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Dari Redaksi

Pembaca budiman, kita memulai tahun 2022 ini dengan membangun semangat.
Kita yakin kita bisa menjadi lebih baik. Buktinya, Sistem Resi Gudang (SRG)
yang dilaksanakan di berbagai daerah menunjukkan kemajuan pesat. PT Kliring
Berjangka Indonesia (Persero) sebagai pusat registrasi Resi Gudang mencatat
pertumbuhan nilai dan volume barang yang diresigudangkan meningkat pesat
hampir dua kali lipat. Topik ini kami angkat dalam rubrik Berita Utama pada nomor
awal tahun 2022 ini.
Pada rubrik Pasar Lelang Komoditas (PLK) juga terlihat semangat dari berbagai
daerah untuk menyelenggarakannya. Seperti yang berlangsung di Banten,
Lampung, Riau dan banyak daerah lainnya. Bukan hanya menyelenggarakan di
masing-masing daerah, tetapi PLK juga mulai membentuk jejaring antar daerah.
Tak lupa kami hadirkan wawancara khusus tentang ekonomi digital khususnya
terkait dengan transaksi aset kripto yang menggeliat belakangan ini, serta
kegiatan Bappebti dan Kemendag dalam rubrik Agenda Foto dan juga
perkembangan perniagaan komoditas dalam Aktualita. Pada rubrik Regulasi kami
sampaikan tentang Surat Edaran Bappebti kepada para pedagang aset kripto
untuk memberikan laporan keuangan dan juga laporan kegiatan perusahaan
secara berkala dan sewaktu-waktu sebagai telah ditetapkan dalam peraturan
Bappebti.
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: 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
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WAWANCARA

PROFIL KOMODITI

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, Selamat Tahun Baru 2022 di
tengah suasana Covid-19 yang melandai nyaris datar. Tapi hanya sebentar rasa
lega itu kita nikmati, karena datangnya lagi ancaman baru Omicron, yakni varian
Covid-19 yang ditengarai lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan
varian Delta yang puncak serangannya terjadi pada Juni-Juli 2021 lalu. Namun
yang agak melegakan adalah ancaman kematian Omicron dikatakan lebih kecil
dibandingkan dengan Covid varian Delta. Tetaplah jaga jarak, cuci tangan dan
kenakan masker. Kita berdoa dan berharap semoga Omicron tidak berlangsung
lama.
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Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id
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Ini Prestasi
SRG Yang
Meyakinkan
Sistem Resi Gudang sudah cukup lama dijalankan
pemerintah. Melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjaka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan,
pemerintah memberi fasilitas untuk menolong petani
pada saat harga jatuh yang biasanya terjadi pada
musim panen raya, yakni dengan Sistem Resi Gudang
(SRG) . Melalui skema SRG petani dan nelayan bisa
menunda penjualan komoditas yang sudah dipanen
untuk kemudian diagunkan ke bank guna memperoleh
pinjaman atau kredit yang bunganya mendapat subsidi
dari pemerintah. Dengan uang pinjaman bersubsidi
itu petani/nelayan bisa meneruskan kegiatan produksi
mereka dan juga bisa membiayai kebutuhan lainnya,
sambil menunggu harga komoditas yang tadinya turun
menjadi lebih baik. Jika kondisi dianggap sudah bagus,
yang biasanya terjadi beberapa bulan setelah panen
raya, petani bisa menjual komoditi yang diagunkan di
gudang SRG untuk kemudian melunasi kredit yang
sebelumnya mereka pinjam. Dengan cara ini diharapkan
kelangsungan produksi petani dan juga nelayan bisa
berjalan berkesinambungan dan membebaskan mereka
dari ancaman jeratan utang para pelaku ijon yang
menghantui kehidupan para petani sejak lama.
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udah 16 tahun berlangsung penyelenggaraaan
Sistem Resi Gudang (SRG) sejak dilaksanakan
pertama tahun 2006 lalu, yang dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (SRG) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2011. Di usia yang bisa
dikatakan remaja saat ini SRG juga memperlihatkan
pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari
pernyataan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI)
Persero sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang yang
menjelaskan bahwa pemanfaatan Resi Gudang di
Indonesia terus mengalami pertumbuhan.
PT KBI mencatat sepanjang tahun 2021 terjadi
peningkatan pemanfaatan Resi Gudang, baik dari
sisi jumlah registrasi, volume barang, serta nilai
pembiayaannya. Dari sisi jumlah registrasi, sepanjang
tahun 2021 resi gudang yang diregistrasikan
mencapai 633 Resi Gudang. Jumlah ini naik 48 persen
dibandingkan tahun 2020 sebanyak 427 Resi Gudang.
Kenaikan juga terjadi dari sisi volume barang sebesar 46
persen, dari 9.590 ton pada tahun 2020 menjadi 13.968
ton di tahun 2021. Sedangkan dari sisi pembiayaan,
terjadi peningkatan sebesar 195 persen yang tahun lalu
sebesar Rp93,8 miliar menjadi Rp277,395 miliar.
Ada tiga jenis komoditas yang paling banyak
memanfaatkan resi gudang yaitu Gabah sebanyak
155 registrasi, Timah 132 registrasi, dan Ayam Karkas
Beku sebanyak 120 registrasi. Sedangkan dari sisi
pembiayaan, sepanjang tahun 2021 pembiayaan
terbesar di Resi Gudang adalah komoditas timah dengan
nilai pembiayaan sebesar Rp206,9 miliar, disusul rumput
laut dengan nilai pembiayaan sebesar Rp31 milliar dan
beras dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,1milliar.
Sebagai gambaran perbandingan kondisi sebelumnya,
pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai transaksi
Resi Gudang sebesar 71,88 persen dibandingkan
tahun 2019 dengan nilai transaksi sebesar Rp191,21
miliar, sedangkan nilai pembiayaan SRG naik sebesar
84,85 persen menjadi Rp 117,72 miliar. Ini merupakan
prestasi yang meyakinkan dalam penyelenggaraan
Sistem Resi Gudang.

Fajar Wibhiyadi
Direktur Utama PT KBI

Direktur Utama PT KBI Fajar Wibhiyadi Dalam
keterangan resminya, Selasa (11/1), mengatakan,
“Terjadinya pertumbuhan pemanfaatan resi gudang,
khususnya dari sisi jumlah resi gudang yang diregistrasi
menunjukkan bahwa para pemilik komoditas telah
memiliki pemahaman yang baik dalam memanfaatkan
instrumen ini. Selain itu, adanya peningkatan nilai
pembiayaan, menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan
juga mulai melirik resi gudang untuk penyaluran
pembiayaan.” Fajar Wibhiyadi menambahkan, KBI
sebagai pusat registrasi Resi Gudang akan terus
melakukan sosialisasi tentang resi gudang kepada
masyarakat, khususnya ke daerah-daerah yang
menjadi sentra komoditas unggulan. Adapun dari sisi
pembiayaan KBI terus mengajak lembaga pembiayaan
baik perbankan maupun non perbankan untuk masuk
dalam pembiayaan resi gudang.
Selain pertumbuhan yang lebih baik, hal lain yang
mendapat perhatian besar adalah soal kemudahan
akses dan layanan SRG. Bappebti dan KBI terus
mengembangkan sistem informasi yang lebih baik,
sehingga kegiatan dalam SRG ini bisa berjalan lebih
cepat dan efisien. Dikatakan KBI kini sedang menyiapkan
aplikasi Isware NextGen yang menggunakan teknologi
Blockchain dan Smart Contract. Dengan teknologi ini
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 232

5

bagi pemilik komoditas untuk melakukan registrasi.
“Kami optimistis tahun 2022 resi gudang akan terus
tumbuh positif. Khusus terkait dengan pembiayaan,
kami proyeksikan akan tumbuh 100 persen,” kata Fajar
Wibhiyadi dengan yakinnya.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK
Bappebti, Widiastuti, menjelaskan SRG merupakan
instrumen usaha pascapanen yang dilakukan dengan
mekanisme tunda jual, di mana petani atau koperasi
menyimpan barang ketika harga jatuh. Mengacu pada
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/2021,
saat ini ada 20 jenis komoditas yang dapat masuk ke
sistem resi gudang meliputi beras, gabah, jagung, kopi,
kakao, karet, garam, lada, pala, ikan, bawang merah,
rotan, kopra, teh rumput laut, gambir, timah, gula putih
krital, kedelai, serta ayam karkas beku. Widiastuti
mengungkapkan dari tahun ke tahun partisipasi pelaku
usaha komoditas dalam memanfaatkan SRG terus
meningkat. Ini disebabkan selain pengelolaan SRG
yang lebih baik, juga hasil dari literasi SRG yang terus
menerus dilakukan ke berbagai pihak, termasuk di
kalangan kampus dan mahasiswa.
Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan, Jerry
Sambuaga, mengungkapkan bahwa pemanfaatan
Sistem Resi Gudang bisa mencegah kerugian yang
diderita petani ketika harga komoditas jatuh akibat
produksi yang melimpah. Wamen menjelaskan dalam
banyak kasus, akses yang terbatas terhadap gudang
penyimpanan membuat petani terpaksa menjual hasil
panen kepada tengkulak dengan harga yang lebih
rendah. “Karena itu, Kemendag menyiapkan gudanggudang sebagai solusi. Sampai saat ini terdapat 123
SRG yang ada di Indonesia, tersebar di 105 kabupaten/
kota di 25 Provinsi, dan resinya diterbitkan oleh
Kemendag. Ini memang untuk kesejahteraan petani dan
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nelayan. Dengan SRG petani bisa menyimpan sampai
5 bulan, dan pada saat harga naik mereka bisa jual
dengan harga menguntungkan,” kata Wamendag Jerry
Sambuaga dalam kesempatan webinar Literasi Sistem
Resi Gudang (SRG) dengan tema “Penguatan Efisiensi
Rantai Pasok dan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan”
di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Izza
Mafruhah, mengatakan Sistem Resi Gudang dapat
membantu dari aspek produksi berupa pembiayaan dan
juga aspek menjaga stabilitas harga untuk menekan
laju inflasi. SRG sejalan dengan hasil pertanian yang
bergantung pada kondisi alam dan musim, dan tanaman
pangan membutuhkan masa sekitar 3 sampai 4 bulan
sekali panen. “Saat panen raya, jumlah produk melimpah
sehingga harga turun sebaliknya pada masa tanam
dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif.
Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah
dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga
ketersediaan barang sekaligus meredam fluktuasi harga
agar tidak merugikan baik petani maupun konsumen,
dan itu bisa dengan melalui sistem resi gudang,” ujar Izza
Mafruhah dalam keterangan pers, Jumat (17/12/2021).
Izza menambahkan, selanjutnya perlu upaya bersama
dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah,
akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media
untuk melakukan kolaborasi mengoptimalkan sistem
resi gudang ini dalam mendukung ketahanan pangan
melalui beberapa cara, yaitu:

F o t o : B agian KIP

F o t o : B ir o Hu m as Ke m e n dag
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Pertama, melakukan sosialisasi tentang SRG, tujuan,
aktivitas serta upaya yang dilakukannya termasuk
dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan
kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh
pemerintah termasuk dengan menggandeng akademisi
dan media.
Kedua, meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan
akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku
usaha pertanian agar tidak terjebak pada pembiayaan
ilegal.
Ketiga, bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang
pemasaran agar mampu menyalurkan barang kebutuhan
pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang
terjangkau.
Keempat, melakukan pendekatan kepada pihak
pemerintah khususnya dalam penjaminan pinjaman
(government guarantee) terhadap petani.
Untuk memacu perkembangan SRG pemerintah
secara resmi menerbitkan ketentuan baru mengenai
pemberian subsidi pada Sistem Resi Gudang (SRG)
lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi
Resi Gudang dan mencabut peraturan nomor 171/
PMK.05/2009. Plt. Kepala Bappebti Indrasari
Wisnu Wardhana kemudian menjelaskan regulasi
terbaru ini menjangkau penerima subsidi yang lebih
luas. Dijelaskan bahwa dalam aturan sebelumnya hanya
petani, kelompok tani, gapoktan, dan koperasi saja yang
bisa menerima subsidi SRG. Namun dalam PMK nomor
187/PMK.05/2021 penerima diperluas meliputi nelayan
dan usaha kecil. “Perubahan lainnya adalah skema
syariah untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha
pengelola gudang di wilayah tertentu, seperti Aceh
yang mensyaratkan harus melalui bank syariah,” ujar
Kepala Bappebti, Rabu (22/12/2021).

Indrasari Wisnu Wardhana
Plt. Kepala Bappebti

Sebelumnya, berdasarkan PMK No. 171/PMK.05/2009,
plafon penerima subsidi SRG sebesar 70 persen dari
nilai barang yang diagunkan/disimpan, atau maksimal
Rp75 juta. Sedangkan dalam PMK 187/PMK.05/2021,
plafon penerima subsidi SRG sebesar 70 persen dari
nilai barang yang diagunkan, atau maksimal Rp500
juta per penerima per tahun. Dalam aturan yang lama
dijelaskan bahwa penetapan tingkat suku bunga KUR
dan penetapan tingkat suku bunga subsidi SRG
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap 3
bulan sekali. Sementara dalam aturan baru dikatakan
penetapan tingkat suku bunga subsidi SRG mengikuti
penetapan tingkat suku bunga KUR (Kredit Usaha
Rakyat).
Perbaikan lainnya adalah dari sisi waktu. Dalam peraturan
lama disebutkan waktu pembiayaan SRG hanya 6
bulan. Dalam perturan baru pembiayaan subsidi SRG
maksimal berjalan 1 tahun atau menyesuaikan dengan
jangka waktu resi gudangnya. Dengan skema yang
lebih luas tersebut diharapkan Sistem Resi Gudang
bisa berkembang lebih cepat dan bisa memberikan
kontribusi lebih besar, khususnya bagi sasaran utama
SRG yakni petani dan nelayan.
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Action Plan Sistem
Resi Gudang
Sebagaimana juga disampaikan kepada para wakil
rakyat di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 25 Oktober
2021, dalam rangka penguatan Sistem Resi Gudang
secara nasional, pada periode 2020-2024 Bappebti
telah dan akan melakukan rencana aksi (action plan)
sebagai berikut :
a. Pembentukan kelompok kerja SRG.
Dengan adanya kelompok kerja SRG diharapkan dapat
memperkuat sinergi kebijakan dan kolaborasi program
kerja antar kementerian/lembaga pemerintah, mendorong
peran pemerintah daerah dalam pengembangan SRG
di daerah serta meningkatkan peran BUMN di sektor
logistik/pergudangan/perdagangan untuk berpartisipasi
dalam SRG
b. Membangun konektivitas antara gudang SRG dengan
pasar (supply chain).
Konektivitas yang dibangun antara lain dengan
mendorong integrasi SRG dengan Pasar Lelang
Komoditi (PLK) dan Pasar Fisik lainnya, mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
komoditas SRG (Pasar Lelang online, e-commerce, dll)
serta pemetaan gudang-gudang SRG potensial baik di
sisi hulu (sentra produksi) dan sisi hilir, sehingga dapat
disusun jaringan pergudangan SRG hulu-hilir yang
terkoneksi dengan pasar (gudang SRG sebagai hub
point perdagangan komoditas dalam negeri, antar pulau
dan luar negeri).
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c. Sosialisasi dan edukasi kepada para stakeholders
dan pelaku usaha.
Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan
kepada para Pengelola Gudang SRG dalam rangka
meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia)
pengelola gudang untuk pengembangan usaha berbasis
SRG, serta melakukan sosialisasi pemanfaatan SRG
kepada para pelaku usaha (tidak hanya kepada petani
tapi juga kepada pelaku usaha sektor hulu-hilir dan
perbankan/lembaga keuangan).
d. Perluasan penyaluran pembiayaan SRG.
Perluasan penyaluran pembiayaan SRG dilakukan
dengan melibatkan Lembaga Keuangan Bank/nonBank dalam penyaluran pembiayaan berbasis SRG
(baik subsidi atau non-subsisi), mengusulkan revisi
Peraturan Menteri Keuangan terkait Skema Subsidi Resi
Gudang sehingga skema subsidi resi gudang menjadi
lebih menarik baik bagi lembaga penyalur pembiayaan
(perbankan) maupun baik pelaku usaha (petani dan
UMKM) serta meningkatkan peran BUMN di sektor
logistik/pergudangan/perdagangan untuk berpartisipasi
dalam SRG.

e. Realisasi Penyertaan Modal Negara bagi PT
Jamkrindo.
Mendorong beroperasinya PT Jamkrindo sebagai
Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
melalui realisasi Penyertaan Modal Negara. Dengan
beroperasinya Lembaga Penjaminan SRG, diharapkan
kepercayaan para pemangku kepentingan (khususnya
perbankan) terhadap SRG akan meningkat dan
berdampak bagi peningkatan pemanfaatan SRG.
Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan
penyelenggaraan SRG berjalan lebih terarah sehingga
memberikan dampak positif yang besar terhadap
berbagai pihak yang terlibat, utamanya para petani dan
nelayan yang menjadi sasaran utama sistem ini.
Salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh Bappebti
antara lain melakukan kerjasama dengan Aprindo
(Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Melalui kerjasama
dengan Aprindo yang memiliki anggota pengusaha ritel
di berbagai daerah di Indonesia, diproyeksikan akan
memacu pergerakan SRG. “Peran SRG untuk peritel
sangat signifikan dalam hal penyediaan barang karena
kami bisa memperoleh pasokan barang langsung dari

sumber pertama. Kami akan gencarkan kerjasama
ini pada tahun 2022,” kata Roy dalam Forum Bisnis
Sistem Resi Gudang, akhir Desember 2021 lalu. Adalah
wajar harapan seperti yang dikemukakan oleh Aprindo
tersebut, karena dengan mendapatkaan langsung ke
sumber penghasil komoditasnya dipastikan harganya
yang diperoleh akan lebih murah.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bappebti bersama
lembaga dan pihak lainnya dalam mengembangkan
SRG diharapkan bisa berjalan lebih cepat sehingga
bisa mewujudkan cita-cita diselenggarakannya Sistem
Resi Gudang sebagai sarana untuk meningkatkan
kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia. Dan
percepatan ini akan menjadi catatan prestasi baik bagi
semua pihak.
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PASAR LELANG

M

akin lama semakin banyak daerah yang
menyelenggarakan pasar lelang komoditas (PLK),
karena memang manfaatnya langsung dirasakan.
Pembeli dan penjual merasa puas karena mereka
terhubung langsung bernegosiasi harga sampai tercapai
harga yang disepakati. Dalam hal penyelenggaraannya,
teknologi internet yang memungkinkan konektivitas
cepat nyaris tanpa batas memberi dorongan kepada
berbagai daerah untuk menggelar pasar lelang
komoditas. Hal ini juga didukung oleh Bappebti yang
terus mengembangkan sistem pasar lelang terpadu,
sehingga pasarnya menjadi lebih besar karena lelang
bisa diakses dari berbagai daerah lain.
Belum lama ini, tepatnya Senin (6/12/201), Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
(Disperindag)
Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pasar
Lelang Komoditas. Penyelenggaraannya dilakukan di
Hotel Beristera Sitinjo. Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate
Berutu, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Charles Bancin, dengan didampingi
oleh Direktur Utama PD. Pasar Sidikalang Jhon Tony
Dabutar hadir di pasar lelang ini.
Dalam sambutannya, Bupati Eddy Berutu yang
dibacakan oleh Charles Bancin menyampaikan
Pemerintah Kabupaten Dairi sangat menyambut baik
kegiatan pasar lelang yang digelar oleh Disperindag
Sumut di wilayah Kabupaten Dairi ini. “Ini merupakan
momen yang baik untuk mempertemukan penjual
dan pembeli secara langsung khususnya pedagang
yang ada di wilayah Dairi, terlebih pasar lelang yang
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digelar oleh pihak Provinsi ini hanya dilakukan di
tiga kabupaten dan salah satu kabupaten yang
dipilih adalah Dairi,” kata Bupati. Dua kabupaten
penyelenggara pasar lelang komoditas lainnya
di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Utara dan
Kabupaten Karo.
Bupati Eddy Berutu juga menyampaikan
pihaknya dan warga Dairi sangat bangga dengan
terselenggaranya pasar lelang ini. Sebab melalui
pasar lelang dapat mempersingkat waktu untuk
melakukan transaksi serta memutus mata rantai
yang tidak diperlukan dalam transaksi penjualan. Ia
juga menekankan pentingnya menjaga komitmen
dalam bertransaksi. “Para penjual harus jujur dalam
menjual barang dagangannya, karena akan sangat
mempengaruhi harga yang akan ditawarkan.
Selanjutnya saya meminta setiap dinas harus
saling bekerjasama sehingga informasi tentang
pasar lelang ini tersampaikan kepada masyarakat
Dairi, karena pasar lelang ini bagian dari pemulihan
ekonomi nasional”, ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam
Negeri Disperindag Sumatera Utara, Barita Sihite,
yang mewakili Kepala Dinas Perindag Sumatera
Utara, mengatakan pasar lelang ini merupakan
upaya pemerintah untuk memutus mata rantai dalam
menjual hasil komoditi pertanian oleh para petani
sehingga para petani mendapatkan harga yang
layak. Barita menyatakan di era digitalisasi saat ini
semua sudah modern, termasuk saat membeli hasil
pertanian juga sudah bisa dilakukan melalui online.

F o t o : po r t al.dair ikab.go .id

Sumut dan Lampung
Geliatkan Pasar
Lelang Komoditas
Dalam pasar lelang komoditas di Dairi kali ini ada 36
komoditi yang dilelang, di antaranya kopi, cabai merah,
cabai hijau serta sayur kol dan tomat. Juga terjual
komoditas pinang kupas produksi petani Dairi kepada
pembeli dari Batam sebanyak 5 ton dengan harga
Rp.15.000/kg.

PLK Lampung
Semangat untuk menciptakan pasar komoditas yang
lebih efisien juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Lampung dengan cara menjalin kerjasama antar daerah.
Pada Desember 2021 lalu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Lampung melakukan
koneksitas pasar lelang komoditas dengan Disperindag
Jawa Tengah. Sinergi ini dimaksudkan untuk membuka
lebih besar volume perdagangan antar pulau-antar
provinsi serta pertukaran komoditas melalui sistem
pasar lelang terpadu (SPLT). ‘’Ke depannya antara
Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi
Jawa tengah melalui Disperindag masing-masing dapat
melakukan perdagangan antar pulau atau provinsi
pertukaran komoditas melalui sistem pasar lelang
terpadu dan online,’’ kata Kabid Perdagangan Dalam
Negeri (PDN) Disperindag Lampung, M Zimmi Skil,
yang mewakili Kepala Dinas Disperindag Lampung,
Elvira Umihanni, di Semarang, Kamis, (9/12/2021).

Dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir Kasi
Distribusi dan Logistik Disperindag Lampung, Wis
Alkurni, serta beberapa pelaku usaha komoditas
beras dan kopi dari Lampung yang ikut pada Pasar
Lelang dan diselenggarakan oleh Koperasi Amira Agri
Aneka Jaya Semarang. Kesempatan ini dimanfaatkan
pula oleh tim Disperindag Lampung untuk menghadiri
pertemuan teknis Pasar Lelang Komoditas yang dibuka
secara resmi oleh Kabid PDN Disperindag Jateng,
Moch Santoso. Pertemuan juga dihadiri Kabiro Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti
Kemendag, Widiastuti.
‘’Salah satu hasil dari koneksitas pasar lelang ini adalah
terbangunnya kerjasama antara penyelenggara lelang
antara Koperasi Serba Jadi Sukses Bersama, Lampung,
dengan Koperasi Amira Agri Aneka Jaya, Semarang,
untuk memasarkan berbagai jenis komoditas, seperti
beras, kopi, jagung dll, melalui pasar lelang komoditas
(PLK)” ujar Wis Alkurni.
Bapppebti mendorong konektivitas antar daerah
seperti yang dilakukan Lampung dan Jateng ini, karena
dengan jalinan kerjasama antar daerah yang lebih
bagus akan memperkuat jaringan informasi harga dan
ketersediaan (pasokan) komoditas, yang pada akhirnya
menguntungkan petani dan juga masyarakat sebagai
konsumennya.
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PERDAGANGAN FISIK

Era Milenial:
Investasi dan
Transaksi Emas
Digital
E

mas sudah menjadi komoditas unggulan sejak
beratus bahkan ribuan tahun lalu. Harganya yang
stabil membuat orang suka menyimpan tabungan atau
investasinya dalam bentuk emas, baik emas batangan
ataupun emas perhiasan. Tapi itu cara konvensional yang
mengharuskan orang memiliki tempat penyimpanan
khusus untuk emasnya.
Cara yang lebih modern seperti zaman milenial
sekarang ini, tak perlu repot-repot menyimpan emasnya
di lemari besi, misalnya. Karena emas diinvestasikan
dan ditransaksikan dalam bentuk emas digital. “Bila
dahulu investasi emas hanya terbatas pada kepemilikan
fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring
(online) melalui perdagangan fisik emas digital. Selain
itu, investasi fisik emas digital diharapkan dapat diterima
dan dijadikan alternatif investasi oleh berbagai lapisan
masyarakat termasuk investor milenial,” kata Plt Kepala
Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, Senin (17/1).
Melalui perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti
berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi yang
mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri
perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka.
Sejauh ini Bappebti telah memberikan persetujuan
kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang
Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas)
sebagai pedagang fisik emas digital. Dengan terbitnya
persetujuan tersebut, masyarakat sudah dapat membeli
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langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital
yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Kepala
Bappebti menjelaskan pemberian persetujuan sesuai
amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa
Berjangka serta Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan
perubahannya.
Bappebti juga sudah memberikan persetujuan kepada
PT Bursa Berjangka Jakarta/Jakarta Futures Exchange
(BBJ/JFX) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif
Indonesia/Indonesia Commodity and Derivatives
Exchange (BKDI/ICDX) untuk melakukan kegiatan
penyelenggaraan pasar fisik emas digital, serta
memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka
Indonesia (Persero) atau PT KBI dan PT Indonesia
Clearing House (ICH) sebagai Lembaga Kliring dan
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas
Digital. “Dengan adanya bursa dan kliring pada
perdagangan fisik emas digital diharapkan mampu
memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan
bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas
digital di Indonesia. Meskipun diperdagangkan secara
digital, namun secara fisik emasnya ada di lembaga
penjaminan,” ujar Kepala Bappebti.

Adapun perdagangan fisik emas digital bisa dilakukan
melalui dua cara, yaitu menyepadankan atau matching
di pedagang emas digital atau matching di bursa
berjangka. “Setiap pedagang fisik emas digital yang
akan melakukan transaksi jual beli emas digital, wajib
menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram
atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas
digital di bursa berjangka, market maker (peserta) wajib
menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram
atau 20 kg. Emas yang akan diperdagangkan baik
melalui pedagang fisik emas digital maupun melalui
bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat
penyimpanan yang telah disetujui Bappebti,” tambah
Kepala Bappebti.
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AGENDA FOTO

Tim PPNS Kemendag
Hentikan Aktivitas
Robot Trading Tak
Berizin

Tindakan penertiban ini merupakan lanjutan dari hasil
temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi
yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert
advisor/robot trading dengan menggunakan sistem MLM
atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB)
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999
(perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los
pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi,
atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung.

Foto: Bagian KIP

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian
Perdagangan turun langsung ke lapangan memeriksa PT
DNA Pro Akademi di Jakarta, Jumat (28/1). Tim kemudian
melakukan tindakan tegas dengan menghentikan aktivitas
usaha perusahaan tersebut. PT DNA Pro Akademi diduga
telah melakukan aktivitas penjualan expert advisor/robot
trading dengan menggunakan sistem penjualan langsung
atau multi-level marketing (MLM) kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung
termasuk dalam kategori risiko tinggi. Sehingga, pelaku
usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan
berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan.
Langkah penindakan ini juga dihadiri oleh Direktur Tertib
Niaga, Sihard Hadjopan Pohan dan Kepala Biro Peraturan
Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison.
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AGENDA FOTO

Ekspor Serentak
Indonesia di Akhir
Tahun 2021

Bappebti Terima
Kunjungan DPRD

Pada kesempatan ini Mendag Lutfi menyatakan ekonomi
nasional sudah mulai pulih dan momentum ini harus terus
dijaga secara serius agar perekonomian Indonesia bisa
lebih cepat bangkit dan tumbuh. Secara keseluruhan
nilai produk yang diekspor hari itu senilai USD2,44 atau
Rp35,03 triliun. Acara ini merupakan kolaborasi dan
kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku
usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional,
serta meningkatkan kinerja ekspor nasional.
Sementara itu Sekretaris Bappebti menyampaikan produk
yang diekspor oleh perusahaan April Group berupa pulp,
kertas, dan rayon sebanyak 3 kontainer dengan total nilai
USD119 juta. Acara di Riau ini turut dihadiri Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau M Taufik Oesman, Kepala Dinas
Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Pelalawan Fakhrizal, Direktur Operasional Support Riau
Andalan Pulp and Paper Ali Shabri.
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Tabalong Bakal Segera
Buka Pasar Lelang
Komoditas

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
membuka Forum Bisnis Temu Pengelola SRG (Sistem
Resi Gudang) dan Pengusaha Ritel. Acara berlangsung
secara virtual di Jakarta, Rabu (22/12/2021). Wamendag
mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir
pemerintah melalui Kemendag telah melakukan berbagai
upaya untuk mendorong pelaksanaan SRG.

Bertempat di di kantor Bupati Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan, Bappebti menyelenggarakan Pertemuan
Teknis Pasar Lelang Komoditas (PLK), Jumat (26/11/2021).
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG-PLK,
Widiastuti, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka menindaklanjuti rencana Kabupaten Tabalong
untuk mengimplementasikan Pasar Lelang Komoditas (PLK),
khususnya komoditas karet bokar. Widiastuti menekankan
perlunya dukungan dari para pemangku kepentingan untuk
meningkatkan potensi perdagangan karet di Kabupaten
Tabalong melalui mekanisme PLK.

Wamendag menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang
mempengaruhi suksesnya SRG yang berjalan di suatu
daerah, antara lain dukungan pemerintah pusat dan
daerah serta lembaga SRG yang terlibat. Selain itu
juga pengelola gudang yang mandiri dan profesional,
infrastruktur pendukung, jaringan pemasaran, dan
kelembagaan petani/nelayan/peternak di lokasi gudang
SRG.

Foto: Bagi an KI P
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Wamendag Temu
Pengelola SRG dan
Pengusaha Ritel

Melalui forum bisnis ini Wamendag berharap para pelaku
usaha dapat mengenal lebih dalam atas produk yang
dihasilkan pengelola gudang SRG, sekaligus memberikan
pemahaman yang lebih baik kepada pengelola gudang
SRG tentang mekanisme pemasaran melalui pasar ritel
modern. SRG di Indonesia merupakan program prioritas
nasional yang telah dibangun sejak tahun 2006.

Acara Pertemuan Teknis PLK ini dibuka oleh Bupati Tabalong
Anang Syakhfiani dan dihadiri Pemeriksa PBK Ahli Utama
Nusa Eka, Kadisperindag Provinsi Kalimantan Selatan,
Kadisperindag Kabupaten Tabalong, Kadis Pertanian
Kabupaten Tabalong, perwakilan Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Gapkindo cabang
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Perwakilan
Pelaku Usaha Karet di Kalimantan Selatan, Perumda
Tabalong Jaya Persada, Unit Pengolahan dan Pemasaran
Bokar (UPPB) Kalimantan Selatan, serta perwakilan petani
karet Kabupaten Tabalong.

Pertemuan membahas masalah pengawasan sistem
pergudangan sebelum melakukan ekspor timah, serta
program CSR Bursa Timah untuk Provinsi Bangka
Belitung. Acara dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, dan
Anggota Komisi I Tomy Purnama.
Bappebti memang kerapkali mendapat kunjungan
pejabat dari berbagai daerah, karena tugas dan fungsi
yang dijalankan banyak terkait dengan program daerah.
Tentang kunjungan DPRD dari berbagai daerah ini, pada
Rabu (10/11/2021) Bapppebti juga telah menerima
kunjungan DPRD Provinsi Banten. Kunjungan diterima
oleh Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti didampingi
Koordinator Ahli Madya Bagian Kerjasama dan Informasi
Publik Sentot Kamaruddin. Kunjungan ini dilakukan
dalam rangka koordinasi mengenai peran dan fungsi
keberadaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) bagi masyarakat.

Foto: Bagi an KIP

Foto: B agian KIP

Sekretaris Bappebti, Tuti Prahastuti, melakukan
Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021 di Komplek
Perusahaan April Group di Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau, Kamis (23/12/2021). Kegiatan ini merupakan bagian
acara pelepasan ekspor yang dilakukan Kemendag secara
serentak di 18 titik di 62 kabupaten/kota di 26 provinsi di
Indonesia. Pelepasan ekspor dilaksanakan secara hibrida.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, secara langsung
melakukan pelepasan ini yang terpusat di PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia di Karawang, Jawa Barat.

Foto: B agian KIP

Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti bersama dengan
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG-PLK
(Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas),
Widiastuti, menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (10/1).
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secara sehat dengan memberikan
penjelasan yang baik dan benar
kepada masyarakat untuk berinvestasi
di perdagangan berjangka komoditi
seperti forex, emas, dan komoditas
lainnya.

Bursa Aset Kripto
Segera Beroperasi
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
Kementerian
Perdagangan
(Kemendag)
telah
menetapkan
bahwa lokasi kantor Bursa Aset
Kripto di The City Tower, di Jalan
MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kepala
Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar Kementerian Perdagangan
Tirta Karma Senjaya, Rabu (29/12)
menyatakan operasional bursa aset
kripto bisa lebih cepat terlaksana jika
syarat-syarat pendiriannya sudah
lengkap semua, terutama dalam hal
permodalan. “Mengacu pada beleid
yang disahkan pada awal tahun lalu,
Bappebti
menyatakan
beberapa
ketentuan teknis yang harus dipatuhi
oleh pemain kripto. Di antaranya,
adanya bursa berjangka, pasar fisik
aset kripto, lembaga kliring berjangka,
pengelola tempat penyimpan aset
kripto, pedagang fisik aset kripto
harus memiliki modal Rp 1 triliun.
Sebagai bursa berjangka seperti
halnya ICDX (Indonesia Commodity
and Derivatives Exchange) dan JFX
(Jakarta Future Exchange) perlu modal
Rp 100 miliar. Lalu sebagai bursa aset
kripto harus jadi Rp 500 miliar dan 3
bulan kemudian harus menjadi Rp 1
triliun,” kata Tirta.
Tirta menegaskan kehadiran bursa
aset
kripto
sangat
diperlukan
untuk pengawasan transaksi dan
pelaporannya.
Berdasarkan
data
Bappebti, jumlah investor aset kripto
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di Indonesia mencapai angka 9,5 juta
investor per Oktober 2021. Sementara,
transaksi investasi kripto di Indonesia
sebesar Rp 478,5 triliun per Juli 2021
atau naik 5 kali lipat. Sedangkan, nilai
transaksi di pasar kripto Indonesia
rata-rata bisa capai Rp 1,7 triliun per
hari. Di sisi lain, jika bursa aset kripto
beroperasi, maka Indonesia menjadi
negara pertama di dunia yang akan
meregulasi bursa khusus untuk aset
kripto.
“Bursa aset kripto memberikan
kepastian bagi pedagang atau
investor yang jadi pedagang aset
kripto di dalam negeri. Selama ini
transaksinya ada yang bergabung
ke exchanger di luar, perilaku seperti
pedagang, marketplace di dalamnya
terjadi jual beli. Kalau ini kumpulkan
maka pedagang (di bursa aset kripto),
pedagang semua tercatat, transaksi
kliring tercatat, pencairan dana ada di
kliring,” tambah Tirta.
Tirta menjelaskan saat ini pihaknya
sedang
memastikan
kesiapan
infrastruktur dan sistem IT dari calon
bursa kripto tersebut supaya benarbenar bisa beroperasi dengan baik.
“Mengingat ini nanti bursa kripto
akan menjadi bursa khusus tersendiri
dan mungkin pertama di dunia
yang mempraktekan bursa kripto
yang teregulasi,” katanya. Nantinya,
bursa kripto diluncurkan melalui PT
Digital Futures Exchange (DFX). Jika
proses finalisasi sudah selesai dan

semua persyaratan terpenuhi, Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Kemendag akan
memberikan persetujuan sebagai bursa
aset kripto.
Sementara itu Plt Kepala Bappebti
Indrasari Wisnu Wardhana pernah
mengatakan bahwa pihaknya harus
mematangkan regulasi sebelum bursa
kripto Indonesia diluncurkan. Pertama
yang akan diatur adalah pedagang aset
kripto dan jenis koin atau token yang
bisa diperdagangkan di Indonesia.
“Pertama dulu kita atur pedagangnya
karena banyak sekali yang mengaku
pedagang aset kripto,” tutur Wisnu
dalam program d’Mentor detikcom,
Rabu (17/11/2021).
Kemudian untuk menghindari pedagang
membawa kabur aset dan uang investor
seperti kejadian di luar negeri, Bappebti
membuat kebijakan bahwa nantinya
tidak semua uang dan aset kripto
dipegang oleh pedagang. “Harus ada
lembaga kliring dan asetnya juga tidak
boleh semua ada di pedagang, nanti
ada di lembaga kustodian. Jadi tidak
akan terjadi yang namanya pedagang
lari membawa aset dan uang seperti di
luar negeri. Yang banyak terjadi adalah
pedagang ini tidak diregulasi sehingga
begitu orang bertransaksi dia bisa lari
kapan saja,” ujar Wisnu.

Pialang Berjangka
Diminta Teruskan
Edukasi PBK Untuk
Masyarakat
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
meminta perusahaan pialang terus
melakukan edukasi masyarakat agar
memahami dan tertarik berinvestasi
dalam
perdagangan
berjangka
komoditi. “Sekarang ini terdapat 65
perusahaan perdagangan berjangka
komoditi resmi yang terdaftar di
Bappebti. Kepada pialang tersebut
kami minta untuk terus melakukan
edukasi
mengenai
perdagangan
berjangka komoditi (PBK), karena
hingga kini masih banyak masyarakat
yang tidak memahaminya,” kata
Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi Ahli Utama Bappebti, Sahudi,
di Palembang, Rabu (15/12/2021)
Saat meresmikan pengoperasian
kantor cabang PT Sentratama Investor
Berjangka di Palembang, sumatera
Selatan, Sahudi menjelaskan dengan
diresmikannya
kantor
tersebut
berarti sudah ada enam perwakilan
perusahaan pialang PT Sentratama
di Indonesia. Ia berharap tim dari
perusahaan pialang yang ada di Ibu
kota Provinsi Sumsel ini dapat bersaing

Kota Palembang dan daerah Sumsel
lainnya
memiliki
potensi
besar
perdagangan berjangka komoditas.
Sahudi mengingatkan agar kegiatan
edukasi PBK didorong menyasar
kalangan milenial, sehingga mereka
bisa mengenal perdagangan berjangka
sejak dini dan ketika sudah bekerja atau
memiliki uang bisa menginvestasikan
dananya.
Kepala Cabang Palembang PT.
Sentratama
Investor
Berjangka,
Danarto Nugroho, menambahkan
masyarakat yang menginvestasikan
dananya meningkat selama pandemi
Covid-19. Untuk itu pihaknya akan terus
melakukan edukasi dan mendorong
masyarakat untuk berinvestasi dalam
perdagangan berjangka.

Harga Referensi CPO
Bulan Januari 2022
Turun
Harga referensi produk crude palm
oil (CPO) untuk penetapan bea keluar
(BK) periode Januari 2022 adalah
USD1.307,76/MT. Harga referensi
tersebut menurun USD58,23 atau
4,26 persen dibandingkan dengan
periode Desember 2021, yaitu sebesar
USD1.365,99/MT.
Penetapan ini tercantum dalam
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor 70 Tahun 2021 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 Januari
2022,” kata Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan,
Indrasari Wisnu Wardhana.
Sementara itu harga referensi biji
kakao pada Januari 2022 sebesar
USD2.475,31/MT, turun sebesar 2,06
persen atau USD52 dibandingkan
Desember
2021
sebesar
USD2.527,31/MT. Hal ini berdampak
pada penurunan HPE (Harga Patokan
Ekspor) biji kakao pada Januari 2022
menjadi USD2.188/MT, turun sebesar
2,28 persen atau USD 51 dari periode
sebelumnya sebesar USD 2.239/MT.
Penurunan harga referensi CPO
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
turunnya harga minyak nabati serta
meningkatnya produktivitas rapeseed
oil di India sehingga mengurangi
permintaan CPO, menurunnya harga
minyak mentah bulan November
dibanding Oktober, serta prediksi dari
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI) bahwa produksi
CPO akan naik sekitar 8.580 ton pada
bulan November dan Desember 2021.
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mengalami lonjakan harga seperti
CPO, kopi, kakao, dan komoditi lainnya.
Hal ini juga berimbas positif terhadap
return pada kontrak komoditi di pasar
bursa berjangka.

Optimisme
Perdagangan Berjangka
di Tahun 2022
Indonesia Commodity & Derivatives
Exchange (ICDX) bersama Indonesia
Clearing House (ICH) dan ICDX
Logistik Berikat (ILB), Senin (3/1),
membuka Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) hari pertama di
tahun 2022. Pembukaan diresmikan
oleh Plt. Kepala Bappebti Indrasari
Wisnu Wardhana dan juga dihadiri
Ketua Umum Aspebtindo Udi Margo
Utomo. Dalam sambutan secara
virtual diungkapkan sepanjang tahun
2021 industri perdagangan berjangka
mengalami pertumbuhan. Pada periode
Januari hingga November 2021, total
volume transaksi mencapai 12,3 juta
lot, atau tumbuh sebesar 2,2% jika
dibandingkan pada periode yang sama
tahun 2020.
Bappebti berharap ICDX dapat terus
berinovasi dalam mengembangkan
kontrak-kontrak untuk menarik para
pelaku usaha melakukan hedging,
dan berinvestasi di bursa berjangka
yang dapat meningkatkan transaksi
multilateral.
CEO ICDX Lamon Rutten melaporkan,
tahun 2021 ICDX mencatat total nilai
transaksi Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) mencapai lebih dari
Rp6.900 Triliun. Lamon Rutten juga
menyatakan sebagaimana arahan
Bappebti
untuk
menumbuhkan
transaksi multilateral, pada 2021
ICDX
mencatatkan
pertumbuhan
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transaksi
multilateral
sebesar
54,5% dibandingkan tahun 2020.
Pertumbuhan ini didorong oleh
transaksi kontrak-kontrak berukuran
lebih kecil, yakni mini dan mikro yang
tergabung dalam produk derivatif
multilateral emas, minyak mentah, dan
valuta asing (GOFX).
Sementara Dirut Jakarta Futures
Exchange (JFX) atau PT Bursa Berjangka
Jakarta (BBJ), Stephanus Paulus
Lumintang, menyatakan transaksi di JFX
tahun 2021 mencapai 9,6 juta lot. Tahun
2022 JFX menargetkan pertumbuhan
sebesar 30 persen sehingga transaksi
diharapkan bisa mencapai 12 juta lot.
“Saya optimistis target sebesar itu akan
tercapai dengan berbagai strategi yang
kita jalankan,” kata Stephanus di selasela Investment Outlook 2022 yang
digelar PT Bestprofit Futures Malang
bersama dengan PT Bursa Berjangka
Jakarta, PT Kliring Berjangka Indonesia
(Persero) dan Universitas Brawijaya, di
Malang, Kamis (20/1).
Menurut Stephanus, JFX akan turun
ke
kampus-kampus,
masyarakat,
maupun investor untuk memberikan
literasi terkait perdagangan berjangka.
Selain itu, target bisa dicapai karena
revitalisasi komoditas, yakni kopi dan
olein final di Bappebti dan diperkirakan
mulai diperdagangkan di JFX pada
triwulan I/2022. Seperti diketahui,
sejak akhir 2021, sejumlah komoditas

Direktur Utama PT Kliring Berjangka
Indonesia (PT KBI Persero), Fajar
Wibhiyadi,
menambahkan
saat
ini masyarakat dihadapkan pada
berbagai peluang investasi yang cukup
menjanjikan dengan transaksi yang
semakin mudah dan cepat. Meski
begitu Fajar mengingatkan masyarakat
juga harus menjadi investor yang
cerdas dengan memilih perusahaan
investasi yang legal dan terdaftar di
badan pengawas pemerintah. “Khusus
di pialang berjangka maka harus
diperhatikan dulu apakah pialang
tersebut terdaftar atau tidak di Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi,” katanya.

Dilarang! Investasi
Berbasis Binary
Option
Plt Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana
menegaskan bahwa investasi trading
berbasis binary option dinyatakan
dilarang, karena tidak sesuai dengan
ketentuan mengenai opsi yang diatur
dalam Undang-undang nomor 10 tahun
2011 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK). Ditambahkan bahwa
seluruh kegiatan yang dilakukan di
dalamnya bersifat ilegal dan menyalahi
aturan yang sudah tertuang di dalam
UU tersebut.

Harga Komoditas
Diprediksi Masih
Akan Naik

Karena itu Plt Kepala Bappebti
menghimbau sebelum melakukan
investasi di bidang perdagangan
berjangka
komoditi
sebaiknya
masyarakat melakukan pengecekan
atas legalitas pelaku usaha di bidang
PBK melalui website bappebti.go.id.
Penegasan
Kepala
Bappebti
yang disampaikan Selasa (25/1)
dilatarbelakangi
maraknya kembali
investasi trading berbasis Binary
Option beberapa waktu belakangan
ini. Dalam trading online tersebut,
trader diharuskan untuk memprediksi
atau menebak harga suatu aset akan
bergerak naik atau turun dalam jangka
waktu tertentu. Tak hanya itu saja,
trader juga dapat memilih aset yang
ditradingkan yang umumnya berupa
mata uang, indeks saham, kripto, hingga
komoditas.
Selanjutnya jika sudah menentukan
aset yang diperdagangkan, trader harus
mempertaruhkan sebagian modal yang
ia miliki untuk mendapatkan keuntungan.
Umumnya, trader dijanjikan akan
memperoleh keuntungan sebesar 6090 persen jika tebakan mereka benar.
Namun, jika tebakan mereka salah,
maka semua modal yang dipertaruhkan
dalam satu transaksi tersebut akan
hilang. Cara ini dinilai menyalahi aturan
dan karenanya Bappebti melarang.

Indonesia Commodity & Derivatives
Exchange
(ICDX)
memprediksi
kenaikan harga komoditas akan
berlanjut pada tahun 2022 ini.
Menurut Research and Development
ICDX, Girta Yoga, penguatan harga
terjadi pada komoditas energi,
setelah sepanjang tahun 2021 lalu
mencatatkan kenaikan harga tertinggi.
Harga minyak mentah, misalnya, sudah
melampaui USD80 per barel, angka
tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Demikian pula dengan gas alam,
harganya di atas USD5 per million
metric British thermal unit (MMBTU).
Sementara harga batu bara mencapai
USD225 per ton atau tertinggi dalam
10 tahun terakhir.
Meski demikian, menurut Girta,
ada sentimen negatif harga yang
bisa terjadi. “Sentimen itu terkait
perkembangan krisis energi karena
musim dingin di Eropa serta kasus
Covid-19 Omicron,” ujar Girta.
Dampak pembatasan aktivitas dan
perjalanan dapat dirasakan pada sektor
pertanian, seperti pengurangan tenaga
kerja, sehingga kegiatan produksi serta
distribusi menurun.
Sementara itu Chief Economist
Mandiri Sekuritas, Leo Putra Rinaldy,
mengungkapkan peningkatan harga
komoditas ditopang oleh pemulihan
permintaan
domestik.
Hal
ini
berdampak positif pada penerimaan
negara, yang dapat turut terdongkrak,
sehingga bisa membantu menekan
defisit anggaran pada tahun ini. “Ada

potensi surplus pendapatan dari
penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) sumber daya alam,” kata Leo.
Tahun lalu, realisasi PNBP dari sumber
daya alam mencapai Rp111,18 triliun,
sedangkan penerimaan pajak dari
sektor pertambangan tumbuh hingga
43,4 persen secara tahunan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian
Keuangan,
Febrio
Kacaribu, mengatakan kenaikan harga
komoditas unggulan ekspor seperti
nikel, minyak sawit mentah, karet, dan
batu bara masih akan berkontribusi
positif
terhadap
perekonomian
nasional pada tahun ini. “Khususnya
minyak sawit dan batu bara, sangat
mendukung
kenaikan
ekspor.
Keduanya sama-sama mengalami
kenaikan harga hampir 200 persen
dibanding sebelum masa pandemi
Covid-19,” ujarnya.
Namun demikian, Febrio tak menampik
bahwa kenaikan harga komoditas juga
berpotensi menciptakan risiko naiknya
inflasi. Ditambah dengan normalisasi
kebijakan moneter Amerika Serikat
yang dipercepat, suku bunga acuan
akan naik. Tingkat inflasi sejauh ini
sebesar 1,9 persen, di bawah baseline
skenario pemerintah 2-4 persen. “Ini
terhitung masih terkendali. Hargaharga komoditas naik dan dampaknya
terhadap anggaran negara masih bisa
dijaga,” tambah Febrio.
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CoFTRA Cancels
PT Bursa Crypto Prima
as a Crypto Asset
Physical Trader

C
Foto: kemlu.go .id

With this decree, CoFTRA cancels and declares the
Head of CoFTRA Decree No. 005/BAPPEBTI/CPAK/02/2020 dated February 26, 2020, concerning
Registration Certificates as a Candidate for Physical
Crypto Asset Traders to PT BCP.

The ICX Postponed Until
March 2022
he Indonesia Crypto Exchange (ICX) launch was
postponed. Initially was set for the end of 2021, but
the plan changed in March 2022.
According to the Head of the Market Development
Bureau of the Ministry of Trade, Tirta Karma Sanjaya,
they want to ensure the readiness of ICX infrastructure
and IT systems so that they can operate properly.
The ICX will later become a dedicated exchange
and possibly the first in the world a regulated crypto
exchange, he said.
Later, the ICX will launch through PT Digital Futures
Exchange (DFX). The Commodity Futures Trading
Regulatory Agency (CoFTRA) of the Ministry of
Trade will give a license as a crypto-asset exchange
immediately after the finalization process is finished and
all requirements well done.
Head of CoFTRA, Indrasari Wisnu Wardhana, said that
regulations must be complete before the ICX launches.
The points to be regulated are crypto-assets traders
and the types of coins or tokens that can be traded in
Indonesia.
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Cancellation of PT BCP’s Registration Certificate does
not eliminate or erase the company’s responsibility for
the Customer’s demands for any actions or violations
that cause losses to the Customer.

The cancellation is because they not taken corrective
steps within 30 days from the date of freezing of
business activities.
First, let’s regulate the traders because there are so
many who claim to be crypto-asset traders, said Wisnu.
Then, to prevent traders from taking investors’ assets
and money to get abroad, CoFTRA made a policy so
that later not all crypto money and assets were held by
traders.
It must be through a clearinghouse and can not be held
by traders, later they will be in the custodial institution.
So there will be no traders running away with assets
and money abroad. What happens a lot is that these
traders are not regulated so once a person makes a
transaction, he can run away at any time, he added.
On the ICX, there will be no upper and lower limits like
stock trading. It’s just that traders are required to notify
customers when crypto prices go up or down. This
method is a form of education to avoid the public from
losses.

CoFTRA Freezes PT
Plutonext Digital Asset
as a Physical Crypto
Asset Trader

C

oFTRA issued a Decision to Freeze Business
Activities as a Crypto Asset Physical Trader on PT
Plutonext Digital Asset (PDA). Decision-based on the
Decree of the Head of CoFTRA Number 02 of 2021
dated December 03rd, 2021.
The freezing of business activities on the results of
CoFTRA’s supervision, PT PDA had never submitted
daily transaction reports, daily and monthly financial
reports to CoFTRA since obtaining a Registration
Certificate as a Crypto Asset Physical Trader.

Foto: Bag ian KIP

T

F o t o : B agian KIP

oFTRA has cancelled the Registration Certificate
as a Crypto Asset Physical Trader on behalf of PT
Bursa Crypto Prima (BCP) through the Decree of the
Head of CoFTRA No. 03 of 2021, Friday, December
3rd, 2021.

The suspension would not remove PT PDA’s
responsibility for claims or violations that cause harm to
others before the postponement of business activities
Crypto Asset Physical Trader was standing.
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Milenial Jangan
Sekadar Ikut Tren
Aset Kripto
T

ren investasi kini merambah ke dunia digital. Aset
digital mampu menjadi instrumen investasi yang
diandalkan. Aset digital yang kini umum ditemui, yakni
mata uang digital, atau yang biasa disebut dengan
cryptocurrency.
Industri financial technology (fintech) dalam negeri juga
terus kebanjiran dana investasi dengan salah satu lini
bisnis yang sedang digemari oleh investor, yaitu aset
kripto.
Investasi aset kripto mengalami kenaikan cukup pesat
pada tahun 2021. Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, investor
lokal kripto telah menyentuh angka 9,5 juta investor per
Oktober 2021. Tren ini diperkirakan masih akan berlanjut
tahun 2022.
Saat ini, jumlah marketplace kripto sudah mencapai
11 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di
Bappebti. Namun, sebelum turut masuk berinvestasi
aset kripto, sebaiknya simak perbincangan Buletin
Bappebti dengan Nur Komaria, Peneliti Center
Innovation and Digital Economy dari INDEF.

Nur Komaria

Peneliti Center
Innovation and Digital
Economy, INDEF

Buletin Bappebti: Sekarang ini adalah era digital.
Di bidang ekonomi pun seringkali disebut era
ekonomi digital. Apa yang mencirikan ekonomi
digital itu dan mulai kapan era ini berlangsung?
Nur Komaria: Saya pikir sejak tahun 2010,dan makin
ke sini terus berkembang. Apalagi saat itu sudah
mulai ada Gojek. Sebelumnya sudah berkembang
e-commerce seperti Tokopedia yang kemudian
dilanjut dengan fintech. E-commerce dan fintech
memang primadona di sektor ekonomi digital.
Selanjutnya pemerintah semakin sadar bahwa
ekonomi digital akan memberi dampak yang besar.
Pemerintah mulai mengejar infrastruktur digital,
menyebarkan literasi ekonomi digital. Sudah marak
training untuk mencetak banyak talent digital.
Kemudian Maret 2020 merebak pandemi Covid-19
yang awalnya cukup meresahkan beberapa kalangan
win looser-nya dari beberapa sektor ekonomi yang
memiliki aktivitas yang terdampak secara langsung.
Namun di sisi lain, ini secara tidak langsung juga
blessing in disguise.
Sebab, lantaran Covid-19 itu transformasi digital
mendapat percepatan. Yang awalnya masyarakat
hanya melakukan aktivitas secara offline, di tahun
2020 ada tambahan sekitar 30 persen orang
menggunakan platform digital baru. Itu lantaran
banyak orang tinggal di rumah, work from home
(WFH), maka ada opsi-opsi baru. Misalnya, untuk
belanja menggunakan aplikasi digital, untuk investasi
juga begitu.
Banyak kaum milenial yang ketagihan untuk
mencari platform investasi digital. Dulu waktu saya
mahasiswa, yang namanya investasi itu tergolong
mahal dan susah. Sekarang cukup dari HP, hanya
dengan Rp100 ribu saja sudah bisa berinvestasi.
Berarti, sudah ada pergeseran tren dari manual
offline ke digital online.
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Buletin Bappebti: Di bidang investasi, salah
satu yang sedang tren saat ini adalah investasi
aset kripto atau biasa disingkat investasi kripto.
Bagaimana pandangan Anda pada bidang
investasi ini?
Nur Komaria: Investasi dalam bentuk aset kripto masih
terbilang baru. Pelakunya banyak dari kalangan
anak muda milenial. Mereka sangat menggandrungi
investasi cryptocurrency salah satunya Bitcoin.
Apalagi setelah diendorse oleh Elon Musk, sehingga
harga Bitcoin terus naik, dengan level tertinggi
mencapai Rp925 juta per koinnya. Tetapi setelah
itu, karena muncul isu Bitcoin berdampak buruk
pada lingkungan, maka harganya anjlok seketika.
Jadi investasi aset kripto ini sangat fluktuatif dan
volatilitasnya sangat tinggi.
Memang setiap investasi pasti ada risikonya, apalagi
dengan cryptocurrency memang sangat high riskhigh return. Karena ini masih baru, saya kira tementemen milenial perlu chit-chat dulu, sedalam apa sih
risikonya. Maunya untung cepet, tapi yang terjadi
malah buntung. Jadi mau nggak mau harus dipelajari
dulu nih apa itu Bitcoin, perusahaan tradernya
seperti apa.
Buletin Bappebti: Ada berapa banyak jenis mata
uang kripto yang bisa diperjual-belikan saat ini?
Mana yang paling populer dan apa alasannya?
Nur Komaria: Saya dapat data bahwa di tahun 2013
saja di dunia ada sekitar 66 jenis mata uang kripto.
Lalu yang berkembang cukup signifikan itu dari
tahun 2018, sudah mencapai 1.600 jenis. Sampai
dengan Februari 2020 itu sudah mencapai 4.500an jenis mata uang kripto. Tapi yang kita kenal hanya
beberapa antara lain, Bitcoin dan Ethereum.
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Buletin Bappebti: Bisnis digital itu platformnya luar
biasa banyak, tapi akhirnya yang bertahan hanya
yang besar-besar. Untuk bisnis kripto keliatannya
seperti itu juga ya?
Nur Komaria: Karena persaingannya sangat ketat.
Ada saat di mana uang kripto itu harganya sangat
tinggi sekali. Tapi ada kalanya jatuh anjlok dalam
sekali gebrak juga.
Tapi buat kaum milenial karena mungkin energi
mereka yang besar, itu dianggapnya menjadi
tantangan. Mereka suka dengan dinamika itu.
Kalau untuk anak milenial ada istilah FOMO-JOMO
atau Fear of Missing Out dan Joy of Missing Out.
Mereka takut ketinggalan tren di media sosial.
Kawula milenial itu rata-rata menggunakan 7-8
jam per hari untuk bersosmed. Kita nggak tahu itu
digunakan juga untuk jualan, investasi atau cuma
scrolling. Misalnya, di Instagram buka tentang
trading. Nanti kan yang muncul soal trading semua.
Kalo dia lihat teman-temannya sudah menggunakan
aplikasi trading, dia pun harus ikut tren. Padahal
dia belum tahu kalau si kripto ini banyak yang
harus diketahui, mulai dari risikonya bagaimana,
kredibilitas perusahaannya dan seterusnya.
Buletin Bappebti: Kira-kira kalau untuk anak muda
di mana emosi mereka begitu besar dan mudah
terpancing, apa yang harus dilakukan buat kaum
milenial kita?
Nur Komaria: Karena Bappebti sudah menentukan
bahwa crypto assets itu diperbolehkan sebagai
aset, maka penting untuk mengetahui aset kripto
apa saja yang aman. Dalam melakukan transaksi
pasti kan sangat mengedepankan security dan
juga literasi dari bagaimana cryptocurrency itu akan
sangat menguntungkan atau tidak. Untuk menjaga
keamanan itu paling tidak kita mengikuti saransaran Bappebti menggunakan trader resmi yang
sudah terdaftar.
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Kedua, yang pasti untuk pemerintahnya baik Bank
Indonesia maupun OJK membuat peraturan yang
terkait dengan faktor keamanan bertransaksi. Sebab,
cryptocurrency cukup rentan untuk scamming,
phising, dan penipuan. Maka untuk menghindarinya
si pengguna harus tahu link-link apa yang bisa
dikunjungi jadi tidak asal klik.
Banyak juga isu cryptocurrency terkait pencucian
uang dan perlindungan data pribadi. Kita tahu di
Indonesia isu tentang perlindungan rahasia data
pribadi masih belum kuat, sehingga bisa jadi tahutahu data kita dijual begitu juga data lainnya bisa
dijual. Harapannya ke depan mesti lebih ada jaminan
yang kuat terhadap perlindungan data pribadi bagi
pengguna cryptocurrency.
Buletin Bappebti: Apakah Indonesia menjadi
sasaran empuk para pemain kripto untuk
“menyedot” uang dari kita?
Nur Komaria: Cryptocurrency ini kan menggunakan
teknologi blockchain. Transaksinya sangat cepat
tetapi tidak ada boundaries atau tapal batas. Bisa
jadi uang dari luar negeri tersedot masuk ke sini.
Begitu juga uang dari dalam negeri tersedot ke
luar negeri, karena nggak ada boundaries itu.
Tetapi manfaat Cryptocurrency ini menarik karena
dia memang sangat cepat pergerakannya untuk
transaksi.
Buletin Bappebti: Buat anak muda pergerakan
yang sangat cepat ini mengasyikkan. Menurut
Anda cryptocurrency ini lebih banyak manfaatnya
atau risikonya buat anak milenial kita?
Nur Komaria: Menurut saya lebih banyak risikonya.
Kalo dari sisi manfaatnya mungkin bisa dilihat dari
kecepatannya, transparasi dan akuntabilitasnya.
Juga ini bentuk investasi baru dengan transaksi
secara realtime. Tapi sangat berisiko, karena meski
yang kita dapat besar, tetapi volatilitas dan juga
fluktuasi pergerakan harganya juga sangat cepat.

Tapi apakah kita mau investasi yang high risk and
high return, atau mau yang main yang aman-aman
saja. Itu tergantung dari profile user-nya. Cuma yang
perlu saya tekankan bagaimana urgensi dari literasi
aset kripto ini. Kita tahu ini memang diawasi oleh
Bappebti tetapi user juga masih perlu literasi agar
tidak terjebak penipuan, phising atau scamming.
Buletin Bappebti: Selain sebagai pilihan sarana
investasi, buat masyarakat di mana sisi positifnya
aset kripto ini?
Nur Komaria: Dengan adanya cryptocurrency maka
penggunaan teknologi semakin masif. Elon Musk
pernah memberikan statement bahwa orang bisa
membeli mobil Tesla menggunakan bitcoin, bahkan
ini bisa menjadi alat pembayaran baru.
Buletin Bappebti: Apakah di Indonesia ada juga
mata uang kripto yang diciptakan khas untuk
Indonesia?
Nur Komaria: Oya ada yang namanya Govcoin atau
GovernmentCoin itu yang asli dari pemerintah.
Sejauh ini memang masih wacana karena Indonesia
masih menggunakan rupiah sebagai nilai tukar. Tapi
kalau di China sudah ada.
[Govcoin, juga dikenal sebagai Central Bank Digital
Currency (CBDC) atau mata uang digital bank
sentral. BI akan meluncurkan konsep Rupiah digital
sebagai CBDC pada tahun 2022. Untuk diketahui,
CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang
diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank
sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang
sah untuk menggantikan uang kartal.]
Buletin Bappebti: Bisa nggak demi melindungi
masyarakat Pemerintah kemudian memblokir,
sama sekali tidak boleh menggunakan
cryptocurrency?

Kanada dan Amerika Serikat. Ada juga negara yang
masih ragu apakah membolehkan atau melarang
cryptocurrency. Ada juga beberapa negara
Timur Tengah yang justru melarang penggunaan
cryptocurrency, karena volatilitasnya sangat tinggi
sehingga dilarang seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar
dan Bangladesh.
Indonesia terbiasa mencari jalan tengah. Tidak boleh
sebagai nilai tukar, tapi masih boleh sebagai aset
kripto. Bappebti sering bilang kalau cryptocurrency
tidak diatur malah bisa liar. Itu tidak menguntungkan
malah lebih banyak mudaratnya, maka lebih baik
diatur. Bahkan Bappebti akan membuka bursa aset
kripto.
Buletin Bappebti: Bagaimana trik dan tips yang
harus dimainkan agar para investor kita bisa lebih
untung ketimbang risiko ruginya dalam “bermain”
kripto ini?
Nur Komaria: Sangat penting di sini literasi.
Bagaimana kita bisa untung besar dengan modal
yang sangat sedikit dan dalam waktu yang cepat.
Ini perlu sangat hati-hati, karena risiko sangat besar.
Apalagi sekarang sosial media gampang sekali
memviralkan, gampang menggeser opini orang.
Maka literasi sejak awal sangat penting terutama
dari Bappebti sebagai otoritas yang mengatur
crypto assets.
Selanjutnya kita harus melihat profil diri sendiri
apakah kita seorang risk takers sehingga bisa
mengambil risiko yang tinggi. kemudian kita juga
harus tahu profil perusahaan tradernya, di belakang
perusahaan itu siapa. Perusahaan yang menjalankan
crypto assets ini apakah lancar dalam pencairan
atau atau tidak. Lalu dalam penggunaan uang tidak
boleh hanya mengikuti tren pasar. Sebab dalam
investasi ini “risiko ditanggung penumpang”.

Nur Komaria: Itu sudah pernah dilakukan di beberapa
negara. Ada negara yang mengizinkan penggunaan
cryptocurrency seperti Senegal, Bahama, Ekuador,
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ANALISIS

SRG Bagi Teh,
Komoditi Primadona
Ekspor

Investasi Emas
Makin Meluas
Sayadi

T

anaman teh memiliki sejarah yang panjang di
Indonesia. Berawal dari masuknya tanaman teh
(Camellia Sinensis) yang berupa biji dari Jepang ke
Indonesia pada 1684. Teh dibawa ke Jakarta (Batavia)
oleh Andreas Cleyer, seorang dokter, pengajar, ahli
botani serta saudagar di VOC yang berkebangsaan
Jerman.
Selanjutnya, teh menjadi salah satu tanaman yang
wajib ditanam oleh rakyat melalui politik Cultuur
Stelsel (1830). Rakyat dipaksa menanam teh di tanah
milik sendiri atau sewaan, dan hasil panen dibeli oleh
Belanda untuk mengisi pundi-pundinya. Sejak saat itu,
teh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Ditinjau dari sisi produktivitas, produksi teh di Indonesia
sendiri cukup fluktuatif. Selama tahun 2017-2021
cenderung turun-naik. Produktivitas teh nasional
tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 146.251 ribu
ton. Namun terus menurun pada 2018 menjadi 140.236
ton. Turun lagi 129.832 ton pada 2019, dan 128.016
ton pada tahun 2020. Kemudian sedikit naik pada 2021
sebesar 129.529 ton.
Tren yang sama juga terjadi pada nilai ekspornya.
Tercatat, nilai ekspor teh pada 2020 sebesar USD 96,3
juta, lebih tinggi 4,3 persen dari tahun sebelumnya yang
sebesar USD 92,34 juta.
Teh Indonesia yang diekspor sebagian besar dalam
bentuk teh hitam. Pada tahun 2020, volume ekspor teh
hitam sebesar 37,3 ribu ton dengan nilai USD 79,1 juta.
Sementara, volume ekspor teh hijau dari Indonesia pada
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2020 sebesar 7,9 ribu ton. Nilai ekspor teh hijau tercatat
sebesar USD 17,1 juta. Rusia merupakan pangsa pasar
ekspor teh Indonesia terbesar, yakni USD 13,57 juta
dengan volume 8,04 ribu ton pada 2020. Diikuti oleh
Malaysia senilai USD12,01 juta dengan volume 7,4 ribu
ton.
Sebagai komoditas ekspor yang sangat diperhitungkan
keberadaannya di pasar dunia, teh sangat rentan
terhadap fluktuasi harga. Ancaman harga jual yang
sangat rendah sering terjadi bila produksi melimpah
pada saat panen raya. Aspek penyebab insiden tinggi
rendahnya harga jual komoditas perkebunan tersebut
kiranya perlu disikapi dengan suatu upaya terobosan
sebagai solusi alternatif dalam rangka stabilisasi harga
komoditas perkebunan.
Untuk menghindari hal tersebut sekaligus menciptakan
stabilisasi harga, pemerintah memberikan solusi berupa
pengaturan produksi melalui pola tanam, dan konsep
tunda jual. Konsep ini dikenal sebagai Sistem Resi
Gudang (SRG). Ini merupakan suatu sistem anjuran
pemerintah yang memberikan berbagai keuntungan,
termasuk bagi petani dan pelaku usaha perkebunan teh.

Wartawan Pengamat
Komoditi

K

ita sering menonton film action tentang perburuan
tambang emas. Seru. Asyik. Karena biasanya
disertai aksi tembak-tembakan dan lengkap dengan
kisah asmaranya. Emas, memang dari dulu selalu
memukau. Sekarang daya pikatnya tidak hanya emas
yang berkilau dikenakan seorang gadis cantik, tapi juga
menyedot perhatian warga karena sudah masuk dunia
digital. Pasar emas sekarang sudah merambah ke pasar
emas digital dengan diizinkannya penyelenggaraan
perdagangan fisik emas digital oleh Bappebti sebagai
regulatornya.
Jika dalam emas fisik kita harus membeli dalam
timbangan tertentu dan dipastikan harganya menjadi
puluhan atau ratusan jutaan rupiah, dengan emas
digital kita bisa membeli dalam jumlah yang jauh lebih
kecil. Ini membuka peluang investasi yang lebih besar
untuk semua orang, karena bisa berinvestasi dengan
dana ratusan ribu rupiah saja. Emas digital juga
membuka peluang orang muda untuk mencoba belajar
berinvestasi.

USD1,8 triliun yang siap digelontorkan. Jika itu terjadi,
maka mata uang dolar yang beredar akan bertambah,
sehingga berdampak naiknya inflasi dan akhirnya orang
akan memilih investasi emas karena komoditi emas akan
naik harga (rumus sederhananya, dolar naik harga emas
turun, dolar turun harga emas akan naik).
Untuk lebih meyakinkan lagi tentang harga emas yang
bakal naik, si pedagang emas menyatakan masalah
geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tengah
memanas dan juga antara Taiwan dan China, serta
Korea Utara yang diketahui telah melakukan uji coba
misil akan berpengaruh positif terhadap kenaikan harga
emas. Nah, seperti apa realitasnya nanti, tentu menarik
untuk dicoba investasi emas digital ini. Bappebti sendiri
memastikan bahwa emas digital ini memiliki emas
fisiknya, sehingga investor yang hendak mencairkan
investasinya dalam bentuk emas riel, bisa mengubah
bentuk emas digitalnya menjadi emas yang berkilaukilau kita melihatnya.

Konon, investasi emas digital lebih menguntungkan
daripada emas fisik. Itu kata pedagang emas digital
dengan argumentasinya yang masuk akal. Tahun 2022
si pedagang memprediksi harga emas mencapai
USD2.000 per troy ounce. Pergerakan harganya
diperkirakan terus mengalami peningkatan karena
pengaruh Covid varian Omicron yang membuat
orang mengurangi kegiatan di luar rumah sehingga
mendorong orang mencari investasi digital. Kedua,
kemungkinan pemerintah Amerika Serikat mencairkan
stimulus infrastruktur yang jumlahnya mencapai
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REGULASI

Pedagang Aset
Kripto Wajib
Lapor ke Bappebti
A

khir Agustus 2021 Bappebti mengeluarkan surat
edaran yang ditujukan kepada para direksi calon
pedagang fisik aset kripto. Dalam surat edaran nomor
285/Bappebti/SE/08/2021 tanggal 31 Agustus
2021 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan
Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset
Kripto disebutkan tujuannya adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat yang menjadi
pelanggan aset kripto, serta mewujudkan kegiatan
perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien,
efektif, dan transparan.
Surat Edaran dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
atas implementasi ketentuan Pasal 24 ayat (7) huruf
d Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset
Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
Asset) di Bursa Berjangka. Tujuannya agar kewajiban
penyampaian laporan berkala dan sewaktu-waktu
atas pelaksanaan perdagangan Aset Kripto dapat
dilaksanakan dengan baik oleh Calon Pedagang Fisik
Aset Kripto, serta tercapainya pengawasan yang efektif
dan efisien terhadap Calon Pedagang Fisik Aset Kripto
oleh Bappebti.
Dalam Surat Edaran ini dijelaskan bahwa Calon
Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyediakan
dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem
yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka
pengawasan dengan hak akses untuk membaca (read
only). Selain itu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib
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mencantumkan referensi nilai kapitalisasi perdagangan
Aset Kripto yang dipergunakan. Kewajiban Penyampaian
Laporan Transaksi dilakukan secara secara harian dan
bulanan serta laporan keuangan tahunan kepada Kepala
Bappebti dengan format yang sudah ditetapkan oleh
Bappebti dengan form AK.1.LTH, AK.2.LTH, AK.1.LTB,
AK.1.LKH, dan AK.1.LKB. Penyampaian laporan
keuangan harian, bulanan dan tahunan disampaikan
kepada Kepala Bappebti secara elektronik (email)
dengan alamat email yaitu lapkeu.bappebti@kemendag.
go.id.
Selain laporan transaksi perdagangan aset kripto,
perusahaan juga wajib menyampaikan laporan
kegiatan per triwulan dan tahunan, di antaranya
tentang penerapan program Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pencegaahan Terorisme (APU-PPT).
Penyampaian laporan triwulan dan tahunan disampaikan
kepada Bappebti cq Kepala Biro Pengawas Berjangka
dan Fisik melalui email waskep.asetkripto@kemendag.
go.id.

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_
bappebti/edaran_kepala_bappebti_2021_09_01_bhssy9lk_id.pdf
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