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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, Pembahasan di masyarakat 
tentang aset kripto masih terus berlangsung. Ada gonjang-ganjing karena 
munculnya kasus yang dianggap penipuan sehingga membuat sejumlah nasabah 
merasa dirugikan. Namun demikian orang yang mencoba aset digital ini terus 
saja bertambah. Soal nilai aset kripto yang sangat fluktuatif bahkan ada yang 
menyatakan terjun bebas dan tiba-tiba melejit kuat dianggap sebagai hal yang 
lumrah terjadi pada investasi yang sifatnya high risk high return ini.

Mengapa begitu besar minat masyarakat terhadap aset kripto? Inilah beberapa 
catatan yang kami angkat dalam Berita Utama edisi Juli 2022 ini. Masuk ke dalam 
dunia aset kripto dinilai mudah dilakukan, bisa diakses selama 24 jam dan untuk 
memulai berinvestasinya pun tidak perlu dana besar karena aset kripto dipecah 
kecil-kecil sehingga bisa menjangkau market yang luar biasa besar. Tak heran 
jika jumlah investor atau nasabahnya dengan cepat melampaui nasabah saham 
yang transaksinya di Indonesia sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu.

Pada rubrik Wawancara Khusus kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan 
tim redaksi dengan Dhewi Pusvitasari, seorang perempuan Wakil Pialang 
Berjangka (WPB) dari sebuah pialang berjangka di Jakarta. Ia menceritakan 
pengalamannya mulai sejak zaman sebelum maraknya online sampai sekarang 
yang hampir semuanya berlangsung secara online.

Pada rubrik Berjangka kami angkat kebijakan Bappebti mencabut larangan 
penyertaan modal asing pada perdagangan berjangka SPA, sementara pada 
rubrik Resi pembaca bisa menyimak gagasan untuk memasukkan gudang-
gudang milik BUMN dalam SRG (Sistem Resi Gudang). Itulah antara lain 
bahasan yang bisa Anda simak pada terbitan kali ini selain tentunya ada rubrik 
Aktualita dan Agenda Foto, Analisis serta Regulasi.

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

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Mardyana Listyowati, Redaktur: Sentot 
Kamaruddin, Penyunting/Editor: Muflihah Widiyani, Aryo Guritno, 
Apriliyanto, Fotografer: Mutia Endang Novianti, Gita Regina Napitupulu,  
Sekretaris: Renatha Savira, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan 
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id
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Bappebti Kemendag
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Aset Kripto terus menyedot perhatian masyarakat. Anak muda milenial pun berduyun-duyun 
mencobanya sebagai instrumen baru dalam berinvestasi. Aset kripto bukan hanya untuk kalangan 
bos berduit, karena nilainya sudah dipecah kecil-kecil sehingga harganya terjangkau untuk 
banyak masyarakat yang lebih luas. Tidak mengherankan jika nasabah aset kripto terus bertambah 
melampaui investor saham yang sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Perkembangan pesat 
teknologi memang berpengaruh luar biasa terhadap perkembangan aset kripto ini. Namun, 
sebagai badan pengawas yang diantaranya bertugas melindungi masyarakat, Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi  (Bappebti) Kementerian Perdagangan  terus berusaha 
melakukan literasi tentang aset kripto, dan juga mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang 
diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak.

K ripto menjadi bahan pembicaraan terutama di 
kalangan generasi milenial yang biasa berselancar 

di dunia maya. Mereka memandang kripto sebagai 
investasi yang keren, seksi dan kekinian. Betapa 
mereka bangga menanyakan kepada temannya yang 
lain, “Kamu sudah coba investasi kripto belum? Coba 
deh”. Belakangan kita sering mendengar ungkapan 
tersebut terutama di kalangan anak muda yang memang 
semangat hidupnya masih menggelora dan keinginan 
untuk mencoba dan mengalami sesuatu yang baru 
masih sangat tinggi.

Dalam liputan beberapa media disebutkan bahwa Survei 
Populix yang dilakukan terhadap 1.000 responden untuk 
mengetahui investasi yang paling populer di Indonesia 
ditemukan ada 5 top jenis investasi yang populer di 
Indonesia. Investasi tersebut adalah emas, saham, reksa 
dana, cryptocurrency (aset kripto), dan properti.

Aset kripto masuk dalam daftar investasi terpopuler 
menurut survei tersebut. Hal ini salah satunya 
disebabkan pesatnya pertumbuhan industri digital. 
Terlebih kehadiran teknologi blockchain dan aset 
kripto yang pesat belakangan ini mampu memberikan 
perubahan baru dari sisi teknologi hingga investasi. Dari 
teknologi ini juga lahir apa yang dinamakan NFT (Non-
fungible token) hingga Metaverse.

Walaupun sudah sangat populer namun aset kripto di 
Indonesia saat ini dinilai masih pada tahap discovery 
atau tahap menemukan, yakni tahap paling awal untuk 
proses adopsi crypto, NFT, maupun Metaverse. Ada 
banyak hal yang harus digali lebih dalam mengenai kripto 
ini. Untuk itu diperlukan edukasi yang lebih komprehensif 
agar masyarakat lebih memahami profil aset kripto 
dan teknologi yang mendukungnya agar masyarakat 
terhindar dari motif-motif yang tidak bertanggung jawab. 
“Apalagi kita bisa lihat sekarang ini investor aset kripto 
di Indonesia berada pada tipping point mendekati mass 
adoption, di mana jumlahnya sudah jauh melewati 

Ini Kelebihan Aset 
Kripto Dibanding 
Yang Lain

investor pasar modal. Hanya dalam kurun waktu dua 
tahun belakangan ini, investasi pada aset kripto sangat 
populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal 
ini membuktikan sambutan positif masyarakat terhadap 
instrumen investasi aset kripto yang masih tergolong 
baru,” ujar Timothius Martin, Chief Marketing 
Officer PINTU sebagaimana dikutip dari Antara.com.

Fenomena membludaknya minat terhadap investasi 
kripto antara lain disebabkan beberapa alasan, di 
antaranya kesederhanaan desain dan aplikasinya yang 
mudah digunakan, monitor harga secara real time, 
investasinya bisa dengan modal kecil saja, keamanan, 
transparansi, dan juga terdapatnya call center. Ditambah 
lagi ada juga janji-janji lain yang membuatnya menjadi 
lebih menarik. Misalnya, ada jaminan asuransi. “Kami 
juga mengasuransikan aset guna meminimalkan risiko 
penyalahgunaan yang tidak diinginkan. Tapi tentunya 
teknologi tetap harus diimbangi dengan proteksi, dalam 
hal ini kami mengapresiasi dalam hal regulasi yang 
dibuat oleh pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan 
melalui Bappebti. Kita patut bangga karena Indonesia 
merupakan salah satu negara yang paling maju di Asia 
dalam mengatur pemain aset kripto di Indonesia, salah 
satunya melalui pembentukan bursa,” kata Timothius 
Martin.

Kementerian Perdagangan sendiri melalui Bappebti 
tengah menyiapkan pembentukan bursa kripto di 
Indonesia dan diharapkan bisa beroperasi dalam waktu 
tidak lama lagi. Jika bursa ini terealisasi nantinya, maka 
Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki 
bursa aset kripto di dunia dan bisa jadi Indonesia menjadi 
kiblat pengembangan investasi aset kripto dunia.

Timothius Martin

Chief  Market ing Off icer 
PINTU
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Pertumbuhan aset kripto di Indonesia menunjukkan 
tren positif, pada kuartal II-2022 sudah terdapat 15 
juta investor. Pesatnya pertumbuhan ini dinilai menjadi 
peluang pembentukan ekosistem kripto di Indonesia 
dan menjadi salah satu potensi pemasukan negara.

Head of Crypto Strategy Nanovest, Muhammad 
Yusuf Musa, seperti dikutip beberapa media 
mengungkapkan investasi aset kripto digandrungi 
karena adanya beberapa faktor, selain keuntungan atau 
cuan. Menurutnya, banyak investor mandiri yang melihat 
tren harga, kesehatan proyek dari aset kripto itu sendiri, 
hingga komunitas. “Biasanya juga komunitasnya. Kalau 
kami lihat kripto itu besar karena komunitas. Mereka 
(komunitas) mau merawat jaringan kripto tersebut biar 
lebih sehat. Semakin besar komunitas biasanya kita 
melihat ternyata banyak yang ikut project-nya,” ujar 
Yusuf dalam Fintech Week CNBC Indonesia, Rabu 
(20/7).

Yusuf menambahkan setiap investor atau komunitas 
bisa secara mandiri menentukan pilihan masing-masing 
apakah mau merawat jaringan tersebut atau tidak. Ia 

yang ditambahkan ke dalam blockchain juga tidak 
dapat diubah sembarangan sehingga relatif aman. 
Claire Lovell, Direktur Asosiasi Manajemen Produk di 
Gemini, menuturkan hal yang senada kepada Forbes 
bahwa keuntungan aset kripto yang utama adalah 
mampu memberi konsumen pilihan, kemandirian dan 
peluang lebih besar dalam akses keuangan karena 
sifatnya open-source.

4. Transaksi berjalan selama 24 Jam

Salah satu kelebihan dari aktivitas dan transaksi aset 
kripto adalah dapat dilakukan kapan saja selama 24 
jam, berbeda dengan bursa saham yang hanya bisa 
dilakukan pada jam-jam tertentu.

5. Pseudonimitas Cryptocurrency

Pseudonimitas merupakan keuntungan trading aset 
kripto yang dipandang baik oleh penyuka privasi 
online dan cenderung berhati-hati dalam memberikan 
data digital. Kemungkinan pencurian identitas atau 
kebocoran informasi pribadi tergolong kecil karena 
hanya alamat dompet sang investor saja yang akan 
diketahui.

Walau tampak sangat menarik dan menawarkan 
berbagai kemudahan, namun transaksi aset kripto juga 
mengandung beberapa risiko yang harus benar-benar 
dipertimbangkan, yakni: 

a. Sangat fluktuatif

Fenomena kenaikan dan penurunan nilai tukar dari 
mata uang kripto bisa terjadi begitu cepat dan 
terkadang bisa sangat ekstrim. Nilainya bisa sangat 
tinggi, tapi setelahnya bisa merosot tajam. Sama 
halnya investasi saham, investasi aset kripto juga 
memiliki karakteristik High Risk High Return.

memberikan gambaran di Nanovest, mayoritas investor 
aset kripto adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 
tahun. Kelompok usia ini biasanya lekat dengan digital 
savvy dan ingin serba mudah dalam melakukan investasi 
aset kripto. Sementara itu Pintu Academy merilis 
beberapa beberapa kelebihan dan kekurangan aset 
kripto, sebagai berikut:

1. Potensi investasi yang bagus

Pengacara Len Garza dari Garza Business and Estate 
Law berpendapat bahwa investasi aset kripto seperti 
bitcoin berpotensi menghasilkan keuntungan yang 
besar di masa depan. Hal senada juga diungkapkan 
oleh Drew Hamilton, CEO Rubix.io. Ia percaya 
bahwa aset kripto masih akan terus bertumbuh ke 
depannya. Aset kripto telah berhasil menghantarkan 
sejumlah investornya menuju jajaran miliarder dunia. 
Hal ini cukup menjadi bukti bahwa keuntungan 
investasi aset kripto tidak dapat diremehkan. Dalam 
wawancara bersama Times of London, CEO Twitter 
dan Square, Jack Dorsey, mengklaim bahwa aset 
kripto seperti Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi 
mata uang dunia di tahun 2030 nanti.

2. Kemudahan Akses dan Transaksi

Aset kripto menggunakan sistem terdesentralisasi 
sehingga mampu menghilangkan titik lemah sistem 
perbankan dengan menyediakan akses langsung 
ke konsumen tanpa perantara pihak ketiga. Dan 
Schulman, CEO Paypal, menyatakan bahwa mereka 
akan menyediakan sarana agar aset kripto dapat 
diakses dengan mudah sebagai alat pembayaran 
pada sistem PayPal.

3. Transparansi Data

Seluruh aktivitas transaksi aset kripto tercatat dalam 
ledger terbuka (blockchain), sehingga data tersebut 
dapat dilihat oleh publik kapan saja. Selain itu, data 

b. Rawan kejahatan cyber

Aset kripto sendiri berbasis teknologi, karena itu 
investasi ini sangat rentan serangan cyber. Telah 
banyak laporan yang menyatakan sudah banyak yang 
kehilangan investasi mereka akibat diretas. 

c. Masih minim Regulasi

Aset kripto di Indonesia masih tergolong barang 
baru. Walaupun peraturan ini memberikan legalitas 
investasi ini menjadi solid di Indonesia, tapi ada juga 
sejumlah celah yang bisa menimbulkan risiko bagi 
nasabah. 

Demikian kelebihan dan kekurangan atau risiko dari 
aset kripto. Di balik kemudahan dan janji keuntungan 
investasinya pasti ada risiko yang bisa muncul. 
Tapi bukan berarti risiko itu tidak bisa dihindari atau 
diminimalisir. Karena itu pelajari sebaik-baiknya dan 
jangan terlalu bernafsu untuk memulainya. Dengan 
memahami jenis investasi yang dipilih secara baik mulai 
dari manfaat, keuntungan sampai kerugiannya, seorang 
calon investor bisa menjalani investasi apapun dengan 
lebih aman dan nyaman.

Muhammad Yusuf Musa

Head of  Crypto Strategy 
Nanovest

Ini Kelebihan 
Aset Kripto
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Belum lama ini seorang pria dari Utah, Amerika Serikat, 
bernama Wolfgramm telah didakwa dengan tujuh 
kejahatan atas dugaan melakukan beberapa skema 
penipuan keuangan, termasuk penipuan penambangan 
aset kripto dan menimbulkan korban dua pelanggan 
senilai USD1,7 juta atau setara Rp25,5 miliar. Ia merayu 
korbannya dengan menggambarkan dirinya di media 
sosial sebagai seorang multi jutawan yang menghasilkan 
kekayaannya dalam bentuk aset kripto. Melalui salah 
satu perusahaannya, Bitex, dia menipu dua investor 
untuk menanamkan dananya sebesar USD1,7 juta 
untuk membeli mesin penambangan kripto bertenaga 
tinggi yaitu Bitex Blockbuster yang sebenarnya mesin 
tersebut tidak ada.

Melalui akun twitternya, Wolfgramm juga mengaku 
sebagai salah satu pengusaha paling terkenal di 
dunia dan penasihat keuangan yang membantu lebih 
dari 10.000 klien setiap tahun. Ia juga menggunakan 
gambar dompet kripto yang menyimpan aset digital 
bernilai jutaan dolar, koper penuh uang tunai, dan mobil 
sport mahal untuk memikat korban dengan kecerdasan 
investasinya. Kini, ia sudah diamankan pihak berwenang 
di AS.

Kejahatan yang melibatkan aset kripto mencapai level 
tertinggi sepanjang masa sebesar USD14 miliar atau 
sekitar Rp 201 triliun (asumsi kurs Rp 14.369 per 
dolar AS) pada 2021.  Seperti dilansir Channel News 
Asia, pada awal Januari 2022 lalu, peneliti blockchain 
Chainalysis menjelaskan rekor tersebut muncul ketika 
ketika sejumlah regulator menyerukan lebih banyak 
pengawasan atas sektor yang tumbuh cepat tersebut.   

Di dunia sudah banyak  kasus yang muncul terkait 
dengan perdagangan aset kripto ini. Sementara itu 
di Indonesia sendiri pemerintah melalui Bappebti 
terus melakukan perbaikan peraturan dan kebijakan 
guna melindungi masyarakat yang benar-benar ingin 
berinvestasi dalam aset kripto.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga 
mengungkapkan dalam upaya melakukan perlindungan 
tersebut, pemerintah melakukan pengawasan baik 
secara off site dan on site. Melalui Bappebti pemerintah 
juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, 
termasuk anak muda yang masih duduk di perkuliahan.

Pada seminar Block#1 Goes to Campus yang digelar 
FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, 
Selasa (18/7), dengan tema “Peluang dan Tantangan 
Industri Blockchain di Indonesia”, Wamendag 
mengatakan, “Pengawasan off-site dilakukan terhadap 
laporan rutin yang disampaikan pedagang aset 
kripto melalui surat elektronik (e-mail) atau sistem 
pelaporan elektronik yang terhubung dengan Bappebti. 
Sementara pengawasan on-site adalah pemantauan 
langsung secara rutin atau sewaktu-waktu berdasarkan 
perhitungan pemetaan risiko.” 

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti juga  telah 
mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perdagangan 
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Hal itu guna 
mengakomodasi perdagangan fisik aset kripto di 
Indonesia. “Aset kripto di Indonesia dikategorikan 
sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di 
bursa berjangka. Kripto disebut aset (cryptoassets), 
bukan alat pembayaran (cryptocurrency). Aset kripto 
tidak diatur Kementerian Keuangan, Bank Indonesia 
(BI), atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan 
Kementerian Perdagangan,” jelas Wamendag.

Wamendag menambahkan, jenis aset kripto yang dapat 
diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Peraturan 
Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset 
Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik 
Aset Kripto, yaitu sebanyak 229 aset. “Pengaturan 
tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti 
meningkatkan investasi dalam negeri atau mencegah 
arus keluar modal; memberikan perlindungan kepada 
konsumen dan kepastian usaha; mencegah pencucian 
uang dan pendanaan terorisme; serta membuka 
lowongan di bidang teknologi informasi. Selain itu, juga 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara 
berupa penerimaan pajak,” ungkap Wamendag

Lebih jauh Wamendag juga menyatakan saat ini  
pemerintah Indonesia tengah dalam proses mendirikan 
bursa aset kripto, lembaga kliring, dan kustodian 
untuk mendukung ekosistem aset kripto Indonesia. 
Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau 
perkembangan nilai transaksi dan nasabah yang luar 
biasa ini sehingga perdagangan aset kripto di Indonesia 
tetap berada pada koridor yang benar.

Bappebti mencatat pertumbuhan nilai transaksi dan 
jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia sangat 
luar biasa. Pada 2021, total nilai transaksi aset kripto 
mencapai Rp859,4 triliun atau meningkat 1.224 persen 
dibandingkan pada 2020 yang tercatat Rp64,9 triliun. 
Adapun jumlah pembeli terdaftar tercatat sebanyak 
14,6 juta pembeli.

Walaupun minat terhadap aset kripto terus tumbuh, 
namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di 

Indonesia terus mengalami penurunan sejak akhir tahun 
lalu. Pada Juni 2022, transaksi kripto tercatat hanya 
sebesar Rp20 triliun. Angka ini turun drastis hingga 
65,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 
Rp58,06 triliun. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, 
nilai transaksi kripto menyusut 19,5% dari Rp24,86 
triliun. Penurunan tersebut seiring dengan anjloknya 
nilai aset kripto dalam beberapa waktu terakhir. 

Kendati mengalami fluktuasi yang tinggi, Wamendag Jerry 
Sambuaga masih yakin dengan potensi berkembangnya 
aset kripto di dalam negeri. Pasalnya, berdasarkan 
catatan Bappebti, jumlah pelanggan terdaftar aset kripto 
bertambah sebanyak 962.038 orang pada Juni 2022. 
Penambahan itu lebih tinggi 146,15% dibandingkan 
pada periode yang sama tahun lalu sekitar 390.000 
orang. Angkanya pun naik 146,15% dibandingkan 
pada Mei 2022 yang sebanyak 390.000 orang. Secara 
akumulasi, jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 
15,08 juta orang hingga Juni 2022. 

Berdasarkan demografinya, 32% investor kripto berusia 
18-24 tahun. Sebanyak 30% investor kripto berusia 
25-30 tahun dan16%  berada pada rentang usia 31-35 
tahun. Demografi investor aset kripto juga menunjukkan 
informasi yang cukup menarik. Pria mendominasi dengan 
jumlah 79 persen dan wanita 21 persen. “Adapun 
investor didominasi penduduk di Pulau Jawa sebanyak 
69 persen, disusul Sumatera 17 persen dan Kalimantan 
6 persen. Pekerjaan nasabah aset kripto didominasi 
karyawan swasta 28 persen, disusul wirausahawan 23 
persen dan pelajar 18 persen,” ungkap Wamendag.

Jerry Sambuaga

Waki l  Menter i  Perdagangan

Pengawasan Lebih 
Ketat

Sumber: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Nilai Transaksi Kripto di Indonesia
(Juni 2021 - Juni 2022)
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T ahun 2021 lalu dalam sebuah webinar yang 
digelar oleh Indef dengan tema ‘Reaktualisasi 

Sistem Resi Gudang’, Selasa (25/5/2021), ekonom 
senior Indef yang juga guru besar pertanian dari 
Universitas Lampung, Bustanul Arifin menyebutkan 
sejauh ini implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 
masih belum optimal. Padahal secara konsep SRG 
ini cukup positif untuk menopang perekonomian. 
Tak hanya bisa menghidupkan sektor pertanian, 
tapi juga berdampak positif ke sektor pergudangan. 
Menurut Bustanul Arifin, SRG tidak hanya sebagai 
instrumen manajemen risiko baik itu tunda jual, 
lindung nilai dan jamin harga, tapi juga menjadi 
akses pembiayaan dan informasi guarantee bagi 
lembaga keuangan. 

“Selain itu, SRG juga jadi insentif bagi tumbuhnya 
industri pergudangan dan usaha lain terkait sistem 
resi gudang. Juga sebagai saran pengendalian stok 
pangan nasional dan komoditas strategis lain yang 
efisien, dan serta instrument penyaluran kredit 
bagi perbankan dan alternatif pembiayaan sektor 
pertanian,” kata Bustanul Arifin. Sejauh ini, dalam 
catatan Indef, hingga April 2021 ada 123 gudang 
SRG yang dibangun Kementerian Perdagangan 
dan tersebar di 25 provinsi dan 105 kabupaten/
kota. Sementara untuk swasta bisa membangun 
gudang SRG atas persetujuan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Setahun kemudian, tepatnya 20 Juni 2022, berlangsung 
Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) 
Komoditas Komisi VI DPR RI dengan Prof. Dr. Bustanul 
Arifin terkait upaya mendapatkan masukan agar 
Indonesia memiliki Indeks Komoditas Nasional dan 
Sistem Perdagangan yang Efisien dan Transparan. 
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Wakil Ketua 
Komisi VI DPR RI Aria Bima mengusulkan sejauh mana 
peluang kemungkinan gudang-gudang perdagangan 
milik pemerintah untuk dibentuk dalam satu Sistem 
Resi Gudang. Tujuannya melalui Sistem Resi Gudang 
ke depannya akan dapat dipergunakan sebagai acuan 
penghitungan suplai dari berbagai komoditas sehingga 
kemudian akan muncul demand yang sekaligus dapat 
berfungsi sebagai muara pembentukan harga.

Aria Bima memberi contoh, petani jagung di Wonogiri, 
Jawa Tengah, dengan luas lahan kurang lebih 50 hektar 
bingung dari mana harus dapat demand. “Bahkan, dari 
sisi demand tidak ada semacam terminal bahan baku 
untuk para pengrajin sehingga buyer user mengalami 
delay pengiriman. Maka, saya berpikir bagaimana kalau 
gudang-gudang itu menjadi gudang-gudang yang lebih 
produktif dengan Sistem Resi Gudang, dan setiap 
gudang pemerintah BUMN itu dijadikan semacam 
sistem Sistem Resi Gudang ?” ujar Aria Bima.

Lebih jauh Aria Bima memberi gambaran, dari isi gudang-
gudang tersebut nantinya ada sistem perdagangan 
elektronik yang akan memperlihatkan secara jelas antara 

buyer dan user sehingga nantinya akan menguatkan 
sistem perdagangan komoditas. Aria menegaskan, 
Komisi VI DPR RI mendorong bahwa sudah waktunya 
para petani seperti petani jagung ataupun para petani 
perkebunan milenial yang mulai aktif saat ini memiliki 
harapan bahwa pada saat menanam jagung buyer-nya 
sudah siap untuk menampung komoditi yang dihasilkan. 
“Masalahnya, sistem seperti inilah yang sekarang tidak 
ada. Sehingga yang terjadi adalah kartelisasi yang 
langsung masuk ke petani dengan menggunakan price 
yang semau-maunya, sementara para petani tidak 
berdaya,” tambah Aria Bima.

Tentang pemikiran untuk menjadikan gudang-gudang 
pemerintah milik BUMN dimasukkan dalam Sistem Resi 
Gudang (SRG), Bappebti melihatnya sebagai gagasan 
yang sangat baik. Namun demikian untuk menjadi 
gudang SRG selain ada persyaratan teknis yang harus 
dipenuhi, juga harus mempertimbangkan berbagai faktor 
lainnya, mengingat gudang SRG yang ada saat ini juga 
masih belum sepenuhnya optimal. Bappebti sendiri juga 
terus mengembangkan layanan Sistem Resi Gudang 
ini agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang 
lebih besar, di antaranya dengan mengembangkan data 
ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi 
melalui Sistem Infromasi Resi Gudang (IS-WARE) 
sehingga memudahkan para petani dan pelaku SRG 
melakukan transaksinya.

Usul Pengembangan 
Gudang-gudang 
Menjadi Gudang SRG
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D alam perdagangan berjangka komoditi dikenal 
Sistem Perdagangan Alternatif dan Sistem 

Perdagangan Multilateral. Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang 
berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain 
Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang 
dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral 
dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga 
Kliring Berjangka. Sementara Sistem Perdagangan 
Multilateral merupakan sistem perdagangan di mana 
banyak penjual (seller) bertemu banyak pembeli (buyer) 
dan tidak saling mengenal (many to many), yang 
transaksinya terjadi secara langsung di dalam bursa 
berjangka komoditi.

Tentang perdagangan berjangka dengan SPA sendiri, 
sekitar sepuluh tahun lalu tepatnya tanggal 3 Maret 
2013, Bappebti mengeluarkan peraturan nomor 103/
Bappebti/Per/03/2013 tentang Larangan Penyertaan 
Modal Asing Bagi Pedagang Berjangka Penyelenggara 
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Disebutkan 
dalam Pasal 1 peraturan tersebut bahwa penanaman 
modal asing tertutup untuk kegiatan pedagang 
berjangka penyelenggara SPA. Kemudian pada Pasal 2 
dinyatakan setiap pedagang berjangka penyelenggara 
SPA yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi administratif 
sebagaimana diatur dalam  Undang-undang nomor 32 
tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 
2011 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Namun setelah sepuluh tahun berjalan sejak larangan 
tersebut dikeluarkan, aturan tersebut dicabut melalui 
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi Nomor 8 Tahun 2022 (dapat diakses melalui 
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/
detail/10566). Pencabutan peraturan Bappebti ini 
dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut:

a. bahwa untuk melaksanakan   ketentuan   Pasal 2 
Peraturan Presiden  Nomor  49  Tahun  2021  
Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  
Nomor  10  Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi tentang Pencabutan Larangan Penyertaan  
Penanaman Modal Asing  Bagi  Pedagang  Berjangka  
Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;

Terkait dengan Sistem Perdagangan Alternatif 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bappebti 
Nomor 5 tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA), pada ketentuan Pengendali Perusahaan 
Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan 
Alternatif disebutkan dalam Pasal 3:

(1) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali yaitu 
orang perseorangan, badan hukum atau kelompok 
usaha yang melakukan pengendalian terhadap 
perusahaan, meliputi antara lain pemegang saham 
Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi dan pejabat eksekutif perusahaan. 

(2) Pemegang saham Pengendali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yaitu badan hukum, orang 
perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: 
a. memiliki saham perusahaan sebesar 20% 
(dua puluh persen) atau lebih dari jumlah saham 
yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; 
atau b. memiliki saham perusahaan kurang dari 

20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang 
dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang 
bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan 
pengendalian perusahaan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

(3) Para pihak yang termasuk sebagai Pengendali wajib 
dilaporkan kepada Kepala Bappebti dan tunduk 
pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini. 

(4) Pengendali menjadi pihak yang turut bertanggung 
jawab atas pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi.  

Kemudian pada Pasal 4 dinyatakan bahwa:  
Pengendalian terhadap perusahaan antara lain dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri 
atau bersama 20% (dua puluh persen) atau lebih 
saham; b. secara langsung dan/atau tidak langsung 
menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi 
kebijakan perusahaan; c. memiliki hak opsi atau hak 
lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan 
akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau 
mengendalikan secara sendiri atau bersama 20% (dua 
puluh persen) atau lebih saham perusahaan; dan/atau 
d. mempunyai kewenangan untuk menunjuk, menyetujui 
dan/atau memberhentikan anggota Direksi perusahaan 
dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Perubahan kebijakan merupakan yang biasa dilakukan 
melihat perkembangan yang terjadi. Bappebti berharap 
pencabutan larangan izin asing dalam penyertaan modal 
pada perdagangan berjangka komoditi dengan Sistem 
Perdagangan Alternatuf (SPA) akan dapat memacu 
perkembangan dan pertumbuhan perdagangan 
berjangka di Indonesia, sehingga bisa turut serta 
memberikan kontribusi terrhadap perekonomian 
nasional.

Bappebti Cabut 
Larangan Asing 
Masuk SPA 
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Pasar Fisik Emas 
Digital Ramaikan 
Bursa Berjangka

Transaksi emas digital akan makin bergairah dengan 
dibukanya Pasar Fisik Emas Digital yang diselenggarakan 
oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Soft launchingnya 
dihadiri oleh Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di 
Jakarta, Senin (18/07).

Dalam arahannya Plt Kepala Bappebti menyampaikan 
bahwa sebagai acuan dan pembentukan harga komoditi di 
Indonesia, Bursa Berjangka juga harus lebih berinovasi dan 
mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan transaksi 
multilateral. Sementara transaksi Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA) akan ditinjau kembali dalam rangka lebih 
meningkatkan integritas di bidang PBK, serta mendorong 
bursa untuk menambah komoditi unggulan Indonesia yang 
ditransaksikan.

Hadir dalam acara launching ini Sekretaris Bappebti Mardyana 
Listyowati, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan 
PBK Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan SRG dan PLK Widiastuti dan Dirut PT 
Kliring Berjangka Indonesia Fajar Wibhiyadi.
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Mendag Terima 
Kunjungan Asosiasi 
Konsumen Kripto 
Indonesia

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima 
kunjungan Asosiasi Konsumen Kripto Indonesia, 
Indonesia Crypto Consumer Association (ICCA), di 
kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (26/7).  
Pertemuan berlangsung dalam rangka silaturahmi 
dan audiensi dengan para pelaku usaha aset kripto di 
Indonesia.

Mendag menjelaskan bahwa kripto bukanlah alat 
pembayaran, melainkan komoditas atau aset. Aset kripto 
juga disyaratkan untuk dilakukan penilaian risikonya, 
termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan 
terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Wamendag Jelaskan 
Pertumbuhan Aset Kripto

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjadi 
narasumber pada Talkshow “Future of Blockchain 
Technology and Cryptocurrency in Financial and Gaming 
Industry” yang diselenggarakan di Pusat Perfilman H. Usmar 
Ismail, Jakarta, Rabu (27/7).

Pada kesempatan ini Wamendag mengungkapkan nilai 
transaksi aset kripto tahun 2020 mencapai 65 triliun rupiah 
dan mengalami kenaikan menjadi 859 triliun rupiah tahun 
2021. Kenaikan luar biasa Ini menunjukkan minat dan 
keinginan masyarakat yang sangat tinggi dalam perdagangan 
aset kripto. Wamendag juga menegaskan bahwa mata 
uang kripto tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran 
melainkan merupakan aset komoditas.

Regulasi tentang aset kripto sendiri telah diatur dalam 
UU Nomor 10 Tahun 2011, Permendag Nomor 99 Tahun 
2018, Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan 
Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan Bappebti 
Nomor 8 Tahun 2021.

Bappebti Hadir Dalam 
FEKDI 2022

Bappebti bekerjasama dengan Indodax dan Tokocrypto 
hadir dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 
(FEKDI) 2022 yang berlangsung di Bali. Kehadiran 
Bappebti diwakili oleh Sekretaris Bappebti Mardyana 
Listyowati.

FEKDI 2022 dibuka Senin (11/7) dengan tema “Advancing 
Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive 
Ecosystem for Accelerated Recovery “. Festival ini 
merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta 
sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Festival ini 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian 
Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian-
Lembaga dan industri keuangan guna mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat 
dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan 
Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. 

Acara ini sekaligus merupakan side event dalam 
rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank 
Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central 
Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali. 
Pada booth Bappebti juga diterangkan bahwa dalam 
perdagangan aset kripto yang makin berkembang saat ini 
sudah ada 25 calon pedagang aset kripto yang terdaftar. 

Bappebti Akan 
Terapkan Prinsip Good 
Governance Dalam PBK

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko didampingi 
Sekretaris Bappebti Mardyana Listyowati dan Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya 
menghadiri acara HUT ICDX Group yang ke-13 bersama 
dengan para anggota dari Bursa ICDX, Senin (4/7). 

Dalam arahannya Plt Kepala Bappebti menyampaikan 
sebagai regulator Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK), Bappebti akan menerapkan tata kelola PBK 
berdasarkan Good Governance, dimana Bappebti akan 
melindungi masyarakat, menjadikan Bursa Berjangka 
Komoditi sebagai acuan harga dunia, menjadikan Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA) fairtrade, dan mendorong 
pelaku usaha PBK tetap menjaga integritas.

Dalam kesempatan yang sama Direktur ICDX, Nursalam, 
menjelaskan memasuki tahun ke-13, Indonesia Commodity 
& Derivatives Exchange (ICDX) Group mencatatkan 
sejumlah pencapaian. Salah satunya adalah penetrasi 
pasar yang lebih luas dengan telah berjalannya Pasar 
Murabahah Komoditi Syariah pada kuartal pertama 2022, 
dan akan dimulainya transaksi Pasar Fisik Emas Digital 
melalui bursa (on-exchange). Sejumlah pencapaian ini 
menandakan komitmen ICDX sebagai Bursa Komoditi 
dan ICH sebagai lembaga kliring untuk terus memfasilitasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang menyeluruh 
dengan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
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Bappebti Perketat 
Pengawasan Calon 
Pedagang Fisik Aset 
Kripto

langsung, baik rutin maupun sewaktu-
waktu, berdasarkan perhitungan 
pemetaan risiko. 

Plt Kepala Bappebti juga menjelaskan 
setiap calon pedagang dan produk 
aset kripto yang diperdagangkan harus 
didaftarkan ke Bappebti. Aset kripto 
yang tidak sesuai dengan peraturan 
Bappebti tidak dapat diperdagangkan 
di Indonesia. “Aset kripto baru 
yang akan diperdagangkan harus 
didaftarkan ke Bappebti. Pendaftaran 
dapat dilakukan melalui CPFAK yang 
sudah terdaftar. Selanjutnya, penilaian 
akan dilakukan berdasarkan peraturan 
yang telah ditetapkan. Penetapan aset 
kripto sendiri dilakukan melalui metode 
penilaian Analytical Hierarchy Process 
(AHP) yang memiliki beberapa kriteria 
penilaian,” tegas Plt Kepala Bappebti. 

Sejauh ini Bappebti telah memberikan 
tanda daftar kepada 25 CPFAK dan 
menetapkan 229 jenis aset kripto yang 
dapat diperdagangkan di pasar fisik 
aset kripto. Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan PBK, Tirta Karma 
Senjaya, menyatakan perdagangan 
fisik aset kripto merupakan salah 
satu komoditi yang sangat diminati 
masyarakat akhir-akhir ini. Hingga 
Juni 2022, pelanggan aset kripto di 
Indonesia tercatat memiliki 15,1 juta 
pelanggan. 

Bappebti Kementerian Perdagangan 
memperketat pengawasan 
perdagangan aset kripto. Di sisi lain 
Bappebti terus melakukan edukasi  
dan literasi kepada masyarakat. Hal ini 
dilakukan guna memberikan kepastian 
hukum agar masyarakat yang akan 
bertransaksi mendapatkan informasi 
yang jelas dan legal terkait aset kripto 
yang diperdagangkan dan calon 
pedagang fisik aset kripto (CPFAK) 
yang terdaftar di Bappebti. “Bappebti 
terus mengggencarkan edukasi 
tata cara bertransaksi aset kripto 
yang benar dan aman, mekanisme 
transaksi, peraturan-peraturan terkait, 
hingga risiko berinvestasi dan tata 
cara penyelesaian masalah. Terlebih 
saat ini, banyak beredar situs web 
maupun aplikasi yang menawarkan 
investasi kepada masyarakat, namun 
tidak dapat dipertanggungjawabkan”, 
terang Plt. Kepala Bappebti Didid 
Noordiatmoko, Rabu (27/7). 

Plt Kepala Bappebti mengungkapkan 
Bappebti terus melakukan pengawasan 
terhadap CPFAK, baik secara off site 
maupun on site. Pengawasan off site 
dilakukan terhadap laporan rutin dan 
berkala yang disampaikan CPFAK 
melalui surat elektronik (e-mail) atau 
sistem pelaporan elektronik yang 
terhubung ke Bappebti. Sementara 
pengawasan on-site dilakukan secara 

“Dengan tingginya minat masyarakat 
yang berinvestasi di bidang 
perdagangan fisik aset kripto, 
masyarakat diminta agar terlebih dahulu 
paham dengan benar produk dan 
mekanisme perdagangannya,” ujar Tirta. 
Pertama, Tirta menyarankan masyarakat 
harus menjadi pelanggan pada 
perusahaan yang memiliki tanda daftar 
dari Bappebti. Kedua, memastikan dana 
yang digunakan adalah dana lebih yang 
dihasilkan secara legal dan bukan dana 
yang digunakan kebutuhan sehari-hari. 
Ketiga, menginvestasikan dana untuk 
jenis produk yang telah ditetapkan 
Bappebti. Keempat, mempelajari risiko 
yang mungkin timbul dan perkembangan 
harga komoditi yang terjadi karena 
harga yang fluktuatif. Keempat, pantang 
percaya janji-janji keuntungan tinggi atau 
tetap. “Sebelum memutuskan untuk 
berinvestasi, ketahui terlebih dahulu 
profil dan legalitas CPFAK dengan 
mengakses situs resmi Bappebti di 
tautan https://www.bappebti.go.id,” 
tandas Tirta.

Potensi Rempah 
Organik Indonesia di 
Uni Eropa

Harga Referensi 
CPO dan Biji Kakao 
Periode Juli Turun

Harga referensi produk Crude 
Palm Oil  (CPO) untuk penetapan 
bea keluar (BK) periode Juli 2022 
adalah USD1.615,83/MT. Harga 
referensi ini turun USD84,29 atau 4,96 
persen dari periode bulan sebelumnya 
sebesar USD1.700,12/MT. Hal ini 
tercantum dalam Peraturan Menteri  
Perdagangan Nomor 43 Tahun 2022  
tentang Penetapan Harga Patokan  
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian 

dan Kehutanan yang Dikenakan Bea 
Keluar. “Saat  ini  harga  referensi CPO 
telah  jauh  melampaui ambang batas 
(threshold) USD750/MT. Untuk  itu, 
pemerintah mengenakan BK CPO 
sebesar USD288/MT untuk periode 
Juli 2022,” kata Plt. Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Veri Anggrijono di Jakarta, 
Jumat (8/7).

Penurunan harga referensi CPO  
dipengaruhi kebijakan Indonesia 
yang membuka kembali kran ekspor 
walaupun permintaan belum   meningkat. 
Sebelumnya, Indonesia menerapkan 
kebijakan larangan ekspor CPO. 
Akibatnya, India melakukan  substitusi 
CPO dengan minyak bunga matahari 
(sunflower oil). Selain itu, penurunan 
harga referensi CPO juga dipengaruhi 
pemberlakuan lockdown di Tiongkok.

Sementara itu harga referensi biji 
kakao pada Juli 2022 tercatat sebesar 
USD2.437,11/MT, turun 3,29 persen 
atau senilai USD83,02 dibanding 
bulan sebelumnya yang tercatat 
USD2.520,13/MT. Hal ini berdampak 
pada penurunan HPE biji kakao pada 
Juni 2022 menjadi USD 2.151/MT, 
turun3,63 persen atau USD 80,96 
dari periode sebelumnya, yaitu sebesar 
USD 2.232/MT.

Berbagai produk rempah-rempah 
Indonesia kembali unjuk gigi di pameran 
internasional. Kali ini, produk andalan 
Indonesia tersebut tampil di ajang 
Biofach 2022 di Nuremberg, Jerman 
pada 26—29 Juli 2022. Keikutsertaan 
Indonesia pada pameran ini untuk 
mempromosikan produk rempah-
rempah organik Indonesia di pasar Uni 
Eropa. “Keikutsertaan Indonesia di 
Biofach di Eropa merupakan salah satu 
strategi utama dalam pemasaran produk 
ekspor organik ke pasar Jerman dan 
Uni Eropa, terutama dalam mendukung 
program pemerintah yaitu Indonesia 
Spice Up The World,” ujar Direktur 
Jenderal Pengembangan Ekspor 
Nasional Kementerian Perdagangan 
Didi Sumedi dalam siaran persnya, 
Kamis (28/7/2022).

Sementara Kepala Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPC) Hamburg 
Eka Sumarwanto mengungkapkan, ini 
merupakan keikutsertaan yang keenam 
kalinya bagi produk Indonesia pada 
pameran terbesar di Eropa tersebut.

Ajang ini digelar setelah sempat 
tertunda sejak Februari lalu. “Semenjak 
pandemi Covid-19, untuk pertama 
kalinya pameran Biofach kembali 
digelar secara fisik. Animo para 
pelaku usaha organik terlihat sangat 
tinggi dalam mengikuti pameran ini. 
Hampir seluruh aula yang disediakan 

penyelenggara telah dipenuhi peserta 
dari berbagai negara,” terang Eka.

Tahun 2022, lanjutnya, ITPC Hamburg 
bekerja sama dengan Import Promotion 
Desk (IPD) Jerman dalam mengelola 
keikutsertaan Indonesia dalam Biofach. 
“Partisipasi ini merupakan momentum 
untuk menggali peluang dan potensi 
ekspor produk organik yang masih 
perlu dioptimalkan dan dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya,” tambah Eka. 

Konsul Jenderal RI di Frankfurt Acep 
Somantri mengatakan, partisipasi 
Indonesia pada Biofach menunjukkan 
langkah nyata pemerintah Indonesia 
dalam melakukan pemulihan ekonomi 
nasional.

“Melalui pameran ini, diharapkan 
Indonesia dapat berperan dalam 
rantai pasok global, khususnya sektor 
produk organik,” katanya. Lebih lanjut 
dia menjelaskan, Biofach merupakan 
pameran tahunan internasional yang 
khusus menampilkan produk organik 
seperti makanan dan minuman, 
kosmetik, serta produk lain.
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Sulawei Utara-
Jepang Garap Potensi 
Perikanan

Kementerian Perdagangan melalui 
Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional (Ditjen PEN) 
melakukan  penjajakan kesepakatan 
bisnis (business matching) untuk 
produk perikanan dengan pembeli 
asal Jepang. Kegiatan dilaksanakan 
secara hibrida di Jakarta, Senin (25/7). 
Tujuannya untuk mempromosikan 
produk perikanan, khususnya produk 
perikanan Provinsi Sulawesi Utara 
(Sulut) di pasar Jepang. 

Kegiatan ini terselenggara atas kerja 
sama Ditjen PEN dengan Pemprov 
Sulawesi Utara dan Japan External 
Trade Organization (JETRO) dan 
diikuti oleh lima perusahaan perikanan 
asal Sulawesi Utara dan tiga pembeli 
dari Jepang. Hadir Vice President 
Director Jetro Indonesia Yusuke 
Yoshida, Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Sulawesi 
Utara Edwin Kindangen, perwakilan 
anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Utara, serta perwakilan kantor bea dan 
cukai Sulawesi Utara. “Melalui momen 
penting ini, saya ingin mengajak para 
pelaku bisnis dari kedua pihak untuk 
bersama-sama menggarap potensi 
bisnis, mengubahnya menjadi hasil 
bisnis, serta memanfaatkan akses 
pasar perikanan yang sudah dimiliki 
di pasar Jepang,” ujar Dirjen PEN 
(Pengembangan Ekspor Nasional)  
Kementerian Perdagangan, Didi 

Sumedi, saat membuka kegiatan secara 
resmi. Menurut Didi, peningkatan akses 
pasar ekspor tidak lepas dari upaya 
pemerintah daerah setempat dalam 
membuka layanan penerbangan kargo 
khusus yang menghubungkan Bandara 
Sam Ratulangi dengan Bandara Narita 
Jepang. Upaya ini tentu mendukung 
eksportir Provinsi Sulawesi Utara 
untuk menangkap peluang bisnis dan 
memperkuat daya saing komoditas 
ekspor kelautan Provinsi Sulawesi 
Utara ke Jepang. 

Didi berharap, kegiatan business 
matching dapat menjembatani 
kontak menjadi sebuah kontrak 
dan memperluas jejaring antara 
Indonesia dan Jepang agar tumbuh 
saling menguntungkan. “Memang 
peristiwa ini menjadi momentum bagi 
pemulihan ekonomi di tengah masa 
yang penuh tantangan. Khususnya 
saat perekonomian global dilanda 
krisis multidimensi pascapandemi. 
Diharapkan, melalui kegiatan ini 
hubungan ekonomi, khususnya 
perdagangan antara Indonesia dan 
Jepang terus berkembang,” kata Didi. 

Provinsi Sulawesi Utara merupakan 
salah satu provinsi dengan sumber 
daya komoditas perikanan yang 
melimpah. Salah satunya, ikan tuna 
sebagai komoditas ekspor terbesar 
dengan kualitas tekstur dan rasa 
daging yang sangat bagus. Menurut 

Data Statistik Indonesia, pada periode 
Januari-Mei 2022, Jepang merupakan 
pasar ekspor produk perikanan kedua 
terbesar dari Provinsi Sulawesi Utara, 
setelah Amerika Serikat. Pada periode 
tersebut, nilai ekspor produk perikanan 
ke Jepang tercatat sebesar USD 10 
juta dengan komoditas utama tuna 
sirip kuning segar atau beku. 

Indonesia terkenal sebagai penghasil 
produk perikanan terbesar kedua di 
dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan 
Statistik Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, pada triwulan I 2022 total 
produksi perikanan Indonesia tercatat 
sebesar 5,89 juta ton. Nilai ini terdiri 
dari produksi perikanan tangkap 
sebesar 1,90 juta ton dan perikanan 
budidaya 3,99 juta ton. Meskipun 
pandemi Covid-19 mengganggu 
perdagangan sebagian besar negara 
di dunia, permintaan produk perikanan 
Indonesia terus meningkat.

Tokocrypto Capai 
Transaksi Tertinggi 
Periode Awal 2022

Surplus Semester 
Pertama 2022 Terbesar 
Sepanjang Sejarah

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis 
laporan pertumbuhan industri aset 
kripto di Indonesia. Dalam laporan 
tersebut, disebutkan Tokocrypto 
menjadi Calon Pedagang Fisik Aset 
Kripto dengan nilai transaksi tertinggi 
pada periode Januari-Mei 2022 dengan 
nilai transaksi hingga Rp 95 triliun. 
Laporan itu juga menyertakan raihan 
calon pedagang aset kripto lainnya, 
dengan urutan berikutnya yaitu Indodax 
(Rp 75 triliun), Pintu (Rp 10 triliun), 
Rekeningku (Rp 8 triliun) dan Zipmex 
(Rp 1 triliun).  

VP Growth Tokocrypto, Cenmi 
Mulyanto, menyatakan Tokocrypto 
masih mencatatkan pertumbuhan dari 
segi daily trading volume, walaupun 
aset kripto saat ini tengah bear market. 
Cenmi mengharapkan pertumbuhan 
transaksi bisa terus berjalan seiring 
dengan kenaikan jumlah investor. 
“Dalam situasi bear market saat ini, daily 
trading volume harus diakui mengalami 
penurunan dari sebelumnya pada saat 
periode normal yang bisa mencapai 
USD50-70 juta (Rp 749 miliar-1 
Triliun), kini jadi USD15-20 juta (RP 
224 miliar-299 miliar). Untuk jumlah 
investor di Tokocrypto sendiri saat ini 
sudah lebih dari 2,7 juta investor,” ujar 
Cenmi rilisnya, Jumat (8/7).

Cenmi mengungkapkan Bitcoin 
(BTC) merupakan salah satu aset 
kripto dengan transaksi terbesar di 
Tokocrypto, bersama Tether (USDT) 
dan Ethereum (ETH). Sementara, lima 

Di tengah pemulihan ekonomi 
global, Menteri Perdagangan Zulkifli 
Hasan sangat bersyukur  ataskinerja  
perdagangan  Indonesia  pada  Juni  
2022  yang  berhasil  mencatatkan  
surplus  sebesar  USD  5,09  miliar.  

Surplus ini  melanjutkan  tren  surplus  
beruntun  yang  dicapai  sejak  Mei  
2020 atau tepatnya selama 26 bulan 
terakhir. Surplus bulan Juni 2022 terdiri 
atas surplus nonmigas sebesar USD 
7,23 miliar dan defisit migas USD 2,14 
miliar.

Surplus perdagangan bulan Juni  2022 
tersebut menopang pencapaian  neraca 
perdagangan pada semester I 2022. 
Secara kumulatif, neraca perdagangan 
Indonesia semester I (Januari–Juni) 
2022 mencatatkan  surplus USD 24,89 
miliar. Surplus tersebut khususnya 
disokong surplus pada sektor nonmigas 
USD 36,59 miliar dan defisit sektor 
migas sebesar USD 11,70 miliar. 
Surplus semester I 2022 pun menjadi 
surplus per semester yang terbesar 
dalam sejarah, mengungguli surplus 
semester I tahun 2007 yang sebesar 
USD 20,15 miliar.

“Berbagai tantangan global yang kian 
masif tidak menyurutkan performa 
positif neraca perdagangan Indonesia. 
Secara historis, surplus perdagangan  
semester I 2022 merupakan surplus  
perdagangan semesteran terbesar 
sepanjang masa. Kondisi ini patut 
kita syukuri,” ujar Mendag Zulkifli  
Hasan menanggapi kinerja neraca 
perdagangan tersebut, Selasa (19/7).

jenis aset kripto dengan nilai transaksi 
tertinggi menurut data Bappebti, yaitu 
Tether (Rp42,3 triliun), Bitcoin (Rp 
18,5 triliun), Ethereum (Rp 14,2 triliun), 
Dogecoin (Rp6,8 triliun), dan Terra (Rp 
6 triliun).

Jumlah investor aset kripto di Indonesia 
telah mencapai 14,1 juta pelanggan 
pada Mei 2022. Sementara itu, investor 
saham tercatat hanya 8,86 juta. Rata-
rata penambahan jumlah investor per 
bulan di tahun 2022 mencapai 394.168 
pelanggan. Nilai transaksi aset kripto di 
Indonesia juga mengalami lonjakan luar 
biasa. Tahun 2020 nilai transaksinya 
sebesar Rp 64,9 triliun. Satu tahun 
kemudian per Desember 2021, 
angkanya melonjak sangat signifikan 
menjadi Rp 859,4 triliun. Pada periode 
Januari hingga Mei 2022 tercatat sudah 
mencapai Rp 192 triliun.
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D eputy Minister of Trade Jerry Sambuaga said that 
the Indonesian government protects consumers in 

investing and minimizes risks for crypto asset investors.

For this reason, the government carries out monitoring 
that is carried out off-site and on-site. Jerry explained 
at the Block #1 Goes to Campus seminar held in the 
FISIP hall of Diponegoro University, Semarang, Central 
Java, Tuesday, July 18th, 2022.

The seminar carries the theme Opportunities and 
Challenges of the Blockchain Industry in Indonesia. 
Off-site supervision is applied on routine reports 
submitted by crypto asset traders via electronic mail or 
an electronic reporting system connected to CoFTRA.

“Meanwhile, on-site supervision is direct monitoring 
regularly or at any time based on risk mapping 
calculations,” said Deputy Minister of Trade Jerry.

The Commodity Futures Trading Regulatory Agency 
or CoFTRA has issued CoFTRA Regulation Number 8 
of 2021 concerning Guidelines for the Implementation 
of Physical Trading of Crypto Assets on the Futures 
Exchange.

It is to accommodate the physical trading of crypto 
assets in Indonesia. Crypto assets in Indonesia belong 
as commodities dealt with on futures exchanges.

Crypto is an asset (crypto assets), not a means of 
payment (cryptocurrency). Crypto assets are neither 
regulated by the Ministry of Finance, Bank Indonesia, 
nor the Financial Services Authority, but by the Ministry 
of Trade,” explained by the Deputy Minister of Trade.

The Deputy Minister of Trade added that the types of 
crypto assets traded in Indonesia based on CoFTRA 
Regulation No. 7/2020 concerning the Determination 
of the List of Crypto Assets that can trade in the Crypto 
Asset Physical Market, which is as many as 229 assets.

V arious Indonesian spice products are again showed 
off at international exhibitions. This time, the 

Indonesian flagship product will appear at the Biofach 
2022 event in Nuremberg, Germany, on July 26-29th 
2022.

Indonesian participation in this exhibition promoting 
Indonesian organic spice products in the European 
Union market.

“This is one of the main strategies in marketing organic 
export products to the German and European Union 
markets, especially in supporting the government 
program, namely Indonesia Spice Up The World,” said 
the Director General of National Export Development of 
the Ministry of Trade Didi Sumedi.

Meanwhile, the Head of the Indonesian Trade Promotion 
Center (ITPC) Hamburg, Eka Sumarwanto, said that 
this was the sixth time Indonesian products participated 
in the largest exhibition in Europe.

This event was held after being postponed since last 
February.

“Since the Covid-19 pandemic, the Biofach exhibition 
has been held physically. The enthusiasm of organic 
business actors is seen to be very high in participating 
in this exhibition. Almost all the halls provided by the 
organizers were filled with participants from various 
countries,” he explained.

In 2022, he continued, ITPC Hamburg cooperates with 
the German Import Promotion Desk (IPD) in managing 
Indonesia’s participation in Biofach.

“This participation is a momentum to explore 
opportunities and potential for organic product exports 
that still need to be optimized and utilized as well as 
possible,” he added.

Indonesian Consul General in Frankfurt Acep Somantri 
added that Indonesia’s participation in Biofach shows 
the Indonesian government real steps in carrying out 
national economic recovery.

“Through this exhibition, hoped that Indonesia can play 
a role in the global supply chain, especially the organic 
product sector,” he said.

Biofach is an annual international exhibition that 
displays organic products such as food and beverages, 
cosmetics, and other products. Products on display 
must have an organic certificate that complies with 
European Union organic regulations issued under 
The International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM).

At this exhibition, the Indonesian Pavilion presented 
six Indonesian organic producers, four of whom were 
present in Nuremberg, and the others joined through 
Biofach official online platform, Biofach at Home.

The products presented include spices, coconut sugar, 
essential oils, palm sugar, and virgin coconut oil.

According to data from the German Statistical Agency 
(Destatis), Germany is the largest importer of spices 
and the largest market for organic products in Europe. 
In 2021, Germany will import various spices from its 
central trading partner countries for EUR 584 million.

This value is up 9.5 per cent compared to 2020. In 
2022, the German organic product market recorded 
sales of EUR 15.8 billion.

Indonesia is one of Germany’s main trading partners for 
organic food products, especially spices.

In 2021, Indonesian spice exports to Germany will 
reach EUR 37.19 million or 15.7 per cent of the total 
German imports. The export value increased by 14.42 
per cent compared to the previous year with the largest 
contribution coming from pepper commodities at 28.5 
per cent, nutmeg (25.5 per cent), and vanilla (14.83 per 
cent).

“Demand for organic products and spices expected 
to continue to grow along with the increasing interest 
of German consumers towards sustainable organic 
products,” he concluded.

The Government Protects 
Consumers and Guarantees 
the Security of Crypto Asset 
Investors in Indonesia

Performing at Biofach 2022, Indonesia 
Showcases Potential of Organic 
Spices in the European Union
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Crypto Transactions 
Reach IDR 859 Trillion, 
CoFTRA Tightens Control

P hysical trading of crypto assets is one of the 
commodities that people are very interested in 

these days. CoFTRA noted that crypto asset transaction 
data is increasing rapidly.

This can be seen from the transaction value in 2021 
of IDR 859.4 trillion, an increase of 1,224 per cent 
compared to 2020 which was recorded at IDR 64.9 
trillion.

In addition, the increase can be seen from January to 
June 2022 transactions reaching Rp 212 trillion. As of 
June 2022, crypto asset customers in Indonesia are 
recorded to have 15.1 million customers.

Along with this increase, CoFTRA has tightened 
supervision of crypto asset trading and continues to 
educate and improve public literacy.

This is done to provide legal certainty so that people 
who transact get clear and legal information regarding 
the crypto assets being traded, and prospective physical 
crypto asset traders (CPFAK) registered with CoFTRA.

“CoFTRA continues to intensify education on correct 
and safe procedures for transacting crypto assets, 
transaction mechanisms, related regulations, to 
investment risks and procedures for solving problems. 
Especially now, some many websites and applications 
offer investment to the public, but do not can be 
accounted for,” said Acting Head of CoFTRA, Didid 
Noordiatmoko, Thursday (28/7/2022).
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U sai lulus kuliah, sebagian besar mahasiswa 
ekonomi biasanya mencari pekerjaan sebagai 

admin, akuntan, marketing, atau sales. 

Padahal, saat ini terdapat satu profesi yang karirnya 
cukup cemerlang. Gajinya mencapai puluhan juta 
bahkan hingga unlimited. Profesi tersebut ialah Wakil 
Pialang Berjangka (WPB).

Peran WPB sendiri, di antaranya edukasi ke nasabah, 
pendampingan pada saat transaksi, dan sosialisasi 
tentang trading.

WPB melaksanakan kegiatan usaha Pialang 
Berjangka di perusahaan tempat ia bernaung. Pialang 
Berjangka adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak 
Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik 
sejumlah uang, surat berharga tertentu sebagai 
margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan 
Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan 
dengan jual beli komoditi dengan penyerahan 
kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi 
atas Kontrak Berjangka.

Lantas bagaimana prospek profesi WPB ke depan? 
Untuk menjawabnya Tim Buletin Bappebti 
berbincang dengan Dhewi Pusvitasari, WPB 
dari PT Monex Investindo Futures atau MIFX.

Trader Newbie 
Banyak Pilih 
Forex

Buletin Bappebti: Orang lebih kenal dengan broker 
saham ketimbang WPB. Bagaimana menurut 
Anda?

Dhewi Pusvitasari: Harus diakui masyarakat 
belum familiar dengan istilah WPB. Orang lebih 
paham dengan istilah broker untuk saham. Kalau 
di perusahaan pialang berjangka seperti MIFX, 
istilah broker jadi rancu, karena broker saham selain 
memberikan informasi kepada nasabah tentang 
pergerakan harga saham juga dapat mengeksekusi 
untuk sell atau buy.

Kalau di wakil pialang kita hanya sebatas memberikan 
informasi tidak hanya mengenai legalitas, juga 
tentang risiko, manajemen, lalu profil perusahaan 
serta memberikan edukasi seperti apa trading 
foreign exchange (Forex) itu. 

WPB tidak boleh secara spesifik menyebutkan 
harga. Dia hanya memberi tahu misalnya, emas 
hari ini akan turun dari level sekian sampai ke level 
sekian.

Nah, ini yang masyarakat masih banyak belum 
familiar.

Begitu juga antara pialang dan wakil pialang. Kalau 
pialang itu perusahaan perdagangan berjangka. 
Sedangkan wakil pialang berjangka itu orangnya 
yang hanya berwenang memberikan informasi 
tentang kondisi pasar. 

Nasabah sendiri yang memutuskan untuk posisi 
sell atau buy. Bahkan password untuk trading itu 
nasabah yang tahu dan bertanggungjawab jangan 
sampai jatuh ke pihak ketiga.

Buletin Bappebti: Pengalaman selama ini seperti 
apa nasabah yang meminta pendapat WPB, atau 
dia sendiri yang langsung eksekusi untuk ambil 
posisi jual atau beli?

Dhewi Pusvitasari: Kalo di MIFX banyak yang 
seperti itu, malah nasabahnya menyampaikan ‘Boleh 
nggak saya dibantuin untuk transaksi’. Kita sebagai 
WPB balik lagi ke rule-nya, kita hanya sebatas 
memberikan informasi saja.

Di MIFX sudah tersedia fasilitas informasi mengenai 
single trading dan info-info fundamental untuk 
membantu nasabah.

Artinya, nasabah harus benar menguasai teknis 
perdagangan berjangka.

Kemudian yang terkait forex sebenarnya prosesnya 
seperti jual beli saja. Cuma karena transaksi 
perdagangannya dipengaruhi oleh ekonomi politik 
global, maka saya sarankan nasabah harus banyak 
membaca.

Buletin Bappebti: Sekarang ini apa produk yang 
paling banyak ditransaksikan?

Dhewi Pusvitasari: Yang paling banyak memang 
mata uang asing (Forex), dan untuk komoditi itu 
Gold. 

Untuk nasabah yang sudah expert banyak bermain 
di produk yang lebih spesifik, misalnya index atau oil. 
Dari segi volume transaksi index itu lebih kecil. Tapi 
spesifik untuk trader besar.

Buletin Bappebti: Sudah berapa lama jadi WPB?

Dhewi Pusvitasari: Saya dari tahun 2014, tapi 
masih terus belajar.

Buletin Bappebti: Selama itu produk apa saja yang 
diminati nasabah?

Dhewi Pusvitasari: Yang lebih mudah dicari 
informasi dan beritanya itu kebanyakan mata uang 
asing dan emas. Sebab korelasi semuanya kan dari 
USD.

Buletin Bappebti: Dari sisi risiko, mana yang lebih 
dipilih oleh nasabah?

Dhewi Pusvitasari: Sebetulnya yang banyak dipilih 
trader newbie (pemula) itu mata uang, karena 
risikonya lebih kecil. Itu untuk yang baru coba-coba 
mereka cocok di forex. Nilainya juga nggak terlalu 
besar dibanding dengan index.

Tetapi nasabah yang ingin transaksinya cepat dan 
pencapaian untungnya lebih besar, maka mereka 
pilih gold. 

Dhewi Pusvitasari
Wakil Pialang Bejangka 
(WPB) PT Monex Investindo 
Futures (MIFX)
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Whatsapp. Oh, ternyata beliau ini sudah pernah 
trading. Jadi kita harus informasikan tentang ini. 
Kita informasikan kelebihan MIFX terutama tentang 
legalitas.

Untuk profiling masalah dana saat ini memang 
belum bisa. Apalagi kaum milenial, waduh nggak 
bisa tebak.

Buletin Bappebti: Gambarannya sekarang ada 
berapa nasabah MIFX?

Dhewi Pusvitasari: Istilahnya di kita “user”. Di divisi 
online kita aja ada 18 orang WPB. Kalo satu orang 
pegang 50 user per bulan, itu sudah 900 user per 
bulan.

Buletin Bappebti: Itu nasabah keluar nasuk atau 
mereka asyik sehingga terus trading?

Dhewi Pusvitasari: Karena basisnya kebanyakan 
pemula, jadi misalnya yang trading Rp500 ribu itu 
masih coba-coba dulu. Lalu saat transaksi ternyata 
mereka nggak cocok di bisnis ini. Tapi sebulan 
kemudian mereka mau transaksi lagi. Jadi nggak 
bisa dipaksakan.

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan 
pertumbuhannya?

Dhewi Pusvitasari: Pertumbuhannya bagus. Apalagi 
sekarang MIFX bisa transaksi mulai dari Rp500 ribu. 
Ini baru MIFX yang bisa. Jadi perkembangannya 
cukup bagus.

Buletin Bappebti: Faktor teknologi juga sangat 
berpengaruh?

Dhewi Pusvitasari: Iya sangat. Apalagi di saat yang 
sekarang semuanya serba online jadi mau nggak 
mau harus mengikuti. Tidak hanya kita sebagai WPB 
tapi dari dari bagian e-KYC untuk mengkonfirmasi 
nasabah teknologi nya harus bagus.

Buletin Bappebti: Sepanjang jadi WPB apa saja 
pengalaman menariknya?

Dhewi Pusvitasari: Yang paling berkesan pastinya 
bisa ketemu dengan banyak karakter nasabah. 

Sehingga saya punya banyak pengalaman 
bagaimana menghadapi berbagai macam karakter 
tersebut.

Pengalaman tidak enak pun, ya ada saja. Karena 
kita sebagai perusahaan legal menghadapi nasabah 
yang pernah bertransaksi dengan perusahaan luar 
negeri, image mereka negatif terhadap perusahaan 
lokal.

Meskipun kita sudah sampaikan soal keamanan 
dana dan fasilitas di MIFX, terus di sini juga ada 
badan pengawasnya, ada Bappebti, tapi image 
negatif itu masih ada.

Negatif pertama masalah fee. Logikanya kalo nggak 
ada fee nanti gaji kita dari mana. Kedua mengenai 
harga dipermainkan kalo istilah mereka dibandarin. 
Jadi ada yang beli kita jual sendiri. Sebenarnya tidak 
seperti itu. Sebab ada strukturalnya sendiri-sendiri. 
Aturannya kan ada di Bappebti.

Itu kan pendapat dari nasabah, silakan saja. Saya 
sebagai WPB sudah sampaikan bahwa kita di 
MIFX adalah legal, kalau terjadi sesuatu semuanya 
sudah ada aturannya. Secara hukum pun ada, jelas 
arahnya ke mana.

Apalagi ada kasus pengelola trading yang masuk 
penjara, banyak yang underestimate ah ini broker 
lokal. Harganya nanti dipermainkan.

Kadang malah itu sebenarnya bukan mereka pernah 
mengalami, tapi hanya dengar-dengar saja isu-isu 
tersebut. Kalau sudah kita informasikan yang benar, 
kita kembalikan lagi ke nasabah. Itu haknya nasabah 
mau trading silakan, tidak juga nggak apa-apa.

Buletin Bappebti: Dibanding dengan nasabah 
era terdahulu, apa bedanya dengan nasabah 
sekarang?

Dhewi Pusvitasari: Jauh sekali. Bisa dibilang 
nasabah itu seperti berevolusi. 

Dulu saya baru masuk tahun 2014 kalo bertemu 
nasabah kita sudah tahu profilnya. Kebetulan 
usianya di atas 40 tahun ke atas dan pengusaha. 
Mereka biasanya para bos besar yang bingung 
uangnya mau diinvestasikan ke mana.

Semakin ke sini, tahun 2019 sampai sekarang 
karakter nasabah itu cepat sekali berubah. Bisa 
dibilang mayoritas kaum milenial. 

Konsepnya pun sudah berubah. Kalo dulu deposit 
katakan Rp100 juta. Sekarang sudah bisa mulai 
Rp500 ribu. Itu yang menyebabkan banyak milenial 
yang bermain forex trading.

Dulu kita menangani per bulannya 3 nasabah 
dengan minimum deposit Rp100 juta. Kalo sekarang 
itu targetnya bukan margin besar tetapi user atau 
nasabah. 

Bisa rekrut minimal 50 user per bulan per satu WPB 
itu sudah bagus. Itu bisa nasabah baru atau nasabah 
lama yang tidak aktif. Nasabah yang dulu trading 1 
lot sekarang bisa kita kontak kembali. Misal, minimal 
bisa 0,1 lot. Nah itu nasabah bisa kembali buat akun 
baru.

Buletin Bappebti: Berapa banyak nasabah yang 
recycle?

Dhewi Pusvitasari: Setiap bulan pasti ada, tetapi 
nggak banyak. Kita lebih fokuskan ke calon nasabah 
yang baru. 

Buletin Bappebti: Nah, nasabah baru itu didapat 
bagaimana caranya?

Dhewi Pusvitasari: Kebetulan saya ini divisinya 
online. Ini kan perkembangan dari 2014 yang offline. 
Jadi setiap orang yang masuk, yakni buka website 
MIFX dan mereka registrasi, itu kita hubungi dan 
didorong untuk ikut demo akun di aplikasinya.

Sebenarnya ada lebih mudahnya dan ada lebih 
sulitnya juga. Mereka yang masuk untuk registrasi 
itu kan ada yang sekadar ingin coba-coba dulu atau 
ingin tahu. 

Kalo dulu kita datangin nasabah betul-betul, yang 
penting kita tahu mereka ada uang, meskipun 
minatnya belum ada.

Kalo sekarang kan minatnya ada, entah 30 persen 
entah 50 persen, atau bisa juga mereka bikin akun 
live.

Buletin Bappebti: Bagaimana mengetahui minat 
itu?

Dhewi Pusvitasari: Kalo sekarang karakternya 
berbeda sekali. Ada yang minat tapi nggak mau 
berkomunikasi dengan kami. Kebetulan kalo di MIFX 
tidak hanya WPB yang berkomunikasi. Dari tim 
marketing lewat e-mail juga memberikan informasi 
mengenai trading, share video dan seterusnya.

Kalo WPB itu istilahnya hubungan antarmanusianya. 
Tugas dan kewajiban kita harus tersampaikan ke 
nasabah.

Buletin Bappebti: Setiap harus harus ada 
komunikasi langsung dengan nasabah?

Dhewi Pusvitasari: Betul. Bisa dibilang kalo di 
kita semua kan lewat online. Paling tidak sehari 
20 nasabah. Tidak dalam satu kali chat tapi bisa 
beberapa kali.

Jadi apa yang bisa kita informasikan demo trading, 
transaksi forex.

Buletin Bappebti: Profil nasabah berarti sangat 
beragam?

Dhewi Pusvitasari: Sangat, malah bisa dibilang 
setiap hari itu berubah. Kesulitannya sekarang ini 
membaca atau profiling nasabah. Kalo dulu kita tahu 
kemampuan setiap nasabah, kita tawarin investasi 
sekian.  Sekarang tidak bisa. 

Jadi kita anggap saja semua nasabah itu newbie. 
Nanti kan kelihatan pada saat kita chating di 
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A da hal yang menarik disampaikan oleh Wamendag 
Jerry dalam kegiatan Palm Movement dengan 

tema “Good And Sustainable Palm Oil For Indonesia’s 
Future” yang diselenggarakan bersama Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Bogor, Jawa Barat, 
Jumat (22/7). Ketika itu Wamendag menyatakan sawit 
merupakan komoditas strategis Indonesia yang memiliki 
peranan penting dari seluruh minyak nabati yang ada 
di dunia. Sawit digunakan sebagai bahan dasar pada 
industri makanan, minyak goreng, kosmetik, produk 
kecantikan dan perawatan pribadi, produk rumah 
tangga, serta bahan bakar terbarukan.

Dari perspektif global, menurut Food and Agriculture 
Organization (FAO), permintaan akan minyak nabati 
akan terus meningkat dan diproyeksikan mencapai 308 
juta ton pada 2050. Peningkatan ini sejalan dengan 
pertumbuhan populasi dunia yang diprediksi akan 
mencapai 9,5 miliar orang pada tahun 2050. Lalu, 
dimana posisi Indonesia?  Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat, nilai ekspor minyak sawit dari Indonesia 
sebesar USD3,73 miliar dengan volume 2,97 juta ton 
hingga Februari 2022. Nilai itu setara dengan 9,88% 
dari total ekspor non-migas Indonesia dalam dua bulan 
pertama tahun ini yang sebesar USD37,74 miliar. 
Artinya, minyak sawit memberikan kontribusi yang besar 
dalam eskpor Indonesia.

Prospek besar minyak sawit terlihat cerah karena 
kebutuhan dunia yang makin meningkat. Data dalam 
sepuluh terakhir menunjukkan ekspornya agak fluktuatif. 

M ata uang kripto atau Cryptocurrencies merupakan 
aset digital. Dirancang untuk bekerja sebagai 

media pertukaran menggunakan teknologi enkripsi atau 
kriptografi, agar tidak mudah untuk digandakan, atau 
berpindah tangan kepada pemilik yang lain. 

Valuta digital kripto menggunakan kontrol 
terdesentralisasi, yang merupakan lawan dari mata uang 
digital terpusat dan sistem perbankan sentral. 

Kontrol desentralisasi dari masing-masing uang kripto 
bekerja melalui teknologi ledger terdistribusi. Ledger 
berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik. 

Adapun mata uang kripto mulai berkembang lantaran 
adanya ketidakpercayaan terhadap fiat money atau 
uang kertas, terutama Dolar AS yang diterbitkan tanpa 
memiliki underlying asset.

Oleh karena itu, pada 2009, Satoshi Nakamoto merilis 
perdana mata uang kripto bernama Bitcoin ke publik. 
Bitcoin mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. 
Pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang 
sama. 

Pada 2010, mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. 
Sekarang terdapat ribuan mata uang kripto yang ada di 
dunia, di antaranya Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, 
Dogecoin, Cardano, Tether, Monero, Tron, dan masih 
banyak lagi lainnya.

Masing-masing aset kripto tersebut memiliki sifat 
karakteristik yang khas. Seperti Bitcoin yang merupakan 
mata uang kripto dengan kapitalisasi atau valuasi pasar 
terbesar di dunia. Saat ini, total valuasi pasar Bitcoin 
sudah mencapai 671,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp 
9.673,63 triliun (kurs Rp 14.400).

Urutan kedua pasar uang kripto adalah Ethereum. 
Sebenarnya, Ethereum sendiri merupakan sebuah 
perangkat lunak atau software yang berbasis jaringan 
blockchain yang dapat diakses bebas atau open source.

Nah, aplikasi berbasis jaringan blockchain tersebut 
memiliki aset kripto yang disebut dengan Ether. 
Perangkat lunak Ethereum diciptakan untuk memperluas 
penggunaan blockchain di luar Bitcoin, dan dapat 
digunakan sebagai aplikasi yang lebih luas.

Berbeda dengan Bitcoin yang jumlahnya terbatas, 
supply Ethereum crypto tidak dibatasi. Saat ini, 
Ethereum diperdagangkan di kisaran 2.200 dolar AS 
per keping.

Kripto dinyatakan legal di Indonesia sejak 2019 oleh 
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti. Meskipun 
legal, kripto di Indonesia dianggap sebagai komoditas 
yang bisa diperdagangkan, bukan sebagai alat 
pembayaran.

Aturan yang melegalkan perdagangan kripto di Indonesia 
tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.

Sebaliknya, kripto dilarang atau ilegal sebagai alat 
pembayaran mengacu pada peraturan dalam UU 
No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang di dalam 
bulir pasalnya menjelaskan bahwa mata uang yang 
dikeluarkan pemerintah NKRI disebut Rupiah.

Di Indonesia, berdasarkan data dari Kemendag, hingga 
22 Juli 2022 jumlah investor aset cryptocurrency atau 
mata uang kripto sudah mencapai 15,57 juta orang. 
Bandingkan dengan tahun 2021 jumlah investor asset 
kripto baru 6,5 juta orang. 

Konsep mata uang digital saat ini justru semakin 
berkembang. Karena potensi return tinggi dan akses 
yang semakin mudah, kripto menjadi instrumen investasi 
yang semakin diminati para investor, karena memberikan 
keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang.

Tapi tetap pada kisaran yang stabil antara USD14-18 
miliar per tahunnya, dengan nilai ekspor tertinggi tahun 
2021 sebesar USD26,67 miliar. Kondisi itu terjadi 
karena meningkatnya harga CPO di pasar global akibat 
semakin menipisnya pasokan. Pada tahun 2022 ini harga 
CPO diprediksi masih menguat karena terimbas konflik 
Rusia-Ukraina. Bagi Indonesia ini menjadi peluang 
besar ekspor. Namun demikian Presiden Jokowi sudah 
mewanti-wanti agar pasokan minyak sawit harus tetap 
mencukupi untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan 
demi stabilnya harga minyak goreng dalam negeri.

CPO menjadi komoditi yang menggairahkan, tak hanya 
bagi perusahaan-perusahaan besar dengan perkebunan 
yang luas dengan profit ratusan miliar rupiah. Juga bagi 
para petani sawit yang pemilikan kebunnya relatif sempit 
dan menggantungkan harapan hidup dan pendidikan 
anak-anak mereka dari kegiatan berkebun sawit.

Saat ini kebun sawit memang menjadi tumpuan banyak 
orang di negeri kita. Bagi negara lain, keunggulan 
pohon sawit menjadi ancaman karena produktivitas 
sawit yang tinggi yaitu empat ton per hektar, lebih 
tinggi empat sampai sepuluh kali lipat dibandingkan 
produktivitas kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. 
Ekspor CPO sudah tinggi, kebutuhan minyak goreng 
dalam negeri sudah teratasi, tinggal lagi bersama-
sama kita mengatasi isu tentang perusakan lingkungan 
akibat masifnya perkebunan sawit ini agar tidak menjadi 
tembakan balik yang bisa merugikan laju ekspor CPO 
saat ini.

Prospek Cerah 
Minyak Sawit 
Indonesia 
Jadi Ancaman
Lain Negara 

Valuta Digital Kripto 
Makin Moncer Jadi 
Instrumen Investasi

Sayadi Wartawan
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Tambahan Ayat Pada 
Peraturan Bappebti 
Nomor 7 Tahun 2019

B adan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) pada tanggal 30 Juni 2022 

mengeluarkan surat keputusan baru terkait pelaksanaan 
ujian profesi di bidang perdagangan berjangka. 
Keputusan ini merupakan perubahan atas  Peraturan 
Bappebti Nomor 7 Tahun 2019. Dalam penjelasannya 
disebutkan peraturan ini merupakan pedoman dalam 
pelaksanaan ujian untuk Calon Wakil Pialang Berjangka 
(Calon WPB), Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil 
Pengelola Sentra Dana Berjangka. 

Dalam peraturan yang baru ada beberapa ayat 
tambahan pada Pasal 2, yakni pada ayat (4), ayat (5), 
ayat (6) dan ayat (7). Dengan demikian sehingga Pasal 
2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

(1) Peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka wajib 
memiliki: 

a. ijazah pendidikan formal Diploma III (D3) atau 
yang setara, atau ijazah Sekolah Menengah Atas 
(SMA); dan

b. sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak 
Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/
atau Bursa Berjangka. 

(2) Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku 
dengan ketentuan: 

a. bagi Peserta Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka 
dalam periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 
2023; 

b. Peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan 
kompetensi di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi yang diterbitkan oleh Asosiasi di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 

c. Peserta wajib memiliki pengalaman bekerja di 
bidang Perdagangan Berjangka paling singkat 
selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 

Dengan adanya tambahan beberapa ayat pada Pasal 2 tersebut, 
bagian Lampiran pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2019 
juga mengalami penyesuaian dan selengkapnya bisa diakses 
melalui: 
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10585

(3) Pelatihan kompetensi di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b wajib memuat aspek paling sedikit 
sebagai berikut: 

a. pemahaman ketentuan peraturan 
perundangundangan di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi; 

b. pengembangan etika dan perilaku atau kepribadian 
yang baik; dan c. penguasaan diri dan komunikasi 
yang baik. 

(4) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan: a. surat 
keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani 
oleh Direktur Utama, dan Kepala Kantor yang 
mempekerjakan apabila Peserta Ujian Profesi tidak 
ditempatkan pada Kantor Pusat; dan b. kontrak 
kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan atas 
nama Peserta yang bersangkutan. 

(5) Pelatihan kompetensi di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi yang diselenggarakan oleh 
Asosiasi di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
wajib berkoordinasi kepada Bappebti. 

(6) Bagi Peserta calon Ujian Profesi Wakil Penasihat 
Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana 
Berjangka wajib memiliki: a. ijazah pendidikan 
formal paling rendah Strata 1 (S1) atau yang setara; 
dan b. sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak 
Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti dan/atau 
Bursa Berjangka.

(7) Seluruh Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Badan ini.
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