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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, kita patut mengucap puji syukur 
ke hadirat Allah SWT, pada akhir bulan Juli 2021 grafik pederita Covid-19 sudah 
menunjukkan tren yang melandai. Suara mobil ambulan yang sebelumnya bolak-
balik kita dengar melaju cepat di jalan tak jauh dari rumah, sekarang sudah jauh 
berkurang. Walau demikian, kita jangan lengah. Tetap kenakan masker, jaga jarak 
dan cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa juga untuk suntik vaksin Covid-19. 
Itu hal minimal yang harus tetap kita jaga agar kita dan masyarakat Indonesia bisa 
lebih sehat dan mempunyai imunitas yang tinggi terhadap virus Covid-19.

Di tengah susana pandemi, pemerintah telah mengatur alur kerja dan kegiatan 
masyarakat agar tetap bisa bergerak, karena bagaimana pun ekonomi 
kita harus terus bertumbuh. Sementara itu Bappebti juga terus berupaya 
menjaga dan mengembangkan program yang sudah dicanangkan, termasuk 
meningkatkan kinerja Sistem Resi Gudang (SRG). Perhatian dan dukungan 
penuh dari Kementerian Perdagangan terlihat dari intens-nya Wakil Menteri 
Perdagangan, Jerry Sambuaga, melakukan peninjauan gudang-gudang SRG di 
berbagai daerah. Selain berkoordinasi dengan pejabat daerah setempat juga 
berkomunikasi dan memberi semangat kepada para pengeola gudang SRG. 
Tentang Sistem Resi Gudang ini kami angkat dalam rubrik Berita Utama.

Seperti biasa kami juga mengetengahkan berbagai tulisan tentang Perdagangan 
Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi yang menyoroti pelaksanaan lelang karet 
di Kuantan Singingi, Riau.  Tim Liputan Buletin Bappebti juga melakukan 
wawancara khusus dengan Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asih 
Karnengsih, tentang perkembangan bisnis aset kripto.

Pada rubrik Regulasi kami angkat tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak 
Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa 
Luar Negeri, dan Profil Komoditi tentang CPO yang menjadi salah satu komoditi 
andalan ekspor Indonesia. Tak lupa kami sajikan perkembangan komoditi dalam 
rubrik Aktualita dan kegiatan Bappebti dan Kementerian Perdagangan dalam 
Agenda Foto.

Pembaca yang budiman, semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi 
manfaat bagi Anda. Kepada Anda yang ingin memberi masukan kepada Redaksi 
Buletin Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 0811-1109-901, (021) 
31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, Redaktur: Tuti Prahastuti,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Muflihah Widiyani, 
Apriliyanto, Fotografer: Gita Regina Napitupulu, Hendra Gunawan, 
Sekretaris: Deni Usep Sutisna, 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  
0811‐1109‐901
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Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus mempromosikan dan mengembangkan serta 
mengawasi implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini 
dilakukan karena pemerintah meyakini Sistem Resi Gudang bisa memberikan manfaat besar 

kepada para pelakunya, khususnya para petani dan nelayan. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana menyatakan melalui sistem ini petani/nelayan akan memperoleh fasilitas pinjaman 

dari bank saat mereka membutuhkan modal kerja ketika harga panen/tangkapan mereka 
sedang tidak bagus. Melalui sistem ini pula secara tidak langsung petani diajarkan untuk 

berpikir “bisnis” sehingga bisa meningkatkan nilai jual komoditi yang mereka hasilkan. Karena 
itu pemerintah melalui Bappebti, sebagai lembaga di Kementerian Perdagangan yang diberi 

tugas menjalankan SRG, terus mengembangkan Sistem Resi Gudang ini dengan berkolaborasi 
dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

I barat sebuah perahu yang menerabas gelombang 
besar dan angin kencang di samudera luas juru 

mudinya terus memacu perahunya. Tak peduli besarnya 
rintangan yang dihadapi. Tersiram air laut sudah biasa, 
bahkan baju menjadi basah tidak masalah. Begitulah 
peran Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi) yang menjadi pengemudi dari 
lajunya implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang 
sudah dilakukan sejak tahun 2006 berdasarkan UU 
nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang 
kemudian diubah dengan UU nomor 9 tahun 2011.

Gelombang besar dan angin kencang adalah tantangan 
dan rintangan yang dihadapi dalam memajukan SRG 
yang sudah dilaksanakan hampir di semua provinsi 
ini. Semangat untuk mewujudkan cita-cita petani yang 
sejahtera, yang progresif dan berpikir bisnis, menjadi 
pemicu bagi Bappebti untuk terus maju menghadapi 
gelombang tantangan. Nun jauh di sana, sudah terlihat 
para petani dan nelayan yang menanti perbaikan nasib 
mereka, yang mereka harapkan dibawa melalui Sistem 
Resi Gudang (SRG) oleh Bappebti Kementerian 
Perdagangan.

Sejak pertama dilaksanakan 15 tahun lalu, kini SRG 
sudah berlaku di 105 kabupaten/kota di 25 provinsi di 
Indonesia. Pelaksanaan SRG tersebut dilakukan dengan 
memanfaatkan gudang yang dibangun pemerintah  
maupun gudang SRG milik swasta. Gudang yang 
dibangun oleh pemerintah (Bappebti-Kementerian 
Perdagangan) tidak hanya gudang untuk komoditi 
pertanian namun juga untuk komoditi garam dan Gudang 
Berpendingin/Cold Storage perikanan (dibangun 
melalui dana Kementerian Kelautan Perikanan). 

Sistem Resi Gudang 
Harus Optimal

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
mengungkapkan saat ini pelaksanaan SRG telah 
mencakup 20 komoditi, baik komoditi pangan pertanian, 
perkebunan, perikanan dan pertambangan. Komoditi 
tersebut adalah gabah, garam, beras, gambir, jagung, 
teh, kopi, kopra, kakao, timah, lada, bawang merah, 
karet, ikan, rumput laut, pala, rotan, dan ayam beku 
karkas,  gula kristal putih dan kedelai.

Bappebti sangat memegang komitmen untuk memajukan 
SRG. Semangat mengimplementasikan SRG dengan 
sebaik-baiknya terus gencar dilakukan. Untuk itu 
sosialisasi, kunjungan ke gudang-gudang SRG dan 
evaluasi oleh Bappebti terus dilakukan, walau di tengah 
suasana pandemi Covid-19 sekalipun. Bahkan Wakil 
Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, hampir 
setiap bulan selalu meninjau operasional gudang-
gudang SRG di berbagai daerah.

Pada saat kunjungan kerja ke gudang SRG di Desa 
Teep Kapitu, Amurang Barat, Minahasa Selatan 
(Minsel), Sulawesi Utara, Selasa (29/6), Wamendag 
Jerry meminta agar Pemerintah Kabupaten Minsel 
kembali memfungsikan gudang SRG Silo setelah 
sebelumnya berhenti beroperasi. Daerah ini dikenal 
sebagai penghasil jagung, sehingga gudang SRG 
dibangun dengan dilengkapi silo.

Indrasari Wisnu Wardhana

Kepala Bappebt i
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Ia menjelaskan bahwa para kepala daerah dan 
pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam 
pengelolaan Gudang SRG. Wamendag menginginkan 
agar SRG dapat difungsikan secara optimal. “Skema 
resi gudang bisa membantu petani mendapatkan harga 
tawar yang lebih baik dan jaminan penyerapan pasar. 
Apalagi jagung di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 
komoditi daerah dengan keunggulan komparatif yang 
harus benar-benar diperhatikan. Sangat disayangkan 
kalau SRG tidak difungsikan, karena gudang SRG 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani,” kata Wamendag Jerry.

Wakil Bupati Minsel, Petra Yani Rembang, 
berjanji menghidupkan kembali gudang SRG yang 
mangkrak beberapa tahun terakhir. Petra akan segera 
berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah 
terkait. Ia juga berharap mendapatkan dukungan 
Kementerian Perdagangan agar dapat memaksimalkan 
pemanfaatan SRG. “Saat ini kami membutuhkan 
dukungan Kementerian Perdagangan agar dapat 
memfasilitasi penambahan luas gudang. Gudang yang 
luas tentunya akan dapat menampung komoditi dalam 
jumlah besar. Selain itu, dukungan juga dalam hal 
pembiayaan dan manajemen pengelolaan,” ujar Wakil 
Bupati Petra.

Menurut Wamendag Jerry, para kepala daerah 
dan pemerintah daerah (pemda) berperan penting 
dalam pengelolaan Gudang SRG. “SRG berpotensi 
menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian 

ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditi pangan. 
Sebab, SRG dapat menjadi instrumen alternatif 
dalam mendukung tata niaga dan distribusi,” tambah 
Wamendag.

Pengembangan SRG di masing-masing daerah 
ditekankan pada potensi komoditi unggulan yang dimiliki 
oleh daerah tersebut. Biasanya tiap daerah memiliki 
komoditi unggulan yang berbeda. Kalau  pun sama, 
seperti beras, maka beras yang dihasilkan tiap daerah 
juga memiliki karakter yang agak berbeda. Keunggulan 
tiap daerah ini juga menjadi kekuatan masing-masing 
daerah tersebut. Di Sulawesi Selatan dimana para 
petani/nelayan banyak membudidayakan rumput 
laut, yang dikembangkan adalah SRG rumput laut. Di 
Aceh dimana petaninya banyak menanam kopi yang 
dikembangkan adalah SRG kopi. Begitu juga dengan 
di Jawa yang umumnya memiliki area persawahan dan 
irigasi yang baik, komoditi yang dikembangkan adalah 
gabah atau beras.

Lain lagi dengan Sumatera Barat. Saat mengunjungi 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Wamendag Jerry meninjau 
gudang SRG gambir. Provinsi Sumatera Barat sendiri 
memasok 80-90 persen dari total produksi gambir 
nasional, dan sekitar 90 persen produksinya berasal 
dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak petani di 
Sumatera Barat yang membudidaya tanaman dengan 
buah berbentuk polong semu ini. Jumlah dan nilai 
ekspornya cenderung meningkat, sehingga diposisikan 
sebagai barometer gambir nasional. 

Wamendag Jerry Sambuaga berpesan agar ekspor 
komoditi gambir diarahkan pada hilirisasi produk 
sehingga mampu meningkatkan nilai tambah. 
“Melalui skema SRG diharapkan dapat membantu 
petani memperoleh harga tawar yang lebih baik dan 
jaminan penyerapan pasar. Apalagi komoditi gambir 
di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan komoditi 
daerah dengan keunggulan komparatif yang mampu 
meningkatkan ekonomi dan perdagangan,” kata Wakil 
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Jumat (21/5).

Perlu diketahui bahwa komoditi gambir memiliki 
beragam manfaat dan diversifikasi olahan produk, mulai 
dari bahan campuran industri makanan dan minuman, 
bahan baku industri kesehatan dan farmasi. Termasuk 
juga bahan baku industri kosmetik anti-aging dan 
antioksidan serta campuran saat mengunyah sirih. 

Wamendag Jerry mengatakan, potensi produksi dan 
pemasaran komoditas gambir di Kabupaten Lima Puluh 
Kota cukup besar sehingga dinilai sangat potensial. 
Melalui implementasi SRG, ia menilai tidak hanya 
perdagangan komoditi gambir yang meningkat, tetapi 

juga ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota. “Keunggulan 
SRG itu, tidak perlu lagi pihak perbankan melakukan 
studi kelayakan. Ini sudah menjadi jaminan pasti. 
Tentunya, untuk masuk ke resi gudang ada syarat dan 
ketentuannya. Salah satunya adalah produknya harus 
berkualitas,” kata Wamendag.

Dengan optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang 
(SRG) akan memberikan peluang terciptanya rantai 
pasok yang lebih efisien dan mengurangi terjadinya 
potensi perpanjangan rantai perdagangan. Selain 
itu pedagang retail dapat secara langsung membeli 
komoditi dari petani/pemilik barang yang disimpan di 
Gudang SRG dengan harga dan mutu yang lebih baik. 
Sementara petani juga diuntungkan dengan perolehan 
harga jual yang kompetitif. Secara konsep SRG banyak 
memberikan nilai lebih, namun dalam pelaksanaannya 
diperlukan ketekunan, konsistensi dan perjuangan 
menghadapi kendala dan tantangan yang muncul 
kemudian, sebagaimana diibaratkan sebuah perahu 
yang menerjang ombak di laut.
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Petani  gambir  asal 
Kecamatan Sutera,  Pesis i r 
Selatan,  Sumatera Barat 
menjemur getah gambir 
hasi l  produksi  mereka.

3 Gudang

2 Gudang

4 Gudang

19 Gudang14 Gudang
8 Gudang

15 Gudang

11 Gudang
3 Gudang

7 Gudang

3 Gudang

2 Gudang

3 Gudang

4 Gudang
1 Gudang

12 Gudang

1 Gudang

Bangka Belitung

1 Gudang

7 Gudang
4 Gudang
12 Gudang

Gudang Pemerintah
Sudah disetujui
sebagai Gudang SRG

Gudang Pemerintah
Belum disetujui
sebagai Gudang SRG

94 27 67
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Sejauh ini pihak pengelola gudang telah menerbitkan 
48 Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan volume 
181,61 ton dan nilai barang sebesar Rp899,65 juta, 
serta pembiayan mendapatkan sebesar Rp. 194 juta 
dari Bank Jateng.

“Alhamdulillah sekarang Sistem Resi Gudang di 
Kabupaten kami sudah mulai berjalan. Sebelumnya 
sudah berjalan juga, tapi belum maksimal,” ujar Bupati 
Kebumen Arif Sugiyanto. Bupati Arif menyatakan 
pihaknya harus bekerja keras untuk meyakinkan para 
petani di daerahnya agar mau memanfaatkan sistem resi 
gudang. Mengapa? “Sekarang ini meningkatkan nilai 
tukar petani adalah suatu keharusan. Karena itu SRG 
adalah keharusan. Melalui SRG nilai produksi padi yang 
dihasilkan petani bisa lebih baik, karena gabah panen 
mereka diolah dengan cara yang lebih baik, dengan 
pengeringan yang lebih benar sehingga kadar airnya 
sesuai dengan mutu yang diinginkan,” kata Bupati Arif.

Lebih jauh Bupati Kebumen ini menginginkan petani di 
daerahnya harus lebih modern. Untuk itu implementasi 
SRG harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya, 
mengingat 50 persen lebih penduduk Kebumen 
berprofesi sebagai petani. “Kita harus  berjuang 
mengimplementasikan Sistem Resi Gudang di 
Kebumen agar mereka lebih sejahtera. Tetapi memang 
tidak mudah untuk mewujudkannya, karena kultur 
masyarakat di sini yang lebih senang dan merasa 
tenang menyimpan gabah mereka di rumah. Untuk itu 
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kepada mereka harus diberi gambaran, tentang beras 
misalnya, jika disimpan di rumah beras akan kurang 
bagus, warnanya kuning dan seterusnya. Kita juga beri 
mereka pengertian kalau berasnya bermutu bagus, 
harganya akan lebih tinggi. Kita kasih contoh beras 
premium yang sudah kita hasilkan, yang bisa dijual di 
mall dengan kemasan yang bagus. Dengan penjelasan 
seperti itu mereka akan tertarik,” ujar Bupati. Beras 
premium yang diproduksi Kebumen bermerk Rinjing  
dengan pemasaran sampai ke Semarang.

Tentang Sistem Resi Gudang, penjelasan kepada para 
petani dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu melalui 
gapoktan (gabungan kelompok tani), juga para penyuluh 
pertanian dan petugas dinas perdagangan daerah 
kabupaten. “Dengan penjelasan yang disampaikan, 
para petani menjadi paham bagaimana cara kerja 
SRG. Selain itu kami juga sudah menggelontorkan 
anggaran khusus dana bergulir untuk membeli gabah 
dari masyarakat. Kita masukan itu dalam RPJM 
(Rancangan Pembangunan Jangka Menengah). Dana 
yang disediakan sebesar Rp1,5 miliar yang dijalankan 
oleh gapoktan untuk mengumpulkan gabah dari petani 
yang kemudian dikirim ke gudang SRG. Sementara 
kepada jajaran kami, kami tekankan bahwa SRG harus 
berjalan,” tambah Bupati Arif.

Menurut Arif Sistem Resi Gudang itu ibarat mobil 
mewah yang diberikan kepada tukang becak. “Ibaratnya 
SRG ini mobil Mercy. Kalau diberikan kepada tukang 
becak, si tukang becak akan senang. Tapi belum 
tentu dia bisa mengoperasionalkannya. Bahkan buat 
beli bensinnya saja mungkin dia tidak ada,” begitulah 
Bupati Arif memberi perumpamaan. Karena itu dalam 
mengimplementasikan SRG harus ada kolaborasi antara 
pemerintah pusat dengan Pemda, perlu pendampingan, 
modal awal, pengelola untuk menggerakkan, kerjasama 
dengan penyuluh pertanian. Harus ada langkah awal 

segera, marketing SRG harus aktif dan bekerja keras. 
Harus turun ke lapangan mereka. Dengan begitu SRG 
baru bisa bergerak.

Untuk itu Arif mengusulkan agar SRG dibuatkan Pilot 
Projectnya, sehingga mudah untuk meniru dalam 
melaksanakannya. “Menirukan itu kan lebih mudah 
dibandingkan dengan yang membuatnya, yang 
membutuhkan orang yang jenius,” kata Arif.

Kabupaten Kebumen sendiri idealnya memerlukan 3 
gudang SRG agar bisa meliputi semua wilayahnya, 
bagian barat, tengah dan timur. Gudang yang ada saat 
ini baru di kawasan barat. Bupati Arif juga meminta 
agar gudang SRG yang ada saat ini bisa dibantu 
perlengkapannya, seperti kendaraan forklift, mesin 
pengering dan juga kendaraan untuk menjemput hasil 
panen dari petani. Pola menjemput bola diperlukan 
untuk menumbuhkan kebutuhan para petani terhadap 
SRG. Nantinya jika SRG sudah menjadi kebutuhan, 
maka petani akan datang sendiri membawa hasil panen 
mereka ke gudang SRG.

“Cita-cita saya, dengan hadirnya  SRG ini petani tidak 
lagi dipermainkan oleh tengkulak, dan mereka mengerti 
bagaimana menjadikan berasnya lebih bermutu bahkan 
menjadi beras premium. Insya Allah dengan upaya yang 
konsisten petani akan tertarik dengan SRG.  Sekarang 
ini kita masih tahap memberi pemahaman misalnya, 
tidak nyaman menyimpan uang di bawah bantal, tapi 
aman menyimpan buku tabungan di bawah bantal. 
Tidak nyaman menyimpan gabah di rumah tapi lebih 
nyaman menyimpan dokumen Resi Gudang di rumah,” 
ujar Bupati Arif.  Ia yakin pelaksanaan SRG di Kebumen 
yang sekarang ini masih berjalan seperti langkah deret 
hitung nantinya akan optimal dengan lompatan-lompatan 
seperti deret ukur dalam beberapa tahun ke depan.

Sejarah mencatat pada zaman Ki Bodronolo, wilayah 
Kabupaten Kebumen merupakan pemasok utama 
pangan untuk pasukan Mataram di bawah pimpinan 
Sultan Agung saat menyerang VOC Belanda tahun 
1629. Ki Bodronolo kemudian menjadi Bupati Kebumen 
yang pertama. Hal ini diungkapkan kembali oleh Bupati 
Kebumen saat ini, Arif Sugiyanto, saat menjelaskan 
gambaran tentang Kebumen dan kaitannya dengan 
sistem resi gudang (SRG).

Kebumen saat ini memiliki dua waduk besar, yaitu 
Waduk Sempor yang dibangun zaman Presiden 
Soekarno dan Waduk Wadas Lintang yang dibuat pada 
masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ketersediaan 
air dari dua waduk besar ini menunjukkan kesungguhan 
pemerintah untuk menyokong Kabupaten Kebumen 
sebagai salah satu lumbung beras nasional. 

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengungkapkan 
daerahnya kini surplus dalam memproduksi padi. Surplus 
produksi ini juga menjadi tantangan berikutnya, yakni 
mengatasi gejolak harga gabah setiap panen tiba. Pemda 
Kabupaten Kebumen berupaya mencari solusi. Salah 
satu cara adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan 
Sistem Resi Gudang (SRG). SRG di daerah ini mulai 
dilaksanakan tahun 2012 dengan berdirinya gudang 
yang berlokasi di Desa Kretek, Kecamatan Rowokele. 
Tercatat pada periode 2015 – April 2016 gudang SRG 
saat itu dikelola oleh PT Bhanda Ghara Reksa dan telah 
menerbitkan 3 Resi Gudang komoditi  gabah dengan 
volume 11,55 ton dan nilai barang sebesar Rp65,43 
juta tanpa ada pembiayan.  Kemudian pada periode Mei 
2016 – Maret 2020 gudang SRG dikelola oleh KUD 
Subur dan telah menerbitkan 29 Resi Gudang komoditi 
gabah dengan volume 73,72 ton dan nilai barang 
sebesar Rp459,41 juta serta memperoleh pembiayaan 
dari Bank Jateng sebesar Rp. 18,5 juta. Sejak Mei 2020 
- sekarang gudang dikelola oleh PT Sinergi Karya Nusa. 

Mobil Mercy Untuk 
Tukang Becak
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D ari mana Anda mencari informasi? Sebagian besar 
masyarakat pasti menjawab dari internet. Tak heran 

karena internet memang sudah menjadi bagian hidup kita 
yang tidak bisa dipisahkan. Data Kementerian Kominfo 
mengungkapkan pengguna internet di Indonesia 
mencapai 63 juta orang, sebagian besar (95 persen) 
menggunakan media sosial seperti FB (facebook) dan 
twitter. 

Akses Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pun tak 
terkecuali. Sebagian besar masyarakat mengetahuinya 
dari internet. Melalui internet pula Bappebti terus 
mengawasi pergerakan pialang-pialang yang bergerak 
di bidang ini. Mereka yang tidak memiliki izin langsung 
dicekal oleh Bappebti. Selanjutnya melalui koordinasi 
dengan Kementerian Kominfo website ataupun media 
sosial yang digunakan oleh pialang yang tidak memiliki 
izin dari Bappebti, diblokir. 

Tindakan tegas dengan memblokir situs dan media sosial 
itu dilakukan untuk melindungi masyarakat agar tidak  
mengalami kerugian. Pada bulan Juni 2021 Bappebti  

telah memblokir 109 situs web di bidang perdagangan 
berjangka komoditi (PBK) karena tidak memiliki izin. 
Selama 6 bulan sejak Januari 2021 tercatat Bappebti 
telah memblokir  622 situs PBK ilegal. Itu berarti sekitar 
100 situs diblokir setiap bulannya.

Sikap tegas ini akan terus dilakukan Bappebti agar   
masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan   
secara legal dalam transaksi perdagangan berjangka 
komoditi. “Setiap pihak dalam 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 mengaku memiliki legalitas dari 
regulator luar negeri, semua penawaran di bidang 
perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari 
Bappebti,” ujar Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana.

Menurut Wisnu, pihaknya akan terus melakukan  
pemblokiran terhadap situs-situs dalam negeri dan 
broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari  
Bappebti. Bappebti menjamin akan terus melindungi  
dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat 
Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK ini. Untuk 
itu Bappebti secara rutin melakukan pengawasan 
dan pengamatan terhadap kegiatan usaha yang 
dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang 
PBK. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan 
terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang PBK.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan  
Penindakan M. Syist mengungkapkan secara garis  besar 
modus yang dilakukan dengan melakukan penawaran 
berkedok investasi di bidang PBK dan  penawaran 

kontrak berjangka. Karena itu masyarakat  diimbau tidak 
mudah percaya dengan penawaran  investasi yang 
menjanjikan keuntungan tinggi tanpa  memiliki risiko. 
Perdagangan berjangka memang dapat memberikan 
keuntungan yang tinggi, namun  juga nasabah/investor 
bisa menderita kerugian yang  sangat besar atau istilah 
yang kita dengar adalah high risk high return. Masyarakat 
juga diminta tidak mudah  tergiur iming-iming pendapatan 
tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan 
(profit sharing) dalam investasi PBK. 

“Jangan mudah menyetorkan dana ke rekening 
tertentu dengan janji akan memperoleh keuntungan 
dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu. 
Sebab ada risiko dana tersebut tidak bisa ditarik oleh 
nasabah. Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan 
iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi 
jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline.  
Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung pada 
penipuan,” ungkap Syist. 

Karenanya, sebelum memutuskan untuk berinvestasi   
perdagangan berjangka, masyarakat diharapkan selalu 
melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha dan 
kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, 
masyarakat juga diminta untuk tidak mudah tergiur 
dengan janji keuntungan di luar kewajaran, serta 
mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, serta 
untung dan ruginya.

Untuk melakukan pengecekan mengenai legalitas  pelaku  
usaha di bidang PBK, silakan kunjungi web https://www.
bappebti.go.id.

Bappebti Terus 
Pantau dan Waspadai 
Entitas di Bidang PBK 
Tak Berizin
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K uantan Sengingi kembali menggelar lelang komoditi 
karet. Lelang  dilakukan untuk mencari harga terbaik 

dan bisa lebih menguntungkan untuk para petani karet. 
Pada lelang yang dilaksanakan pada hari Minggu (25/7) 
ini para petani di daerah Riau ini bisa tersenyum, karena 
harga lelang karet naik Rp152/kg menjadi Rp 12.358/
kg.  Ada 7 perusahaan yang ikut lelang kali ini dan 
pemenangnya adalah PT Anugerah Sibolga Lestari. 

Ketua Koperasi Apkarkusi (Asosiasi Petani Karet 
Kuantan Singingi) Syoffinal mengungkapkan lelang 
karet dilakukan secara rutin setiap bulan. Apkarkusi 
sendiri ditunjuk sebagai penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi-Kementerian Perdagangan) sejak 
22 Juli 2018. “Harga karet saat ini sedang membaik. 
Rata-rata harga bokar (bahan olahan karet) bulan Juni-
Juli ini di atas Rp12.000 per kg. Tentu petani sangat 
senang dan gembira, apalagi dengan kondisi pandemi 
dan keterpurukan ekonomi saat ini,” ujar Syoffinal melalui 
telpon.

Volume karet yang terjual total sekitar 85 ton. “Sesuai 
ketentuan di Apkarkusi semua bokar yang dilelang harus 
diambil oleh perusahaan buyer pemenang lelang secara 
seluruhnya dan tidak ada yang tersisa,” tambah Syoffinal.

Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kuansing, 
Raja Rafli, Rabu (29/7)  menyatakan pemerintah akan terus 
mendorong serta memberikan semangat dan perhatian 
kepada para petani karet di Kuansing agar kualitas karet 
lebih bermutu sehingga harganya bisa lebih tinggi. “Kita 
akan terus mendampingi serta memberikan penyuluhan 
untuk menghasilkan karet yang berkualitas baik,” kata 
Rafli. Ia berharap ke depannya seluruh petani karet yang 
berada di 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 
bisa bergabung dalam wadah Apkarkusi dengan tetap 
memelihara tanaman karet dan melakukan penanganan 
pasca panen karet sesuai standar teknis. Sebab, dengan 
cara ini kualitas tanaman karet bisa tetap terjaga. 

Saat ini harga karet memang sedang membaik, tidak 
hanya di Riau. Tapi juga di provinsi tetangganya yaitu 
Jambi. Harga getah karet di tingkat petani di Kabupaten 
Batanghari, Provinsi Jambi, naik dari Rp11.300 per 
kilogram jadi Rp12.250. Kenaikannya cukup baik, 
menjelang pertengahan tahun ini. Kepala Pasar Lelang 
Karet Desa Penerokan, Kabupaten Batanghari, Bilal, 
menjelaskan dalam satu bulan terakhir harga getah karet 
di Pasar Lelang Karet di daerahnya berada pada kisaran 
antara Rp11.800 hingga Rp12.500 per kilogram. “Harga 
getah karet berfluktuasi di rentang harga tersebut,” ujar 

Bilal sebagaimana dikutip LKBN Antara. Tinggi rendahnya 
harga karet juga ditentukan oleh mutu karet yang dijual 
dengan perbedaan harga sekitar Rp1.000/kg. “Harga 
getah karet di Pasar Lelang Karet juga ditentukan oleh 
kualitas getah karet yang disadap petani, jika kualitasnya 
baik tentu harganya lebih tinggi,” kata Bilal. 

Walau harga karet cukup bagus, namun Bilal berharap 
pemerintah cepat turun tangan memberi bantuan kepada 
para petani. Sebab kebanyakan pohon karet di Batanghari 
usianya sudah tua, sehingga produksi getahnya kurang 
bagus. Untuk mengatasi masalah mutu tersebut petani 
mencoba mengatasinya dengan menggunakan bahan 
kimia agar pohon karetnya bisa menghasilkan karet lebih 
banyak. Perlakuan petani ini sebenarnya akan berdampak 
pada berkurangnya mutu karet yang dihasilkan dan pada 
ujungnya akan membuat harga jual karet tersebut jadi lebih 
murah.

Di Pasar Lelang 
Petani Karet 
Tersenyum 
Lebar
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Dialog Perdagangan 
Indonesia-Amerika

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menggelar 
Indonesia-United States Trade and Investment Dialogue 
dengan puluhan pengusaha Amerika Serikat di KBRI 
Washington D.C, Amerika Serikat, Selasa (13/7). 
Pertemuan ini mendiskusikan berbagai isu perdagangan 
dan investasi di Indonesia.

Pada kesempatan ini Mendag menyampaikan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang akan 
mencapai 8 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. 
Mendag Lutfi juga menyampaikan komitmennya untuk 
menciptakan perdagangan yang adil dan bermanfaat bagi 
seluruh pihak.

Dalam acara dialog ini Mendag didampingi Direktur 
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 
Djatmiko Bris Witjaksono, dan Direktur Perundingan 
Multilateral, Dandy Satria Iswara.
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Stok Bahan Pokok 
Selama PPKM 
Terjamin

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan 
bahwa pemerintah menjamin stok dan stabilitas harga 
bahan pokok (bapok) selama berlakunya kebijakan PPKM 
Darurat. Saat ini, Kemendag bersama kementerian dan 
lembaga, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha 
terus memantau dan memastikan bapok tetap tersedia 
dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Hal ini 
diungkapkan Mendag dalam konferensi pers di Jakarta, 
Senin (5/7).

Mendag Lutfi mengingatkan semua pihak, terutama 
pelaku usaha agar tidak berspekulasi memanfaatkan 
situasi darurat Covid-19 ini dengan menaikkan harga dan 
mengambil untung sebesar-besarnya.

Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri, Oke Nurwan, menyatakan bahwa stok sejumlah 
barang kebutuhan pokok juga terpantau aman dalam 2-3 
bulan ke depan dengan harga stabil. Menghadapi masa 
PPKM Darurat ini, Mendag mengimbau agar masyarakat 
tidak perlu khawatir karena harga bapok saat ini stabil 
terkendali dan terjangkau.

Mendag Bahas 
Pameran Dagang 
Indonesia (TEI) 
Tahun 2021 

Kemendag Dorong 
Penguatan Industri 
Porang 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menghadiri 
rapat membahas Trade Expo Indonesia (TEI) Digital Edition 
2021, Senin (26 Juli). Mendag menjelaskan bahwa TEI  
yang ke-36 tahun 2021 ini akan diselenggarakan secara 
virtual pada 20-24 Oktober 2021. TEI Digital Edition 2021 
akan menggunakan website berbasis e-catalogue untuk 
mempermudah pengunjung mencari produk dan jasa yang 
dibutuhkan secara sistematis.

Mendag berharap agar ada spesifikasi seperti Indonesian 
Halal Food Expo pada penyelenggaraan TEI tahun ini. Ia 
juga menyatakan harapannya kegiatan ini dapat berjalan 
dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan untuk 
perekonomian Indonesia.

Pada TEI ke-35 tahun 2020 lalu yang juga dikaksanakan 
secara virtual, nilai transaksinya mencapai USD678,1 juta, 
termasuk di dalamnya perdagangan barang, perdagangan 
jasa dan investasi.

Sekitar 1.000 orang memadati layar monitor komputer 
untuk mengikuti webinar membahas potensi komoditi 
ekspor Indonesia. Webinar dengan tema “Pengamanan 
Hilirisasi Market dan Penguatan Industri Porang Orientasi 
Ekspor” ini diselenggarakan oleh Komite Pengusaha Mikro 
Kecil Menengah Indonesia (KOPITU), Rabu (7/7). 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam 
sambutannya menyatakan produk porang dari Indonesia 
sangat sangat potensial untuk dikembangkan. Tetapi 
Wamendag mengingatkan perlunya memperhatikan masih 
beragamnya kode HS untuk komoditi tersebut, serta adanya 
hambatan perdagangan di pasar utama China. Konjen RI di 
Shanghai, Deny W Kurnia, prospek komoditi porang di pasar 
China menjanjikan melihat industri manufaktur di negeri itu 
terus berkembang.

Sementara, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 
Suwandi memaparkan potensi budi daya porang serta 
menggarisbawahi perlunya para petani porang untuk saling 
bekerja sama sehingga mampu menyuplai untuk skala 
industri besar.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini yaitu Direktur 
Pengembangan Kerja Sama Ekspor, Marolop Nainggolan 
yang memaparkan strategi pengembangan ekspor porang 
serta Kepala ITPC Busan dan Kepala ITPC Osaka yang 
menyampaikan potensi pasar di negara akreditasi masing-
masing.

Mendag Jelaskan 
Commodity Supercycle 
di CNBC TV

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi 
narasumber pada Economic Update Squawkbox CNBC 
Indonesia TV, Rabu (21/7). Kemunculan Mendag Lutfi 
disiarkan melalui virtual pada acara yang membahas 
masalah ekonomi dan bisnis ini. Kali ini Mendag 
menjelaskan tentang Commodity Supercycle dimana 
melalui pemanfaatan potensi Commodity Supercylce 
diproyeksikan Indonesia dapat menikmati masa kenaikan 
harga komoditi dalam 24-30 bulan mendatang.

Dijelaskan bahwa Kemendag juga mendorong nilai tambah 
produk ekspor Indonesia melalui perbaikan struktur 
perdagangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 
produk industri Indonesia ke depan, sehingga mampu 
bersaing di pasar global.
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Resi Gudang Tetap 
Jalan Walau Pandemi 
Covid-19 Menyerang

Ujian WPB di Tengah 
Suasana Pandemi 
Covid-19

kendala. Masyarakat petani dan pemilik 
komoditi dari seluruh Indonesia tetap 
bisa melakukan registrasi” Fajar 
Wibhiyadi menambahkan, dalam hal 
aplikasi teknologi untuk registrasi resi 
gudang, KBI juga telah memperbarui 
sistem registrasi dengan mengadopsi 
teknologi blockchain dan smart 
contract melalui Aplikasi IsWare Next 
Gen. “Dengan aplikasi ini, petani dan 
pemilik komoditi dapat melakukan 
registrasi dengan cepat dan aman,” 
tambah Fajar.

Pemanfaatan Resi Gudang selama 
pandemi Covid-19, khususnya di 
semester I 2021 tercatat mengalami 
pertumbuhan yang cukup signifikan. 
Data dari KBI menyebutkan, sepanjang 
semester I 2021, jumlah Resi Gudang 
yang di-registrasi meningkat 49 
persen dibandingkan periode yang 
sama  tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 33 
Tahun 2020 mengenai Barang dan 
Persyaratan Barang yang dapat 
Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, 
komoditi yang dapat masuk ke Sistem 
Resi Gudang meliputi beras, gabah, 
jagung, kopi, kakao, karet, garam, lada, 
pala, ikan, bawang merah, rotan, kopra, 

Di tengah kebijakan perpanjangan 
PPKM yang dilakukan pemerintah, PT 
Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 
sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang 
memastikan bahwa para petani dan 
pemilik komoditi tetap bisa melakukan 
registrasi resi gudang. Dengan 
otomasi yang sudah dilakukan, 
kegiatan registrasi resi gudang tetap 
berjalan seperti biasa. Hal ini dilakukan 
dalam upaya memberikan pelayanan 
kepada para pemangku kepentingan di 
Sistem Resi Gudang. “Selain itu, apa 
yang dilakukan KBI adalah sebagai 
bentuk keberpihakan korporasi 
kepada masyarakat khususnya petani 
dan pemilik komoditi,” kata Fajar 
Wibhiyadi, direktur utama PT Kliring 
Berjangka Indonesia (Persero) melalui 
keterangan tertulisnya kepada media, 
Selasa (27/7).

Terkait pelayanan Registrasi Resi 
Gudang selama masa pendemi 
khususnya saat pemberlakuan PPKM 
Level 4, Fajar Wibhiyadi mengatakan, 
“Dengan transformasi teknologi yang 
dilakukan KBI, proses Registrasi 
Resi Gudang sangat meminimalisir 
pertemuan fisik. Upaya ini telah 
dilakukan KBI bahkan sebelum 
pandemi Covid-19 masuk ke 
Indonesia. Dengan demikian, untuk 
saat ini bisa kami katakan untuk 
Registrasi Resi Gudang tidak ada 

Bappebti telah mengeluarkan 
pengumuman nama-nama peserta yang 
dapat mengikuti ujian profesi sebagai 
calon Wakil Pialang Berjangka (WPB). 
Dalam pengumuman tanggal 12 Juli 
2021 tersebut dikatakan ada 115 orang 
peserta yang akan mengikuti ujian yang 
digelar pada Kamis, 29 Juli 2021. 

Ujian profesi calon Wakil Pialang 
Berjangka merupakan salah satu syarat 
untuk mendapat izin sebagai wakil 
pialang berjangka. Hal ini sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 
Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang 
Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka 
dan Wakil Pengelola Sentra Dana 
Berjangka; dan Peraturan Bappebti 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 
2 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.

”Wakil Pialang Berjangka berperan 
penting dalam mengembangkan 
industri perdagangan berjangka 
komoditi. Wakil Pialang berjangka 
merupakan wakil dari perusahaan 
dimana menjadi ujung tombak dalam 
menghadapi nasabah,” ujar Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Bappebti, Sahudi.

Sahudi menambahkan Wakil Pialang 
Berjangka merupakan suatu profesi 
membutuhkan keahlian khusus sesuai 
kompetensi di bidang perdagangan 
berjangka. Ujian profesi calon WPB 
ini merupakan langkah otoritas 
perdagangan berjangka di Indonesia 
untuk menilai kemampuan dan 
kecakapan di bidang perdagangan 
berjangka komoditi.

Berkaitan  dengan  pelaksanaan  Ujian 
Profesi  Calon Wakil Pialang  Berjangka 
(CWPB)  berbasis komputer Angkatan 
II Tahun 2021, beberapa persyaratan 
untuk mengikutinya antara lain:

1. Peserta wajib membawa laptop 
dengan spesifikasi  minimal  Processor 
Intel 2 Core, RAM 4GB, Sistem 
Operasi Windows 7/Windows 10/
Linux/MacOS, browser Google 
Chrome/Microsoft Edge/Firefox versi  
terbaru, mohon untuk dipastikan wifi  

Tiga Komoditi Ini 
Bakal Jadi Booster 
Ekspor 

laptop bekerja dengan normal dan 
laptop dalam kondisi yang baik.

2. Peserta wajib membawa Tanda 
Bukti Formulir Pendaftaran Ujian dan 
Kartu identitas diri. 

3. Tanda Bukti Formulir Pendaftaran 
Ujian akan diberikan pada saat peserta 
melakukan registrasi.

5. Pendaftaran peserta untuk  
Gelombang  I  dimulai  pada  jam  08.30  
WIB,  sedangkan  untuk Gelombang II 
dimulai pada jam 12.30 WIB.  

6. Dalam rangka pencegahan virus 
Covid-19, pelaksanaan ujian profesi 
CWPB akan dilaksanakan dalam 2 
(dua) gelombang, dengan benar-benar 
menerapkan protokol kesehatan. 
Gelombang I pukul 09.00 – 12.00 
WIB Gelombang II pukul 13.00 – 
15.00 WIB 

7. Peserta wajib memperhatikan dan 
melaksanakan protokol kesehatan 
dalam rangka pencegahan dan 
pengendalian Covid-19 dengan 
menjaga kesehatan, menjaga jarak, 
menggunakan masker, menggunakan 
pelindung wajah (jika ada) dan 
menjaga kebersihan tangan dengan 
mencuci tangan atau menggunakan 
handsanitizer secara berkala.

Komoditi diprediksi akan menjadi 
penopang ekspor Indonesia tahun 
2021 ini, khususnya batubara, nikel 
dan minyak sawit (CPO). Optimisme 
itu terlihat dari indikator harga, dimana 
harga komoditi tersebut sudah 
jauh melewati harga sebelum pra-

pandemi. “Selain itu, permintaan dari 
ketiga komoditi ini dari negara tujuan 
ekspor utama, terutama China, juga 
cenderung membaik seiring dengan 
pulihnya ekonomi masing-masing 
negara,” kata Kepala Ekonom Bank 
Permata Josua Pardede sebagaimana 
dikutip Kontan.co.id, Kamis (29/7). 
Beberapa negara negara tujuan utama 
ekspor Indonesia seperti China dan 
Amerika Serikat, ekonominya sudah 
mulai pulih sehingga mendorong 
permintaan terhadap komoditi dari 
Indoesia. 

Menurut Josua kebijakan China 
menutup impor batubara dari Australia 
juga akan mendorong peningkatan 
ekspor Indonesia ke China untuk 
mensubtitusi batubara dari Australia. 
Sementara dari sisi harga ketiga 
komoditi  tersebut naik signifikan tahun 
ini. Misalnya, hingga 28 Juli 2021 harga 
batubara melonjak hingga 86,6 persen 
dibandingkan harga akhir tahun 2020 
atau year to date (ytd). Nikel harganya 
naik 17,6 persen dan Harga CPO naik 
12 persen ytd.

Diakui memang ke depan akan ada 
potensi koreksi harga mengingat 
harga saat ini yang sudah relatif tinggi. 
Namun, jika dibandingkan dengan 
harga rata-rata tahun 2020, harga rata-
rata 2021 jauh lebih tinggi sehingga 
nilai ekspor keseluruhan pada tahun 
2021 diprediksi akan meningkat.

teh, rumput laut, gambir, timah, gula 
putih kristal, kedelai serta ayam karkas 
beku.  

“Sebagai Pusat Registrasi Resi 
Gudang, kami bersama dengan otoritas 
serta pemangku kepentingan lainnya, 
akan terus melakukan sosialisasi dan 
edukasi terkait pemanfaatan Sistem Resi 
Gudang, termasuk juga memperluas 
wilayah sosialisasi ke berbagai daerah 
khususnya ke sentra-sentra komoditi 
unggulan. Dalam situasi pandemi 
seperti saat ini, kegiatan sosialisasi 
dan edukasi tetap berjalan meskipun 
dilakukan dengan cara daring,” kata 
Fajar. “Kami proyeksikan, pemanfaatan 
RG hingga 2021 akan tumbuh lebih 
tinggi dibandingkan 2020,” tutup Fajar.
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Swasta Indonesia 
Didorong Lakukan 
Barter Dengan 35 
Negara

Kementerian Perdagangan 
menyatakan Indonesia tengah menjajaki 
skema imbal dagang business to 
business (B-to-B) atau barter dengan 
35 negara. Melalui skema barter ini 
diyakini kinerja ekspor akan meningkat 
sekaligus menghemat devisa, 
karena kedua negara (Indonesia dan 
negara barter) tidak perlu melakukan 
transfer dalam denominasi dolar 
AS. “Perwakilan perdagangan kami 
melakukan sosialisasi, pendekatan, 
pemaparan, apa itu imbal dagang 
kemudian menawarkannya. Sebanyak 
35 negara sudah kami peroleh data 
dan informasinya, serta sekuat mana 
keinginan mereka,” ujar Direktur 
Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag, 
Marthin, dalam Sosialisasi Kerja Sama 
Imbal Dagang Business to Business, 
Kamis (29/7).

Dari 35 negara yang dijajaki, Kemendag 
telah mengerucutkan 10 negara dengan 
minat kerja sama paling tinggi, yaitu 
Meksiko, Rusia Jerman, Turki, Filipina, 
Belanda, Prancis, Italia, Afghanistan, 
dan Kenya.

Perdagangan barter ini akan 
dikoordinasikan oleh badan pelaksana 
(BP) dari masing-masing negara. 
Indonesia diwakili oleh PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (Persero) 
atau PPI. Saat ini PPI telah melakukan 

penandatanganan MoU dengan 
BP Meksiko pada 2 Juli 2021 lalu. 
“Diharapkan dalam waktu dekat 
dapat segera diimplementasikan 
melalui penandatangan kontrak dan 
pengiriman dari Indonesia ke Meksiko 
dan sebaliknya,” ujar Marthin. Secara 
paralel, PPI juga tengah melakukan 
finalisasi rancangan MoU perdagangan 
barter dengan Rusia dan Jerman. 
Targetnya, nota kesepahaman itu bisa 
ditandatangani pada pertengahan 
Agustus 2021. 

Marthin menjelaskan skema imbal 
dagang sebetulnya sudah berlaku 
khususnya untuk pengadaan barang 
pemerintah. Hal ini mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan dan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Imbal Beli Untuk 
Pengadaan Barang Pemerintah Asal 
Impor. Namun skema imbal dagang 
tersebut belum maksimal, sehingga 
Kemendag memperluasnya pada 
sektor swasta. Selain itu, ia menilai 
landasan hukum imbal dagang kurang 
kuat sehingga membutuhkan tambahan 
payung hukum. “Payung hukum 
penerapan imbal dagang perlu diperkuat 
dalam rangka mengoptimalkan target 
yang diinginkan,” tambahnya.

Stok Beras Cukup 
Bahkan Surplus 9,63 
Juta Ton di Akhir 
2021

Pemerintah dan DPR satu suara 
untuk tidak mengimpor beras di tahun 
ini. Sebab, stok beras diperkirakan aman 
hingga akhir 2021. Menteri Pertanian, 
Syahrul Yasin Limpo, menegaskan 
hal ini sesuai arahan presiden karena 
ketersediaan beras nasional surplus.  
“Presiden Jokowi pun sudah tegas 
mengatakan impor beras itu tidak ada. 
Boleh saja orang-orang melempar isu 
seperti itu. Bahkan, Presiden katakan 
dari mana rumor itu. Pemerintah tidak 
pernah membicarakan rencana impor 
beras dan kenaikan PPN sembako,” 
ujar Menteri Pertanian seperti dilansir 
dari laman Setneg, Kamis (15/7).

Menteri Perdagangan (Mendag) 
Muhammad Lutfi juga memastikan 
pihaknya tidak akan mengimpor beras. 
Ia mengungkapkan keputusan tersebut 
tidak terlepas dari hasil panen dan stok 
beras Bulog yang mencapai hampir 
1,4 juta ton. “Jadi saya ingin tekankan 
di sini kalau kita lihat angka prediksi 
dari BPS itu bahwa tahun ini kita akan 
sedikit lebih baik dari pada tahun lalu, 
hasil panennya yaitu 33 juta dan stok 
Bulog di gudang itu ada 1,39 juta,” 
kata Lutfi saat konferensi pers secara 
virtual, Senin (5/7).

Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan Kementerian 
Pertanian (Kementan), produksi beras 
pada masa tanam (MT) I tahun 2021 
sebesar 17,56 juta ton dan terdapat 

surplus pada Januari 2020 sebesar 
7,39 juta ton, sementara itu jumlah 
konsumsi nasional 14,67 juta ton. 
Sehingga akhir Juni 2021 terdapat 
surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

Pada neraca musim tanam (MT) II 
tahun 2021 menunjukkan surplus 
beras nasional pada awal Juli sebesar 
10,29 juta ton. Sementara produksi 
beras hingga akhir Desember 
ditargetkan mencapai 14,25 juta ton 
dan konsumsi nasional sebesar 14,91 
juta ton. Dengan demikian, ketersedian 
beras nasional hingga akhir Desember 
2021 diperkirakan mengalami surplus 
sebesar 9,63 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR, Charles 
Meikyansah, optimistis ketersediaan 
beras nasional hingga akhir 2021 
dalam kondisi aman dan bahkan 
mengalami surplus. Ia pun mengimbau 
masyarakat untuk tak perlu panik 
mengenai ketersediaan beras 
selama PPKM Darurat. Charles 
menambahkan, dengan kondisi 
ketersediaan beras nasional seperti 
itu, harga beras di pasaran juga relatif 
stabil. “Berkat jaringan distribusi yang 
sudah terbangun baik, harga beras 
tidak mengalami gejolak yang berarti,” 
katanya.

Jangan Terlalu Risau 
Gerakan Roller Coaster 
Aset Kripto

Harga Bitcoin jatuh ke bawah 
USD30.000 pada Selasa (20/7), 
menyeret harga mata uang kripto utama 
lainnya termasuk Dogecoin. Mengacu 
data CoinDesk, harga Bitcoin pada 
Selasa turun ke level USD29.306,77. 
Level ini menembus di bawah kisaran 
perdagangan yang telah bertahan 
selama empat minggu terakhir dan 
berpotensi turun lebih dalam. Sementara 
Ethereum merosot ke USD1.719,39, 
Dogecoin melorot ke USD0,160001, 
XRP turun ke USD0,515990, dan 
Cardano anjlok ke USD1,02.

Dalam setahun terakhir industri aset 
kripto bergerak fluktutaf seperti roller 
coaster, menanjak tinggi kemudian 
anjlok dalam. Bagi investor ritel yang 
baru mengenal aset kripto, fluktuasi ini 
terlihat menyeramkan. Namun menurut 
CEO Triv.co.id, Gabriel Rey, salah satu 
platform jual beli Bitcoin yang terdaftar 
resmi di Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
menyebutkan, bahwa masyarakat tidak 
seharusnya menjauhi aset kripto jika 
memahami karakternya. “Berinvestasi 
aset kripto pada prinsipnya sama halnya 
dengan berinvestasi pada berbagai 
aset lainnya, seperti properti, saham, 
atau emas. Jika kita memasuki pasar 
tanpa informasi dan riset memadai, 
kemungkinan besar akan rugi,” kata 
Gabriel Rey.

Untuk itu masyarakat dianjurkan 
mencari informasi sebanyak-
banyaknya supaya bisa memperoleh 
panduan untuk mengenal tren pasar 
aset kripto dalam jangka panjang. Rey 
menyebutkan berita yang mengandung 
elemen fear, uncertainty and doubt 
(FUD) atau sentimen negatif khususnya 
dari China digunakan beberapa pihak 
untuk mengontrol narasi di pasar, 
sehingga menimbulkan kepanikan 
dan terjadi aksi jual. “Kami harap 
dengan riset ini dalam memberikan 
panduan bagi para investor aset kripto 
dalam menyikapi berbagai berita FUD 
tersebut,” ujarnya.

Rey menambahkan perlu  dilakukan 
dengan beberapa pendekatan seperti 
sentimen pasar, ketertarikan institusi, 
volume exchange dan on-chain, serta 
analisis teknikal. “Pendekatan yang 
komprehensif ini diharapkan dapat 
memberikan filter terhadap sentimen 
FUD tersebut, agar publik lebih 
teredukasi mengenai manfaat jangka 
panjang berinvestasi di aset kripto,” 
kata Rey.
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T he Ministry of Trade is exploring cooperation with 
a business-to-business counter-trade scheme with 

35 partner countries. This collaboration is to expand 
Indonesia’s export market share while saving the 
country’s foreign exchange. Counter-trade is trading 
transactions carried out through the movement of 
goods and documents without being accompanied by 
remittances.

According to the Director of Export and Import 
Facilitation of the Directorate General of Foreign Trade, 
Marthin, from the assessment, 10 of them welcomed 
Indonesia’s initiative and gave a positive response for 
further technical discussions.

“The ten countries are Mexico, Russia, Germany, 
Turkey, the Philippines, the Netherlands, France, Italy, 
Afghanistan and Kenya,” said Martin when opening the 

“Socialization of Business to Business (B2B) Return 
on Trade Cooperation Program with Pilot Projects of 
Partner Countries” virtually, Thursday (29/7).

This activity was attended by 190 participants consisting 
of associations, exporters, and importers from six pilot 
project partner countries, namely Mexico, Germany, 
Russia, Turkey, Afghanistan, and the Philippines.

From the assessment carried out, Indonesia has 
succeeded in signing a memorandum of understanding 
(MoU) with Mexico on July 2, 2021. PT Indonesia Trading 
Company (PPI) acts as the implementing agency for the 
B2B counter trade agreement.

“Our target this year is that the memorandum of 
understanding will be implemented immediately through 
the signing of contracts and the delivery of goods from 
Indonesia to Mexico and vice versa,” said Marthin.

U ntil the end of July 2021, the prices of several 
mining commodities showed a positive trend even 

during the Covid-19 pandemic. This condition affects 
the determination of the Export Benchmark Price (EBP) 
of mining products subject to Export Duties (ED) for the 
period August 2021. This provision is stipulated in the 
Regulation of the Minister of Trade Number 46 of 2021 
dated July 28, 2021.

“The commodities of iron concentrate, laterite iron 
concentrate, lead concentrate, iron sand concentrate, 
washed rutile concentrate, and bauxite increased 
compared to last month’s period. The increase is 
due to increasing world demand. Meanwhile, copper 
concentrate, zinc concentrate, and ilmenite concentrate 
fell in price. Meanwhile, the manganese concentrate and 
iron sand concentrate pellets did not change,” said the 
acting Director-General of Foreign Trade of the Ministry 
of Trade Indrasari Wisnu Wardhana.

Mining products that experienced an average price 
increase in the period August 2021 were hematite iron 
concentrate, magnetite with Fe content of 62% and 1% 
TiO2. The average price was USD 196.71/WE or an 
increase of 1.26%.

Laterite iron concentrates are goutite, hematite, 
magnetite with Fe content 50% and (Al2O3 + SiO2) 
10% with an average price of USD 100.52/WE or an 
increase of 1.26%.

Lead concentrate (Pb 56%) with an average price 
of USD 950.61/WE increased by 6.29%. Iron sand 
concentrates with Fe content 56% price increased by 
1.26% to USD 117.46/WE.

Rutile concentrate (TiO2 90%) rose 0.06% to USD 
1,246.23/WE. And, washed bauxite (Al2O3 42%) with 
a price increase of 2.01% to USD 33.30/WE.

Meanwhile, the product that fell in price compared to 
the EBP in the previous period was copper concentrate 
(Cu 15%) which fell by 5.08% to USD 3,349.41/WE. 
Zinc concentrate (Zn 51%) fell 2.29% to USD 849.69/
WE. Ilmenite concentrate (TiO2 45%) decreased 
3.08% to USD 458.94/WE.

Meanwhile, the products that did not change in price 
were manganese concentrate (Mn 49%) at USD 
213.63/WE, and iron sand concentrate pellets (lamella 
magnetite-ilmenite with Fe content 54) at USD 117.98/
WE.

“The EBP for the August 2021 period is determined 
after taking into account written input and the results 
of coordination with various relevant agencies,” he said.

Ministry of Trade Explores 
B2B Countertrade 
Scheme with 35 Countries

Positive Trend on Mining 
Commodity Price 

Safe Switch to Digital 
Gold Investment

N o one argues that gold is one of the investment 
instruments that many people are involved 

inside. The price is relatively stable compared to other 
instruments, then the certainty of reselling makes gold 
precious metal from time to time always in demand.

Gold now can be obtained in various ways. One of them 
is the digital system.

Gold investment is no longer limited to physical 
ownership but also a non-physical or digital gold 
investment.

The question, is digital gold investment safe?

President Director of PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) Fajar Wibhiyadi said the government had 
issued many regulations to support the digital gold 
investment ecosystem.

“In the future, people will not have to worry about 
investing in these assets, as long as the investments are 
on official and licensed companies,” he said.

In-Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures 
Trading, it is stated that commodity futures activities, 
including digital gold, have been regulated, developed, and 
supervised by the Commodity Futures Trading Regulatory 
Agency (CoFTRA).

Through this regulation, CoFTRA has also allowed futures 
clearing institutions to guarantee and settle every transaction 
in the digital gold market.

CoFTRA approved the Jakarta Futures Exchange as a place 
for transactions and the Indonesian Futures Clearing House 
as an institution to carry out the clearing process for all 
transactions in the physical-digital gold market.
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B lockchain merupakan teknologi penting yang 
mendukung efisiensi dan transparansi seiring 

perubahan dunia yang sangat cepat. Indonesia merupakan 
satu dari sekian banyak negara yang mulai melirik proyek 
Blockchain untuk diterapkan di beberapa sektor.

“Peluang proyek Blockchain di Indonesia luar biasa,” 
ungkap Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Asih 
Karnengsih.

Asih mengungkapkan prospek implementasi teknologi 
ini ada di tiap industri. Dalam penerapannya, blockchain 
bisa digunakan untuk proyek di industri telekomunikasi, 
pengawasan lingkungan, transportasi, perbankan, 
exchange, agrikultur, bahkan pemerintahan.

Indonesia tentu seharusnya berada di garis depan 
teknologi blockchain. Bahkan, Indonesia adalah negara 
pertama di kawasan ini yang secara aktif memanfaatkan 
teknologi blockchain. Blockchain sendiri adalah suatu 
teknologi berdasarkan jaringan peer to peer yang 
terdesentralisasi, efisien, dan aman karena dilindungi oleh 
algoritma kriptografi yang kuat.

Lebih jauh soal Blockchain, majalah Buletin Bappebti 
mewawancarai dara milenialis ini secara virtual. Berikut 
petikannya: 

Teknologi 
Blockchain Banyak 
Manfaatnya Buat 
Negara

Buletin Bappebti: Bagaimana ceritanya bisa 
bersinggungan dengan Blockchain di usia yang 
relatif masih sangat muda: Milenialis?

Asih Karnengsih: Sebetulnya nggak sengaja. 
Karena berkaitan dengan pekerjaaan. Usai lulus S1 
saya sempat buka usaha sendiri. Kemudian saya 
lanjut S2. Nah setelah S2 itu saya coba bekerja di 
industri baru ini. Awalnya saya berkarir di Blocktech 
Indonesia, salah satu funding member Asosiasi 
Blockchain Indonesia (ABI). Saya bekerja sebagai 
Community Manager yang ngurusin komunitas 
blockchain yang masih kecil pada 2017. 

Nah, kemudian kami sesama komunitas teknologi 
blockchain mulai berpikir perlu ada wadah untuk 
para pelaku industri blockchain untuk menyampaikan 
aspirasi. Mumpung anggota yang ada belum banyak 
baru ada 7 proyek. Maka kami bentuklah Asosiasi 
Blockchain Indonesia pada 2017.

Buletin Bappebti: Masyarakat belum banyak 
paham apa itu blockchain dan perannya dalam 
industri berjangka?

Asih Karnengsih: Banyak yang tahu blockchain 
itu teknologi, tapi masih banyak yang salah kaprah 
bilang, “Oh itu crypto ya..” Padahal blockchain itu 
teknologi yang manfaatnya lebih besar ketimbang 
sebagai fasilitator kripto.

Paling mudah menjelaskan ke awam itu, blockchain 
seperti buku besar atau database tempat kita 
mencatatkan transaksi sehari-hari yang kita anggap 
penting dan punya value itu kita catatkan ke dalam 
blockchain. Lalu apa bedanya blockchain dengan 
database umumnya yang saat ini ada, misalnya 
cloud. 

Nah, yang membedakan blockchain itu servernya 
tidak hanya satu. Penyimpanan datanya tidak di satu 
tempat yang sangat riskan dirusak, dicuri, di-hack 
dll sehingga datanya hilang atau tidak bisa diakses, 
apalagi kalau datanya penting.

Kalau teknologi blockchain itu servernya ada di 
banyak tempat sehingga jika terjadi gangguan masih 
ada banyak backup dari server yang lain. Sifatnya 
global ada di seluruh dunia. Blockchain ini tidak 
bisa dihack. Misalnya, saya pinjam di koperasi. Nah 
di buku besar koperasi itu dicatat saya yang pinjam 
uang. Kemudian ketua koperasi mau ganti seolah 
yang pinjam bukan saya tapi orang lain. Tindakan itu 
kan harus persetujuan anggota koperasi, sementara 
semua anggota koperasi tahu yang pinjam itu saya 
bukan orang lain.

Begitu juga dengan blockchain, tidak bisa diganti. 
Karena bila ada satu server yang berusaha untuk 
mengganti atau meng-hack itu akan ditolak server 
lain karena tidak sesuai dengan data awal yang 
disimpan.

Jadi teknologi blockchain ini didesain untuk 
mencegah kepemilikan ganda pada digital assets. 
Kenapa blockchain sering dikaitkan dengan Bitcoin 
karena waktu pertama kali dibuat pertama kali yang 
menggunakan adalah Bitcoin. Keduanya diciptakan 
dalam waktu hampir bersamaan sehingga Bitcoin 
langsung ingin membuktikan teknologi blockchain 
itu bekerja sesuai yang diharapkan.

Jadi blockchain itu ibarat teknologi handphone 
android, nah aplikasinya itu bitcoin. Dalam 
perkembangan selanjutnya produk selain bitcoin 
sudah banyak antara lain Dogecoin, Ethereum, dan 
lainnya.

Kaitannya dengan industri berjangka, karena 
blockchain ini current technology yang banyak 
membantu perkembangan industri perdagangan 
berjangka, antara lain tadi dengan digital assets atau 
crypto assets. Jadi misalnya selama ini orang mau 
beli gold harus ada pihak ketiga, dengan teknologi 
blockchain itu bisa langsung.  

Bahkan di beberapa negara teknologi blockchain 
sudah dipakai untuk industri perbankan untuk 
remittance, credit scoring. 

Asih Karnengsih
Ketua Asosiasi 
Blockchain Indonesia 
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Buletin Bappebti: Lalu apa tanggapan perusahaan 
blokchain yang belum masuk menjadi anggota 
ABI?

Asih Karnengsih: Oya buat yang belum masuk 
jadi anggota ABI, memang ada yang kami tolak. Itu 
sudah kami report ke Bappebti. Soalnya mereka 
ada yang menjual aset kripto yang berbau scam. 
Mungkin Bapebbti juga ada pertimbangan begini: 
Oke mereka menjual bitcoin yang ada unsur scam 
nya, tetapi kan Bappebti tetap ikut mengawasi. 
Bappebti tentu akan melihat mana di antara mereka 
yang mau ikut perizinan. Tapi paling 1-2 exchange 
yang non scam yang belum gabung ke ABI.

Buletin Bappebti: Apa saja yang dilakukan ABI 
dalam meningkatkan soliditas anggota dan juga 
meningkatkan pertumbuhan perdagangan aset 
kripto di Indonesia?

Asih Karnengsih: Untuk menjaga soliditas kami 
selalu bertemu sebulan sekali, baik melalui general 
meeting sembari membahas tantangan apa saja 
yang dihadapi anggota, kemudian apa yang bisa 
dilakukan. Di luar itu kami juga fokus pada tantangan 
ke depan seperti apa, peluangnya bagaimana, dan 
sebagainya.

Selain itu ABI juga banyak melakukan sosialisasi 
dan memberikan literasi atau mengadakan event 
ke berbagai kampus. Begitu juga ke masyarakat 
umum yang banyak kepoin teknologi blockchain. 
ABI memberikan pencerahan bagaimana kiat 
menghindari investasi bodong. Kita juga sering 
diskusi dengan berbagai lembaga pemerintahan 
bahkan menggelar training agar jangan sampai 
salah dengan aset kripto ini. Jadi ABI banyak 
mengedukasi masyarakat.

Buletin Bappebti: Bagaimana hubungan ABI 
dengan asosiasi sejenis di luar negeri?

Asih Karnengsih: Nah kebetulan anggota ABI 
ini bukan hanya local company. Ada beberapa 
member ABI dari luar negeri yang mereka sudah 
jalan bagus di luar dan melihat potensi yang ada 
mereka mau masuk ke market domestik. ABI banyak 
menjalin hubungan baik misalnya dengan company 
blockchain asal Australia, Singapura, Filipina dan 
Thailand. Kebetulan ABI menjadi founding member 
dari ASEAN Blockchain Consortium (ABC). 

ABI juga menjadi founding member di Blockchain 
Association Forum (BAF), sebuah forum blockchain 
global yang diinisiasi asosiasi blockchain Inggris. 
Kita berharap regulator bisa melakukan studi 
banding dan kajian lebih jauh ke luar negeri melalui 
pintu BAF ini. Jadi channeling ABI di luar negeri 
sudah sangat baik di tingkat regional ASEAN 
maupun internasional.

Buletin Bappebti: Jadi pemain luar negeri yang 
mau masuk ke Indonesia bisa menyesuaikan diri 
dengan aturan yang ada di sini ya?

Asih Karnengsih: Betul sekali. Misalnya blockchain 
Australia mau masuk ke Indonesia, maka pasti 
asosiasi blockchain negeri Kanguru itu bakal 
merekomendasikan ke ABI.

Buletin Bappebti: Sebetulnya apa latar belakang 
ABI berdiri, yang pasti bukan sekadar kebutuhan 
anggota aja kan?

Asih Karnengsih: Ya, betul. Soalnya makin ke sini 
sebenarnya kita makin melihat apa kebutuhannya, 
yakni untuk memenuhi kebutuhan industri 
perdagangan berjangka. Saya ingat pada 2018 itu 
banyak hype soal aset kripto dan pemerintah juga 
lagi konsen ke crypto currency, lalu banyak juga 
kripto yang “scam” (menipu).

Kita banyak berdiskusi dengan Bappebti, tentang 
berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait teknologi 
blockchain. Hingga di 2019 keluar regulasi dari 
Kemendag bahwa kripto itu komoditas. Saat ini 
aturan sudah semakin matang karena semakin 
banyak aturan yang keluar.

Saat ini juga sudah banyak lembaga pemerintah 
yang approaching ke ABI untuk pemanfaatan 
teknologi blockchain secara lebih masif. Kami 
pun berpikir blockchain bisa kasih solusi apa buat 
negara. Jadi ini perjalanan ABI kira-kira seperti itu.

Buletin Bappebti: Blockchain dan aset kripto 
atau cripto currency sejak kapan mulai marak di 
Indonesia?

Asih Karnengsih: Sebetulnya aset kripto dan 
bitcoin sangat hype pada 2017, bahkan dikenal 
Pulau Bitcoin, kawasan yang semua transaksinya 
menggunakan bitcoin. Cuma waktu itu belum ada 
regulasinya di Indonesia, sehingga banyak teman 
pelaku industri yang usahanya ditutup karena masih 
banyak grey area. 

Bitcoin makin digemari ketika harganya tinggi, 
tapi ketika harganya melandai ya biasa saja. Dan 
sekarang harga satu bitcoin mencapai 40 ribu dolar 
AS, sudah mulai mendaki lagi seperti 2017 sebagai 
puncak tertinggi. 

Buletin Bappebti: ABI sendiri memiliki berapa 
anggota? 

Asih Karnengsih: ABI sekarang punya 22 anggota 
yang terdiri dari 8 pelaku bisnis perdagangan aset 
kripto yakni para exchangers. Sedangkan sisanya 
terdiri dari perusahaan yang fokus di teknologi 
blockchain, seperti startup pelaporan pajak yang 
menggunakan teknologi blockchain, ada juga 
e-wallet atau game yang memakai blockchain.

Buletin Bappebti: Bappebti sendiri baru 
memproses 13 Calon Pedagang Aset Kripto bisa 
memperdagangkan aset kripto. Bagaimana dengan 
perusahaan lain yang belum memperoleh izin dari 
Bappebti?

Asih Karnengsih: Ya berarti selain dari 8 anggota 
ABI yang Calon Pedagang Aset Kripto, sisa yang 5 
perusahaan lain itu belum mendapat izin Bappebti. 
ABI pastinya selalu mendorong para pialang aset 
kripto untuk menjadi anggota aktif serta comply 
dengan segala aturan yang ada termasuk harus 
terdaftar di Bappebti. 

Saya juga sudah berbincang dengan otoritas 
Bappebti bahwa pendaftaran perizinan akan 
diperpanjang, jadi menurut saya kondisi ini sangat 
membantu perusahaan yang belum berizin untuk 
segera mendaftar agar mendapatkan izin beroperasi 
dari Bappebti.

Memang terkadang ada yang kesulitan dengan 
regulasi Bappebti, tetapi sekali lagi kalau sudah 13 
perusahaan bisa mengikuti aturan yang ada, masa 
sih yang lain nggak bisa. Makanya itu tadi ABI bantu 
mendorong mereka ikut aturan Bappebti. Kita selalu 
tanyakan apa saja kesulitannya, apa yang bisa ABI 
bantu. Soalnya dengan terdaftar di Bappebti akan 
menimbulkan rasa aman bagi kelangsungan usaha.
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T idak tanggung-tanggung. Dalam tujuh bulan 
terakhir  mulai Januari hingga Juli 2021 Bappebti 

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi) 
Kementerian Perdagangan memberangus 704 domain 
perdagangan berjangka tak berizin. Memberangus di 
sini dalam arti memberantas, menghilangkan dengan 
cara memblokir supaya domain itu tidak bisa diakses 
lagi oleh masyarakat. Pemblokirannya sendiri dilakukan 
oleh Kominfo yang memang berwenang mengurusi 
masalah informatika.

Jumlah 704 domain yang diblokir dalam tempo tujuh 
bulan bukan jumlah yang kecil. Jika dirata-rata mencapai 
100 domain setiap bulannya.  Tahun 2020 saja Bappebti 
memblokir 1.191 domain sejenis. Nah, jika dilihat rata-
ratanya, jumlahnya hampir sama. Domain-domain 
yang diblokir itu adalah yang tidak memiliki izin dari 
Bappebti sebagai lembaga yang berwenang memberi 
izin dan mengawasi jalannya perdagangan berjangka di 
Indonesia. Jika dilihat dari kecenderungannya, dimana 
rata-rata ada 100 domain yang diblokir per bulannya, 
bisa jadi dia adalah perusahaan ilegal yang sama 
tetapi hanya berganti-ganti identitas websitenya saja, 
perusahaan abal-abal yang tidak berizin yang hanya 
mencari celah untuk mencari keuntungan sesaat. 
Karena memang perusahaan perdagangan berjangka 
relatif tidak terlalu banyak mengingat syarat permodalan 
dan perizinan yang ketat dari Bappebti.

Bisa dibayangkan jika gerak-gerik pialang ilegal dan 
Bappebti itu seperti film Tom and Jerry, yang selalu 
kejar-kejaran tak kenal henti. Untuk membuatnya jera, 
memang bukan hal yang mudah juga. Bahkan jika 
ada yang benar-benar tertangkap basah kemudian 
digiring ke pengadilan, maka domain-domain ilegal lain 
kemungkinan besar akan tetap bermunculan.

K opra salah satu produk turunan buah kelapa 
yang sangat penting. Daging buah kelapa yang 

dikeringkan ini merupakan bahan baku pembuatan 
minyak kelapa. 

Minyak kelapa kopra pun telah dipasarkan hingga ke 
berbagai penjuru dunia. Sejak dulu, petani kopra telah 
mengenal teknik pembuatan minyak kelapa. Cara 
tradisional yang dijalankan masyarakat pun masih 
bertahan hingga hari ini.

Seiring perkembangannya, pengolahan minyak kopra 
pun telah beralih ke skema industri yang lebih maju. 
Pabrik-pabrik minyak kelapa kopra pun bermunculan di 
Indonesia. Tak hanya industri besar, petani kopra pun 
sudah mulai menerapkan teknologi untuk mengolah 
buah kelapa.

Satu di antaranya dengan mesin oven. Mesin ini 
digunakan untuk mengeringkan buah kopra secara lebih 
cepat dan konsisten. Dengan mesin oven, buah kopra 
yang sudah dipisah dari cangkangnya akan dipanaskan 
menggunakan suhu 80 derajat sampai menyisakan 
kadar air yang sangat rendah. 

Kopra yang berkualitas dan layak jual harus memiliki 
kadar air, yaitu antara 6 sampai 7 persen saja. Kopra 
dengan kadar air tinggi biasanya mudah busuk dan 
berjamur. 

Kopra yang kering ini kemudian dihaluskan menggunakan 
mesin pencacah sebelum dipress untuk menguras 
minyak yang terkandung di dalamnya.

Kopra, atau daging kelapa telah menjadi sumber mata 
pencaharian masyarakat di hampir seluruh daerah 
kepulauan di Indonesia. Mulai dari Aceh, Medan, 
Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, sekujur Sulawesi, 
sebagian Kalimantan, hingga Maluku Utara.

Menurut Studi Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 
komoditas kelapa dalam negeri memiliki potensi 
produksi senilai Rp50,2 triliun apabila produktivitas per 
hektar ditingkatkan sampai tiga kali lipat.

Harga kopra minggu ini bisa dibilang stabil yakni berkisar 
Rp7.900 per kg. Harga kopra dunia berdasarkan 
pantauan Kemendag yang dilihat dari level harga 
domestik dan harga dunia cukup tinggi, yaitu mencapai 
Rp10.000 per kg bahkan bisa lebih.

Pantauan di lapangan kenaikan harga kopra di gudang 
tidak merata, namun tetap ada kenaikan dibanding 
minggu sebelumnya.  

Untuk mendorong produktivitas dan kemandirian, salah 
satu upaya yang diambil pemerintah adalah lewat 
kelembagaan pelaku usaha hulu, mengingat 99 persen 
kebun kelapa diolah oleh petani rakyat. 

Untuk menjaga pasokan kelapa rakyat dan harga 
tetap stabil saat produksinya melimpah, pemerintah 
menerapkan skema Sistem Resi Gudang (SRG). 
Bappebti berupaya agar pemanfaatan SRG kopra terus 
meningkat. 

Skema SRG dapat melindungi produsen kelapa dari 
pasokan berlebihan dan berimbas pada harga kelapa 
yang turun. Petani dapat menyimpan hasil produksi 
kelapanya di gudang penyimpanan penjualan.

Dengan diberlakukannya sistem SRG justru mendorong 
petani atau produsen kelapa agar dapat menjual kelapa 
dalam bentuk olahan seperti kopra, sehingga harga 
jualnya jauh lebih mahal dibandingkan dalam bentuk 
kelapa saja.

Harga kelapa yang murah selama ini disebabkan 
karena produsen kelapa lebih senang menjual langsung 
kelapanya ketimbang diolah lebih dulu. Padahal jika 
dikelola menjadi produk jadi punya daya jual tinggi.

Karena itu yang harus dibangun adalah kesadaran 
masyarakat untuk tidak terjebak pada permainan 
“pialang” yang hanya mencari keuntungan sesaat itu. 
Mencari informasi yang cukup dan cermat menjadi 
kunci agar tidak terjebak dengan iming-iming investasi 
ataupun bisnis yang ditawarkan melalui domain-domain 
tak jelas tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah kehati-
hatian nasabah sebelum “menggelontorkan” dananya 
menjadi cara jitu untuk mengunci gerakan para pialang 
bodong itu.

Seperti diketahui, minat masyarakat untuk berbisnis 
atau memperoleh income tambahan belakangan ini 
tumbuh pesat dan itu merupakan hal yang positif. 
Gairah ini harus ditangkap oleh pialang legal dan juga 
Bappebti serta stakeholder lainnya dengan memberi 
bimbingan masyarakat ke jalur yang benar, sehingga 
masyarakat bisa memperoleh manfaat dari kehadiran 
transaksi perdagangan berjangka. Kalau kemudian ada 
nasabah yang mengalami kerugian dari transaksi yang 
dilakukannya, semestinya itu dipandang sebagai risiko 
bisnis yang juga bisa terjadi pada jenis bisnis lainnya.

Pemain Ilegal Itu 
Boleh Jadi Pelaku 
Yang Sama

SRG Kopra 
Harus Digenjot 
Terus

Sayadi Wartawan Pemerhat i 
Komodit i
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Penyaluran 
Hasrat 
Berinvestasi di 
Bursa Komoditi 
Luar Negeri
B adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) menyadari bahwa masyarakat melakukan 
transaksi tidak hanya di bursa komoditi dalam negeri, 
tapi juga memiliki hasrat untuk berinvestasi melalui 
bursa komoditi luar negeri. Untuk itu pemerintah telah 
mengeluarkan peraturan tentang bursa mana saja yang 
direkomendasikan oleh Bappebti, supaya masyarakat 
tidak terjebak pada bursa yang tidak jelas atau bahkan 
bursa bodong yang akhirnya membuat masyarakat 
tertipu. Maklumlah, di zaman online seperti sekarang 
segala hal bisa cepat terjadi. 

Dalam Peraturan Bappebti nomor 1 tahun 2019 tentang 
Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar 
Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah 
ke Bursa Luar Negeri dijelaskan bahwa Penyaluran 
Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri 
adalah penyaluran amanat nasabah yang hanya dapat 
dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh bursa 
dalam negeri ke Pialang Berjangka anggota lembaga 
kliring berjangka luar negeri yang telah terdaftar di bursa 
berjangka dalam negeri.

Dalam peraturan ini dilampirkan bursa mana saja di luar 
negeri yang bisa dijadikan untuk melakukan transaksi 
komoditi di luar negeri. Sebagaimana Peraturan 
Bappebti nomor 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 
2019, telah ditetapkan sebanyak 34 bursa komoditi 
di luar negeri, di antaranya bursa di Tokyo, Zhengzou, 
Singapura, Osaka, New York Merchantile Exchange, 
London Metal Exchange.

Peraturan ini terus diperbaharui karena adanya 
perkembangan penambahan bursa. Dalam Peraturan 
Bappebti nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan 

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/6656

Atas Peraturan Bappebti nomor 1 tahun 2019 tentang  
Penetapan Daftar Bursa dan dan Kontrak Berjangka Luar 
Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa 
Luar Negeri, per tanggal 6 Agustus 2019, jumlah bursa 
luar negeri bertambah menjadi 35 bursa, dengan adanya 
masuknya Asia Pasific Exchange (APEX).

Selanjutnya peraturan ini juga sudah mengalami perubahan 
melalui Peraturan Bappebti nomor 8 tahun 2020, tanggal 
21 Desember 2020, tentang perubahan kedua Peraturan 
Bappebti nomor 1 tahun 2019. Dinyatakan bahwa peraturan 
nomor 8 tahun 2020 ini terjadi penambahan transaksi 
pada bursa CME (Chicago Mercantile Exchange) dengan 
masuknya Bitcoin Futures pada poin 41. Sedangkan di HKEX 
(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) bertambah 
dengan MSCI Indonesian Index Futures dan MSCI Taiwan 
Index Futures. Sementara pada IFEU ICE, IPE Gas Oil 
Futures tidak diperdagangkan lagi.  SGX bertambah menjadi 
35 item kontrak berjangka dengan tambahan Singapore 
Single Stock Futures, FTSE Indonesia Index Futures dan 
FTSE Taiwan Index Futures.

Pasar dunia yang dinamis menuntut Bappebti sebagai 
regulator dan juga para pelaku bisnis di bidang PBK 
(Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk terus melalukan 
penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi, sehingga 
semua pihak bisa memperoleh manfaat yang optimal. Tujuan 
dari perubahan peraturan yang dilakukan adalah untuk 
memenuhi kebutuhan pasar serta memfasilitasi masyarakat 
dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka ke bursa 
luar negeri.
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