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Dari Redaksi

Upaya yang dilakukan Bappebti ini kami angkat dalam rubrik Berita Utama edisi
bulan Juni ini. Sementara pada rubrik Berjangka, tim redaksi menyiapkan tulisan
tentang pentingnya lembaga kliring dalam transaksi aset kripto. Dengan hadirnya
lembaga kliring menjadikan transaksi aset kripto menjadi lebih aman. Pada rubrik
Regulasi dibagas tentang calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang harus
menjalani ujian dari Bappebti. Mereka yang tidak lulus ujian tidak diperkenankan
menjalankan fungsi sebagai wakil pialang berjangka.
Sedangkan pada rubrik Resi Gudang tim redaksi mengangkat inovasi yang
dilakukan pengelola SRG dalam mencari ceruk pasar untuk komoditi Sistem Resi
Gudang yang tidak hanya mengandalkan beras untuk pasar konvensional dalam
negeri, tapi juga untuk pasar ekspor.
Selain liputan dan tulisan di atas tak lupa kami sajikan pula perkembangan
di bidang perdagangan dalam rubrik Aktualita dan juga kegiatan Bappebti/
Kemendag dalam rubrik Agenda Foto, English Corner, dan sebagainya.
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
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WAWANCARA

PROFIL KOMODITI

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, banyak keluhan dari masyarakat
tentang robot trading, aset kripto, pialang ilegal dan banyak lagi informasi yang
disampaikan oleh masyarakat yang kita dapatkan dari media, terutama media
sosial. Bahkan keluhan mereka juga sampai ke anggota DPR. Bappebti melihat
hal ini harus segera ditangani. Untuk Bappebti membentuk call center yang
dinamakan Lini Bappepti, singkatan dari Layanan Informasi Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka sebuah ruangan khusus dengan
petugas khusus kemudian disediakan untuk menampung segala keluhan dan
berbagai pertanyaan dari masyarakat. Tak hanya informasi mengenai kripto, robot
trading dalam perdagangan berjangka, tapi juga tentang Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang Komoditi yang menjadi tugas Bappebti bisa ditanyakan
langsung oleh masyarakat. Langkah cepat pembentukan Lini Bappebti ini
dilakukan untuk segera bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang makin banyak
terlibat dalam transaksi terutama di bidang perdagangan berjangka komoditi.
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Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Bappebti Kemendag
@InfoBappebti
@Bappebti

SMS Center BAPPEBTI
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Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id
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ering telepon berbunyi. Seorang anak muda segera
mengangkatnya. Dengan sopan ia menjawab
telepon dan mendengarkan keluhan dari seorang
bapak di seberang sana yang merasa dirugikan dalam
transaksi kripto yang sudah terjadi. Begitulah suasana
ruang pengaduan atau Call Center Bappebti di lantai 2
Gedung Bappebti di Jalan Kramat Raya no. 172, Jakarta
Pusat, yang sejak akhir Juni 2022 lalu terasa menjadi
lebih hidup. Setiap hari sebanyak 4 orang petugas siap
siaga menerima pengaduan ataupun pertanyaan dari
nasabah dan masyarakat umum yang ingin mengetahui
lebih banyak informasi tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK), Pasar Lelang Komoditi (PLK) ataupun
Sistem Resi Gudang (SRG). Mereka siap menerima
pengaduan mulai pukul 09.00 hingga 16.00, mulai
Senin sampai Jumat, kecuali hari Sabtu dan Minggu,
libur.

LINI Bappebti
Respon
Cepat
Keluhan
Masyarakat
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Bulan Juni 2022 Bappebti mengukuhkan
pengaktifan Ruang Call Center dinamakan
LINI Bappebti, yang berada di lantai 2 Gedung
Bappebti di Jalan Kramat Raya. Mereka
yang ingin bertanya ataupun mengadukan
masalah terkait dengan kegiatan yang mereka
dalam perdagangan berjangka, sistem resi
gudang maupun pasar lelang komoditas, bisa
membuat janji melalui saluran LINI Bappebti
untuk dapat berkonsultasi secara langsung
di kantor Bappebti. Inilah sebuah terobosan
yang dilakukan Bappebti yang diwujudkan
hanya sekitar dua minggu sejak Rapat Dengar
Pendapat dengan DPR RI sebagai jawaban
atas janji yang dikemukakan Kepala Bappebti
mengenai banyaknya keluhan masyarakat
mengenai perdagangan berjangka, terutama
dari transaksi aset kripto.

Seluruhnya ada 13 orang pegawai yang bertugas
secara bergantian memberikan layanan di ruang Call
Center ini. Mereka sebelumnya memperoleh pelatihan
khusus tentang tugas dan fungsi Bappebti serta
bagaimana menjawab pertanyaan dari telepon yang
masuk. “Dalam seminggu ini sudah 48 pengaduan yang
masuk. Mereka ingin mengecek legalitas perusahaan.
Ada juga yang menanyakan bagaimana mendapatkan
izin dari Bappebti, dan juga pengaduan masyarakat
yang merasa dirugikan dari transaksi perdagangan
yang sudah mereka lakukan,” ujar Operator LINI yang
saat itu bertugas bersama tiga rekannya yang lain.
Call Center atau pusat pengaduan Bappebti diresmikan
Kamis (23/6) oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry
Sambuaga. Call Center ini dibentuk dalam tempo
cepat, hanya sekitar dua minggu setelah dengar
pendapat dengan DPR RI yang memberi masukan agar
Bappebti mengambil langkah cepat menampung banyak
pengaduan dari masyarakat yang ketika itu banyak
mengeluhkan masalah robot trading dalam transaksi
perdagangan berjangka komoditi.

Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Perdagangan

Pusat Pengaduan (Call Center) ini dinamakan LINI
Bappebti singkatan dari Layanan Informasi Badan
Pengawas Perdagangan Komoditi). “LINI Bappebti
mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terhadap
informasi, serta menerima pengaduan terkait PBK, SRG,
dan PLK. Kami berharap ini menjadi solusi berbagai
pihak dan pemangku kepentingan yang membutuhkan
informasi terkait dengan Bappebti, sebab aksesnya
cukup mudah hanya melalui sambungan telepon,” ujar
Wamendag Jerry Sambuaga saat melakukan peresmian.
Layanan “Pusat Bantuan LINI Bappebti” menyediakan
empat saluran telepon dengan nomor 021-2301665,
021-2301654, 021-2301645, dan 021-2301663.
Atau bisa juga melalui nomor WA 0811-1109-901.
Wamendag
menjelaskan
perkembangan
dunia
usaha terutama di bidang PBK (Perdagangan
Berjangka Komoditi), baik itu pertumbuhan transaksi,
perkembangan komoditas yang diperdagangkan,
sampai dengan pertumbuhan pelanggan/nasabah yang
sangat pesat menuntut adanya pelayanan informasi
yang lebih cepat dan mudah. Berdasarkan catatan
Bappebti sampai Mei 2022 jumlah pelanggan yang
terdaftar untuk perdagangan fisik aset kripto mencapai
14,1 juta pelanggan. “Jumlah yang luar biasa banyak
ini tentunya memerlukan saluran komunikasi dua arah
yang dapat menjadi sarana tepat bagi masyarakat untuk
berkonsultasi langsung dengan Bappebti. Komunikasi
yang baik antara Bappebti dengan masyarakat juga
bertujuan agar pembinaan yang dilakukan lebih efektif.
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Plt. Kepala Bappebti
Selain penyediaan informasi, sarana Call Center juga
diharapkan dapat menampung masukan, kritik, dan
saran yang membangun dari masyarakat baik yang
terlibat langsung dalam industri PBK, SRG, dan
PLK maupun masyarakat lain yang peduli dengan
perkembangan industri ini,” tambah Wamendag.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko
menyatakan Call Center yang disebut “Pusat Bantuan
LINI Bappebti” ini merupakan bentuk tanggung
jawab Bappebti menyediakan sarana pengaduan
dan permohonan informasi bagi masyarakat. Hal ini
juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar
pendapat yang dilakukan dengan Komisi VI DPR RI
pada 25 Mei 2022 lalu, yaitu Bappebti agar segera
menyediakan layanan pusat bantuan bagi masyarakat,
khususnya untuk mengakomodasi para korban praktik
perdagangan menggunakan robot trading dan PBK
pada umumnya. “LINI Bappebti merupakan perluasan
layanan Bappebti yang sebelumnya merupakan saluran
pengaduan nasabah pialang berjangka komoditi,” kata
Plt Kepala Bappebti.
Sebelumnya saluran pengaduan untuk nasabah
perusahaan berjangka yang mendapat izin dari Bappebti
bisa disampaikan secara daring melalui situs https://
pengaduan.bappebti.go.id. Sejak 2015 Bappebti juga
telah menyediakan layanan informasi untuk masyarakat,
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Masyarakat atau nasabah yang mengadukan
permasalahannya melalui saluran “Pusat Bantuan
LINI Bappebti” ditampung oleh pegawai Bappebti.
Jika masalah yang ditanyakan atau diadukan relatif
sederhana, bisa langsung dijawab oleh pegawai
yang bertugas saat itu juga. Tetapi jika masalahnya
memerlukan konfirmasi atau penjelasan lebih detail,
petugas mencatat dan meneruskannya kepada biro
yang khusus menangani masalah yang ditanyakan di
Bappebti. Seperti diungkapkan oleh Operator LINI, para
penelepon kebanyakan mengadukan masalah transaksi
perdagangan berjangka, terutama tentang kripto yang
memang sedang menjadi tren dalam beberapa waktu
belakangan ini.
Kebanyakan pengaduan yang diterima terkait kerugian
yang dialami nasabah dalam bertransaksi. Mereka
mengadu karena merasa duitnya hilang. “Ada pengadu
yang mengaku duitnya hilang Rp125 juta. Ada juga
yang bilang harta warisannya habis karena ikut transaksi
kripto,” ujar Operator. “Mereka yang menelepon berasal
dari berbagai daerah, mulai Kalimantan, Bandung,
Jakarta, Makassar, bahkan ada juga dari Singapura,”
tambahnya.

Operator mengungkapkan selain melalui telepon,
masyarakat juga datang langsung ke Bappebti. Tapi
untuk itu harus membuat perjanjian terlebih dahulu.
“Yang datang ke sini harus janjian lebih dahulu,
agar tidak terjadi penumpukan nasabah. Juga untuk
menghindari terjadinya emosi dari masyarakat,” ujar
Operator. Maklum, karena kurangnya pemahaman
masyarakat sebagian mereka menjadi emosional dan
sangat mungkin petugas Call Center Bappebti bisa
menjadi sasaran kemarahan.

Didid Noordiatmoko selaku Plt. Kepala Bappebti
mengungkapkan terima kasih atas kunjungan dan
masukan yang disampaikan Ombudsman. Didid juga
meminta Ombudsman untuk turut menyerukan kepada
masyarakat agar melakukan investasi pada lembaga
yang legal. “Saat ini banyak perusahaan investasi ilegal
yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, sehingga
meresahkan masyarakat. Kami sudah bekerjasama
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers. Kami
harap Ombudsman juga dapat membantu kami dalam
mengedukasi masyarakat untuk melakukan investasi
yang legal,” ujar Didid.
Yeka menyambut baik permintaan Didid, terutama dalam
pengoptimalan strategi komunikasi kepada masyarakat
dalam rangka mewujudkan cerdas berinvestasi. “Mari
kita bersinergi dalam mengedukasi masyarakat agar
informasi terkait tata cara investasi yang baik dapat
tersampaikan secara efektif dan efisien,” kata Yeka.

Yeka Hendra Fatika
Anggota Ombudsman
Langkah cepat Bappebti membentuk Call Center LINI
Bappebti mendapat apresiasi banyak pihak, tidak hanya
dari kalangan pelaku perdagangan berjangka dan DPR,
namun juga dari Ombudsman. Anggota Ombudsman
Yeka Hendra Fatika yang berkunjung meninjau
layanan LINI Bappebti, Kamis (30/6), memuji reaksi
cepat tanggap yang dilakukan oleh jajaran Bappebti.
Kedatangan Yeka Fatika juga untuk mengkonfirmasi
pengaduan terkait dengan Bappebti yang masuk ke
Ombudsman.

Foto: Bagi an KI P

Didid Noordiatmoko

antara lain SMS dan Whatsapp Center di nomor 0811
1109 901, disusul adanya Sistem Resi Gudang Mobile,
Ujian Profesi, Info Komoditas, Pengaduan Online,
Perijinan Online di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi. Didid menambahkan, untuk penyampaian
informasi yang lebih luas dan lengkap, masyarakat
juga dapat menyampaikannya melalui e-mail humas.
bappebti@kemendag.go.id. Jadi sebenarnya Call
Center saat ini bukan sesuatu yang baru sama sekali,
namun pemanfaatannya lebih dioptimalkan sesuai
tuntutan perkembangan.
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Selesaikan
Perselisihan, Lebih
Cepat Lebih Baik
Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan
bisnis yang kompleks yang melibatkan banyak pihak.
LINI Bappebti dibentuk sebagai quick response atau
langkah cepat tanggap Bappebti melihat banyaknya
keluhan masyarakat. Diharapkan dengan adanya call
center ini masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
di bidang perdagangan berjangka yang menjadi tugas
pengawasan oleh Bappebti bisa cepat tertangani.
Sebagaimana diketahui, bisnis dalam PBK (Perdagangan
Berjangka Komoditi) bersifat high risk high return.
Bisnis ini bisa cepat menghasilkan keuntungan tapi
juga sangat tinggi risikonya, di mana modal yang dimiliki
nasabah bisa amblas dalam waktu singkat. Walau
sudah sering diinformasikan dan disosialisasikan,
pada kenyataannya tetap saja banyak masyarakat
yang kurang memperhatikan seluk beluk perdagangan
berjangka. Banyak di antaranya mengaku mengalami
kerugian besar, namun hanya sedikit saja yang mengaku
mendapatkan keuntungan besar.
Demi menjaga keberlangsungan perdagangan berjangka
yang lebih sehat, Bappebti terus melakukan perbaikan
peraturan-peraturan guna melindungi masyarakat
terhadap kemungkinan terjadinya praktik-praktik
perdagangan yang merugikan. Bentuk perlindungan
kepada masyarakat di antaranya dilakukan melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat dan
terjangkau, yakni melalui mediasi dan arbitrase.
Peraturan Bappebti nomor 4 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Pasal
2 menyebutkan Penyelesaian perselisihan Nasabah
dilakukan secara tepat, cepat, tertib, dan terciptanya
rasa keadilan bagi Nasabah dan Pialang Berjangka
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi.
Dalam Pasal 3 dikatakan Penyelesaian perselisihan
Nasabah dilakukan secara berjenjang, yakni melalui
8
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Pialang Berjangka, kemudian melalui Bursa Berjangka,
baru setelah itu melalui Bappebti. Ditegaskan dalam
Pasal 4 bahwa Nasabah berhak memanfaatkan sarana
penyelesaian perselisihan dan mendapatkan pelayanan
Pengaduan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam peraturan tersebut.
Pasal 8 (ayat 1) menyatakan setiap perselisihan wajib
diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Pialang
Berjangka. Pialang Berjangka wajib menyelesaikan
pengaduan nasabah dalam waktu 21 hari kerja. Dalam
hal penanganan pengaduan menghasilkan kesepakatan
perdamaian, maka kesepakatan perdamaian dimaksud
bersifat final dan mengikat.
Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan
perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang
sudah terjadi batal demi hukum dengan mengecualikan
Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam
perjanjian timbal balik ketika salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibanya atau wanprestasi. Sementara
Pasal 1267 memberikan pilihan kepada pihak yang
tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih 4
kemungkinan tuntutan, yaitu (1) Pemenuhan perjanjian;
(2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
(3) Pembatalan perjanjian; (4) Pembatalan perjanjian
disertai ganti kerugian.
Dalam hal pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan
perdamaian sebagaimana dimaksud adalah Nasabah,
maka Nasabah tidak dapat mengajukan pengaduannya
kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Bappebti ini. Sedangkan jika Pihak yang tidak
melaksanakan kesepakatan perdamaian adalah
Pialang Berjangka maka pengaduan diproses ke tahap
berikutnya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan bahwa dalam
melakukan penanganan pengaduan, Bursa Berjangka
wajib menyediakan sarana penyelesaian perselisihan
melalui Mediasi yang dilakukan oleh mediator. Tentunya,
mediator yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi, selain
pengetahuan yang cukup tentang peraturan perdagangan
berjangka, juga tidak mempunyai kepentingan dengan
pihak yang dimediasikan sehingga tidak terjadi conflict
of interest. Penyelesaian perselisihan Nasabah dengan
cara mediasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung
setelah proses penyelesaian perselisihan pada Pialang
Berjangka berakhir.
Selain melalui jalur musyawarah atau mediasi, pilihan
lain yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa
Perdagangan Berjangka adalah melalui jalur arbitrase.
Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara dalam Perdagangan Berjangka adalah
Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka (BAKTI),
suatu lembaga mandiri dan independen yang dapat
memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Di BAKTI nasabah
bisa memilih proses penyelesaian melalui proses

reguler atau melalui CDD Sederhana. Perbedaannya,
pada sidang reguler BAKTI dapat menggunakan sidang
Majelis Arbitrase dengan 3 orang Arbiter, sementara
pada CDD Sederhana BAKTI hanya dapat menggunakan
sidang dengan Arbiter tunggal. Selanjutnya, putusan
yang dilakukan BAKTI bersifat final dan mengikat.
Selain melalui mediasi dan arbitrase BAKTI, seorang
nasabah bisa juga memilih langkah penyelesaiannya
melalui pengadilan. Namun jalur ini tidak banyak pihak
yang memanfaatkannya, karena selain biayanya mahal,
juga penyelesaiannya memakan waktu yang lama.
Sedangkan melalui BAKTI masalah sengketa dalam
perdagangan berjangka komoditi bisa diselesaikan lebih
cepat, yaitu sekitar satu bulan.
Demikian upaya yang dilakukan pemerintah melalui
Bappebti Kementerian Perdagangan untuk bisa
mendorong pertumbuhan perdagangan berjangka
komoditi di satu sisi, serta memberikan perlindungan
dan kenyamanan bagi nasabah yang melakukan
transaksi dalam bisnis ini. Perbaikan dan penyesuaian
terus dilakukan oleh Bappebti agar bidang perdagangan
berjangka komoditi ini memberikan manfaat kepada
berbagai pihak yang terlibat.
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RESI GUDANG

Mencari Ceruk Pasar
Memanfaatkan
Komoditi Sistem
Resi Gudang
M

embaca tulisan tentang petani melakukan ekspor
selalu saja membuat girang hati dan menumbuhkan
semangat kepercayaan diri bahwa petani Indonesia
“bisa”. Apalagi yang diekspor merupakan hasil upaya
inovasi baru. Inilah yang dilakukan para petani di
Wonogiri, Jawa Tengah. Melalui Badan Usaha Milik
Petani (BUMP) PT Pengayom Tani Sejagad mereka
telah melakukan ekspor beras organik hasil budi daya
petani Wonogiri ke lima negara, yakni Amerika Serikat,
Perancis, Italia, Singapura, dan Malaysia. Ceruk-ceruk
pasar ekspor terus dilakukan untuk mencari market dari
komoditi yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang
(SRG) ini, mengingat pasar terus mengalami perubahan
mengikuti perkembangan masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2019 itu menjual
beras dengan merk Sunria. Manajer Operasional PT
Pengayom Tani Sejagad, Mahmudsyah, menyatakan
pihaknya mengekspor lebih kurang 40 ton beras per
bulan. Beras yang dikirim adalah beras merah, hitam,
dan menthik wangi. Namun karena kondisi pandemi
Covid-19 ketika itu ekspor beras organiknya berkurang
hingga 20 ton per bulan. “Kondisi tersebut terjadi
hingga beberapa bulan awal 2021 ini, disebabkan
kendala di teknis pengiriman yang menggunakan kapal,
dimana harus antre terlebih dahulu karena terdampak
pemberlakuan protokol khusus pada masa pandemi
Covid-19,” kata Mahmud dalam sebuah wawancara
dengan media.
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Mahmud menambahkan semua pengiriman
beras organik yang diekspor harus memenuhi
kualifikasi yang disyaratkan pasar internasional,
terutama sertifikasi dari lembaga sertifikasi organik
independen internasional. PT Pengayom Tani
Sejagad sendiri telah memiliki sertifikat Ecocert,
satu lembaga sertifikasi organik Perancis sejak
2019. Sertifikasi itu diperbarui setiap tahunnya
melalui audit ketat, bukan berdasar produk atau
product claim, tetapi berdasar proses produksi
padi. “Prosedur yang harus dipenuhi pun juga
sangat ketat, dari penanaman, pemupukan, panen,
hingga setelah panen. Pupuk yang digunakan juga
harus murni organik dan kadar air gabah juga harus
sesuai ketentuan,” tambah Mahmud.
Selain itu menurutnya, lokasi lahan, luas lahan,
waktu penanaman, waktu pemupukan, varietas
padi, waktu panen, identitas petani, dan detail
data lainnya semuanya tercatat secara sistematis.
Produk dari petani pun bisa ditelusuri. Apabila
ditemukan beras yang tidak memenuhi kualifikasi,
maka perusahaan bisa menelusuri beras tersebut
berasal dari lahan mana, milik siapa, bagaimana
pemupukannya, dan sebagainya. Dengan demikian
syarat yang dikenakan memang ketat.
Saat ini PT Pengayom Tani Sejagad bermitra
dengan lebih dari 700 orang petani padi organik

dan membina lebih dari 1.500 orang petani. Para
petani binaan tergabung dalam Perkumpulan Pertanian
Organik Wana Agung Wonogiri. Petani beras organik
tersebut menggarap 275 hektare sawah yang sudah
tersertifikasi. Adapun lahannya berlokasi di beberapa
kecamatan, meliputi Kecamatan Girimarto, Kecamatan
Jatipurno, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Sidoharjo,
Kecamatan Jatiroto, dan Kecamatan Slogohimo.
Manajer Lapangan PT Pengayom Tani Sejagad,
Harjanto, mengatakan pembinaan dan pendampingan
petani dilaksanakan secara berkelanjutan. Petugas
pendamping lapangan setiap hari menemui para
petani, sehingga apabila petani menghadapi kendala
dapat langsung diatasi. Pihaknya juga terus memberi
pemahaman tentang semua hal pertanian organik,
seperti pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik
buatan sendiri berbentuk cair maupun padat, dan alokasi
pupuk yang diterapkan pada benih padi yang ditanam.

mampu menjawab tantangan petani muda. Petani
muda yang dimaksud adalah petani yang meneruskan
usaha orang tuanya yang tidak lagi bertani akibat usia
tua. “Mereka ini adalah petani milenial, petani yang
sudah menggunakan HP sebagai alat komunikasi dan
pencarian informasinya. Di sisi lain lahan yang mereka
garap makin sempit, karena sawah dari orangtuanya
sudah dipecah waris dengan anggota keluarganya
yang lain. Ini adalah tantangan baru buat kita sebagai
pengelola SRG,” kata Nana Sukatna.
Dengan makin sempitnya lahan yang digarap maka
komoditas yang diproduksi harus punya nilai jual yang
tinggi agar tetap mempunyai nilai ekonomi. Sistem
Resi Gudang menurutnya juga harus mengantisipasi
terjadinya pergeseran ini, supaya tetap memberi manfaat
yang besar kepada para petani.

Apa yang dilakukan oleh PT Pengayom Tani Sejagad
merupakan langkah inovasi yang mesti dilakukan agar
para petani bisa tetap survive. Sementara di sisi lain
para pengelola Sistem Resi Gudang juga harus selalu
update terhadap perkembangan dan tuntutan pasar.
Seperti diungkapkan oleh Nana Sukatna, Manajer
Gudang SRG Koperasi Niaga Mukti, Cianjur, Jawa Barat,
yang juga memproduksi beras organik, mengungkapkan
bahwa dia dan pengurus lainnya sekarang harus
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PASAR BERJANGKA

Melalui Lembaga
Kliring Transaksi
Aset Kripto Menjadi
Lebih Aman
B

adan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka
Komodoti (Bappebti) Kemendag tahun lalu telah
menerbitkan peraturan tentang perdagangan aset
kripto. Dalam peraturan nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik
Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka Pasal 9
menyebutkan proses pengkliringan dan penyelesaian
transaksi dalam perdagangan aset kripto hanya dapat
dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah
memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
Terkait dengan kliring tersebut, di antara calon pedagang
aset kripto, yakni Indodax, baru-baru ini menyatakan
telah menjalin kerjasama dengan PT Kliring Berjangka
Indonesia (KBI). KBI merupakan lembaga kliring yang
bermitra di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau kerap
disebut sebagai JFX (Jakarta Futures Exchange) dalam
setiap transaksi perdagangan berjangka komoditas.
CEO Indodax, Oscar Darmawan, mengungkapkan
bahwa Indodax merupakan satu-satunya crypto
exchange atau pedagang aset kripto yang sudah
terdaftar di Bappebti dan bekerjasama dengan PT KBI.
Langkah kerjasama dengan KBI, katanya, dilakukan
untuk mempermudah, melindungi, dan meningkatkan
pelayanan serta kenyamanan kepada para member yang
akan bertransaksi aset kripto. “Dari awal Indodax berdiri,

12
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fokus kami selalu kepada transparansi, kredibilitas dan
kepuasan customer. Dengan bekerja sama kepada
lembaga kliring ini, setiap dana member yang hendak
masuk ke Indodax, akan melalui proses verifikasi dan
proses double check terlebih dahulu oleh PT KBI.
Dengan begitu, dana nasabah akan aman. Karena ada
penjamin, ini membedakan Indodax dengan crypto
exchange lainnya yang transaksi rupiahnya belum
terverifikasi,” ujar Oscar Darmawan.
Sementara itu Direktur Utama PT Kliring Berjangka
Indonesia Fajar Wibhiyadi menyatakan kerjasama ini
merupakan bagian dari upaya pengembangan serta
inovasi bisnis yang dilakukan oleh KBI. “Di tengah era
dunia yang terus berkembang dan berubah, tentunya
KBI harus mengadaptasi segala perubahan yang ada
dengan mengembangkan berbagai usaha baru. Ke
depan, sebagai korporasi KBI akan terus melakukan
inovasi serta mengembangkan bisnis baru lainnya”,
kata Fajar Wibhiyadi.
Fajar menyatakan sekarang KBI juga mulai melakukan
kliring atas transaksi aset kripto di Indonesia dan
Indodax menjadi perusahaan percontohan untuk
meningkatkan perlindungan terhadap konsumen aset
kripto. Proses pengecekan mencakup kesesuaian dana
pemilik aset kripto, catatan perpindahan dana pada
sistem pedagang fisik aset kripto, serta nominal yang
tercatat pada tempat penyimpanan aset kripto. PT KBI
sebagai lembaga kliring memiliki fungsi untuk menjamin
kesahihan setiap transaksi yang terjadi.
Oscar Darmawan menambahkan meskipun member
Indodax memiliki double proteksi, namun hal ini

tidak membuat biaya trading lebih mahal. Bahkan,
menurutnya, trading fee di Indodax tergolong murah.
Indodax, kata Oscar, adalah market crypto Indonesia
pertama dan satu-satunya yang saat ini memberlakukan
biaya pertukaran mulai dari 0 persen atau bebas biaya.
Selain itu Indodax juga menurunkan biaya penarikan
rupiah sebesar Rp 12.500 untuk nominal penarikan
sampai Rp100 juta. Biaya penarikan ini termasuk
biaya dari lembaga kliring dan bank sehingga hampir
dikatakan Indodax tidak memungut biaya penarikan.
“Kita memberikan trader biaya transaksi yang murah
dan tentunya juga aman,” kata Oscar.
Saat ini terdapat ratusan jenis aset kripto yang bisa
ditransaksikan. Namun hanya beberapa saja yang
populer di masyarakat. Aset kripto yang populer, seperti
Bitcoin harganya tergolong sangat mahal. Namun para
pedagang aset kripto kemudian memecahnya menjadi
aset-aset kecil yang harganya bisa terjangkau. Hal itu
tidak terlalu masalah karena semuanya dilakukan dalam
bentuk digital. Misalnya, Bitcoin yang nilainya ratusan
juta rupiah per koin tetapi transaksi di Indodax bisa
dibeli dengan harga mulai dari 10 ribu rupiah, tentunya
nilainya hanya menjadi seper-sekian koin. Dengan
harga yang terjangkau, walau nilainya seper-sekian
koin, membuat banyak masyarakat Indonesia lebih
tertarik untuk bertransaksi. Selain itu kemudahan lain
yang ditawarkan kepada member atau calon member
adalah bertransaksi aset kripto dengan menggunakan
mata uang rupiah. Dengan berbagai kemudahan dan
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pihak Indodax
yakin transaksi aset kripto akan menjadi lebih aktif dan
makin berkembang.
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AGENDA FOTO

Ujian CWPB
Angkatan Kedua
Tahun 2022

Kepala Bappebti menekankan bahwa Wakil Pialang
Berjangka tidak hanya sekedar profesi, tetapi memegang
peran yang sangat strategis dalam mengembangkan industri
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai ujung
tombak dalam menghadapi nasabah.

Foto: Bagian KIP

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko membuka
sekaligus memberikan arahan dalam acara Ujian Profesi
Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) Angkatan II Tahun
2022 yang diselenggarakan di Bandung. Ujian berlangsung
selama dua hari, 9-10 Juni 2022.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta
Karma Senjaya melaporkan jumlah peserta ujian yang berhak
untuk mengikuti Ujian CWPB sebanyak 140 orang dari jumlah
peserta yang mendaftar sebanyak 576 orang. Peserta ujian
berasal dari 40 (empat puluh) perusahaan Pialang Berjangka
dan perorangan.

14

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 238

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 238

15

AGENDA FOTO

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bersama
Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Didid Noordiatmoko serta Anggota Komisi VI
DPR RI Mufti Anam meresmikan Pusat Bantuan Layanan
Informasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (LINI Bappebti) yang berlangsung di Kantor
Bappebti, Jakarta, Kamis (23/6). Langkah ini merupakan
tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat dengan
Komisi VI DPR RI pada 25 Mei 2022, dimana Bappebti
diminta segera menyediakan layanan pusat bantuan bagi
masyarakat.

Tindak lanjut Keputusan Presiden (Keppres) tentang
Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024,
Kementerian Perdagangan mengadakan acara Serah
Terima Jabatan Menteri Perdagangan dari Muhammad
Lutfi kepada Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli
Hasan. Serah terima berlangsung di kantor Kemendag,
Jakarta, Rabu (15/6).

Bappebti Terima
Kunjungan Anggota
Ombudsman

Mutasi Kepala Biro
Pengawasan PBK-SRGPLK

Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menerima
kunjungan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika
di Kantor Bappebti, Jakarta, Kamis (30/6). Kunjungan
anggota Ombudsman RI ke Bappebti bertujuan untuk
melakukan koordinasi mengenai layanan informasi dan
progres penyelesaian pengaduan masyarakat.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyaksikan
sekaligus
memberikan
pengarahan
pada
acara
penandatangan sekaligus penyerahan memori serah terima
jabatan Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka
Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang Komoditas, Mardyana
Listyowati kepada Heryono Hadi Prasetyo. Kamis (30/6).

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyatakan
Bappebti akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
Bappebti juga membuat langkah-langkah preventif supaya
tidak muncul lagi hal yang sama. Kepada masyarakat
Bappebti juga ingin memastikan bahwa ketika akan
melakukan investasi, masyarakat memilih investasi pada
perusahaan yang legal dan sudah terdaftar di Bappebti.

Foto: Bagi an KI P

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala Bappebti dan tim
Ombudsman meninjau Layanan Informasi LINI Bappebti.
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Mendag baru Zulkifli menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Muhammad Lutfi atas dedikasi dan prestasinya
untuk bangsa Indonesia. Ia juga menyatakan banyak tugas
yang harus diselesaikan oleh Kemendag, karenanya ke
depan Kemendag harus membuat terobosan-terobosan
baru yang lebih baik lagi.
Turut hadir pada acara ini Wakil Menteri Perdagangan
Jerry Sambuaga dan para Pejabat Eselon I dan Eselon II
di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam arahannya Plt Kepala Bappebti menyampaikan
dengan adanya mutasi ini diharapkan dapat meningkatkan
kompetensi dan pengalaman kerja di berbagai unit di
Bappebti. Hadir dalam acara serah terima jabatan ini Kepala
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Aldison; Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya;
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan
Pasar Lelang Komoditas Widiastuti, Ahli Utama PBK dan
pegawai di lingkungan Bappebti.

Foto: Humas Kemendag

Wamendag
mengatakan
bahwa
LINI
Bappebti
mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terhadap
informasi, serta menerima pengaduan terkait PBK, SRG,
dan PLK. Layanan LINI Bappebti menyediakan empat
saluran telepon dengan nomor 021-2301665, 0212301654, 021-2301645, dan 021-2301663. Pusat
Bantuan LINI Bappebti beroperasi setiap hari kerja dari
hari Senin-Jumat dari pukul 09.00-16.00 WIB.

Foto: Bagian KIP

Serah Terima Jabatan
Menteri Perdagangan

Foto: Bagian KIP

Respon Cepat Bentuk
LINI Bappebti
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AKTUALITA

Wamendag Ingatkan
Mahasiswa Beberapa
Hal Dalam Berivestasi
Kripto
Wakil Menteri Perdagangan Jerry
Sambuaga mengemukakan masa
depan aset kripto di Indonesia
sangat potensial meningkat dan
berdampak positif pada perekonomian
nasional. Hal ini terlihat tidak hanya
dari meningkatnya jumlah investor
kripto dan nilai transaksinya, tapi
juga dari semakin bertambahnya
platform untuk investasi aset kripto.
Demikian dipaparkan Wakil Menteri
Perdagangan Jerry Sambuaga dalam
kuliah umum dengan tema “Peluang
dan Tantangan Investasi Crypto dalam
Ekosistem Investasi di Indonesia”
di Universitas Islam Nasional (UIN)
Mahmud Yunus Kabupaten Tanah
Datar, Sumatra Barat, Selasa (28/6).
Wamendag menjelaskan aset kripto
di Indonesia mengalami lonjakan luar
biasa. Tahun 2020 nilai transaksinya
mencapai Rp64,9 triliun. Satu tahun
kemudian, per Desember 2021,
angkanya melonjak sangat signifikan
menjadi Rp859,4 triliun. “Melihat
pesatnya perkembangan tersebut,
Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) telah
menyiapkan infrastruktur yang esensial,
seperti bursa kripto, lembaga kliring,
dan pengelola tempat penyimpanan
aset
kripto
(depository)
untuk
mendukung ekosistem perdagangan
fisik aset kripto Indonesia, khususnya
yang memberikan kepastian dan
kenyamanan bagi konsumen” jelas
Wamendag.
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Harga Referensi CPO
Naik, Kakao Turun
Kepada
para
mahasiswa
dan
akademisi
Wamendag
kembali
menegaskan bahwa kripto di Indonesia
adalah sebuah aset atau komoditas,
bukan merupakan alat pembayaran.
Alat pembayaran yang sah secara
peraturan adalah mata uang Rupiah.
Tentang tren investasi yang semakin
meluas di masyarakat, Wamendag
juga mengingatkan agar masyarakat
perlu memperhatikan beberapa hal
dalam melakukan investasi secara
aman. Pertama, sebelum memutuskan
untuk bertransaksi aset kripto, setiap
orang harus memastikan paham benar
apa itu aset kripto dan mekanisme
perdagangannya. Kedua, berinvestasi
melalui pedagang aset kripto yang
memiliki tanda daftar dari Bappebti.
Ketiga, menginvestasikan dana untuk
jenis aset kripto yang telah diatur
Bappebti. Di samping itu, calon
investor juga perlu memastikan dana
yang digunakan adalah dana lebih yang
dihasilkan secara legal dan bukan dana
yang digunakan kebutuhan sehari-hari.
“Investor harus mempelajari risiko yang
mungkin timbul dan perkembangan
harga aset kripto yang terjadi, karena
harganya yang fluktuatif. Selain itu,
investor harus pantang percaya
dengan janji-janji keuntungan tetap
atau keuntungan yang sangat tinggi,”
tegas Wamendag.

Wamendag menyatakan dengan makin
canggihnya teknologi dan keterbukanan
informasi, animo masyarakat untuk
memilih kripto sebagai salah satu aset
atau alternatif atas instrumen investasi
konvensional akan semakin tinggi di
waktu mendatang. Secara khusus
Wamendag menyampaikan bahwa
penting bagi para mahasiswa untuk
memahami aset kripto, baik dalam
rangka mengkaji maupun melengkapi
diri sebelum berinvestasi. “Demografi
investor kripto didominasi kelompok
usia 18–24 tahun, yaitu 32 persen;
kelompok 25– 30 tahun 30 persen; dan
kelompok 31–35 tahun 16 persen,”
ungkap Wamendag. Berdasarkan
kelompok profesi, persentasi karyawan
swasta mendominasi sebesar 28
persen, wiraswasta 23 persen, dan
pelajar/mahasiswa 18 persen. Pada
bulan Mei 2022 nasabah aset kripto
telah mencapai 14,1 juta orang.

Harga referensi produk crude
palm oil (CPO) untuk penetapan bea
keluar (BK) periode Juni 2022 adalah
USD1.700,12/MT. Harga referensi ini
meningkat sebesar USD42,72 atau
2,58 persen dari periode Mei 2022,
yaitu sebesar USD 1.657,39/MT.
“Saat ini harga referensi CPO telah
jauh melampaui threshold USD 750/
MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan
BK CPO sebesar USD 200/MT untuk
periode Juni 2022,” kata Plt. Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Veri
Anggrijono.
Sementara itu, harga referensi biji kakao
pada Juni 2022 sebesar USD2.520,13/
MT, turun 2,93 persen atau USD 76,05
dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar
USD2.596,18/MT. Hal ini berdampak
pada penurunan HPE biji kakao pada
Juni 2022 menjadi USD2.232/MT,
menurun 3,22 persen atau USD74,25
dari periode sebelumnya sebesar
USD2.307/MT.
Peningkatan harga referensi CPO
dipengaruhi
meningkatnya
harga
minyak nabati lainnya akibat gangguan
pasokan akibat konflik antara RusiaUkraina. Selain itu, diberlakukannya
kebijakan larangan sementara ekspor
kelapa sawit oleh Indonesia juga ikut
mempengaruhi peningkatan harga
CPO.
Penurunan harga referensi dan HPE
biji kakao dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain penurunan permintaan

sebesar 0,25 persen, walaupun
produktivitas di sentra kakao mengalami
peningkatan dan inflasi global serta
invasi Rusia terhadap Ukraina masih
berlangsung. Penurunan yang terjadi
ini tidak berdampak pada BK biji kakao,
yaitu tetap 5 persen.

Ethereum Turunkan
Biaya Transaksi Gas
Fee

dibayarkan kepada para penambang
Ethereum untuk memvalidasi transaksi
di jaringan. Ketika aktivitas market
Ethereum ramai karena transaksi jual
beli, otomatis jaringan pun akan padat.
Hal ini akan mempengaruhi biaya
transaksi nya yang juga akan ikut naik.
Ini pun berlaku sebaliknya. Jika aktivitas
market Ethereum tidak terlalu ramai,
biaya transaksi nya pun cenderung
akan ikut turun,” jelas Oscar dalam
keterangan pers, Jumat (3/6).

Platform
blockchain
Ethereum
mengalami penurunan gas fee menjadi
USD2,96 per transaksi. Biaya transaksi
ini mencapai titik terendah dalam 10
bulan lebih terakhir. Ini menjadi kabar
gembira bagi developer blockchain
di seluruh dunia mengingat Ethereum
adalah induk dari proyek blockchain.
Ethereum
menyediakan
jaringan
dan platform yang digunakan untuk
menciptakan proyek blockchain baru
seperti NFT dan metaverse.

Menanggapi fenomena penurunan gas
fee ini Oscar Darmawan melihatnya
dengan kacamata yang positif.
Menurutnya, hal ini akan berdampak
besar mengingat jaringan Ethereum
yang banyak dipakai oleh developer
ataupun investor karena memiliki
banyak utilitas. “Menurunnya gas fee
akan berdampak kepada banyaknya
developer kripto yang memanfaatkan
jaringan dan blockchain Ethereum.
Bukan hanya developer, penurunan
gas fee pun berpotensi menarik minat
para pengguna kripto yang membeli
token-token
yang
menggunakan
jaringan Ethereum,” kata Oscar.

Oscar Darmawan selaku CEO Indodax
mengatakan bahwa gas fee merupakan
komponen penting dari Ethereum yang
sering diperhatikan oleh para developer
dan staker untuk ekosistem DeFi. Bagi
pemula yang ingin belajar tentang
ekosistem blockchain, penting sekali
untuk mengetahui terlebih dahulu apa
itu gas fee. “Pada dasarnya, gas fee
merupakan biaya kompensasi yang

Oscar menambahkan penurunan gas
fee akan meningkatkan ekosistem
blockchain yang merupakan teknologi
masa depan yang saat ini sudah
ramai digandrungi, seperti penerbitan
decentralized applications (DApps),
smart-contract, NFT, Metaverse, dan
berbagai produk ekosistem blockchain
lain yang menggunakan jaringan
Ethereum.
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AKTUALITA

Tren Perdagangan
Indonesia Terus
Membaik
Kinerja perdagangan Indonesia
pada Mei 2022 menggembirakan
dengan kembali mencatatkan surplus
neraca perdagangan USD2,9 miliar.
Nilai ini meningkat dibandingkan Mei
2021 sebesar USD2,7 miliar. Surplus
terjadi karena neraca nonmigas
USD4,75 miliar dan defisit neraca
migas USD1,86 miliar.
Kabar menggembirakan ini melanjutkan
tren surplus selama 25 bulan berturutturut sejak Mei 2020. “Surplus neraca
perdagangan Indonesia Mei 2022
didorong surplus perdagangan dengan
beberapa negara mitra dagang. India
menyumbangkan surplus terbesar
senilai USD1,35 miliar, disusul
Amerika Serikat USD0,99 miliar, dan
FilipinaUSD 0,83 miliar,” ujar Menteri
Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta,
Jumat (17/6).
Secara kumulatif, neraca perdagangan
Indonesia masih mencatatkan surplus
USD19,79 miliar selama Januari-Mei
2022. Angka ini jauh lebih tinggi dari
periode yang sama tahun sebelumnya
yang mencatat surplus USD10,51
miliar. Surplus perdagangan JanuariMei 2022 ditopang surplus sektor
nonmigas USD 29,35 miliar dan defisit
sektor migas USD 9,56 miliar.
Mendag
menambahkan,
surplus
perdagangan yang tinggi akan
berdampak semakin positif bagi
Produk Domestik Bruto (PDB)
20
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Indonesia di triwulan II
dibandingkan dengan
neraca perdagangan
diperkirakan jauh lebih
Mendag.

2022. “Bila
tahun lalu,
tahun ini
baik,” tegas

Ekspor seluruh sektor pada Mei 2022
tercatat sebesar USD 21,51 miliar
atau tumbuh 27 persen dibanding Mei
2021 year-on-year (yoy). Ekspor migas
dan nonmigas sama-sama mengalami
pertumbuhan yang tinggi, masingmasing 54,49 persen (yoy) dan 25,34
persen (yoy). Nilai ekspor menguat
seiring peningkatan permintaan akibat
kekhawatiran pasokan dunia terganggu
pasca invasi Rusia ke Ukraina dan
peningkatan harga komoditas ekspor
unggulan dibanding Mei 2021.
Kualitas ekspor Indonesia juga
membaik. Hal ini terlihat dari semakin
membaiknya pertumbuhan ekspor
industri pengolahan sebesar 7,78
persen (yoy). Perbaikan ekspor ini
ditopang produk-produk yang bernilai
tambah tinggi, seperti kapal, perahu,
dan struktur terapung (HS 89); nikel
dan produknya (HS 75); serta bahan
kimia anorganik (HS 28). “Untuk
memacu ekspor bernilai tambah
tinggi, Kementerian Perdagangan
terus
berupaya
mengakselerasi
program transformasi perdagangan
yang berfokus pada peningkatan
ekspor nonkomoditas dan digitalisasi
perdagangan,” kata Mendag.

Ditambahkan,
dalam
mencermati
ketidakpastian
geopolitik
akibat
konflik Rusia-Ukraina, tekanan harga
komoditas pangan maupun energi
dan gangguan rantai pasok global,
Kementerian Perdagangan akan terus
berkoordinasi dengan kementerian/
lembaga pemerintahan (K/L) terkait.
“Langkah itu dilakukan guna menjaga
ketersediaan
pasokan
pangan
nasional dan stabilitas harga di dalam
negeri serta menjaga inflasi di tingkat
wajar,” pungkas Mendag.

Bimtek Pasar Lelang
Terpadu di NTB
Pemerintah terus menggalakkan
pasar lelang komoditas di berbagai
daerah. Pada Selasa (14/6) Dinas
Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara
Barat
(NTB)
menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Sistem Pasar Lelang
Terpadu (SPLT) bagi pelaku usaha dan
dinas terkait. Kegiatan dibuka oleh
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi
NTB Fathurrahman.
Sebanyak 30 peserta dari Kabupaten/
Kota se-NTB mengikuti program ini.
Mereka terdiri dari perwakilan OPD
terkait dan pelaku usaha perdagangan.
Faturrahman
menyampaikan
harapannya agar bimtek Sistem
Pasar Lelang Terpadu ini bisa
menambah pengetahuan dan skill
serta mempermudah akses pasar bagi
komoditas agro NTB. “Pelaksanaan
Bimtek Sistem Pasar Lelang Terpadu
ini diharapakan untuk memberikan
pembelajaran dan pemahaman untuk
proses lelang lebih cepat secara
online, dengan langsung bertransaksi

Sedikit Catatan
Pergerakan Harga
Aset Kripto Bulan Juni

antara pengusaha lokal dan buyer
di daerah lain, program ini tentunya
sangat membantu mencarikan akses
pasar bagi pelaku usaha lokal terutama
untuk komoditas agro yang ada di
NTB,” ujar Faturrahman.
Narasumber
yang
memberika
penjelasan dan bimbingan pada
kesempatan ini Himawan Purwadi,
Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro
Pembinaan dan Pengawasan SRG
dan PLK Bappebti, serta operator
aplikasi Suhermanto. Materi yang
disampaikan antara lain Kebijakan
Bappebti tentang Pelaksanaan Sistem
Pasar Lelang Terpadu, dan Tata Cara
Registrasi Pasar Lelang Terpadu 2022.
Dengan
dilaksanakannya
Bimtek
Pasar Lelang Terpadu ini diharapkan
para peserta mampu meningkatkan
kompetensi
dalam
memajukan
kegiatan Pasar Lelang Komoditi (PLK)
di masing-masing daerah sehingga
meningkatkan kontribusi kegiatan
perdagangan berjangka komoditi
di daerah dan nasional. Selain itu
peserta yang sudah menguasai Sistem
Pasar Lelang Terpadu (SPLT) juga
diharapkan melakukan diseminasi
kepada operator lainnya, sehingga
kegiatan PLK mampu meningkatkan
kegiatan perdagangan komoditi di
NTB.

Jelang akhir Juni 2022 hargaharga aset kripto terlihat mengalami
pergerakan yang kompak. Bitcoin
dan kripto jajaran teratas lainnya
pada Rabu pagi (29/6/) terpantau
kembali melemah setelah sempat
menguat beberapa hari sebelumnya.
Berdasarkan data dari Coinmarketcap,
kripto dengan kapitalisasi pasar
terbesar yakni Bitcoin (BTC) melemah
2,44 persen persen dalam rentang
waktu 24 jam dan 2,04 persen dalam
sepekan belakangan. Saat itu harga
bitcoin berada di level USD20.383 per
koin atau setara Rp302,7 juta (asumsi
kurs Rp 14.852 per dolar AS).
Aset kripto Ethereum (ETH) juga
harus kembali ambles. Selama 24 jam
terakhir ETH turun 3,85 persen, tetapi
masih menguat 3,39 persen dalam
sepekan. Harga ETH berada pada
level USD1.163 per koin. Sementara
Binance coin (BNB) juga kembali ke
zona merah. Dalam 24 jam terakhir
BNB melemah 1,69 persen. Namun
BNB tercatat masih menguat 5,08
persen sepekan. Hal itu membuat BNB
dibanderol dengan harga USD231,51
per koin. Cardano (ADA) juga juga
kembali terkoreksi. Dalam satu hari
terakhir ADA turun 2,84 persen dan
0,05 persen dalam sepekan, dan harga
terakhir berada pada level USD0,4773
per koin.

Solana (SOL) juga harus kembali ke
zona merah, melemah 7,43 persen
dan 0,17 persen sepekan. Harga SOL
berada di level USD 36,02 per koin.
Stablecoin Tether (USDT) dan USD
coin (USDC) sama-sama menguat
0,02 persen. Dengan begitu membuat
USDT berada di level USD0,9989 dan
USDC dihargai USD1,00. Sedangkan
Binance USD (BUSD) menguat
0,04 persen dalam 24 jam terakhir,
membuat harganya masih bertahan di
level USD1,00.
Begitulah sedikit catatan tentang
pergerakan harga aset kripto. Secara
keseluruhan pada Juni 2022 di
Indonesia transaksi kripto tercatat
sebesar Rp20 triliun. Angka ini
turun drastis hingga 65,5 persen
dibandingkan periode yang sama
tahun lalu sebesar Rp58,06 triliun. Jika
dibandingkan bulan sebelumnya, nilai
transaksi kripto juga menyusut 19,5
persen dari Rp24,86 triliun.
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Indonesia’s Trade Trends
Continue to Improve in the
Last Two Years

I

ndonesia’s trade performance in May 2022
encouraged another record trade balance surplus of
USD 2.9 billion. It is an increase compared to May 2021
recorded at USD 2.7 billion. This value consists of a
non-oil and gas balance surplus of USD 4.75 billion and
an oil and gas balance deficit of USD 1.86 billion.
This condition continued the surplus trend for 25
consecutive months since May 2020.
“Indonesia’s trade balance surplus in May 2022 was
driven by a trade surplus with several trading partner
countries. India contributed the largest surplus of USD
1.35 billion, followed by the United States USD 0.99
billion, and the Philippines USD 0.83 billion,” said Trade
Minister Zulkifli Hasan in Jakarta, Friday (17/6).

In addition, exports of all sectors in May 2022 also
strengthened compared to the same month the
previous year. The mining sector became the mainstay
sector with the highest growth rate of 114.2 per cent
(YoY), followed by the oil and gas sector at 54.5 per
cent (YoY), and the agricultural at 20.32 per cent (YoY).
The quality of Indonesia’s exports has also improved.
It can be seen in the improving export growth of the
processing industry by 7.78 per cent (YoY).

Cumulatively, Indonesia’s trade balance still recorded a
surplus of USD 19.79 billion from January-May 2022.
This figure is much higher than the previous year which
recorded a surplus of USD 10.51 billion.

“To spur high value-added exports, the Ministry of
Trade continues to accelerate the trade transformation
program that focuses on increasing non-commodity
exports and digitizing trade,” said the Minister of Trade.

The trade surplus from January to May 2022 was
supported by a surplus in the non-oil and gas sector of
USD 29.35 billion and a deficit in the oil and gas sector
of USD 9.56 billion. The Trade Minister added that a
high trade surplus more positive impact on Indonesia’s
Gross Domestic Product (GDP) in the second quarter
of 2022.

In May 2022, Indonesia’s non-oil and gas exports
strengthened in most of the central trading partner
countries. The highest non-oil and gas export growth
on an annual basis (YoY) occurred in Senegal which
reached 880.35 per cent, then in India (166 per cent),
Poland (106.02 per cent), Belgium (88.83 per cent),
and South Korea (67.6 per cent).

“Compared to last year, this year’s trade balance is
estimated to be much better,” he said.

Cumulatively, exports from January to May 2022 reached
USD 114.97 billion, up 36.34 per cent from last year.
The increase in export value was driven by an increase
in oil and gas exports by 35.94 per cent and non-oil and
gas by 36.36 per cent. Import Value in May 2022 Rises
From the import side, Indonesia’s import value in May
2022 was recorded at USD 18.61 billion which grew
by 30.74 per cent (YoY).

In terms of export performance, in May 2022 Indonesia
recorded USD 21.51 billion which grew 27 per cent
compared to May 2021 year-on-year (YoY).
Both oil and gas and non-oil and gas exports
experienced high growth, respectively 54.49 per cent

22

(YoY) and 25.34 per cent (YoY). The value of exports
strengthened as demand increased due to concerns
that world supply would be disrupted after Russia
invades Ukraine and the increase in prices of leading
export commodities compared to May 2021.
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eputy Minister of Trade Jerry Sambuaga said the
future of crypto assets in Indonesia is a very bright
and positive impact on the national economy. It can
be seen not only from the increasing number of crypto
investors and the value of their transactions but also
from the increasing number of platforms for investing in
crypto assets. Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga
explained this matter in a public lecture themed
Opportunities and Challenges of Crypto Investment in
the Investment Ecosystem in Indonesia at the Mahmud
Yunus National Islamic University (UIN) Tanah Datar
Regency, West Sumatra, Tuesday, July 28th, 2022.
The Vice Minister of Trade revealed that crypto assets
in Indonesia experienced an extraordinary surge. In
2020, the transaction value reached IDR 64.9 trillion.

One year later, as of December 2021, the figure jumped
significantly to IDR 859.4 trillion. “The Commodity
Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has
prepared essential infrastructure, such as crypto
exchanges, clearing houses, and depository to support
the physical trading ecosystem of Indonesian crypto
assets, especially those that provide certainty and
convenience for consumers,” he explained.
To students and academics, the Vice Minister of
Trade reiterated that crypto in Indonesia is an asset
or commodity, not a means of payment. The legal
instrument of payment is Rupiah.

Ethereum Lowers Gas
Fee on Transaction

T

he Ethereum blockchain platform has decreased
gas fees to USD 2.96 per transaction. These
transaction fees hit their lowest point in more than ten
months. It is undoubtedly good news for blockchain
global developers considering that Ethereum is the
parent of the blockchain project. Ethereum provides a
network and platform by which people can create new
blockchain projects, such as NFT and metaverse.
Gas fees are often considered a critical component
of Ethereum by developers and stakeholders in the
DeFi ecosystem. According to Indodax CEO Oscar
Darmawan, for beginners who want to learn about the
blockchain ecosystem, it is essential to know in advance
what gas fees are. “Gas fees are compensation fees
paid to Ethereum miners for validating transactions on
the network. Once Ethereum market activity is crowded
due to buying and selling transactions, the network will
automatically be congested. It will affect the transaction
costs which will also increase. It also happens the other
way around. If the Ethereum market activity is not too
crowded, the transaction costs will also tend to go
down,” explained Oscar, Friday, July 3rd, 2022.

Fot o: Bagian KIP
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Vice Minister of Trade
Reminds Students Invest
in Crypto

F o t o : B agian KIP
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Responding to decreasing gas fees, Oscar Darmawan
looks at it from a positive perspective. According to him,
this will have a big impact considering the Ethereum
network is widely used by developers or investors
because it has many utilities. “The decrease in gas fees
will impact the number of crypto developers who take
advantage of the Ethereum network and blockchain.
Not only developers, but the reduction in gas fees also
has the potential to attract crypto users who buy tokens
using the Ethereum network,” said Oscar.
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Kontrak Derivatif
Syariah Tidak Ada,
Yang Ada Komoditi
Syariah

Buletin Bappebti: UU No. 10 Tahun 2011
mengenal kontrak berjangka dan kontrak derivatif
syariah serta kontrak derivatif lainnya. Dalam hal
ini apa yang dimaksud dengan kontrak derivatif
syariah?

I

ndonesia, sebagai negara berpenduduk
mayoritas muslim terbesar di dunia terus
menyiapkan langkah-langkah strategis untuk
mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah
dunia. Naiknya jumlah kelas menengah dan
semakin tingginya gairah keislaman masyarakat
muslim menjadi modal utama bagi perkembangan
ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Namun, pertumbuhan pangsa pasar perbankan
syariah di Indonesia masih bergerak relatif lambat.
Ini menjadikan Indonesia masih ketinggalan dari
negara-negara lain yang telah mengadopsi sistem
keuangan syariah di perbankan.

Inovasi produk keuangan syariah kemudian
menjadi ‘game changer’ bagi lembaga perbankan
syariah untuk dapat berkembang dan menarik
minat masyarakat. Salah satu inovasi produk
yang belum optimal dimanfaatkan oleh lembaga
keuangan syariah di Indonesia, khususnya
perbankan syariah adalah “komoditi syariah”
atau biasa dikenal dengan sebutan “komoditi
murabahah”. Solusi ini dinilai baik bagi industri
perbankan syariah nasional dalam pengelolaan
manajemen likuiditas.
Bagaimana perkembangan transaksi komoditi
syariah di bursa berjangka? Berikut perbincangan
tim Buletin Bappebti dengan Head of
Strategic & Development, Indonesia Commodity
& Derivatives Exchange (ICDX), Mukhamad
Zulfal Faradis dan Isa Djohari, Vice
President of Research & Development ICDX.
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Mukhamad Zulfal Faradis
Head of Strategic &
Development, Indonesia
Commodity & Derivatives
Exchange (ICDX)

Isa Djohari: Pada dasarnya kontak berjangka itu
kontrak standar yang ditransaksikan sekarang
dengan penyerahan di kemudian hari. Itu yang
dilakukan pada perdagangan multilateral di
bursa komoditi dan derivatif. Dalam pemahaman
internasional, yang namanya kontrak berjangka
termasuk dalam kategori kontrak derivatif. Sementara
kontrak derivatif komoditi syariah berbasis pasar
fisik, dengan komoditas yang diperdagangkan itu
riil atau nyata adanya. Dalam UU pun disebutkan
bahwa bursa berjangka bisa menyelenggarakan
perdagangan fisik komoditi. Sehingga komoditi
syariah itu bukan tergolong transaksi derivatif.
Waktu saya pertama kali mengurusi pengembangan
komoditi syariah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 82 Tahun
2011 tentang Perdagangan Komoditi. Sempat ada
diskusi kami tentang derivatif syariah bersama DSN
MUI. Dari sudut pandang DSN MUI, dalam syariah
tidak dikenal transaksi derivatif. Jadi kalau ditanya
derivatif syariah itu apa, kami pun nggak tahu. DSN
MUI juga bingung juga kalau ditanya hal itu.
Buletin Bappebti: Jadi secara definisi sendiri
masih belum jelas ya?

Isa Djohari
Vice President of Research
& Development ICDX

Isa Djohari: Betul, karena dari segi definisi cukup
bikin bingung. Sekali lagi, dari sudut pandang DSN
MUI tidak dikenal transaksi derivatif syariah. Secara
syariah, dalam bertransaksi itu harus ada wujud
barang yang diperdagangkan.
Buletin Bappebti: Mengingat adanya peluang,
lantas bagaimana dalam praktiknya kontrak
berjangka syariah di ICDX, selama ini sudah
berjalan atau belum?
Mukhamad
Zulfal
F:
Begini, saat kami
mengembangkan komoditi syariah, dari DSN MUI
mensyaratkan harus ada pendampingan oleh

Dewan Pengawas untuk memastikan yang kami
lakukan sesuai dengan fatwa dan prinsip-prinsip
yang ada. Kalau pun ke depannya dikembangkan
kontrak berjangka syariah, maka kami harus selalu
berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah
dari DSN MUI. Nah, selama pihak DSN MUI belum
bisa mendefinisikan tentang kontrak berjangka
syariah, maka kami belum bisa mengembangkan hal
tersebut.
Buletin Bappebti: Boleh dibilang ini sudah
dirumuskan, tetapi dalam praktiknya masih belum
bisa berjalan?
Mukhamad Zulfal F: Kurang lebih seperti itu.
Buletin Bappebti: Tapi kalau dilihat dari potensi
kontrak berjangka atau kontrak derivatif syariah di
ICDX bagaimana?
Isa Djohari: Saya bukan ahli syariah, tapi kalau
masukan yang kami dapat dari DSN potensinya nol.
Sebab kalau pun muncul derivatif syariah, itu yang
ada dunia keuangan syariah akan heboh.
Buletin Bappebti: Lalu bagaimana jalan keluarnya,
apakah misalnya ICDX punya terobosan
pemikiran, karena ini bisa juga jadi potensi untuk
pengembangan pasar?
Isa Djohari: Maksudnya jalan keluar saya kurang
paham.
Buletin Bappebti: Artinya tadi disebutkan
potensinya nol. Sementara bagaimana ICDX
sendiri melihat potensi kontrak perdagangan
syariah berjangka ada atau tidak? Atau, mungkin
tidak jika kontrak yang sifatnya syariah ini bisa
berjalan?
Isa Djohari: Kontrak syariah dalam perdagangan
berjangka berdasarkan penjelasan DSN MUI
jawabannya tidak.
Buletin Bappebti: Jadi sampai sekarang ini tidak
berjalan sama sekali?
Isa Djohari: Komoditi derivatif syariah, iya itu sama
sekali tidak jalan. Beberapa ulama pun masih
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menganggap banyak isu yang harus di-clear-kan,
karena harus melibatkan underlying, yakni barang
yang wujud dan kualitas serta kuantitasnya jelas.
Namun komoditi syariah itu jalan.
Buletin Bappebti: Bagaimana penjelasan tentang
komoditi syariah?
Mukhamad Zulfal F: Ini sebenarnya transaksi spot
pasar fisik yang melibatkan komoditas ada di tempat
penyimpanan (gudang). Jadi komoditi syariah
ini sebenarnya transaksi penjual dan pembeli, di
mana barang yang sudah dibeli dijual kembali
kepada pihak ketiga. Misalnya, saya punya komoditi
batubara kemudian dibeli teman saya, teman saya
menjual kembali ke orang lain. Teman saya kan
mendapatkan uang tunai langsung.
Harus diakui komoditi syariah yang difasilitasi bursa
komoditi ini belum banyak dikenal masyarakat.
Nasabah komoditi syariah ini bukan berasal dari
pialang, tetapi lembaga keuangan syariah atau
perbankan syariah. Jadi instrumen atau produk yang
dibuat bursa komoditi itu bukan ditujukan untuk
pialang bursa. Melainkan ditujukan kepada lembaga
keuangan syariah.
Jadi lembaga keuangan atau perbankan syariah
menggunakan komoditi syariah untuk mengelola
likuiditas mereka. Perbankan syariah kalo melakukan
penyaluran dana atau pembiayaan ke nasabah itu
banyak akadnya. Seperti perbankan konvensional
ada nasabah yang membutuhkan dana untuk modal
usaha dan lainnya, itu kan diberikan bunga di depan.
Kalau di perbankan syariah tujuan pembiayaan itu
untuk apa dan skemanya bagi hasil. Kalau untuk
pembiayaan konsumtif misalnya untuk membeli
mobil, maka skemanya keuntungan dikenakan di
depan.
Sebenarnya instrumen komoditi syariah yang ada
di ICDX bisa memberikan solusi bagi perbankan
atau lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan
pembiayaan ke nasabah dengan lebih fleksibel dan
memenuhi prinsip syariah.
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Buletin Bappebti: Apakah skema ini sudah
berjalan?
Mukhamad Zulfal F: Iya sudah. Jadi kami
mendapat izin dari Bappebti sejak tahun 2020
dengan menerbitkan produk komoditi syariah
untuk Batubara. Kemudian di awal tahun ini, kami
mengajukan kembali komoditi syariah untuk Minyak
Mentah West Texas Intermediate (WTI) pertama di
Asia Tenggara. Komoditi ini sudah diperdagangkan
di ICDX sejak Maret 2022.
Buletin Bappebti: Bagaimana perkembangan
transaksi komoditi syariah ini, cukup baik atau
biasa saja?
Mukhamad Zulfal F: Kalau dilihat dari perdagangan
sehari-hari, potensinya memang besar. Ini mengingat
pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia
masih terbilang kecil. Dibandingkan dengan
Malaysia, mereka lebih maju ketimbang Indonesia di
bidang industri keuangan syariah. Indonesia dengan
pangsa pasar yang masih kecil, tetapi kita punya
potensi mayoritas penduduk beragama Islam. Ini
yang membuat optimisme pengembangan komoditi
syariah.
Buletin Bappebti: Bisa digambarkan komoditi
syariah batubara orientasinya kan untuk ekspor
selain kebutuhan dalam negeri. Bagaimana
dengan komoditi syariah minyak mentah?
Mukhamad Zulfal F: Untuk minyak mentah yang
kita transaksikan itu untuk dalam negeri.
Produk dari sumur minyak mentah itu yang kita
transaksikan dalam komoditi syariah. Demikian
halnya untuk komiditi syariah batubara untuk
transaksi dalam negeri juga. Jadi tidak ditujukan
untuk transaksi ekspor.
Jadi ICDX menggunakan komoditi itu sebagai
underlying agar prinsip syariah itu terpenuhi. Jadi
tidak ditujukan untuk ekspor.

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan pasar fisik
timah, itu kan untuk ekspor. Bagaimana potensi
komoditi syariah batubara dan minyak mentah
untuk pasar ekspor?
Mukhamad Zulfal F: Yang harus dipahami dari
komoditi syariah itu bentuk perdagangan yang
antara lain difasilitasi oleh lembaga keuangan
syariah. Komoditinya berbasis lokal karena lembaga
keuangannya juga berbasis lokal. Jadi kami belum
melihat perlunya lembaga keuangan syariah dari
luar negeri. Ini tidak berarti menghambat, tetapi kami
melihat perkembangan di dalam negeri dulu.
Buletin Bappebti: Dibandingkan dengan komoditi
non syariah, apakah komoditi syariah lebih rumit
pengelolaannya sehingga kurang menarik untuk
dikelola?
Mukhamad Zulfal F: Dari sudut pandang bursa
berjangka, untuk pengelolaan perdagangannya sih
sama saja. Cuma dalam tataran regulasinya itu yang
lebih menantang. Sebab, kami sebagai bursa dapat
izinnya itu selain dari Bappebti, kami juga harus
sesuai dengan arahan atau batasan fatwa DSN MUI.
Sementara lembaga keuangan syariah itu berada di
bawah kewenangan OJK dan diawasi oleh Dewan
Pengawas Syariah. Dengan adanya multiregulator
maka prosesnya menjadi cukup challenging. Belum
lagi terkait dengan mekanisme yang ada, masalah
yang bakal dihadapi itu terkait PPN. Ini juga
membatasi komoditi yang dapat diperdagangkan.
Jadi sebetulnya masalahnya cukup banyak dari sisi
regulasi.
Buletin Bappebti: Dari sisi ICDX ini boleh
dibilang komoditi syariah ini masih seumur
jagung. Bagaimana upaya ICDX mengedukasi
masyarakat?
Mukhamad Zulfal F: Yang perlu dilakukan mungkin
sosialisasi bersama OJK. Jadi Bappebti sebagai
regulator bursa, dan OJK regulatornya lembaga
keuangan syariah. Jadi bagaimana keduanya

bergandengan dengan difasilitasi bursa komoditi
untuk mensosialisasikan produk komoditi syariah ini
agar pangsa pasarnya meningkat di Indonesia.
Selain minyak mentah dan batubara, untuk
pengembangan kira-kira ke depannya komoditi
apa saja yang potensial bisa ditransaksikan
sebagai komoditi syariah? Itu tergantung dari hasil
pembahasan antara OJK, Kementerian Keuangan
dan lembaga keuangan syariah. Mereka sedang
membahas komoditi syariah ini terutama yang terkait
dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Kalau masalah PPN ini sudah clear, maka selama
komoditas yang ditransaksikan itu halal maka bisa
saja ditambahkan menjadi materi komoditi syariah.
Pihak perbankan syariah sendiri sejak tahun 2011
sangat menginginkan produk komoditi syariah ini.
Tapi balik lagi mereka harus dapatkan izin produk
dari regulator yakni OJK.
Buletin Bappebti: Kalau dari pihak bursa apakah
ada ketentuan tentang nilai dan volume komoditi
syariah yang bisa ditransaksikan?
Mukhamad Zulfal F: Nggak ada ketentuan seperti
itu. Kita tidak menentukan dalam kontrak misalnya
satu lot berapa ton. Jadi kita pakainya value, berapa
nilai dari komoditi syariah atau perbankan syariah
yang akan melakukan transaksi. Itu yang kita
tawarkan ke lembaga keuangan syariah.
Buletin Bappebti: Kalau komoditi syariah ini
dikembangkan, fungsi bursa berjangka ini sebagai
apa dan perolehan pendapatannya dari mana?
Isa Djohari: Sebetulnya sama seperti transaksi
biasa, bursa sebagai platform penyedia sistem
perdagangan yang mempertemukan antara
pedagang yang menyediakan komoditi dengan
lembaga keuangan syariah. Peran lembaga clearing
adalah untuk transfer payment.
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Minimalkan Gap
Produksi Gula
dengan SRG
P

emerintah sedang berupaya meminimalkan gap
jumlah produksi gula kristal putih (GKP), agar
produksi gula konsumsi ini bisa memenuhi kebutuhan
masyarakat. Perlu kerja keras untuk menekan
kesenjangan agar impor tak makin membesar.
Sekarang masih terdapat gap kebutuhan gula pasir
atau GKP sekitar 850 ribu ton, dan 3,27 juta ton untuk
GKR. Lonjakan kebutuhan tersebut, disebabkan oleh
peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran
bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
Nomor 65.1/PANGAN/06/2022 dan Nomor 17 Tahun
2022 tertanggal 10 Juni 2022.
Badan Pangan bersama Kemendag, mendorong
kestabilan harga gula di hulu tingkat petani, dan hilir di
tingkat konsumen dengan Harga Acuan gula sebesar
Rp13.500 per kg.

Begitu pun pertumbuhan sektor industri makanan,
minuman dan farmasi yang diproyeksikan meningkat
5-7 persen per tahunnya.

Hal ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo untuk
mendorong percepatan swasembada gula dengan
menata perbaikan hulu dan hilir komoditas gula.

Pada tahun 2021, produksi gula nasional sebesar 2,35
juta ton yang terdiri dari produksi pabrik gula BUMN
sebesar 1,06 juta ton, dan pabrik gula swasta sebesar
1,29 juta ton.

“BUMN pangan ID FOOD, PTPN, swasta, asosiasi
maupun Pemda dapat bersinergi dengan petani
tebu rakyat untuk jaga keseimbangan hulu hilir untuk
percepatan swasembada gula, tingkatkan kemitraan,
perluas lahan, sinergi stakeholders lainnya. Dengan
begitu akan meminimalisir ketergantungan impor
komoditas gula,” tegas Presiden Jokowi.

Adapun pada tahun ini, kebutuhan gula di dalam negeri
mencapai sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton
GKP dan 3,27 juta ton GKR.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 57 Tahun 2004,
GKP yang merupakan gula kebutuhan konsumsi rumah
tangga tergolong barang dalam pengawasan, bersama
GKR dan gula kristal mentah (GKM) yang digunakan
sebagai bahan baku proses produksi.
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Untuk itu demi menjaga stabilitas harga sekaligus untuk
kesejahteraan petani tebu, pemerintah menetapkan
harga pembelian GKP di tingkat petani minimal
Rp11.500 per kilogram.

Selain itu, pulihnya ekonomi membuat proporsi
pendapatan konsumen untuk konsumsi (average
propensity to consume ratio) tercatat sedikit meningkat.

Pada tahun yang sama, BPS menyebutkan bahwa
konsumsi gula nasional mencapai 5,3 juta ton,
meningkat sekitar 4 persen dibandingkan dengan tahun
sebelumnya 5,2 juta ton.
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Surplus Dengan
Bayang-bayang Yang
Mengkhawatirkan

Kita patut mendukung upaya swasembada gula oleh
holding BUMN pangan ID Food sebagai produsen gula
pertama yang menyediakan fasilitas sistem resi gudang
(SRG) yang dapat digunakan oleh petani saat mereka
panen raya. SRG ini untuk membantu petani tebu
seandainya ada gagal lelang atau harga jatuh ke bawah.

Ibrahim Ajie

Wartawan Pemerhati
Komoditas

B

adan Pusat Statistik merilis informasi yang
menggembirakan. Dinyatakan ekspor Indonesia
melejit pada Juni 2022. Nilai ekspor bulan Juni 2022
mencapai USD26,09 miliar atau naik 21,30 persen
dibanding ekspor Mei 2022 dan meningkat 40,68
persen secara tahunan. Pendorong ekspor nonmigas mencapai USD24,56 miliar, naik 22,71 persen
dibanding Mei 2022. Hal ini juga berarti naik 41,89
persen secara yoy (year on year).
Berita dari BPS ini tentu disambut positif dan semangat
untuk mengejar prestasi yang lebih baik. Ini juga menjadi
pertanda kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi
Covid-19. Seyogyanya ini dijadikan momentum untuk
menggenjot perdagangan lebih aktif lagi, khususnya
perdagangan komoditi yang memang menjadi andalan
Indonesia. Dengan tidak bermaksud mensyukuri
terjadinya konflik Rusia-Ukraina, tetapi dampak perang
tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan
komoditi energi seperti batubara yang menjadi berkah
bagi ekspor kita.
Harga batubara sejak awal tahun 2022 terus
mengalami kenaikan. Jika kita simak harga batubara
acuan dari Kementerian ESDM pada buan Januari
tercatat USD158,5. Harga itu terus naik pada bulan
Juni mencapai USD323,91. Artinya sepanjang 6 bulan
naik USD165,41 atau 2 kali lipat lebih. Kenaikan ini
dipicu oleh kebutuhan pembangkit listrik menggunakan
batubara, karena pasokan gas dari Rusia dan Ukraina
mengalami gangguan. Di sisi lain ekonomi dalam negeri
sendiri juga mulai pulih. Selanjutnya diprediksi impor

barang juga bakal naik untuk kebutuhan barang modal
dan yang lainnya. Tetapi peningkatan impor tersebut
akan tertutup oleh nilai ekspor yang lebih tinggi. Jadi,
kondisinya diperkirakan tidak mengkhawatirkan.
Yang harus diwaspadai adalah kondisi yang perubahan
yang terjadi tiba-tiba. Harga batubara misalnya bisa
kembali ke titik semula pada kisaran USD160 per ton,
begitu perang Rusia-Ukraina mereda. Harga komoditi
yang lainnya diprediksi akan melandai. Bayang-bayang
ini agak mengkhawatirkan jika kita tidak melakukan
antipasi dan perbaikan-perbaikan yang didukung oleh
kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan
produksi dan ekspor komoditi.
Ada baiknya kita pun harus bersiap diri menghadapi
situasi sulit, mengingat perkembangan ekonomi dunia
juga belum terlalu menggembirakan. Bank Dunia
menyatakan dalam laporan ‘Global Economic Prospects’
per Juni 2022 telah merevisi proyeksi pertumbuhan
ekonomi global menjadi 2,9 persen. Angka ini lebih
rendah 1,2 persen dari proyeksi edisi Januari 2022
sebesar 4,1 persen. Sementara ekonomi Indonesia
triwulan II-2022 tercatat 5,44 persen terhadap triwulan
II-2021.
Melihat angka tersebut dan perkembangan yang
berlangsung bisa menjadi energi positif untuk
mendorong kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Surplus neraca perdagangan yang terjadi pada bulan
Juni yang dilansir oleh BPS bisa menjadi penanda
bahwa kita bisa mencapai kemajuan yang nyata.
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REGULASI

Mau Jadi Wakil
Pialang Berjangka,
Ya Izin Bappebti Dulu
A

nda yang pernah melakukan transaksi perdagangan
berjangka
komoditi
seharusnya
pernah
berhubungan dengan Wakil Pialang Berjangka. Dialah
orang yang menjadi perantara dan mengurus transaksi
dengan Pialang Berjangka (pihak perusahaan). Wakil
Pialang Berjangka tidak boleh sembarang orang karena
ia harus memperoleh izin dan mesti lulus ujian dari
Bappebti.
Dalam Peraturan Bappebti yang dikeluarkan pada 30
Juni 2022 dijelaskan bahwa Wakil Pialang Berjangka
(WPB) adalah warganegara yang menjalankan fungsi
perdagangan berjangka dan harus memperoleh izin dari
Bappebti. Izin diberikan sesuai dengan domisili kantor
Pialang Berjangka yang menjadi tempat WPB tersebut
dipekerjakan (pasal 3 ayat 3).
Peraturan Bappebti tersebut juga menjelaskan ada
sejumlah kriteria bahwa seseorang tidak boleh diajukan
sebagai calon wakil pialang berjangka, antara lain
pernah dipidana karena terbukti melakukan tindakan
pidana di bidang ekonomi atau keuangan, melakukan
pelanggaran UU perdagangan berjangka komoditi,
termasuk dalam daftar catatan orang atau orang dalam
pemantauan Bappebti, menjadi pihak yang diadukan
oleh nasabah atau seseorang yang menjabat sebagai
komisaris atau direktur kepatuhan di suatu pialang atau
perusaahaan PBK.
Untuk menjadi WPB pengajuan nama seseorang
dilakukan secara online untuk kemudian diproses oleh
Bappebti. Kemudian Bappebti akan memberikan izin
sebagai WPB paling lambat 3 hari sejak permohonan
dianggap lengkap dan benar. Demikian juga penolakan
disampaikan dalam waktu paling lambat 3 hari jika
pengajuan dinilai tidak memenuhi persyaratan.
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Pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap WPB wajib
menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan
Berjangka. Izin berlakunya WPB selama yang
bersangkutan masih aktif pada Pialang Berjangka yang
mengajukan izin WPB tersebut. Jika izin berlaku WPB
sudah habis maka ia harus mengikuti kembali dan harus
lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti.
Kemudian seseorang yang sudah memiliki izin WPB
maka ia harus mengikuti P4WPB (Program Pelatihan
Peningkatan Profesi WPB) agar supaya calon WPB
benar-benar kompeten di bidang PBK. Pelatihan itu
sendiri harus diikuti minimal 2 tahun sekali supaya
informasi dan pengetahuan seorang WPB tetap update.
Kegiatan seorang WPB dapat dibekukan jika yang
bersangkutan jika perusahaan tempat ia bekerja
dibekukan, atau WPB itu sendiri diajukan ke pengadilan
karena diduga melanggar peraturan perundangundangan di bidang PBK, atau WPB tersebut
terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Namun
demikian pembekuan kegiatan itu bisa dicairkan kembali
oleh Bappebti setelah melewati prosedur dan ketentuan
yang ditetapkan.
Pada pasal 21 disebutkan Kepala Bappebti
memberikan mandat kepada Kepala Biro Pembinaan
dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
Bappebti untuk memberikan izin ataupun menolak
permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui:
https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/10603
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