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244Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, kita memasuki bulan Agustus, 
bulan yang penuh semangat kebangsaan Indonesia. Walau masih dalam suasana 
Covid-19 dan pemerintah melarang adanya kerumunan masyarakat, namun 
degup jantung kita sebagai warga NKRI tetap terasa hangat di dada. Buktinya, 
bendera merah putih berkibar di setiap rumah dan umbul-umbul serta hiasan 17-
an tetap hadir, walau tidak ada keramaian.

Pada edisi kali ini Tim Redaksi menurunkan Berita Utama tentang kolaborasi 
Sistem Resi Gudang. Sistem ini memang terus mendapat perhatian khusus 
dari Bappebti Kementerian Perdagangan mengingat manfaatnya yang sangat 
besar. Dengan kolaborasi antara Bappebti, Aprindo, KBI (Kliring Berjangka 
Indonesia), diharapkan SRG akan manjadi lebih kuat dan lebih berkembang. 
Tidak hanya adanya komitmen dari standing buyer untuk komoditi SRG, tapi 
juga mengoptimalkan gudang-gudang yang dimiliki oleh pihak swasta agar bisa 
dimanfaatkan sebagai gudang SRG sehingga volume SRG menjadi lebih besar.

Seperti biasa kami juga mengetengahkan berbagai tulisan tentang Regulasi 
Gudang CAS (Controlled Atmosphere Storage), yang mutlak diperlukan untuk 
menyimpan beberapa jenis komoditi SRG seperti ikan dan bawang merah. Dalam 
rubrik Profil komoditi kami bahas tentang jagung, dan pada rubrik SRG kami 
informasikan mengenai dimasukkannya komoditi kedelai dan gula kristal putih 
dalam Sistem Resi Gudang.

Tak lupa kami sampaikan juga tentang perkembangan perdagangan berjangka 
dan komoditi pada rubrik Aktualita serta wawancara khusus dengan Ketua Umum 
Aspebtindo (Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia) yang baru, 
Udi Margo Utomo. 

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

Tim Redaksi

Penanggung Jawab:    Indrasari         Wisnu       Wardhana, Redaktur: Tuti       Prahastuti,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Muflihah Widiyani, 
Apriliyanto, Fotografer: Gita Regina Napitupulu, Hendra Gunawan, 
Sekretaris: Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan 
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id
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Sejak beberapa tahun belakangan istilah kolaborasi menjadi bagian yang tidak bisa 
dihindarkan dalam dunia perdagangan. Melalui kolaborasi akan dicapai berbagai manfaat 
yang dirasakan bersama oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Termasuk dalam hal 

pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG), dimana pemerintah melalui Bappebti Kementerian 
Perdagangan membuka diri kepada berbagai kalangan untuk menjalin kolaborasi, seperti yang 
dilakukan baru-baru ini bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang memiliki 
jaringan ritel di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memajukan 
Sistem Resi Gudang pada semua level pengelolaannya. Tantangan ini tentu harus dijawab 
dengan langkah-langkah nyata yang terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga Sistem Resi 

Gudang berjalan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

I barat seorang wanita yang terus bersolek, Sistem Resi 
Gudang (SRG) semakin hari tampil makin menarik. 

Kehadirannya dirasakan karena memberikan manfaat 
yang lebih besar kepada para pihak yang terlibat di 
dalamnya. Bukti bahwa SRG makin menarik adalah 
langkah yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (Aprindo). Asosiasi yang beranggotakan 
600 anggota dengan 36.000 toko di seluruh Indonesia 
ini menandatangani kesepakatan dengan Kliring 
Berjangka Indonesia (KBI) untuk memanfaatkan Sistem 
Resi Gudang guna meningkatkan kinerja perusahaan 
anggotanya. Penandatanganan nota kesepahaman 
(MoU) pemanfaatan Resi Gudang ini dilakukan 
Jumat (20/8) dengan disaksikan oleh Wakil Menteri 
Perdagangan Jerry Sambuaga.

Ini merupakan langkah lanjutan dari MoU yang sudah 
dilakukan antara Aprindo dengan Bappebti Kementerian 
Perdagangan. Usai penandatanganan Wamendag Jerry 
Sambuaga mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi 
apa yang dilakukan KBI dan Aprindo, yang tentunya  
ini adalah langkah untuk memantapkan  sinergi dan 
kolaborasi dalam hal pemanfaatan Resi Gudang. 
Aprindo dan KBI keduanya memiliki posisi stategis. 
Aprindo retail, dan KBI adalah Pusat Registrasi Resi 
Gudang. Apa yang dilakukan ini tentunya selaras dengan 
yang dijalankan Kementerian Perdagangan untuk terus 
meningkatkan pemanfaatan SRG”. “Kami melihat, 
bahwa dalam upaya meningkatkan pemanfaatan SRG, 
kunci utamanya adalah sinergi dari semua pemangku 
kepentingan. Untuk itu, kami sebagai Pusat Registrasi 
Resi Gudang, juga melakukan hal-hal yang terkait 
sinergi tersebut. Harapan kami, apa yang kami lakukan 
dengan Aprindo dapat mendorong pemanfaatan SRG 
di waktu mendatang,” ujar Fajar Wibhiyadi, Direktur 
Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau 
biasa disebut KBI.

Kolaborasi Jejaring 
Sistem Resi Gudang

Dengan adanya sinergi ini, gudang-gudang yang dimiliki 
oleh para anggota Aprindo ke depannya diharapkan 
bisa menjadi gudang SRG, sehingga bisa menjangkau 
daerah-daerah yang menjadi sentra komoditi namun 
belum ada gudang SRG-nya. Jika pemanfaatan gudang 
SRG milik anggota Aprindo ini terlaksana, maka 
dipastikaan volume barang yang diregistrasi ke Sistem 
Resi Gudang akan mengalami peningkatan. 

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, 
Indrasari Wisnu Wardhana, mengungkapkan 
pemerintah memang terus menggenjot kinerja Sistem 
Resi Gudang (SRG). Berbagai upaya dilakukan untuk 
memajukan sistem yang sudah terbukti memberikan 
manfaat besar di berbagai negara yang telah 
menerapkannya. Untuk itu Bappebti terus mendorong 
kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, tidak 
hanya dengan jajaran pemerintah daerah, tetapi juga 
dengan pihak swasta agar SRG terus berkembang.  
Sementara itu Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey, 
menyatakan Aprindo juga sebelumnya sudah menjalin 
kerjasama dengan Bappebti dan siap menjadi offtaker 
atau standing buyer dalam SRG. Seperti diketahui 
banyak komoditi, seperti beras, kopi, garam, lada, ikan, 
ayam karkas beku dan beberapa jenis komoditi dalam 

Indrasari Wisnu Wardhana

Kepala Bappebt i
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Sistem Resi Gudang lainnya yang sangat dibutuhkan 
oleh Aprindo untuk kemudian dijual melalui gerai-gerai 
yang dimiliki para anggotanya.  

Roy N Mandey mengungkapkan harapannya agar 
anggota Aprindo tidak hanya menjadi offtaker atau 
standing buyer, tetapi juga bisa menjadi pengelola 
gudang SRG. Sebab para anggota Aprindo yang 
tersebar di berbagai daerah banyak yang memiliki 
gudang dan bisa dioptimalisasikan sebagai gudang 
SRG. Dengan menjadi pengelola gudang SRG maka 
Aprindo akan mendapatkan kepastian, tidak hanya 
ketersediaan produk tetapi juga kestabilan harganya. 
“Kita tahu supply chain untuk mendapatkan barang 
perlu melewati beberapa layer. Dengan menjadi 
pengelola gudang SRG, maka anggota Aprindo 
langsung bisa mendapatkan barang, dan pada akhirnya 
masyarakat akan memperoleh harga yang lebih baik. 
Upaya bersama yang dilakukan Aprindo dan KBI ini 
adalah dalam muara ketersediaan barang, kestabilan 
harga, dan akhirnya berujung pada konsumsi,” ujar Roy 
menjelaskan alasan kuat untuk melakukan kolaborasi 
Sistem Resi Gudang. 

Kepada para anggotanya, Aprindo juga meyakinkan agar 
mengambil posisi yang sangat strategis ini peritel, yakni 
mengambil kesempatan untuk memanfaatkan SRG 
sebagai offtaker atau standing buyer. Penjelasan Roy ini 
ditimpali Fajar Wibhiyadi yang mengungkapkan bahwa 
upaya peningkatan pemanfaatan Resi Gudang tentunya 
menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan. 
“Kami sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang, ke  
depan akan terus melakukan sinergi dan aliansi dengan 
berbagai pihak, baik dengan sesama BUMN maupun 
pihak swasta. Melihat potensi yang ada, kami optimistis  
pemanfaatan resi gudang akan terus tumbuh,” tambah 
Fajar.

Aprindo melihat Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai 
sebuah sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah 
untuk menyatupadukan antara sektor hulu dan sektor 
hilir supaya lebih optimal dan lebih bermanfaat bagi 
kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi, bahkan 
kemajuan bangsa kita. Untuk itu Aprindo juga ingin 
berpartisipasi memajukan para petani, nelayan dan 
pelaku UMKM atau koperasi yang ada di sektor hulu. 
Sebab, kemajuan mereka akan meningkatkan performa 
pendapatan dan berujung pada peningkatan konsumsi 
rumah tangga. “Ini yang paling penting. Jadi kita majukan 
produsen di hulu dengan difasilitasi SRG, maka yang 
akan menikmati revenue itu adalah produsen di sektor 
hulu dan juga sekaligus anggota Aprindo di sektor hilir,” 
kata Roy.

Melihat potensi besar itu maka Aprindo juga ingin 
berpartisipasi untuk bersama-sama memajukan Sistem 
Resi Gudang. Dengan menjadi pengelola gudang 
SRG maka terbuka kesempatan bagi Aprindo untuk 
bisa memperpendek rantai pasokan atau supply chain 
sehingga tata niaga komoditi SRG yang menjadi barang 
yang dijual para retailer Aprindo bisa berjalan lebih 
efisien. “Tentu kita harus memotong supply chain-nya. 
Kalau sekarang peritel mendapatkan barang dari suplyer 
level 3, bagaimana caranya supaya bisa memperolehnya 
dari level 2 atau level 1. Kita tahu supply chain untuk 
mendapatkan barang harus melalui beberapa layer. Nah, 
dengan menjadi pengelola gudang SRG, maka anggota 
Aprindo langsung bisa mendapatkan barang dari 
gudang sesama anggota, dan pada akhirnya masyarakat 
akan mendapatkan harga yang lebih baik. Jadi, upaya 
bersama yang dilakukan Aprindo dan KBI ini adalah 
dalam muara untuk ketersediaan barang, kestabilan 
harga, dan berujung pada konsumsi rumah tangga,” ujar 
Roy. Dengan demikian Aprindo bisa memenuhi produk-
produk kebutuhan masyarakat dengan lebih konsisten, 
terjamin dan stabil. Konsisten artinya, ketersediaannya 
terus berlanjut. Stabil dilihat dari sisi harga, serta 
terjamin kemudahan untuk mendapatkannya secara 
kontinyu. “Ini yang saya maksud bahwa MoU tersebut 
membawa suatu terobosan untuk supply chain dengan 
memperbaiki dan memajukan rantai suplai sehingga 
lebih efisien dan lebih efektif,” tambah Roy Mendey

Sebagai catatan dari penyelenggaraan Sistem Resi 
Gudang (SRG), sepanjang tahun 2020, jumlah Resi 
Gudang yang diregistrasikan mencapai 428 RG dari 
8 komoditi dengan volume 9.593.717 kg (kurang 
lebih 9.600 ton) senilai Rp200,78 miliar. Tahun 2021, 
sepanjang semester pertama jumlah Resi Gudang 
yang telah diregistrasi mencapai 230 Resi Gudang. 
Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 49 persen 
dibandingkan selama periode yang sama di tahun 2020, 
dimana Resi Gudang yang diregistrasi mencapai 154 

RG. Dari sisi jumlah komoditi, sepanjang semester 
pertama 2021, jumlah komoditi yang masuk Resi 
Gudang sebanyak 10 komoditi. Dibandingkan periode 
yang sama tahun 2020, jumlahnya sebanyak 6 jenis 
komoditi. 

Sebagai negara yang memiliki luasan wilayah yang besar 
serta berbagai komoditi yang dihasilkan, SRG memiliki 
potensi besar untuk berkembang. Bappebti juga terus 
menggalakkan dan mendorong pemerintah daerah 
untuk mengajukan komoditi yang menjadi unggulannya 
agar bisa masuk dalam Sistem Resi Gudang. Saat ini 
Bappebti sudah menambah jenis komoditi SRG menjadi 
20 jenis, yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, 
Karet, Rumput laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, 
Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala, Ayam Karkas beku, 
Gula kristal putih dan Kedelai.

Sebagian jenis komoditi SRG ini merupakan barang 
kebutuhan yang biasa dijual di toko ritel milik anggota 
Aprindo. Jika upaya yang dilakukan bersama antara 
pemerintah melalui Bappebti Kementerian Perdagangan 
dengan Aprindo sebagai pihak swasta dan KBI dari 
pihak BUMN yang bertugas melakukan registrasi SRG, 
maka dampak berantainya akan sangat besar, tidak 
hanya bagi para pemilik komoditi dan penyelenggara 
SRG, tapi juga akan memberikan daya dorong terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan dari sisi kendala, yang menjadi problem 
adalah bahwa petani dan pemilik komoditi masih 
belum sepenuhnya paham tentang manfaat dari 
SRG. Untuk itu, Bappebti dan KBI bersama dengan 
pemangku kepentingan lain, seperti Aprindo, akan terus 
melakukan sosialisasi serta edukasi kepada para petani/
nelayan, pengelola gudang SRG dan juga instansi dari 
pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik 
niscaya penyelenggaraan Sistem Resi Gudang berjalan 
lebih cepat dan memberi manfaat kepada semua pihak.
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Ketua Apr indo
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registrasi dapat dilakukan kapan saja dengan bantuan 
teknologi,” ujar Direktur Utama KBI, Fajar Wibhiyadi.

Aplikasi berbasis blockchain dan smart contract ini, 
membuat registrasi resi gudang menjadi lebih aman 
dan mendorong ekosistem resi gudang ke arah resi 
gudang tanpa warkat atau scriptless. “Dari sisi biaya 
akan menjadi lebih ekonomis, aman karena tidak dapat 
dipalsukan, memiliki ketahanan karena tidak mudah 
rusak. Selain itu, proses registrasinya akan lebih cepat 
karena dilakukan secara online dan instan,” kata Fajar.

Fajar Wibhiyadi menjelaskan, aplikasi ini dikembangkan 
untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada 
para pelaku resi gudang untuk melakukan registrasi. 
Dengan aplikasi ini, pemilik komoditi yang tersebar di 
berbagai tempat di Indonesia dapat dengan mudah 
mendaftarkan komoditinya kedalam Sistem Resi 
Gudang (SRG) untuk dapat diterbitkan dokumen resi 
gudang secara realtime dan cepat.  Fajar menambahkan, 
pengembangan aplikasi ini sebagai upaya menghadapi 
industri 4.0, dimana sektor industri akan berbasis 
kepada Teknologi Informasi (TI).  Selain itu, langkah ini 
juga upaya KBI sebagai pusat registrasi resi gudang 
untuk meningkatkan ekosistem resi gudang nasional.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, 
aplikasi IS-Ware NextGen yang dikembangkan KBI  
juga mengedepankan beberapa aspek teknologi, 
seperti terkait keamanan informasi, peningkatan 
integrasi, pengembangan infrastruktur, serta 
penggunaan teknologi blockchain. Menurut Fajar, 
dengan teknologi blockchain yang digunakan, ke depan 
sangat memungkinkan ekosistem resi gudang dapat 
menggunakan resi gudang tanpa warkat atau scriptless. 
Dengan sistem scriptless, akan sangat membantu para 
pelaku resi gudang. Aplikasi IS-Ware NextGen juga akan 
dikembangkan dalam Mobile Applications, sehingga 
mempermudah berbagai pihak yang terkait SRG.

Bagi anggota Aprindo sistem online yang dikembangkan 
oleh KBI dalam registrasi Resi Gudang tidak akan sulit 
untuk dilakukan. “Hampir 95 persen anggota Aprindo 
sudah memiliki toko online. Mereka disebut peritel 
offline yang memiliki online. Atau peritel omni channel. 
Dengan kata lain, offline harus punya online, dan online 
juga harus punya toko offline,” kata Roy N Mandey. 
Dengan begitu bagi Aprindo pengelolaan gudang 
SRG dengan sistem informasi yang dikembangkan 
oleh KBI bukan sesuatu yang asing dan diyakini akan 
memperlancar proses kerja yang berlangsung nantinya. 

Untuk peningkatan pemanfaatan Resi Gudang, 
KBI terus melakukan sosialisasi terkait Aplikasi IS-
Ware NextGen kepada para pemangku kepentingan. 
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari 
kegiatan edukasi tentang Resi Gudang yang dilakukan 
KBI. Diharapkan melalui sosialisasi ini pemahaman 
berbagai pihak, khususnya berkaitan dengan registrasi 
Resi Gudang, menjadi lebih baik sehingga Sistem Resi 
Gudang dapat dimanfaatkan secara maksimal dan 
memberikan dampak positif kepada berbagai pihak.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan 
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 
Bappebti, Widiastuti, menyatakan pihaknya sangat 
mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh KBI 
dalam melakukan pemutakhiran sistem IS-Ware dalam 
mendukung resi gudang ini. Apalagi, secara ketentuan 
Bappebti, penggunaan sistem scriptless dimungkinkan 
dalam transaksi resi gudang. “Terkait resi gudang 
tanpa warkat ini, Bappebti akan menyiapkan dari sisi 
ketentuan teknis, sehingga ketika resi gudang tanpa 
warkat berjalan semua ketentuan sudah berjalan 
dengan baik,” kata Widiastuti.

Pusat Registrasi Resi Gudang merupakan institusi yang 
melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif 
Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, 
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak 
jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan 
jaringan informasi. Lembaga ini berada di dalam PT 
Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau biasa 
disebut KBI, yang merupakan salah satu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). 

Seperti kita ketahui sampai saat ini terdapat 123 gudang 
SRG tersebar di berbagai daerah, sementara registrasi 
dilakukan melalui KBI di Jakarta. Jika hal itu dilakukan 
secara manual tentu memakan waktu beberapa hari. 
Namun perkembangan teknologi informasi memangkas 
waktu yang dibutuhkan itu menjadi jauh lebih singkat. 
Kini KBI sudah menggunakan aplikasi IS-Ware 
NextGen, yang merupakan pengembangan dari aplikasi 
resi gudang yang telah digunakan sejak tahun 2010. 
“Secara teknis, pelaksanaan SRG di Indonesia sudah 
berjalan baik. Dari sisi kami sebagai Pusat Registrasi 
Resi Gudang, kami sudah menyiapkan aplikasi ISware 
NextGen, yang memberikan kemudahan bagi pemilik 
komoditi untuk melakukan registrasi. Apalagi dalam 
situasi pandemi seperti sekarang ini, dengan aplikasi 
yang berbasis blockchain dan smart contract ini 

Registrasi Cepat 
Dengan Aplikasi 
IS-Ware NextGen

Fajar Wibhiyadi

Direktur  Utama KBI
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K ementerian Perdagangan terus mendorong Sistem 
Resi Gudang (SRG) agar memberi manfaat lebih 

luas dan lebih besar kepada semua pihak yang terlibat, 
khususnya kepada para petani. Karena itu Kemendag 
terus melakukan pengkajian dan memperbanyak jenis-
jenis komoditi yang bisa diresigudangkan.

Tanggal 31 Maret 2021 Kementerian Perdagangan 
mengeluarkan peraturan baru tentang komoditi yang 
bisa disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Peraturan 
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat 
Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang (SRG).  

Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa untuk 
mengoptimalkan peran Sistem Resi Gudang (SRG) 
dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan gula 
kristal putih  dan kedelai pada tingkat nasional secara 
berkesinambungan, maka perlu menambahkan komoditi 
gula kristal putih dan kedelai sebagai jenis barang yang 
dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan 
SRG. “Hingga saat ini, total komoditi yang dapat 
diresigudangkan berjumlah 20 komoditi yang terdiri 
dari komoditas pertanian atau perkebunan, peternakan, 
kelautan atau perikanan, dan pertambangan,” kata 
Wamendag Jerry dalam sebuah webinar 23 April lalu.

Kedua puluh jenis komoditi SRG itu adalah:

1. Gabah

2. Beras

3. Jagung

4. Kopi

5. Kakao

6. Lada

7. Karet

8. Rumput laut

9. Rotan

10. Garam

11. Gambir

12.Teh

13. Kopra

14. Timah

15. Bawang Merah

16. Ikan

17. Pala

18. Ayam Karkas beku

19. Gula kristal putih

20. Kedelai

Langkah Kemendag melalui Bappebti melakukan 
penambahan jenis-jenis komoditi yang bisa disimpan 
di gudang SRG ini dengan mempertimbangkan 
rekomendasi dari pemerintah daerah, instansi terkait 
dan asosiasi komoditi. 

Untuk gula putih kristal, perjuangan memasukkan 
komoditi ini ke dalam SRG sebenarnya sudah 
berlangsung lama. Jika ditelusuri upaya memasukkannya 
sudah dimulai sejak tahun 2007.  Asosiasi Petani Tebu 
Raya (APTR) Perkebunan Nusantara XI, yang ketika 
itu diketuai oleh Arum Sabil, mengungkapkan pihak 
APTR sudah lama mengajukan potensi gula tersebut 
kepada Bappebti. Menurut Arum Sabil fasilitas industri 
gula juga sudah lengkap dengan kehadiran sejumlah 
pabrik pengolahan tebu untuk menjadikan gula sebagai 
underlying pengajuan pinjaman dengan skema Resi 
Gudang. Sementara untuk komoditi kedelai SRG sangat 
diperlukan karena melalui SRG para petani  di sentra-
sentra produksi kedelai tidak perlu bingung lagi dengan 
gudang penyimpanan dan juga bantuan permodalan.

Dengan bantuan permodalan yang mudah diperoleh 
melalui SRG diharapkan petani kedelai dapat 
meningkatkan produktivitasnya, mengingat kebutuhan 
kedelai di Indonesia sangat besar. Untuk diketahui 
Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai 
terbesar kedua setelah China. Pada tahun 2021, 
proyeksi produksi kedelai dalam negeri mencapai 613,3 

ribu ton, turun 3,01% dari tahun lalu yang mencapai 
632,3 ribu ton. Produksi itu diperkirakan kembali turun 
3,05% menjadi 594,6 ribu ton pada tahun 2022, akibat 
persaingan pemanfaatan lahan dengan komoditi lainnya, 
khususnya cabe.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dilakukan 
dengan cara impor kedelai. Tercatat berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS) impor kedelai Indonesia 
sepanjang semester I/2020 mencapai 1,27 juta ton atau 
senilai USD510,2 juta (sekitar Rp7,52 triliun), sebanyak 
1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika. 

Bappebti terus mengkaji komoditi apa lagi yang bisa 
dimasukkan dalam Sistem Resi Gudang. Berbagai 
faktor yang dipertimbangkan, salah satunya merupakan 
komoditi unggulan daerah. Komoditi juga sebaiknya 
mempunyai fluktuasi harga yang relatif tinggi sehingga 
memerlukan hedging. Dengan demikian kehadiran SRG 
akan dirasakan manfaatnya. 

Membahas soal manfaat SRG, grafiknya menunjukkan 
tren positif, semakin hari semakin baik. Pada tahun 
2020, nilai transaksi SRG tercatat tumbuh mencapai 
Rp191,2 miliar atau tumbuh sebesar 71,9 persen. 
Sementara itu, pembiayaan berbasis SRG pada 2020 
juga mengalami peningkatan. Nilai pembiayaan yang 
tersalurkan mencapai Rp117,7 miliar atau meningkat 
84,4 persen.

Gula Kristal Putih 
dan Kedelai Pun 
Masuk SRG 
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S ejak lama kita sering mendengar kata forex. 
Seringkali juga kita mendengar orang-orang 

ditawari bisnis forex. Sering juga terdengar keluhan 
orang yang merasa tertipu dengan bisnis forex.

Forex atau Foreign Exchange merupakan bisnis yang 
memanfaatkan fluktuasi nilai pertukaran antar mata 
uang. Seperti diketahui nilai tukar mata uang antar 
negara terus mengalami pergerakan, naik, turun setiap 
hari atau bahkan terjadi setiap saat. Dari pergerakan 
harga itu terdapat selisih harga jual dan harga beli, dan 
disitulah seseorang bisa memperoleh keuntungan atau 
menderita kerugian.

Namun dalam perkembangannya yang ditransaksikan 
dalam bisnis forex adalah index mata uang dunia, 
sehingga ketika terjadi selisih harga seseorang bisa 
memperoleh keuntungan jika harga jualnya lebih 
tinggi dari harga ketika ia membeli. Atau sebaliknya 
seseorang akan rugi jika harga jualnya lebih rendah 
dari harga beli. Pergerakan index harga ini tergolong 
sangat cepat sehingga membutuhkan kepiawaian dan 
juga informasi yang tepat untuk melakukan aksi jual atau 
aksi belinya. Orang yang berbisnis seperti ini disebut 
trader. Dan untuk melakukan transaksi seorang trader 
membutuhkan pialang atau broker.

Pialang inilah yang menangani semua transaksi yang 
dilakukan para trader. Dalam operasionalnya pialang 
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi 
masing-masing negara. Di Indonesia pialang  forex 
yang merupakan perusahaan Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) harus memiliki izin dari pemerintah 

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah 
Kementerian Perdagangan. Jika suatu perusahaan 
tidak memenuhi perizinan atau melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan yang ditetapkan, maka Bappebti 
akan menjatuhkan sanksi.

Salah satu sanksi yang kerap kita dengar adalah 
pemblokiran situs atau web atau media lainnya dari 
entitas yang tidak mempunyai izin yang dinilai menyalahi 
peraturan. Situs atau medsos yang menawarkan bisnis 
forex sudah banyak sekali yang diblokir. Pemblokiran 
dilakukan Bappebti Kementerian Perdagangan 
bekerjasama dengan Kementerian Kominfo. Berbagai 
cara memang dilakukan oleh pialang untuk menarik 
hati masyarakat agar menginvestasikan uangnya dalam 
bisnis perdagangan berjangka ini.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyatakan 
selain menggunakan modus lama sejumlah entitas 
perdagangan berjangka yang diblokir itu juga terpantau 
menggunakan modus baru. Berikut beberapa modus 
yang sering digunakan entitas yang tidak terdaftar:

-Investasi member get member 

Bappebti mengatakan yang paling umum dari investasi 
bodong ini adalah memberikan penawaran investasi, 
namun calon investor juga diminta untuk mencari 
anggota baru dengan sistem member get member. 
“Modus yang paling baru adalah penawaran paket 
investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui 
paket-paket investasi dengan menggunakan sistem 
member get member,” kata Syist melalui keterangan 
resmi, Minggu (18/9).  

-Duplikasi situs resmi 

Syist mengatakan, entitas-entitas yang diblokir itu 
masih menjalankan sejumlah modus yang sering 
digunakan. Misalkan, duplikasi situs web dari pialang 
berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti, situs 
web introducing broker (IB) dari pialang berjangka luar 
negeri dan penawaran paket investasi forex berkedok 
penjualan robot trading. “Biasanya menawarkan 
investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed 
income dalam bentuk paket-paket investasi dengan 
mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki 
izin usaha dari Bappebti, menjadi introducing broker 
(IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option 
atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata 
uang,” ujar Syist.  

-Mencatut Izin 

Selama pemantauan pada Agustus 2021, Bappebti 
masih menemukan penawaran dan iklan investasi 
PBK menggunakan robot trading atau Expert Advisor 

(EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin 
Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang 
penjualan langsung berupa software e-book. Namun 
kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan 
adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi 
dengan menggunakan robot trading (EA) menggunakan 
sistem member get member, bukan menjual e-book 
sebagaimana izin usaha di bidang penjualan langsung 
tersebut diberikan. Terdapat juga entitas yang 
menawarkan paket investasi robot trading hanya 
dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Transaksi forex perlu perhatian khusus karena adanya 
pertukaran yang melibatkan uang dengan jumlah yang 
sangat masif. Apalagi transaksi trading forex ini pada 
dasarnya merupakan pertukaran mata uang asing.  
Untuk itu Bappebti menyarankan agar masyarakat tetap 
berhati-hati dengan penawaran yang dipromosikan oleh 
para pialang, utamanya melalui online. Sebab banyak 
penawaran yang dilakukan pada akhirnya merupakan 
modus penipuan yang merugikan investor. Karena 
itu Bappebti selalu meminta masyarakat melakukan 
pengecekan terlebih dahulu dengan membuka website: 
bappebti.go.id atau menghubungi SMS Center 
bappebti: 0811-1109-901.

Hati-hati Modus 
Forex Yang 
Sering Diblokir 
Bappebti
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Raker Bahas Laporan 
Keuangan Kemendag

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi bersama 
Jajaran Eselon I dan II Kementerian Perdagangan mengikuti 
Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas Laporan 
Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 
2020, Progres Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 
2021, dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022. Raker 
berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8).

Dalam paparannya, Mendag menjelaskan sampai dengan 
bulan Agustus 2021, realisasi anggaran Kemendag 
telah mencapai 50,69% dari total pagu anggaran serta 
telah melakukan penghematan (refocusing) anggaran 
sebanyak 4 kali.

Mendag menjelaskan bahwa tahun ini pagu anggaran 
Kemendag turun dibandingkan pagu indikatif tahun 
2022 dikarenakan terdapat penyesuaian target PNBP 
(Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dan jika dibandingkan 
dengan pagu alokasi anggaran tahun 2021 setelah 
penghematan, pagu anggaran tahun 2022 turun 
sebesar 24,10%. Komisi VI DPR pada kesempatan ini 
mengapresiasi laporan keuangan Kemendag selama 
tahun 2011-2020 yang mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan).
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Wamendag Jelaskan 
Aspek Hukum 
Perdagangan Aset 
Kripto

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menjadi 
pembicara pada Webinar Aspek Hukum Legalitas Bursa 
Kripto & Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di 
Jakarta, Jumat (20/8). 

Wamendag memaparkan tentang penyelenggaraan dan 
mekanisme pengaturan perdagangan fisik aset kripto, 
hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait aset 
kripto, serta perlindungan hukum bagi investor dalam 
investasi aset kripto. Wamendag menegaskan bahwa 
pemerintah terus berupaya memberikan kepastian 
hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto 
di Indonesia, serta memberikan perlindungan kepada 
investor dari kemungkinan kerugian perdagangan aset 
kripto.

Pemerintah juga akan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, 
dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik 
aset kripto. Pengaturan dilakukan pemerintah bertujuan 
mencegah perdagangan aset kripto untuk kegiatan ilegal 
seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta 
pengembangan senjata pemusnah massal.

Mendag Lantik 4 
Pejabat Tinggi dan 118 
Pejabat Fungsional

Mendag Jelaskan 
Pertumbuhan Konsumsi 
Rumah Tangga

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melantik 
4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan 
Kemendag, Senin (30/8). Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama yang dilantik yaitu Natan Kambuno sebagai 
Direktur Pengamanan Perdagangan, Nur Rakhman 
Setyoko sebagai Direktur Perundingan Multilateral, Mitfah 
Farid sebagai Direktur Pengembangan Produk Ekspor, dan 
Tirta Karma Senjaya sebagai Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar. Pada acara yang sama Mendag 
juga melantik 118 Pejabat Fungsional. 

Mendag menyampaikan pelantikan ini merupakan langkah 
Kementerian Perdagangan dalam meningkatkan kinerja di 
tantangan besar saat ini dengan tetap mengedepankan 
transparansi. Mendag berpesan kepada para pejabat 
Kementerian Perdagangan agar selalu berkolaborasi, 
menjaga kekompakan, profesional, berinovasi, serta 
menciptakan berbagai terobosan dalam menjalankan 
tugasnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah UKM) Teten Masduki serta Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo menjadi narasumber dalam Konferensi 
Pers tentang Pertumbuhan Ekonomi yang berlangsung 
secara virtual di Jakarta, Kamis (5/8).

Dalam paparannya, Mendag mengatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 sebesar 7,07 
persen secara tahunan (year on year/yoy) tak lepas dari 
kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 
5,93 persen. Mendag menambahkan bahwa konsumsi 
rumah tangga memang merupakan komponen pengeluaran 
terbesar dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pada kuartal II-2021 kontribusi konsumsi rumah tangga 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 57,23 
persen.

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan bahwa peningkatan 
konsumsi tersebut sejalan dengan meningkatnya indeks 
kepercayaan konsumen dari Januari-Februari 2021 di 
kisaran 88 poin, lalu pada Mei-Juni 2021 menjadi di kisaran 
107 poin.

Langkah Strategis 
Kemendag Percepat 
Industri Kripto

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga 
menghadiri webinar bersama Asosiasi Blockchain 
Indonesia (ABI) dengan tema “Smart Regulation: 
Regulatory Framework for Blockchain-Based Projects”, 
Senin (9/8). Wamendag menjelaskan bahwa Kemendag 
telah membuat langkah-langkah strategis dalam 
pengembangan akselerasi industri aset kripto, di antaranya 
rencana pembentukan Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, 
dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Depository) untuk 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mengeluarkan 
beberapa peraturan terkait aset kripto. Salah satu 
kriteria dalam penetapan jenis aset kripto yang dapat 
diperdagangkan di Indonesia yaitu berbasis Distributed 
Ledger Technology atau berbasis teknologi blockchain. 
Teknologi blockchain tersebut menawarkan potensi bagi 
Indonesia untuk menjadi pelaku aktif dan tidak hanya 
menjadi pasar kripto saja.

Diterangkan bahwa tahun 2020 jumlah nilai transaksi aset 
kripto di Indonesia sebesar Rp64,98 triliun. Sementara 
untuk periode Januari-Juli 2021 transaksi aset kripto 
sudah mencapai Rp428,5 triliun.
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Bappebti Bekukan 
Kegiatan Usaha PT 
Bursa Cripto Prima

Kuba Mulai Gunakan 
Mata Uang Kripto

terhadap tuntutan atas segala tindakan 
atau pelanggaran  yang menimbulkan 
kerugian bagi pihak lain sebelum 
terjadinya tindakan pembekuan 
kegiatan usaha.

Seperti diketahui Bappebti sibelumnya 
telah menerima pengajuan 13 calon 
pedagang aset kripto. Dengan 
dibekukannya izin PT Bursa Cripto 
Prima, maka ada 12 perusahaan yang 
menunggu izin Bappebti sebagai calon 
pedagang fisik aset kripto, yaitu:

1.  PT Indodax Nasional Indonesia 
(INDODAX) 

2. PT Crypto Indonesia Berkat 
(TOKOCRYPTO) 

3. PT Zipmex Exchange Indonesia 
(ZIPMEX) 

4. PT Indonesia Digital Exchange 
(IDEX) 

5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU) 

6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO) 

7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU) 

8. PT Tiga Inti Utama 

9. PT Upbit Exchange Indonesia 

10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia 

11. PT Triniti Investama Berkat 

12. PT Plutonext Digital Aset

Jelang akhir Agustus 2021 Bappebti 
mengeluarkan surat keputusan 
berupa pembekuan kegiatan usaha 
sebagai Calon Pedagang Aset Kripto  
atas nama PT Bursa Cripto Prima. 
Keputusan dikeluarkan berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Bappebti 
nomor 01tahun  2021 tanggal 25 
Agustus 2021.

Biro Peraturan Perundang-undangan 
dan Penindakan Bappebti menjelaskan 
tindakan pembekuan dilakukan karena 
perusahaan yang sudah mengajukan 
izin sebagai calon pedagang fisik 
Aset Kripto tersebut tidak pernah 
menyampaikan laporan kegiatan, 
laporan transaksi dan laporan 
keuangan kepada Bappebti sejak 
mendapatkan Tanda Daftar sebagai 
Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. 
Selain itu PT Bursa Cripto Prima juga 
sudah tidak beralamat di Jl. Jenderal 
Sudirman 32, Intiland Tower Lantai 7, 
Kel.Karet Tengsin, Kecamatan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat, sebagaimana 
tercantum dalam pengajuannya. 
Kini perusahaan itu tidak diketahui 
keberadaannya serta tidak dapat 
dihubungi melalui media komunikasi.

Bappebti menegaskan bahwa 
pembekuan kegiatan usaha ìni tidak 
menghilangkan atau menghapus 
tanggung jawab PT Bursa Cripto Prima 

Selain mata uang konvensional 
beberapa negara kini mulai mengadopsi 
penggunaan mata uang digital sebagai 
alat pembayaran dan transaksi 
mereka. Kuba misalnya menyatakan 
akan mengizinkan dan mengatur 
penggunaan mata uang kripto, seperti 
Bitcoin, sebagai alat pembayaran yang 
sah di negara mereka. Kebijakan ini 
diambil setelah mempertimbangkan 
kepentingan ekonomi dan sosial di 
negara tersebut.

Seperti dikutip Reuters, rencana ini 
sudah dituangkan dalam dokumen 
resmi negara yang telah diterbitkan, 
Kamis (26/8). Nantinya, aturan 
resmi penggunaan uang kripto untuk 
pembayaran akan dikeluarkan oleh 
Bank Sentral Kuba.

Diharapkan dengan penggunaan 
uang kripto pembayaran dan transfer 
bisa dilakukan lebih efisien. Selain 
itu, kebijakan ini diharapkan juga bisa 
membantu Kuba di tengah kesulitan 
transaksi dolar Amerika Serikat (AS) 
di sistem perbankan internasional. 
Langkah ini dilakukan akibat imbas dari 
sanksi yang diterapkan Amerika Serikat 
terhadap Kuba. 

Penggunaan kripto diperkirakan 
memungkinkan operasi keuangan 
secara anonim dan terdesentralisasi. 
Kripto sendiri sudah populer di Kuba 
sebelum rencana izin ini muncul. 
Bahkan, uang kripto sudah dijadikan 
salah satu cara untuk mengatasi 
embargo perdagangan dari AS. 
Generasi muda Kuba yang sudah 
melek teknologi juga menggunakan 
mata uang kripto untuk berinvestasi. 
Sementara beberapa perusahaan telah 
menawarkan jasa pengiriman uang ke 
Kuba menggunakan uang kripto. 

Selain di Kuba, mata uang kripto 
juga terus berkembang di negara-
negara kawasan Amerika Latin lainya, 
seperti El Salvador, yang menjadi 
negara pertama di kawasan itu yang 
mengadopsi Bitcoin sebagai alat 
pembayaran yang sah mulai Juni lalu. 
Sementara Argentina dan Venezuela 
juga berminat dengan uang kripto, 
khususnya di tengah inflasi yang 
mereka alami.

Di Indonesia, kripto dilarang digunakan 
sebagai alat pembayaran. Namun, 
kripto menjadi komoditi yang bisa 
diperjual-belikan dalam perdagangan 
berjangka. Saat ini, aset kripto diatur 
oleh Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan melalui 
Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik 
Komoditi di Bursa Berjangka.

Bursa Kripto Berikan 
Kepastian Bagi 
Konsumen

Wakil Menteri Perdagangan 
Indonesia, Jerry Sambuaga, berharap 
hadirnya industri blockchain di 
Indonesia dapat mendorong 
pembentukan bursa kripto pertama di 
dunia yang diregulasi oleh pemerintah. 
Terbentuknya bursa kripto bisa 
memberikan kepastian, kejelasan, dan 
juga perlindungan kepada konsumen, 
serta mencegah hal-hal seperti money 
laundry dan tindak pidana terorisme. 
“Ketika bursa telah dibangun, maka 
ada kliring, ada pencatatannya, dan 
seterusnya. Itu akan lebih visible untuk 
di-manage. Kita memastikan itu bisa 
terawasi dan terlaksana dengan baik,” 
kata Wamendag.

Staf Ahli Bidang Konektivitas, 
Pengembangan Jasa, dan Sumber 
Daya Alam Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Raden Edi 
Prio Pambudi, menyatakan industri 
blockchain juga membuka jalan bagi 
pelaku industri untuk lebih berkreasi 
dalam bisnis mereka melalui inovasi 
sistem berbasis teknologi kripto. 
Jika hal tersebut terwujud, kata Edi, 

blockchain tidak akan lagi dikenal 
sebatas speculative instrument, 
namun dapat menyelesaikan persoalan 
di sektor real, dan di sisi lain dapat 
menjadi instrumen investasi. Salah 
satu tantangan terkait blockhain 
adalah aplikasinya yang sangat 
beragam dan cepat berkembang. 
sehingga dibutuhkan regulasi yang 
dapat mengejar percepatan dari 
penerapannya.

Direktur Utama Perum Peruri Dwina 
Septiani Widjaya berharap industri 
blockchain tidak harus menyerahkan 
segalanya kepada regulator untuk 
mengawasi, tapi juga peran penting 
asosiasi itu sendiri. “Kalau kita cuma 
mengandalkan pada regulator, mereka 
sering kali pendekatannya pure 
compliance. Sedangkan dari kita orang 
bisnis, kita juga harus ada growth” 
kata Dwina pada diskusi “Smart 
Regulation: Regulatory Framework 
for Blockchain-based Projects” 
pada acara Indonesian Blockchain 
Conference 2021.
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Tak Bosan Bappebti 
Blokir Situs PBK Ilegal

Selama bulan Juli 2021 Badan  
Pengawas  Perdagangan Berjangka  
Komoditi  (Bappebti)  Kementerian 
Perdagangan memblokir 82 domain 
situs di  bidang perdagangan berjangka  
komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin. 
Dengan demikian,  sejak Januari  2021 
tercatat total 704 domain situs web  
perdagangan berjangka yang telah 
diblokir. 

“Saat  ini  marak  penawaran  investasi  
forex  dengan  dalih  melakukan  
penjualan  robot trading. Entitas-
entitas  tersebut  menggalang  dana  
masyarakat  melalui  paket-paket  
investasi  dengan menggandeng 
pialang  berjangka  luar  negeri  yang  
tidak  memiliki  izin  usaha  sebagai 
pialang berjangka dari Bappebti,” ujar 
Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu 
Wardhana. Menurut Wisnu, di antara 
entitas-entitas tersebut terdapat pihak 
yang menyalahgunakan Surat Izin 
Usaha  Penjualan   Langsung   (SIUPL)   
yang   dikeluarkan   Kementerian   
Perdagangan. 

Masyarakat kemudian diiming-
iming keuntungan (profit) tetap yang 
konsisten dan pembagian keuntungan 
(profit sharing) dengan penjual robot 
trading tersebut. “Bagi anggota yang  
dapat  merekrut anggota baru untuk  
bergabung dijanjikan akan mendapat 

hadiah berupa  bonus sponsorship. 
Penawaran  seperti itu mereka  lakukan  
sangat  gencar,  tidak  hanya  melalui 
internet, tapi juga melalui seminar yang 
diadakan oleh komunitas,” kata Kepala 
Bappebti.

Plt.   Kepala   Biro   Peraturan Perundang-
undangan   dan   Penindakan   M.   
Syist  mengungkapkan, Bappebti  
menemukan  penjualan perangkat  
lunak  (software) robot trading yang  
disertai dengan pernyataan bahwa 
dengan  menggunakan robot trading, 
tidak diperlukan kemampuan  investor 
dalam melakukan analisa teknik, 
fundamental, serta tidak adanya teknik-
teknik tertentu yang harus dipelajari. 
“Cara-cara  yang  dilakukan  oknum  
tidak  bertanggung  jawab  ini  dapat  
menyesatkan  masyarakat, karena 
investasi PBK  bersifat high  risk  
high  return.  Investor  memang dapat  
memperoleh  keuntungan  yang sangat  
besar  dari  PBK.  Namun  perlu  diingat  
bahwa  potensi  kerugian  juga  sama  
besarnya.  Janji-janji  keuntungan  yang  
besar  ini  digunakan oknum tersebut 
untuk  mengajak  calon  nasabah 
terjun ke PBK tanpa persiapan 
dan pengetahuan legalitas pelaku 
usaha yang cukup,” ujar Syist. Syist 
menghimbau masyarakat   tidak   mudah   
percaya   dengan   penawaran   investasi   

yang   menjanjikan keuntungan  terlalu 
tinggi  tanpa  memiliki  resiko.

Informasi  lengkap mengenai  legalitas 
pelaku  usaha di bidang  PBK, dapat 
dilihat  melalui situs  web: https://www.
bappebti.go.id.

Ini Produsen Utama 
Komoditi Kakao di 
Indonesia

Pemerintah menetapkan empat 
provinsi di Sulawesi sebagai produsen 
utama kakao nasional. Keempat provinsi 
yang menjadi produsen utama kakao 
nasional itu adalah Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
dan Sulawesi Barat. 

Pada 2020, keempat provinsi tersebut 
tercatat sebagai provinsi penghasil 
kakao tertinggi. Sulawesi Tengah 
menghasilkan sebanyak 127,3 ribu 
ton, Sulawesi Tenggara 114,9 ribu ton, 
Sulawesi Selatan 103,5 ribu ton dan 
Sulawesi Barat 71,3 ribu ton.

Secara nasional produksi kakao 
nasional tahun 2020 sebanyak 713 
ribu ton dengan luas areal kakao 1.528 
hektar, dan produktivitas 706 kg per 
hektar. Dengan produksi tersebut, 
Indonesia berada di peringkat ke-6 
negara produsen kakao terbesar di 
dunia. Sedangkan industri pengolahan 
kakao Indonesia berada di peringkat 
ke-3 terbesar di dunia setelah Belanda 
dan Pantai Gading. Ekspor cokelat 
Indonesia dalam bentuk biji sebesar 
6,1% dan sisanya 93,9% dalam bentuk 
olahan, dengan negara tujuan utama 
Amerika, Malaysia dan Belanda.

“Selain mineral, kakao merupakan 
andalan Sulawesi Tengah. Kita 
berharap agar kinerja positif ini dapat 
menggerakkan roda perekonomian 
Provinsi Sulawesi Tengah sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya petani kakao,” 
ujar Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 
dalam kunjungan kerjanya di Sulteng, 
Jumat (27/8).

Seperti diketahui kakao termasuk salah 
satu komoditi yang sudah masuk dalam 
Sistem Resi Gudang (SRG), sehingga 
komoditi itu bisa dijadikan jaminan untuk 
memperoleh kredit bank. Biasanya 
petani menyimpan kakao mereka di 
gudang SRG saat harga sedang jatuh 
dan menjualnya ketika harga sudah 
dianggap bagus.

Petani Sedang 
Semangat Harga Lada 
Naik 100 persen

Para petani lada di sejumlah daerah 
saat ini bisa tersenyum manis karena 
harga lada sedang membaik. Di 
Kalimantan Barat harganya mencapai 
Rp76.000 per kg, naik hampir 
100 persen dibandingkan harga 
sebelumnya sebesar Rp40.000 per 
kg. “Kami bersyukur harga lada putih 
saat ini terus naik. Harga mulai di 
tingkat petani saat ini sudah di kisaran 
Rp75.000 - Rp76.000 per kilogram,” 
ujar Sabiri, seorang petani lada di 
Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Ia 
berharap harga lada bisa menembus 
Rp100.000 per kg.

Namun di tengah kegembiraan itu 
mereka dibayang-bayangi ancaman 
penyakit tanaman yang bisa 
membuyarkan semangat mereka, 
yakni penyakit akar kuning yang 
menyebabkan akar busuk sehingga 
tanaman mati. “Hanya sebagian kecil 
tanaman lada yang bisa bertahan. 
Bagi masyarakat di sini, komoditi 
lada merupakan sumber pendapatan. 
Dengan kondisi harga mahal namun 
produksi minim tentu juga menjadi 
masalah. Dulu produksi tinggi tapi 
sempat harganya anjlok hanya di 
kisaran Rp40.000 per kilogram,” 
tambah Sabiri.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Kalbar luas kebun lada 
di daerah ini sekitar 11 ribuan hektar. 
Sentra lada di Kalbar sendiri yakni di 
Kabupaten Bengkayang, Sambas, 
Sanggau dan Sintang dengan produksi 
sekitar 24 ribu ton lada kering.

Emas Turun Jauhi 
Level Harga 
Terbaiknya

Harga emas Aneka Tambang (Antam) 
bergerak turun cukup jauh dibandingkan 
level tertinggi yang pernah dicapai Rp 
1.065.000 per gram pada 7 Agustus 
2020. Tercatat pada perdagangan 

Kamis (26/8), harga emas Antam 
turun Rp 8.000 ke level Rp 942.000 
per gram. Artinya, harga emas sudah 
turun sebanyak Rp123.000 dari rekor 
terbaiknya tahun lalu. 

Melemahnya harga emas Antam tak 
lepas dari salah satu sebab rencana 
quantitative easing atau tapering 
yaitu kebijakan Bank Sentral Amerika 
Serikat (AS) yang meningkatkan jumlah 
uang yang beredar. Harga emas dunia 
sendiri diprediksi bisa turun mendekati 
USD1.600 per troy ounce atau Rp 
23 juta. Jika troy ounce dikonversi ke 
dalam satuan gram (nilai sekitar 31 
gram), maka harga emas bisa berada 
di level Rp 743.000 per gram. Namun, 
Goldman Sachs optimistis dan 
memperkirakan harga akan mencapai 
USD2.000 per troy ounce menjelang 
akhir tahun 2021 dengan perhitungan 
pembelian konsumen dan bank sentral 
AS akan meningkat.

Berikut ini rincian harga emas Antam 
pada perdagangan 26 Agustus 2021:
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A ntam’s gold price is far from the record. The value 
of precious metals had touched at the level of IDR 

1,065,000 per gram on August 7, 2020.

Antam’s gold price fell by IDR 8,000 to IDR 942,000 
per gram. That means the price of gold has fallen by IDR 
123,000 from last year’s record.

Antam’s gold price is falling slowly but surely. After the 
best position at IDR 1 million, precious metals fell to the 
level of IDR 999,000 per gram and is now moving in the 
range of IDR 942,000.

One of the causes of the weakening of gold prices is 
the plan for quantitative easing or tapering in the United 
States (US).

The rice of gold obtained to fall to close to US$ 1,600 
per troy ounce or IDR 23 million. If the troy ounce 
converts to grams, the value is about 31 grams. Then 
the gold price could be at the level of IDR 743,000 per 
gram.

However, some are optimistic about the future movement 
of gold prices. Goldman Sachs estimates the price will 
reach US$ 2,000 per troy ounce by the end of the year 
as consumer and central bank purchases increase.

T he Ministry of Trade through The Commodity 
Futures Trading Authority (CoFTRA) blocked 82 

web domains for entities in the commodity futures 
trading sector (CFT) without obtaining a permit from 
CoFTRA during July 2021.

Thus, from January 2021 to date, a total of 704 website 
domains have been blocked. CoFTRA is collaborating 
with the Ministry of Communication and Information in 
blocking illegal web domains.

CoFTRA regularly monitors and observes web that 
offer, advertise or promote CFT without the permission 
of CoFTRA.

“Currently, there are many forex investments offers 
under the pretext of selling trading robots. These 
entities raise public funds through investment packages 
by cooperating with foreign futures brokers who do 
not have a business license as futures brokers from 
CoFTRA,” said the Head of CoFTRA, Indrasari Wisnu 
Wardhana.

According to Wisnu, some parties misuse the Direct 
Selling Business License issued by the Ministry of 
Trade. The community is promised fix profit-sharing with 
the trading robots.

“For members who can get new members to join, 
they are promised a prize in the form of a sponsorship 
bonus. Their offers are very intensive, not only through 
the internet but also through seminars held by the 
community,” said Wisnu.

Acting Head of the Legislation and Enforcement Bureau, 
Muhammad Syist, revealed that CoFTRA found sales 
of trading robot software accompanied by a statement 
that by using trading robots, investors do not need the 
ability to analyze techniques, fundamentals, and there 
are no techniques to learn.

“The methods used by these irresponsible people can 
mislead the public because CFT investments are high 
risk and high return. Investors can get huge profits from 
CFT. But keep in mind that the potential for losses is 
just as big. The lure of this large profit is used by these 
individuals to invite prospective customers to enter CFT 
without sufficient preparation and knowledge of the 
legality of business actors,” he said.

The public is expected not to easily believe in investment 
offers which promise high returns without risk. 

“Learn about the transaction mechanism first and make 
sure it’s legal. Don’t be easily tempted by investment 
offers that give the lure of certain profits beyond the 
reasonable limits that can be obtained in a short time,” 
he said.

The Gold Price Is 
Decreasing Far From The 
Record Price. Into Below 
IDR 1 Million

Again, CoFTRA Blocks 
Illegal CFT Domains

Tin Price Drops to 32,634 
USD/Ton

T he price of tin fell again at the market opening at the 
beginning of the week. The three-month contract 

tin on the London Metal Exchange (LME) market on 
Monday (23/8/2021) was already at US$ 32,634 per 
metric ton.

At the close of the market the previous week, the price 
was still at US$ 33,100 per ton. The decline in prices in 
the tin occurred from the level of US$ 35,000 per ton or 
11 per cent this week.

On the Shanghai Futures Exchange (SHFE) market, 
base metals on Tuesday (08/24/2021) started to rise, 
except for tin prices, which were still affected by the 
weak US manufacturing and service industries and 
improved market sentiment. Meanwhile, their LME 
counterparts have mixed trends.

“LME metals closed higher the previous trading day. 
Copper was up 2.06 per cent, lead was up 0.86 per 
cent, and zinc was up 0.24 per cent,” said Shanghai 
Metal Market analysts Tuesday (24/8/2021). 

The most-traded SHFE tin contract hit 237,080 yuan per 
metric ton. Then the contract moving between 234,000-
246,000 yuan a metric ton in overnight trading.

“Spot supply is low, and warehouse receipts in the SHFE 
and LME continue to fall, so expectations of tight supply are 
still supporting prices. Prices continue to fluctuate in the 
recent mild upward trend,” he said.

The tin price estimated has not been able to return to its 
highest level of US$ 35,995 per metric ton.
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P erkembangan industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) menunjukkan tren yang positif 

selama dua tahun terakhir ini. Utamanya jika dilihat dari 
data volume dan nilai transaksi yang meningkat rata-rata 
17,68 persen.

Melihat besarnya potensi PBK saat ini dan di masa 
mendatang, peran Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Indonesia (Aspebtindo) menjadi makin strategis 
dalam menjaga stabilitas pertumbuhan industri PBK. 
Apalagi mengingat, tantangan investasi berjangka yang 
masih kurang populer dibanding dengan perdagangan 
saham di pasar modal domestik. 

Pertumbuhan transaksi kontrak perdagangan berjangka 
di Indonesia juga masih terbilang lamban. Salah satu 
penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang 
belum paham tentang kontrak perdagangan berjangka.

Untuk membahas hal itu, Buletin Bappebti berbincang-
bincang dengan Udi Margo Utomo sebagai Ketua 
Umum Aspebtindo yang baru. Apa saja tantangan ke 
depan, dan apa saja upaya dalam memajukan industri 
perdagangan berjangka komoditi? Berikut petikannya:

Ada Publik Figur 
Ikut Iklankan 
PBK Ilegal

Buletin Bappebti: Di dunia perdagangan berjangka 
komoditi, anda bukan orang baru dan sudah 
mengenal seluk beluk industri PBK secara baik. 
Bukankah begitu?

Udi Margo Utomo: Ya, sebelumnya saya sempet ikut 
kepengurusan Aspebtindo yang lama selama satu 
tahun,  sebagai Ketua Bidang Hukum dan Etika. Jadi 
di Aspebtindo bukan baru sama sekali. Sekarang 
format kepengurusan Aspebtindo berbeda dari 
sebelumnya dengan 7 orang pengurus, yaitu Ketua 
Umum dibantu empat wakil ketua, bendahara dan 
sekretaris. 

Sekarang saya sebagai ketua umum dibantu 3 
wakil ketua, ditambah bendahara dan sekretaris. 
Kemudian dibantu operasionalnya oleh direktur 
eksekutif sebagai pelaksana harian.

Buletin Bappebti: Anda masih aktif sebagai 
pialang?

Udi Margo Utomo: Ya, saya memang masih aktif 
sebagai pialang sebagai Direktur Kepatuhan di 
PT Global Intra Berjangka. Karena untuk menjadi 
pengurus Aspebtindo syaratnya harus jadi pialang 
atau trader juga.

Buletin Bappebti: Nah, menurut Anda bagaimana 
kondisi perdagangan berjangka selama 2 tahun 
terakhir ini?

Udi Margo Utomo: Kita tahu dari tahun 2019 akhir 
kita diliputi pandemi Covid-19. Mulanya kami di 
kalangan pialang dan trader agak khawatir dengan 
kondisi itu terutama dampaknya pada ekonomi 
nasional. Dan benar, ekonomi domestik mengalami 
pukulan yang cukup berat. Banyak sektor ekonomi 
termasuk ritel mengalami penurunan bahkan kolaps 
karena terjadi pembatasan mobilisasi orang dan 
barang. 

Tapi yang unik justru perdagangan berjangka 
komoditi (PBK). Meski saya belum melakukan survei 
khusus, tetapi ada beberapa pernyataan dari kolega 

saya sebagai pelaku industri PBK bahwa selama 
2 tahun terakhir ada peningkatan volume transaksi 
perdagangan.

Ketika kondisi ekonomi nasional mengalami 
penurunan dan pukulan yang berat, tetapi industri 
PBK berjalan dengan baik bahkan meningkat dari 
berbagai sisi.

Buletin Bappebti: Apa saja itu penyebabnya?

Udi Margo Utomo: Kalau saya perhatikan, ada 
beberapa hal yang mendasari mengapa transaksi 
PBK justru meningkat di saat sektor riil lainnya anjlok. 
Pertama, transaksi PBK sifatnya adalah jual beli nilai 
kontrak, dan tidak melibatkan pergerakan barang, 
dan juga tidak melibatkan mobilisasi masyarakat. 
Sebab, transaksi PBK bisa dilakukan di mana saja.

Kedua, ada momentum. Kita tahu bahwa transaksi 
PBK selalu memanfaatkan momentum. Naik turun 
harga itu menjadi momentum. Jadi dalam situasi 
bagaimana pun, mau krisis ekonomi, krisis politik, 
atau sekarang krisis pandemi Covid-19 ini selalu 
memberikan momentum yang bisa dimanfaatkan 
oleh nasabah.

Ketiga, faktor kemajuan teknologi yang begitu pesat. 
Banyak sekali aplikasi dan hal-hal yang mendukung 
teknologi di bidang PBK. 

Apalagi ditambah hal keempat: Prasarana, yakni 
internet of things (IoT) makin merambah ke segala 
sektor, bukan hanya di kota besar bahkan hingga 
pelosok sudah terjangkau jaringan internet dan 
telekomunikasi. 

Dengan akses jaringan internet bisa dijangkau 
di mana-mana, orang bisa lihat-lihat internet dan 
banyak belajar dari sana. Sehingga masyarakat pun 
semakin melek literasi tentang PBK dan tertarik 
menjadi nasabah di perusahaan pialang. Pada 
ujungnya volume transaksi makin PBK meningkat. 
Inilah yang mendasari transaksi PBK semakin nge-
hype sekarang ini. 

Udi Margo Utomo
Ketua Umum Aspebtindo 
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Buletin Bappebti: Bagaimana memberikan 
pemahaman yang mudah tentang perbedaan 
bursa efek dengan bursa berjangka komoditi?

Udi Margo Utomo: Kalau dari sisi teknis 
perdagangan  memang berbeda sekali. Yang satu 
merupakan perdagangan atau jual beli fisik dengan 
menggunakan modal sebesar yang diperdagangkan. 
Sedangkan di sisi lain bursa berjangka menggunakan 
kontrak berjangka dengan jaminan atau marjin 
sekian persen dari nilai kontraknya. Tapi kalo dari 
sisi metode analisis, teknikal dan seterusnya itu 
memakai ilmu yang sama.

Buletin Bappebti: Dari sisi Bappebti ada calon 
pedagang aset kripto yang dibekukan karena tidak 
melakukan kewajibannya. Bagaimana Aspebtindo 
menyikapi ini?

Udi Margo Utomo: Aspebtindo membuka layanan 
konsultasi untuk membantu anggota. Contohnya 
terkait dengan audit. Misalnya, ada anggota yang 
kesulitan untuk memenuhi berbagai ketentuan 
yang sudah ditetapkan oleh Bappebti.  Contoh lain, 
kalo ada anggota yang ingin pergantian pengurus 
dengan melakukan fit and proper di bursa maupun 
di Bappebti. Kami siap memberikan hal-hal yang 
kira-kira membantu anggota yang akan menghadapi 
fit and proper supaya pada saat pelaksanaannya 
bisa lancar.

Aspebtindo juga sering memberikan konsultasi 
yang terkait dengan pembuatan SOP operasional 
perusahaan pialang. Jadi tergantung dengan 
kebutuhan anggota.  

Buletin Bappebti: Apa tantangan terbesar bagi 
Aspebtindo untuk memajukan industri PBK?

Udi Margo Utomo: Tantangan terbesar bagi 
Aspebtindo adalah terkait masih rendahnya tingkat 
pemahaman masyarakat terhadap industri PBK. Ini 
menjadi tugas penting bagi pengurus Aspebtindo 

agar bisa memberikan pencerahan terkait informasi 
dan pengetahuan tentang PBK kepada masyarakat 
luas.  

Ini juga menarik, selain masyarakat luas ada 
beberapa institusi yang pemahamannya tentang 
PBK juga masih lemah. Contohnya, sekarang ini 
banyak sekali pelaku ilegal dari dalam dan luar 
negeri itu memasang iklan melalui media resmi. 
Padahal kita tahu bahwa yang namanya ilegal pasti 
akan merugikan masyarakat secara umum. 

Disinilah kadang-kadang temen-teman media 
bahkan media online dan TV masih memberikan 
ruang bagi pelaku ilegal. Jadi menurut saya 
pemahaman dari rekan media ini masih kurang 
sehingga masih memberikan ruang bagi pelaku 
PBK ilegal yang bila kita telusuri bisa memberikan 
efek merugikan masyarakat.

Bahkan ada publik figur yang diendorse oleh pelaku 
ilegal. Sehingga mereka secara sadar atau tidak ikut 
membantu menyebarkan informasi yang berpotensi 
merugikan masyarakat.

Ini juga tugas Aspebtindo untuk memberikan 
pemahaman kepada media bahwa mereka pun 
harus memfilter konten-konten iklan tertentu yang 
bisa berdampak merugikan masyarakat agar ditolak 
saja. Kira-kira seperti itu.

Buletin Bappebti: Apa saja program Aspebtindo ke 
depannya?

Udi Margo Utomo: Dibentuknya organisasi 
Aspebtindo intinya kan untuk membantu anggota, 
yakni para trader PBK. Jadi program utama 
Aspebtindo adalah melayani anggota. Tetapi kan 
ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Apalagi 
sekarang banyak sekali pelaku PBK ilegal baik yang 
lokal maupun dari luar negeri. 

Itu kecenderungannya akan merusak industri PBK 
nasional. Di sinilah menurut saya Aspebtindo harus 
berperan khusus. Jangan sampai industri PBK yang 
sudah lama dibangun dengan berdarah-darah sejak 
tahun 2000 menjadi rusak karena ulah sejumlah 
elemen yang tidak bertanggung jawab. 

Buletin Bappebti: Apa yang bisa dilakukan 
Aspebtindo?

Udi Margo Utomo: Di sini yang menjadi konsen 
Pengurus Aspebtindo adalah memberikan informasi 
yang benar-benar valid dan baik kepada masyarakat 
tentang industri PBK. Kita melihat informasi yang 
beredar di internet terkait transaksi PBK sangat 
banyak sekali. Kami Aspebtindo harus bisa 
memberikan informasi yang seimbang, dan netral. 

Buletin Bappebti: Sekarang berapa jumlah 
anggota Aspebtindo?

Udi Margo Utomo: Anggota Aspebtindo itu terdiri 
dari anggota Tipe A sampai dengan Tipe F. Untuk 
bursa masih 2 yakni: Jakarta Future Exchange (JFX) 
dan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange 
(ICDX); dan 2 lembaga kliring yakni PT Indonesia 
Clearing House (ICH) dan PT Kliring Berjangka 
Indonesia (KBI).

Untuk trader ada 17 perusahaan SPA, 57 pialang 
SPA, 10 pialang non SPA dan 1 trader PBK, serta 
1.938 Wakil Pialang yang terdaftar di Aspebtindo. 
Selanjutnya ada 2 penasihat hukum yang menjadi 
anggota Aspebtindo.

Buletin Bappebti: Aspebtindo juga memberikan 
literasi tentang PBK ke berbagai universitas?

Udi Margo Utomo: Oya, itu memang menjadi 
salah satu konsen Aspebtindo untuk masuk ke 
dunia perguruan tinggi. Itu bisa dilakukan terutama 
sebelum pandemi dan sudah berjalan selama 
beberapa tahun sebelumnya. Kami berharap 
setelah pandemi ini selesai, Aspebtindo bisa 
melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi. 
Sebab dari level mahasiswa ini, Aspebtindo ingin 
menggencarkan literasi tentang PBK. 

Buletin Bappebti: Konten tentang PBK lebih 
spesifik dan membutuhkan effort yang lebih besar 
ketimbang, misalnya, mengajarkan mata kuliah 
ekonomi mikro?

Udi Margo Utomo: Ya betul, ini sebenarnya menjadi 
tantangan buat Aspebtindo. Pihak perguruan tinggi 
sudah punya kurikulum yang memang menjadi 
prioritas dan dominan. Sementara ada informasi 
yang sifatnya terbatas buat mahasiswa dan 
bahkan dosen. Kami melihat ini menjadi effort yang 
bagus untuk membantu para mahasiswa maupun 
dosen untuk memberikan pemahaman tentang 
perdagangan berjangka komoditi.

Yang agak sulit dipahami memang perdagangan 
berjangka ini agak unik dibandingkan dengan 
perdagangan di bursa efek. Perbedaannya sangat 
teknis dan ini yang kadang membuat para mahasiswa 
dan dosen lebih memahami perdagangan di bursa 
efek. Jadi ketika kita memberikan literasi tentang 
perdagangan berjangka mereka agak sedikit 
kesulitan membedakan. Nah di sini sebetulnya 
menjadi tugas Aspebtindo untuk memberikan 
konten yang lebih mudah dimengerti dengan cara 
belajar sendiri.

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 0 BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 3 02 6 2 7

W A W A N C A R A



A da sebuah tulisan menarik tentang tanya jawab 
investasi di media milik Bursa Berjangka ICDX 

tentang investasi berjangka. Tulisan itu bentuknya tanya 
jawab, artinya ada orang yang bertanya dan ada yang 
menjawab.

Pertanyaannya adalah apakah Anda tertarik jika ada 
teman yang menawarkan investasi dengan keuntungan 
4 persen setiap bulannya? Nilai keuntungan 4% setiap 
bulan cukup menggiurkan karena “sang investor” tidak 
melakukan apa-apa, alias ia mendapatkan passive 
income sambil ongkang-ongkang kaki. Tapi benarkah 
demikian?

Seyogyanya kita harus benar-benar waspada dan 
harus curiga dengan penawaran semacam ini. Sebab 
keuntungan 4 persen per bulan cukup besar untuk 
seseorang yang tidak melakukan effort apapun. Ada 
dua kemungkinan tentang hal ini. Pertama, teman yang 
berencana untuk memberi 4% dari modal yang Anda 
tanamkan itu berharap bahwa dengan diberi keuntungan 
yang asyik itu Anda menjadi bersemangat dan mengajak 
rekan lainnya untuk turut serta dalam investasi yang 
telah Anda ikuti. Dengan begitu teman Anda bisa 
menggaet invesor lainnya melalui pengaruh Anda. Lalu, 
ketika dia telah mengumpulkan cukup banyak uang dari 
para investor, maka “blush” dia tiba-tiba menghilang 
dan tidak bisa dilacak lagi. Ini yang kerapkali disebut 
sebagai skema Ponzi. 

Kemungkinan kedua, dia bermaksud menggunakan 
uang Anda untuk mengambil risiko tinggi dengan 
memutarkan lagi modal dari Anda tersebut. Jika ternyata 
menguntungkan, dia tidak akan bermasalah untuk 
membayar Anda 4% per bulan sebagaimana dijanjikan. 
Tapi jika kemudian dia merugi, maka yang jebol adalah 
kantong Anda. 

J agung adalah komoditi multipurpose karena banyak 
produk turunan olahannya. Pada masa kini, jagung 

juga sudah menjadi komponen penting dalam pakan 
ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber 
pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai 
produk turunan hasil jagung pun menjadi bahan baku 
berbagai produk industri, baik itu farmasi, kosmetika, 
bahkan kimia.

Besarnya potensi permintaan dunia sekaligus 
meningkatnya suplai dan harga maka agribisnis jagung 
sangat berpeluang untuk berkembang. Jagung asal 
Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik. Tak heran 
permintaan ekspor jagung dari pasar global semakin 
meningkat. Sampai tahun 2020 lalu, Indonesia sudah 
melakukan ekspor jagung ke beberapa negara, di 
antaranya Filipina dan Korea Selatan.

Sejumlah daerah tercatat dengan produksi jagung 
tertinggi antara lain Jawa Timur, dengan luas panen 
11,9 juta hektar menghasilkan 5,37 juta ton jagung. 
Selanjutnya Jawa Tengah dengan luas panen 614,3 
ribu hektar menghasilkan 3,18 juta ton jagung. 
Kemudian Lampung dengan luas panen 474,9 ribu 
hektar menghasilkan 2,83 juta ton jagung. Pemerintah 
menargetkan produksi jagung nasional tahun ini 
mencapai 22,5 juta ton. 

Namun Ketua Dewan Jagung Nasional, Tony J Kristianto 
memperkirakan realisasi produksi jagung pipilan kering 
tahun ini sama seperti tahun lalu yakni di kisaran 11-12 
juta ton. Harga jagung pipil kering kadar air 15 persen di 
tingkat petani saat ini berkisar Rp 5.000 per kg, jauh di 
atas harga acuan pemerintah Rp 3.150 per kg. 

Adapun di tingkat konsumen atau pengguna jagung 
untuk pakan ternak, harga jagung sudah tembus di atas 
Rp 5.500 per kg. Hal itu berdampak pada tingginya 
harga pakan ternak unggas.

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Pangan Kemenko 
Perekonomian, Muhammad Saifulloh, jika dibandingkan, 
harga jagung tingkat petani dan internasional, maka 
Indonesia lebih tinggi daripada Amerika Serikat (AS), 
Argentina, dan Brasil per Maret 2021. 

Penyebab mahalnya harga jagung di Indonesia 
lantaran penanaman jagung tergantung musim, dengan 
penanaman terbesar adalah ketika musim hujan. Selain 
itu, rantai pasar jagung juga masih panjang, dan harga 
pasar lebih banyak ditentukan oleh peran pedagang 
pengumpul. Kebutuhan jagung per bulan relatif sama, 
sehingga harga turun ketika pasokan berlebih dan harga 
naik ketika pasokan berkurang.

Disayangkan, saat ini belum ada mekanisme cadangan 
jagung pemerintah sehingga rawan permasalahan 
muncul di tingkat petani ketika harga jatuh, dan di 
tingkat pengguna terutama peternak layer ketika harga 
jagung naik.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan selalu mendorong 
pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai 
sentra jagung di seluruh Indonesia agar makin 
berkembang.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, 
dirinya beserta Menteri Perdagangan dan Kepala 
Bappebti, tidak akan bosan-bosannya menawarkan 
kepada para petani untuk memanfaatkan yang namanya 
SRG karena itu banyak manfaatnya.

“SRG bermanfaat, pertama, petani bisa menyimpan 
komoditinya saat panen raya dan melakukan tunda 
jual untuk memperoleh harga yang lebih tinggi serta 
menghindari jeratan tengkulak,” kata Jerry.

Lalu, bagaimana dengan bisnis investasi berjangka 
yang menjanjikan keuntungan tinggi? Ya bisa saja 
suatu bisnis termasuk investasi dalam perdagangan 
berjangka memperoleh keuntungan besar, bahkan di 
atas 4 persen. Tetapi “keuntungan pasti 4 persen per 
bulan” adalah bualan dan omong kosong belaka. Sekali 
dua kali mungkin bisa terpenuhi keuntungan itu. Tapi 
tidak ada jaminan dalam jangka panjang. Sebab, bisnis 
berjangka sifatnya dinamis. Fluktuasinya terbilang tinggi. 
Sehingga janji memberikan keuntungan besar semisal 4 
persen sebagai keuntungan tetap setiap bulan sangat 
tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu hati-hati dengan janji semacam itu. Termasuk 
jika ada iming-iming bisnisnya menggunakan robot 
trading sehinga Anda tidak perlu pusing dalam 
mengambil keputusan transaksi bisnis. Tetaplah 
berinvestasilah dengan bijak.

Mesti dipahami tidak ada bisnis yang tiba-tiba menjadi 
besar. Ingat hukum alam, sesuatu yang mendadak 
mekar, ia akan mudah kuncup. Sesuatu yang dengan 
cepat dipaksa menjadi hebat sebentar saja akan 
jatuh tengkurap. Maka akan lebih bijak memilih bisnis, 
termasuk dalam investasi perdagangan berjangka, 
pilihlah bisnis yang terukur. Dengan demikian kita pun 
akan lebih mudah mengukur risiko yang mungkin bisa 
menimpa kita. 

Kembali pada tawaran 4% keuntungan tetap setiap 
bulan, sebaiknya hati-hati dengan janji semacam itu. 
Termasuk jika ada iming-iming bisnisnya menggunakan 
robot trading sehingga Anda tidak perlu pusing dalam 
mengambil keputusan transaksi bisnis, dan tinggal 
menikmati hasil kerja robot. Selamat berbisnis, tetaplah 
berinvestasilah dengan bijak.

Menghadapi 
Godaan Untung 4% 
Keuntungan Tetap

Jagung Yang 
Harganya di 
Atas Harga 
Acuan

Ibrahim Ajie Wartawan Pemerhat i 
Perdagangan Ber jangka
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Aturan Gudang 
CAS Penyimpan 
Komoditi 
Pertanian

B anyak komoditi pertanian yang memerlukan 
perlakuan khusus agar bisa tahan lama dan tidak 

mudah busuk. Untuk itu diperlukan gudang yang sifatnya 
khusus yakni gudang dengan pendingin yang suhu dan 
kelembabannya bisa diatur sesuai dengan karakteristik 
komoditi yang disimpan. Komoditi bawang merah atau 
ayam karkas, misalnya, memerlukan gudang khusus 
CAS (Controlled Atmosphere Storage) agar bisa tahan 
lama dan bisa dijadikan agunan dalam Sistem Resi 
Gudang (SRG).

Untuk itu Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti 
nomor 2 Tahun 2021 tentang persyaratan teknis 
gudang CAS  dalam Sistem Resi Gudang. Peraturan ini 
diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan Gudang   dalam   
Sistem Resi Gudang  yang  sesuai  dengan  karakteristik  
barang yang memiliki sifat mudah rusak dan tidak  tahan  
lama. Di dalam peraturan yang ditetapkan tanggal 15 
Februari 2021 ini dijelaskan rincian persyaratan teknis 
yang harus dimiliki oleh gudang tertutup dengan  
teknologi CAS tersebut. 

CAS (Controlled Atmosphere Storage) adalah metode 
penyimpanan hasil produk hasil pertanian di dalam 
ruang tertutup di mana kandungan oksigen, karbon 
dioksida, nitrogen, ethylene, serta suhu dan kelembaban 
ruang penyimpanan dapat diatur atau dikendalikan. 
Komoditi  pertanian dimaksud mencakup  hasil  budidaya  
tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura yang    
masuk dalam peraturan Menteri yang membidangi  
Perdagangan  sebagai  barang  yang dapat disimpan di 
gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang 
(SRG).

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui: 
http://bappebti.go.id/srg/sk_kep_kepala_bappebti/detail/8316

Gudang khusus dengan teknologi Controlled Atmosphere 
Storage (CAS) merupakan satu kesatuan bangunan  yang  
terdiri dari konstruksi sipil dan pekerjaan instalasi ruang 
penyimpanan yang terdiri dari panel-panel insulasi dan 
dirancang dengan desain khusus  sehingga dapat   mengontrol 
temperatur, kelembaban, dan komposisi kandungan udara.

Dalam peraturan ini dilampirkan juga syarat gudang CAS, 
yakni syarat lokasi, syarat teknis bangunan, klasifikasi 
gudang (terdiri dari kelas A,B,C). Dengan demikian para 
pelaku usaha atau pihak yang ingin berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan gudang SRG dengan gudang khusus CAS 
dapat memperoleh gambaran tentang kebutuhan teknis yang 
harus dipenuhi. 
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