mulai 2020 turun 
menjadi Rp 2 miliar. Seterusnya tahun 2021, turun 
lagi menjadi Rp1 miliar per bulan. Sedangkan tahun 
ini makin terpuruk lagi. Hingga Juni 2022 baru terbit 
transaksi 2 resi gudang, nilainya sekitar Rp100 
jutaan.

Buletin Bappebti: Jadi terpuruk akibat Covid-19?

Nana Sukatna: Banyak faktor sebenarnya. 
Sebetulnya bermula di akhir tahun 2018 itu ada 
kebijakan HET (harga eceran tertinggi), sehingga 
di awal 2019 mulai terasa dampaknya. Jargon 
SRG sistem tunda jual, maka dengan adanya HET 
jadinya harga jual sekarang atau nanti sama aja. Jadi 
menurut analisa saya, HET belum mengakomodasi 
sistem resi gudang.

Jargon kuat SRG ada dua ya. Satu, tunda jual. 
Kedua, pembiayaan. Nah, ketiga, harapan kami 
sendiri itu ada kepastian pasar. Manajemen stoklah. 

Pasar memang pasti. Hanya saja dengan adanya 
HET itu kan berat juga. Misalnya, SRG meski pun 
berkualitas kita mendambakan akses pasar.

Kedua, analisa saya penyebab terpuruknya SRG 
itu, ya pandemi lah. Karena berlaku menyeluruh 
sehingga berat sekali dampaknya. Sekarang 
memang tampaknya baru ada pemulihan. 

Ketiga, itu ada pasar untuk bansos. Jadi para petani 
penyimpan di resi gudang itu kurang mendapat 
akses ke pasar bansos. 

Selain itu yang biasanya petani memasok ke 
grosir, ke hotel, restoran maka dengan adanya 
pendemi menjadi sangat jauh berkurang, padahal 
itu langganan tetap para petani yang menyimpan 
berasnya di resi gudang.

Meski dari sisi produktivitas petaninya tetap, tetapi 
kan pasar yang biasa langganan berhenti. Lalu 
ada pasar lain yang kita juga tidak kebagian pasar 
itu. Makanya dengan melandainya Covid mudah-
mudahan pasar kembali normal. Hanya saja ada 
tantangan baru untuk merintis kembali ke arah itu. 
Misalnya, pemain beras yang sudah berusia mulai 
digantikan oleh anak-anaknya yang bisa dibilang 
generasi milenial. Sawah yang ada sudah dibagi-
bagikan sebagai warisan kepada anak-anaknya, 
sehingga kepemilikan sawah makin sempit. 
Ditambah lagi minat anak-anaknya ke SRG tidak 
segairah bapaknya.  

Buletin Bappebti: Jadi tantangan SRG sekarang 
makin berat?

Nana Sukatna: Tantangan memang selalu berat. 
Mudah-mudahan kita harus optimistis masih bisa 
menghadapinya. Dari awal tantangan SRG itu berat, 
orang belum pada kenal. Sekarang mending orang 
sudah pada kenal. Hanya segmentasi pasarnya 
sekarang berubah. Sebab sekarang banyak petani 
milenial. ‘Kolonial’-nya sudah pada menyingkir. 
Hahaha... Nah, petani milenial ini juga potensi pasar 
yang harus kita raih. 

Buletin Bappebti: Nah, apa bedanya petani 
milenial dengan yang ‘kolonial’?

Nana Sukatna: Begini, yang dipasarkan di gudang 
itu pertama space gudang kosong. Yang dicari 
bagaimana caranya petani bisa menyimpan 
barangnya di gudang. Kemudian ketika barang 
sudah tersimpan di gudang, kita mencari cara 
bagaimana menjualnya. Beli dulu, simpan, kemudian 
jual. 

Nana Sukatna
Ketua Koperasi Niaga 
Mukti Cianjur
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Buletin Bappebti: Apa saja upaya pengelola 
gudang SRG Warungkondang untuk bisa sampai 
ke sana?

Nana Sukatna: Kami tentu terus meng-upgrade SDM 
gudang. Kemudian di gudang selain beras juga ada 
pengemasan kedelai dan jagung. Cuma terkendala 
dengan uji mutu yang kita nggak punya. Sehingga 
kita belum bisa transaksi warkat resi gudangnya. 
Sebab untuk terbit warkat itu kan perlu ada uji mutu. 
Mudah-mudahan Bappebti katanya mau bantu uji 
mutu kedelai

Kami juga sudah harus mengupdate sistem di pusat 
registrasi (Pusreg). Misalnya dalam hal asuransi dan 
standarisasi pelayanan. Semua pengelola gudang 
yang sudah memenuhi standarisasi sekaligus harus 
menjadi penguji mutu komoditas di daerahnya 
masing-masing. Jadi maksimal dua hari barang 
disimpan sudah harus bisa diresigudangkan. Tidak 
boleh terkendala uji mutu. Misalnya untuk uji mutu 
saja butuh dua hari, lama sekali.

Kemudian dalam hal asuransi. Kami nggak masalah 
dengan asuransi. Tapi daerah lain urusan asuransi 
ada yang sampai seminggu belum juga selesai dan 
belum punya nomor polis. 

Kalo sekarang harus punya dokumen dulu baru bisa 
terbit resi gudang. Maka saya usulkan asuransi sudah 
saja jalin kerja sama dengan Pusreg, jadi Pusreg 
yang mengelola kami. Sekarang kan di marketplace 
online barang sudah otomatis diasuransikan. Kita 
tidak perlu si pemilik barang mencari-cari asuransi.

Nah, hal yang seperti ini kita harus mengikuti 
maunya para milenial. Saya menyuarakan hal ini dan 
melakukan sebisa yang saya mampu dan di sekitar 
lingkup saya saja.

Buletin Bappebti: Tadi soal kedelai yang belum 
ada LPK uji mutu, lalu bagaimana nasibnya?

Nana Sukatna: Ya sudah kan gudang tidak harus 
menerbitkan resi. Gudang ini kita kelola dengan 
petani penyimpan dengan memungut jasa 
penyimpanan. Biar pun tidak terbit resi mereka tidak 
harus capek-capek bangun gudang sendiri tapi 
memanfaatkan gudang yang ada di kami. Kebetulan 
sama-sama rame dengan gudang penyimpanan 
jagung. Komoditas kedelai ini kami jadikan alat 
promosi juga sehingga gudang tetap rame terus.

Buletin Bappebti: Soal omzet dari Rp 5 miliar terus 
menurun hingga jadi Rp1 miliar akibat pandemi 
Covid-19. Dengan makin melandainya pandemi 
bagaimana prospek operasional gudang Cianjur 
ke depan?

Nana Sukatna: Untuk operasional gudang kami 
punya 4 jasa: Pengeringan, penyimpanan, 
transportasi, dan pengolahan. 

Kalau hanya mengandalkan bisnis penyimpanan 
saja, memang mati. Misalnya, dari 5 miliar biaya 
simpan yang kita dapat paling berapa. Sekarang 
tiba-tiba jadi Rp100 juta, biaya simpannya berapa? 
Sementara biaya karyawan, satpam dll tiap bulan 
mereka juga perlu hidup. Maka kami saling subsidi 
silang 4 jasa tadi. 

Jadi selain punya jasa penyimpanan, pengelola 
gudang harus punya bisnis pemanfaatan jasa 
gudang yang lain bisa itu berjalan. Di sini letaknya 
pengelola gudang dituntut profesional dan mandiri. 

Dulu 2010 masa awal berjalan, kami hanya punya 
gudang dan mesin pengering saja. Mesin pengering 
itu yang membuat bisnis gudang berputar. Selain 
bisa menghidupi karyawan, mesin pengering 
menjadi alat promosi keberadaan gudang. Para 
petani jadi tahu, oh ini gudang SRG. Akhirnya 
resi gudang juga berjalan, dan seiring waktu ada 
penambahan berbagai fasilitas bagi petani.

Waktu hanya ada gudang, kami belum bisa 
menerbitkan resi. Tapi ada barang milik petani yang 
disimpan di gudang. Ada singkong kami simpan. Ya 
nggak apa-apa. Dari pada gudang dipakai buat main 
futsal, kan lebih baik untuk menyimpan singkong.

Nah, pertama kan kita harus pasarkan space 
gudang dulu, yakni bagaimana minat petani milenial 
ini terhadap SRG ini. Estafet dari orangtua petani ke 
anaknya juga tidak semuanya minat dengan dunia 
tani. Ada yang orangtuanya petani atau pedagang 
beras, anak-anaknya kan ada yang jadi dokter. Saya 
sebagai pengelola gudang kan harus mencoba 
menyelami dan menyikapi situasi seperti ini. 

Setidaknya kami harus meng-upgrade diri. Cuma 
polanya tidak ketemu sekaligus seperti awal-
awal dulu. Misalnya, saya lagi mengupayakan 
untuk kebangkitan kembali SRG pasca pandemi 
Covid-19, saya mengajukan Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK) Beras.

Yang bisa disimpan di gudang kan gabah dan beras, 
sedangkan untuk menerbitkan SRG kan harus diuji 
mutu terlebih dulu. Walaupun Koperasi Niaga Mukti 
kita di Warungkondang, Cianjur itu udah punya unit 
LPK uji mutu untuk gabah tahun 2020. 

LPK uji mutu sebenarnya ini untuk mempercepat 
proses periksa mutu gabah dari para penyimpan. 
Dengan adanya LPK uji mutu gabah ini kami bisa 
lebih cepat lagi menerbitkan resi gudang buat 
petani. Untuk gabah, petani bisa menyimpan di 
gudang SRG Warungkondang sampai 1 tahun. 
Sedangkan kalo sudah jadi beras masa simpannya 
tidak selama gabah, maksimal 3 bulan saja. 

Selain itu petani juga bisa jual beli langsung di 
gudang. Sebab gudang SRG Warungkondang 
bisa jadi gudang distributor beras atau kepentingan 
lain. Karena kita bisa lebih cepat melayani karena 
punya LPK uji mutu sendiri, maka transaksi jual beli 
bisa dilakukan langsung di gudang. Pembeli tidak 
ragu lagi untuk membayarkan uangnya ke petani. 
Sebab resi gudangnya sudah terbit. Beras juga bisa 
dikemas ulang di gudang. Silakan nanti beras mau 
didistribusikan ke mana saja. Semuanya jadi serba 
mudah dengan pelayanan satu pintu di gudang.

Fungsi kami pengelola gudang seperti wasit, petani 
yang menyimpan beras atau gabah tidak ragu lagi 
karena dekat dengan lingkungan, punya PLK uji 
mutu sendiri, si pembeli juga tambah yakin karena 
sudah terbit SRG seperti yang tertera di resi. Jadi 
kami tidak hanya dipercaya oleh pihak perbankan 
saja tapi oleh semua pemangku kepentingan.

Buletin Bappebti: Dibanding dengan petani sepuh 
yang konvensional, perubahan apa yang terjadi 
dari petani milenial?

Nana Sukatna: Dibandingkan dengan awal-awal 
perintisan SRG, para petani dulu boleh dibilang 
boro-boro android, hape saja nggak punya. 
Sementara 2009 itu kita dipaksa untuk bisa online. 
Mana tahu mereka online. Jadi kondisi mereka 
yang seperti itu kita bantu untuk percepatannya. 
Percepatan pelayanan dari perbankannya.

Sekarang petani milenial soal itu sudah bisa 
sendiri, bahkan lebih cerdas dari saya sendiri yang 
masih gaptek. Maka kita yang harus mengikuti 
pola pikir mereka yang terus maju. Soal teknologi, 
pengetahuan dan wawasan petani milenial juga 
sudah jauh di depan, kita harus mengakomodasi di 
sisi itu.

Bukan tidak mungkin kami ke depan kami harus 
bisa transaksi online. Bisa kerjasama dengan 
marketplace. Gudang kita bisa dijadikan stockpile 
beras. Produknya setengah jadi atau yang sudah 
jadi. Kalau gabah harus sudah diolah menjadi beras 
premium atau medium dan dikemas. Itulah harapan 
saya, yang kami mulai dengan langkah-langkah kecil. 
Berat ya memang berat, tapi kami terus berupaya.
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K ita dibuat terkagum-kagum, mata membelalak 
sambil berdecak nyaris tak percaya. Bagaimana 

seorang anak muda pada usia yang terbilang belia 
sudah mampu memiliki rumah besar, lengkap dengan 
mobil baru super mewah yang hanya dimiliki orang-
orang  kaya di negeri ini. 

Media sosial yang sedang digandrungi anak-anak milenial 
pun langsung menangkapnya, mempublikasikannya 
dan memblow-up secara besar-besaran kesuksesan 
sang pemuda. Dalam waktu singkat ia menjadi seorang 
selebritas. Ia pun rajin memperkenalkan dirinya dan tidak 
ketinggalan membagi tips sukses menjadi orang kaya.

Sebagai milenial yang melek teknologi ia mengajak 
anak muda lainnya juga turut sukses seperti dirinya. 
Bagaimana caranya? Ya dengan mengikuti langkahnya 
untuk berinvestasi dalam bisnis baru binomo. Cukup 
dengan cara sederhana, melakukan menebak apakah 
suatu aset, bisa bentuknya mata uang asing (forex) 
atau yang lainnya, akan naik atau turun pada waktu 
yang telah ditentukan. Jika tebakannya tepat akan diberi 
keuntungan kalau kalah dana 100 persen hilang. Asyik 
kan, terbayanglah hanya dalam tempo singkat bisa 
untung besar dan kaya mendadak.

Inilah yang dihembus-hembuskan terus oleh si anak 
muda yang disebut sebagai afiliator atau influencer 
investasi itu. Impian untuk menjadi kaya dalam tempo 
yang singkat telah menghipnotis banyak anak muda 
Indonesia. Risiko akan hilangnya modal yang mereka 
tanamkan tertutupi oleh kabut bayangan enaknya hidup 
sebagai orang kaya. Padahal yang namanya investasi 

T ren penggunaan mobil listrik makin meningkat. 
Tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Diperkirakan 

jumlah kendaraan listrik akan mencapai 26.951.318 unit 
pada tahun 2030. 

Makin tingginya permintaan kendaraan listrik secara 
otomatis akan membuat industri kendaraan listrik 
menjadi salah satu yang paling populer. Oleh karena 
itu, nikel sebagai komponen penting baterai listrik akan 
menjadi incaran negara-negara di dunia.

Nikel Indonesia dapat ditemukan di berbagai wilayah, 
seperti Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di 
Sulawesi Tengah, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pulau 
Gag di Kepulauan Raja Ampat.

Cadangan mineral dengan unsur kimia dalam tabel 
periodik bersimbol Ni dan nomor atom 28 itu masih 
menunjukkan jumlah yang sangat menjanjikan. 

Data Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan, 
cadangan bijih nikel yang terkira adalah sebanyak 
3,74 miliar wet metric ton (WMT). Sedangkan jumlah 
cadangan bijih nikel terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt. 

Sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di 
Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt. Fakta ini menjadikan 
Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dan 
mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global.

Dari sisi harga, tren nikel dunia memang turun ke bawah 
level USD 30.000/ton. Harga nikel dunia tercatat USD 
29.510 per ton pada Senin (9/5/2022) pukul 14:50 
WIB. Posisi tersebut turun 1,88 persen dibandingkan 
sebelumnya. 

Namun dari sisi perdagangan, Indonesia telah 
mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel 
dengan kadar 1,7 persen dan diberlakukan mulai Januari 
2022. 

Larangan ekspor nikel ini dalam jangka pendek bakal 
sedikit menurunkan potensi ekspor Indonesia. Tetapi 
dalam jangka panjang, larangan ekspor tersebut akan 
memberikan dampak yang positif bagi perekonomian 
secara keseluruhan. 

Apalagi di tengah momentum kenaikan harga komoditas, 
Indonesia terus memacu hilirisasi komoditas unggulan. 
Sehingga ekspor Indonesia tidak lagi berasal dari 
komoditas hulu, namun mengandalkan komoditas hilir 
yang memiliki nilai tambah tinggi.

Dengan adanya larangan ekspor mineral, maka 
investasi membangun smelter dan industri hilirnya akan 
turut meningkat yang hasilnya sebagian besar akan 
diekspor. Selain itu bakal ada added value terhadap 
nikel Indonesia. Langkah awal nyata dari program ini 
salah satunya dibuktikan dengan transformasi ekspor 
dari bijih nikel ke produk turunan besi dan baja (Fero 
Nikel). Berdasarkan unit value ekspor, nilai tambah yang 
didapatkan dari produk Fero Nikel mencapai 60 kali lebih 
besar dari nilai komoditas bijih nikel dan konsentratnya.

Fitch Solution memperkirakan Indonesia akan menjadi 
pengekspor produk nikel olahan yang semakin penting, 
karena terus mengembangkan industri nikel yang 
terintegrasi. Proyek smelter pengolahan Indonesia 
berkontribusi untuk mempersempit defisit pasar nikel.

Pertumbuhan produksi nikel olahan Indonesia, karena 
kemampuan mengkonversi bijih nikel kelas 2 yang 
memiliki kadar rendah dikonversi ke kelas 1 kadar tinggi. 
Nikel kelas 1 inilah yang dijadikan bahan baku dalam 
pembuatan baterai untuk kendaraan listrik.

Hal ini akan membantu mengurangi hambatan 
pasokan nikel ke industri baterai yang diperkirakan 
akan berkembang selama tahun 2022-2026 karena 
permintaan untuk industri kendaraan listrik melonjak.

selalu memiliki risiko tinggi. Sudah menjadi nature-nya 
kalau hendak memperoleh ikan besar ya harus dengan 
umpan besar pula.

Bahayanya infuencer ini adalah yang dibesar-besarkan 
hanya keuntungan dan kesuksesan jika menjadi investor. 
Sementara risiko besarnya sengaja dikecilkan atau 
tidak bahkan dibahas. Psikologi calon investor diolah 
sedemikian rupa sehingga mereka lupa kemungkinan 
jebloknya investasi yang mereka tanamkan. Alhasil, 
impian sukses jadi orang kaya di usia  muda menguap 
seketika. Uang puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah 
ludas.

Kenapa kita begitu mudah diperdaya dengan tipuan 
yang sebenarnya kasat mata ini? Nafsu dan sifat serakah 
mendorong kita untuk berbuat tak terkendali seperti itu. 
Ke depan kita mesti hati-hati. Jika ada tawaran bisnis di 
luar kewajaran, segera curigai. Waspada dan teruslah 
berpikir kritis. Dengan cara seperti itu kita akan selamat. 
Kembalilah pada kesadaran bahwa untuk menjadi kaya 
itu perlu kerja keras dan juga kerja cerdas.

Hati-hati 
Daya Hipnotis 
Influencer

Cerah, 
Prospek Nikel 
Indonesia

Helmi Wartawan Pemerhat i 
Ekonomi
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Bursa Berjangka dan 
Lembaga Kliring 
Wajib Lapor Posisi 
Keuangan

P ada tanggal 18 Maret 2022 Bappebti mengeluarkan 
peraturan baru dalam bidang perdagangan 

berjangka komoditi. Peraturan tersebut tertuang dalam 
Peraturan Bappebti nomor 6 tahun 2022 tentang 
Kewajiban Penyusunan dan Penyampaian Laporan 
Keuangan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring 
Berjangka.

Disebutkan bahwa pemegang izin usaha Bursa 
Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib 
menyampaikan laporan keuangan triwulan (tiga bulanan) 
dan tahunan kepada Kepala Bappebti. Penyampaian 
laporan keuangan dilakukan dalam bentuk softcopy yang 
penyampaiannya dilakukan melalui sistem pelaporan 
elektronik (e-reporting) yang disediakan oleh Bappebti.

Deadline untuk laporan triwulan wajib disampaikan 
paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah 
tanggal periode pelaporan berakhir. Sedangkan 
untuk laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh 
Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari 
Kementerian Keuangan dan menjadi anggota Institut 
Akuntan Publik Indonesia yang masih aktif. Batas waktu 
laporan keuangan tahunan disampaikan kepada Kepala 
Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah 
berakhirnya tahun laporan.

Laporan yang disampaikan wajib diketahui oleh direktur 
utama bursa berjangka ataupun lembaga kliring dan 
masing-masing dirut bertanggung jawab atas isi dan 
kewajaran laporan keuangan yang disampaikan.  

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10216

Khusus untuk Bursa Berjangka, juga harus 
menyampaikan Laporan Keuangan Dana Kompensasi 
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Sementara untuk 
Lembaga Kliring Berjangka, juga harus menyampaikan 
Laporan Dana Rekening Terpisah Anggota Kliring yang 
telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Peraturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan  
ketentuan Pasal 106 dan Pasal 122 Peraturan  
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan 
mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka  yang 
teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Kepada 
Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 
yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan  peraturan 
perundang-undangan.
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