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DAFTAR ISI

Dari Redaksi
Selamat Tahun Baru 2019. Selamat memasuki tahun kerja lebih keras
dalam suasana isu-isu politik terkait dengan Pemilihan Umum 2019.
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Terlepas dari isu politik, karena memang Buletin Bappebti tidak
mengulas masalah-masalah politik, mulai awal tahun ini Buletin
Bappebti tampil dengan wajah baru. Tim redaksi kami sejak jauh hari
mempersiapkan perubahan-perubahan yang dilakukan, terutama
perubahan disain dan layout. Selain itu Tim juga melakukan beberapa
penyesuaian rubrikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, rubrik Dari
Lapangan dan Rubrik Komik kami ditiadakan. Sebagai gantinya kami
munculkan rubrik Wawancara, Regulasi, dan Analisis.
Melalui Wawancara yang bersifat tanya-jawab, kami berharap para
pembaca bisa mengenal sosok dan pemikiran narasumber pada
bidang yang digelutinya. Rubrik Regulasi kami hadirkan karena Redaksi
memandang perlunya diseminasi tentang peraturan-peraturan baru
yang dikeluarkan oleh Bappebti maupun Kementerian Perdagangan
yang perlu diketahui berbagai kalangan.
Perubahan disain dan penyesuaian beberapa rubrik ini kami lakukan
dengan tujuan agar Buletin Bappebti tampil lebih menarik dan terus
memenuhi kebutuhan para pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan
selamat bekerja lebih giat dalam memasuki tahun 2019, dan jangan
sungkan untuk memberi masukan kepada Redaksi Buletin Bappebti
melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung
0811-1109-901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Indrasari Wisnu Wardhana, Redaktur: Nusa
Eka, Penyunting / Editor: Sentot Kamaruddin, Muhammad Rivai Abbas,
Apriliyanto, Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan,
Sekretaris: Yudi Ahmad Wahyudi, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
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SRG Garam

Memberdayakan
Petambak, Mendorong
Peningkatan Produksi
Garam
G

aram merupakan komoditas amat penting. Selain
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari
masyarakat, garam juga dibutuhkan oleh industri guna
menunjang proses produksi, seperti pada industri kimia,
farmasi, kosmetika, pangan dan minuman, dan berbagai
industri lain. Kebutuhan akan garam secara nasional
setiap tahun cukup besar. Direktur Utama PT Garam
(persero) Budi Sasongko kepada sebuah media di
Jakarta beberapa waktu lalu mengungkapkan, kebutuhan
garam nasional mencapai 4,2 juta ton tiap tahunnya.
Jumlah itu selama ini belum bisa dipenuhi oleh produksi
di dalam negeri (Kompas.com, 14 Agustus 2018). Oleh
sebab itu, menjadi tantangan bagi pelaku industri garam
untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan
nasional.
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Retno Rukmawati

Permasalahan terkait produksi garam di Indonesia
bukan hanya menyangkut kuantitas, namun juga kualitas
produknya yang masih belum memenuhi standar
khususnya untuk industri. Garam untuk industri disyaratkan
antara lain memiliki kandungan natrium klorida (NaCl)
minimal 97 persen. Tuntutan kualitas ini masih sulit untuk
dipenuhi oleh industri garam di dalam negeri, karena
proses produksi garam yang dilakukan para petambak/
petani garam masih menggunakan teknik tradisional dan
mengandalkan panas sinar matahari. Produksi garam di
Indonesia sangat bergantung pada cuaca dan musim. Hal
ini lebih jauh menimbulkan masalah harga yang fluktuatif
sehingga merugikan petani. Pada masa panen selama
musim kemarau harga garam biasanya akan rendah
dan saat produksi turun pada musim hujan harga akan
membubung tinggi. Ironisnya, tingginya harga tersebut
tidak dinikmati oleh petani, melainkan para pedagang.
Sebagaimana disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan
Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti), Retno Rukmawati, anomali iklim
bisa menyebabkan pola cuaca dan perubahan musim yang
tidak bisa diprediksi dan pada akhirnya akan berpengaruh
pada produksi garam. “Hal yang diperlukan adalah
bagaimana hasil produksi petani garam bisa diatur waktu
jualnya daripada petani garam mengurangi produksinya,”
ujarnya.
Dalam kaitan ini para petani garam bisa memanfaatkan
Sistem Resi Gudang (SRG). Melalui SRG bisa diharapkan
harga garam akan relatif stabil, karena petambak bisa
menyimpan garam di gudang dan menjualnya pada saat
yang tepat. Sementara garamnya disimpan di gudang
SRG petambak memperoleh resi yang bisa dijaminkan
untuk memperoleh kredit dari bank.

Kepala Biro Pembinaan dan
Pengawasan Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas Bappebti

Program PUGAR dan SRG
Dalam upaya mewujudkan SRG bagi garam rakyat Bappebti
telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dan PT Garam (Persero). Kementerian
Kelautan dan Perikanan sendiri sejauh ini telah menjalankan
upaya untuk meningkatkan produksi garam rakyat melalui
program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Program ini pada tahun 2016 disinergikan dengan SRG.
Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Melalui
program ini KKP membangun gudang untuk menyimpan
garam hasil produksi petani garam. Dalam tahun 2016
KKP membangun 6 gudang garam nasional (GGN) di
enam daerah yakni Indramayu, Cirebon, Pati, Pamekasan,
Bima dan Pangkajene Kepulauan. Kemudian pada tahun
2017 dilakukan pembangunan 6 gudang GGN kembali
tersebar di Brebes, Demak, Rembang, Tuban, Sampang
dan Kupang kemudian dilanjutkan kembali pada 2018 di
Pidie Jaya, Karawang, Lamongan, Sumenep, Sumbawa,
dan Jeneponto.
Menurut Retno Rukmawati, dalam program PUGAR
seluruh Gudang Garam Nasional yang dibangun KKP akan
dijadikan Gudang SRG, sehingga informasi ketersediaan,
kualitas dan sebaran stok garam akan terpantau oleh
pemerintah. “Dengan terpusatnya penyimpanan garam
rakyat, Gudang Garam Nasional itu akan menjadi sentra
distribusi garam rakyat, dan resi gudang juga akan menjadi
instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan
transaksi impor garam,” jelas Retno dalam pemaparannya
di Jakarta.
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Pelaksanaan SRG Garam
Dituturkan Retno Rukmawati, pada awal pelaksanaan
SRG, PT Garam berperan sebagai Pengelola Gudang
yang mendampingi Koperasi/BUMD yang telah disiapkan
KKP sebagai calon pengelola gudang di 6 lokasi Gudang
Garam Nasional yaitu di Indramayu, Cirebon, Pati,
Pamekasan, Bima dan Pangkep (Pangkajene Kepulauan).
“Selain sebagai Pengelola Gudang, PT Garam juga
berperan sebagai LPK Uji Mutu Garam dan standby buyer/
off-taker,” tuturnya.
Sejak 2016 hingga kini pelaksanaan SRG sudah
berkembang. Saat ini terdapat 6 Pengelola Gudang terdiri
dari PT Garam (Persero), Koperasi Produsen Mutiara
Laut Mandiri (Pati), Koperasi Produsen Garam Rezeki
Agung (Indramayu), Koperasi Mappatuwo (Pangkep),
Koperasi Pugar Ronggolawe (Tuban), KSU Guyub Rukun
(Rembang), Koperasi Garam Rakyat Muara Djati (Cirebon).
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Sedangkan untuk LPK Uji Mutu Garam terdapat 4
lembaga, yaitu PT Garam (Persero), Koperasi Produsen
Mutiara Laut Mandiri, Koperasi Produsen Garam Rezeki
Agung dan Koperasi Mappatuwo.
Resi Gudang Garam perdana terbit di GGN Kabupaten
Pamekasan sebanyak 31,73 Ton senilai Rp. 82.498.000,
kemudian disusul penerbitan resi gudang garam lainnya
oleh PT Garam di GGN Kabupaten Pati sebanyak 30 Ton
senilai Rp. 78.000.000 dan GGN Kabupaten Indramayu
sebanyak 50 Ton senilai Rp. 135.000.000.

Manfaat SRG Garam
Ke depan, KKP berencana menjadikan GGN yang
menerapkan SRG ini tidak hanya tempat penyimpanan
tetapi juga sebagai sentra transaksi/pemasaran garam.
Memanfaatkan informasi pada Sistem Informasi Resi
Gudang, gudang-gudang ini akan menjadi sarana
pemantauan sebaran dan ketersediaan stok garam secara
nasional. “Hal ini penting sebagai sumber informasi bagi
pemerintah dalam melakukan intervensi kebijakan terkait
Garam sesuai dengan kondisi yang memang ada,” jelas
Retno.
Saat ini KKP sedang melakukan koordinasi dengan
Kementerian
Pengembangan
Daerah
Tertinggal
(Kemendes) guna mendorong Kemendes melakukan
pembangunan gudang untuk Garam dan peningkatan
peran BUMDes dalam SRG, salah satunya apabila
dimungkinkan untuk menjadi Pengelola Gudang SRG.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Retno
Rukmawati lebih jauh mengungkapkan, banyak manfaat
dari pelaksanaan SRG baik bagi PT Garam maupun
koperasi dan petambak/petani garam.
Bagi PT Garam beberapa manfaat pelaksanaan SRG

antara lain optimalisasi modal kerja. Melalui SRG, PT
Garam tidak perlu melakukan pembelian garam rakyat
dengan menggunakan modalnya sendiri. Garam yang
disimpan dalam SRG akan memperoleh pembiayaan
70 persen dari lembaga keuangan. Nilai pembiayaan
ini dapat menjadi modal bagi petambak garam untuk
melakukan pembelian dan penyimpanan garam kembali,
baru kemudian sisanya digunakan sebagai modal kerja
musim selanjutnya maupun biaya hidup petambak garam.
“Dengan adanya peran lembaga keuangan dalam SRG,
PT Garam dapat mengoptimalkan modal kerja yang dimiliki
untuk hal lainnya,” jelas Retno.
Manfaat yang ke dua yaitu peningkatan kapasitas simpan.
Sistem tunda jual maupun peningkatan modal kerja bagi
para petambak garam melalui pembiayaan SRG, akan
mendorong tumbuhnya gudang-gudang swasta baik milik
petambak maupun koperasi sebagai lokasi penyimpanan
garam dalam SRG. Apabila PT Garam dapat berperan
sebagai Pengelola Gudang ataupun standby buyer dengan
pola kemitraan dengan para Koperasi Pengelola Gudang
SRG maka gudang-gudang ini secara tidak langsung
akan memperbesar kapasitas simpan PT Garam dalam
menjalankan fungsinya melakukan penyerapan garam
rakyat, tidak harus memiliki gudang sendiri namun dapat
melibatkan gudang milik pihak lainnya untuk meningkatkan
kapasitas simpan.
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Manfaat yang lain adalah perluasan pasar. Sebagai
Pengelola Gudang SRG, PT Garam berpotensi besar
untuk menjadi simpul transaksi komoditas Garam.
Keterbatasan akses pasar yang menjadi kendala petani
dapat menjadi peluang usaha baru bagi PT Garam yang
memiliki akses pasar untuk mempertemukan langsung
informasi kebutuhan dan ketersediaan. “Dengan demikian,
PT Garam tidak saja berperan sebagai Pengelola Gudang,
maupun Pabrikan tetapi juga dapat menjadi Pengelola
Pasar Garam,” kata Retno.
Sedangkan bagi koperasi dan petambak garam
pelaksanaan SRG akan meningkatkan posisi tawar.
Selama ini, penilaian mutu komoditas garam yang
diproduksi oleh petambak selalu dilakukan oleh pembeli,
sehingga petambak garam tidak memiliki pilihan untuk
menolak ataupun menerima penilain mutu dan harga yang
ditawarkan pembeli. “Dengan adanya sertifikat hasil uji
mutu dalam SRG, petani akan mengetahui tingkat kualitas
garam yang dimilikinya dan mulai dapat menentukan
apakah nilai jual yang diberikan oleh pembeli layak atau
tidak. Adanya pilihan untuk melakukan tunda jual juga akan
meningkatkan posisi tawar petambak garam,” jelas Retno.
Selain itu, menurut Retno, SRG akan mendekatkan
petambak garam dengan lembaga keuangan. Pembiayaan
dalam SRG apabila bisa dilakukan secara bergulir akan
membuka peluang adanya penambahan modal kerja bagi
koperasi Pengelola Gudang maupun para petambak
garam. Dengan demikian maka koperasi maupun para
petambak garam juga dapat mengembangkan usahanya
tidak hanya sebagai produsen namun juga sebagai
pedagang.
Terakhir, kata Retno, adanya resi gudang yang
mencantumkan kualitas maupun kuantitas garam milik
petambak garam akan membuka akses pasar bagi
para petambak garam. “Terlebih lagi ketika SRG sudah
diintegrasikan dengan Pasar Lelang Komoditas, maka
penjualan garam bisa lebih mudah dilakukan secara
langsung oleh petambak garam baik secara online maupun
offline,” tegas Retno.
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Tingkatkan Produksi
Garam Melalui
Perbaikan Teknologi
Salah satu masalah dalam produksi garam di Indonesia
yaitu teknik produksinya yang masih tradisional tanpa
sentuhan teknologi apapun, sehingga baik kuantitas
maupun kualitasnya masih kurang. Perlu diketahui
bahwa garam produksi Indonesia berbahan baku air
laut yang diolah melalui proses evaporasi. Ini berbeda
dari garam dari beberapa negara yang merupakan hasil
penambangan. Tambang garam adalah deposit garam
yang terbentuk secara geologis selama jutaan tahun.
Deposit garam tersebut kebanyakan terdapat di pusatpusat benua, seperti Amerika Serikat, Australia, China dan
beberapa negara Eropa. Di sana terdapat banyak gunung
garam dengan kandungan NaCl sangat tinggi. Selain itu,
juga terdapat danau-danau purba yang memiliki sedimen
garam juga dengan kandungan NaCl sangat tinggi.
Indonesia tidak memiliki gunung ataupun danau dengan
deposit garam seperti di negara-negara benua. Namun
kita memiliki laut sangat luas yang berpotensi menjadi
bahan pembuatan garam. Akan tetapi, produksi garam
berbahan baku air laut menuntut proses dengan waktu
relatif lama dan kualitas produksinya kurang bagus bila
tanpa sentuhan teknologi yang tepat. Garam produksi
Indonesia kebanyakan berasal dari hasil tambak rakyat
yang menggunakan teknik produksi tradisional.
Teknik
produksi garam oleh petambak umumnya yaitu dengan
menguapkan air laut yang ditampung di tambak, dengan
mengandalkan panas sinar matahari. Proses ini selain
butuh waktu relatif lama, juga tidak mampu menghilangkan
senyawa-senyawa kimia tertentu yang tidak diperlukan
sehingga kualitasnya kurang bagus dan belum memenuhi
syarat khususnya untuk kepentingan industri. Garam yang
dibutuhkan industri harus memiliki kandungan NaCl di atas

97 persen. Selain itu juga dipersyaratkan kadar air rendah
serta persyaratan lain.

teknik ini juga lebih tinggi dibanding dengan metoda
tradisional.

Untuk memenuhi kebutuhan garam industri di Indonesia
kita selama ini melakukan impor sehingga menimbulkan
ketergantungan pada luar negeri. Hal ini menjadi
tantangan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Apalagi,
sejak lama pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan
swasembada garam.

Produksi garam menggunakan teknik bestekin sudah diujicobakan di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2018.
Kepala Divisi Humas Koperasi Sekunder Induk Garam
Nasional (SIGN) Ja’far Sodikin menyatakan, uji coba
pada skala 1.000-2.000 meter sudah berhasil. “Kadar
NaCl di atas 98 persen, dan sekarang kita akan menguji
untuk lahan 1 hingga 5 hektar di Rembang, Jawa Tengah,”
ungkapnya seperti dikutip kontan.co.id (3 Juli 2018).

Teknologi Baru
Menjawab tantangan tersebut pemerintah terus berupaya
meningkatkan produksi garam di Tanah Air, baik kuantitas
maupun kualitasnya. Belakangan sekelompok tim peneliti
berhasil menemukan metode baru produksi garam yang
dinamakan Bestekin.
Dalam situs bestekin.com dijelaskan, bahwa produksi
garam dengan teknik bestekin ini mengolah air laut dengan
terlebih dulu memisahkan kandungan senyawa-senyawa
kimia yang menghambat proses kristalisasi. Senyawasenyawa yang dipisahkan di proses awal sebelum
kristalisasi itu sebagian juga merupakan senyawa kimia
yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga melalui metode
bestekin selain diperoleh garam dengan kandungan NaCl
yang tinggi juga didapatkan senyawa kimia lain yang
bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Selain garam,
sedikitnya ada 9 (sembilan) senyawa kimia komersil yang
bisa diperoleh dari teknik bestekin. Garam hasil produksi
menggunakan metode bestekin berupa garam industri
dengan kandungan NaCl lebih dari 97 persen, dan garam
untuk keperluan farmasi yang membutuhkan persyaratan
lebih banyak. Selain itu, volume produksi garam dengan

Dikemukakan Ja’far, bila aplikasi di lahan luas berhasil
SIGN akan melanjutkan pengujian pada lahan seluas
2.600 hektar. Luas itu menurut Ja’far sekitar 10 persen dari
luas lahan garam nasional yang mencapai 26 ribu hektar.
Dengan teknologi bestekin Ja’far memperkirakan, akan
bisa dihasilkan sekitar 500 ton garam per hektar, atau naik
beberapa kali lipat dibanding dengan produktivitas ratarata petambak selama ini yaitu di kisaran 70 ton-80 ton
per hektar.
Untuk selanjutnya, kata Ja’far, SIGN akan mengenalkan
teknologi bestekin kepada para petambak. Tetapi, diakui
Ja’far, tidak mudah mengenalkan teknologi baru kepada
petambak garam. Meskipun demikian, bila telah melihat
hasil penggunaan teknologi baru tersebut diharapkan para
petambak akan tertarik untuk mencobanya.
Harapan yang lebih jauh tentunya dengan teknologi baru
produktivitas dan kualitas garam secara nasional terus
meningkat. Dengan demikian, tidak mustahil swasembada
garam akan bisa diwujudkan. Semoga.
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Memanfaatkan
Momentum Peningkatan
Ekspor PT Timah Tbk
enjelang akhir tahun 2018 kita mendengar kabar baik
tentang PT Timah Tbk yang mampu meningkatkan
kinerjanya dalam memproduksi dan mengekspor
produknya. Pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berkonsentrasi pada industri timah itu
mencatat volume ekspor produknya sebesar 33.250 M/T.
Jumlah ini meningkat 15 persen dibanding catatan ekspor
tahun sebelumnya yang mencapai 28.732 M/T. Kenaikan
ekspor ini tentu tidak lepas dari peranan pemerintah dalam
menciptakan iklim yang kondusif melalui regulasi yang baik.
Hal ini diakui Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar
Riza Pahlevi Tabrani saat Pelepasan dan Penutupan
Ekspor Logam Timah terakhir tahun 2018 di Dermaga Unit
Metalurgi Muntok, Bangka Barat, 29 Desember 2018.

Foto: Biro Humas

M

Kinerja PT Timah Tbk bahkan diakui dunia internasional.
“Kenaikan ekspor logam timah ini didukung kepastian
Pada tahun 2017 PT Timah Tbk masuk dalam 10
regulasi di sektor pertimahan di sepanjang tahun 2018,”
besar produsen timah olahan terbaik versi Industrial
ujarnya seperti dikutip sejumlah media.
Technology Research Institute (ITR). Pemeringkatan
Di samping itu, jaminan kualitas dan kuantitas produk tentu ini didasarkan pada tonase produksi timah yang
merupakan faktor sangat penting. Sekretaris Perusahaan dihasilkan perusahaan. Dengan produksi 30.200 M/T
PT Timah Tbk, Amin Haris Sugiarto menjelaskan, pada tahun 2017 PT Timah Tbk menempati urutan
upaya meningkatkan produksi logam timah terus dilakukan ke-dua setelah perusahaan asal Tiongkok, Yunan Tin,
perusahaan. “Saat ini kami telah melakukan penambahan dengan produksi sebesar 74.500 M/T. Sedangkan
alat pengolahan bijih timah untuk meningkatkan kadar Sn posisi ketiga ditempati Malaysia Smelting Corp
dari Ore sebelum dilebur untuk dilogamkan,” ucapnya (Malaysia) dengan produksi timah 27.200 ton.
(Kompas.com, 31 Desember 2018).
Seperti dilaporkan kontan.co.id (1/2/2018), Direktur
Peningkatan ekspor PT Timah tersebut tentu merupakan Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra menyatakan,
kabar menggembirakan, mengingat PT Timah sebagai dalam dua tahun terakhir TINS menunjukkan kinerja
perusahaan produsen timah tertua dan terbesar di Tanah yang semakin membaik. Volume produksi meningkat
Air, sehingga peningkatan produksi dan ekspor PT Timah signifikan hampir 30 persen. Hal ini yang membuat PT
memberi kontribusi bagi peningkatan produksi dan ekspor Timah Tbk masuk sepuluh besar perusahaan produsen
timah secara nasional.
timah terbaik, bahkan menempati urutan ke-dua.
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Sejarah PT Timah Tbk

Kekayaan timah di bumi Nusantara sudah dikenal
sejak lama, jauh sebelum masa kemerdekaan RI.
Pemerintah kolonial Belanda mulai mengeksplor timah
di Pulau Bangka pada awal abad 19. Memasuki abad
20 Pemerintah Kolonial Belanda menambang timah
melalui 3 perusahaan yaitu Bangka Tin Winning Bedrijf
(BTW), badan usaha yang dimiliki pemerintah Belanda;
Gemeenschappelijke Mijnbow Maatschappij Biliton
(GMB) dan NV. Singkep Tin Explitatie Maatschappij (NV.
Sitem), badan usaha milik swasta Belanda yang berada
di Pulau Belitung dan Singkep.
Dalam situs resmi PT Timah Tbk (www.timah.com)
disebutkan, pada periode tahun 1953-1958 Pemerintah
Indonesia mengambil alih ketiga perusahaan tersebut
dan mengubahnya menjadi 3 perusahaan negara. Untuk
mengkoordinasikan ketiga perusahaan tersebut pada
1961 pemerintah membentuk Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Negara Tambang-tambang Timah (BPU
PN Tambang Timah). Selanjutnya pada 1968 ketiga
perusahaan dan BPU dilebur menjadi satu perusahaan
dengan nama Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah.
Perusahaan ini kemudian diubah menjadi Perusahaan
Perseoran (Persero) pada tahun 1976 dengan nama PT
Tambang Timah (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki
pemerintah. Pada 1995 pemerintah mulai menawarkan
sebagian saham PT Tambang Timah (Persero) ke
publik. Sebanyak 35 persen saham perusahaan dimiliki
publik dan 65 persen masih dimiliki pemerintah. Nama
perusahaan pun diubah menjadi PT Timah (Persero) Tbk.
PT Timah (Persero) Tbk kini terus berkembang dan
melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk
sejumlah anak perusahaan yaitu PT Tambang Timah, PT
Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, PT Timah
Eksplomin, PT Dok dan Perkapalan Air Kantun.

Foto: Biro Humas

Timah merupakan barang tambang dengan nilai ekonomi
tinggi karena manfaatnya yang besar dalam industri.
Timah digunakan baik sebagai logam tunggal maupun
sebagai bahan material pembuatan logam lain seperti
tembaga, kuningan dan perunggu. Timah dewasa banyak
dimanfaatkan untuk pembuatan komponen elektronika
sebagai plat timah.

Momentum
Sejarah PT Timah Tbk bisa dikatakan sebagai sejarah
perkembangan industri timah di Indonesia. Pasang surut
perkembangan perusahaan ini juga mewarnai pasang
surut industri timah di Tanah Air. Saat ini Indonesia masih
merupakan negara penghasil timah terbesar ke-dua di dunia
di bawah Tiongkok. Namun, Indonesia adalah pengekspor
terbesar timah. Ini karena sebagian besar produksi timah di
Indonesia dijual ke luar. Sedangkan produk timah Tiongkok
sebagian besar diserap oleh industri di dalam negeri.
PT Timah Tbk sebagai perusahaan terbesar dalam industri
timah telah memberi kontribusi besar terhadap produksi
dan ekspor timah Indonesia secara nasional. Oleh sebab
itu, peningkatan kinerja PT Timah dalam beberapa tahun
terakhir ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk
lebih meningkatkan produksi timah nasional. Selain untuk
keperluan ekspor, produksi timah juga perlu ditujukan
untuk pengembangan industri hilir di dalam negeri seperti
industri pelat timah (tin plate), solder, perunggu, industri
pelapis peralatan rumah tangga dan sebagainya. Industri
hilir timah inilah yang sampai sekarang masih perlu
dikembangkan guna mendorong perekonomian nasional.
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Gayo Ceria
Jelang Akhir
Tahun

F o t o : B ir o Hu m as

PASAR LELANG

K

opi dari Indonesia sudah menjadi minuman dunia. Untuk
meningkatkan penjualannya Bappebti terus mendorong
pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas (PLK) kopi, seperti
yang berlangsung di Aceh.
Biasanya suasana lelang komoditas selalu meriah. Begitulah
juga yang terjadi di Gedung Pasar Lelang Komoditi, Paya
Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada pertengahan
November 2018 saat berlangsungnya lelang kopi yang
diselengarakan oleh PT Meukat Komuditi Gayo. Lelang yang
dilakukan tanggal 15 November itu merupakan lelang ketiga
kalinya. Sebelumnya perusahaan perdagangan hasil bumi
ini juga sudah dua kali menyelenggarakan lelang jenis kopi
Arabika.
Bedanya, lelang kali ini selain diikuti pembeli dalam negeri
juga diikuti peserta lelang dari luar negeri. Ada peserta dari
Kanada, Amerika Serikat, Korea, dan Cina. Mereka memang
berkunjung khusus ke daerah penghasil kopi di ujung Pulau
Sumatera ini, sambil juga membeli kopi dari pasar lelang.

Direktur PT Meukat Komuditi Gayo, Iwannitosa Putra,
menyatakan para buyer luar negeri itu sebelumnya melihat
kondisi perkebunan kopi Gayo. “Mereka melihat kebun kopi
dan bagaimana kopi itu diproses. Nah, momen kunjungan
ini saya gunakan untuk menarik mereka mengikuti lelang
yang kami selenggarakan,” kata Iwan. Akhirnya, mereka pun
berkumpul di arena lelang bersama-sama peserta lelang
lokal Aceh dan juga dari Jakarta.

12
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Ada 21 sampel kopi yang digelar dalam lelang.
Para peserta lelang dipersilakan untuk melihat,
mengamati dan juga melakukan uji rasa dengan
mencicipi rasa kopi yang dilelang. Dibandingkan
dengan dua kali lelang sebelumnya, jumlah
sampel kopi dalam lelang ketiga ini lebih banyak.
Dalam lelang kopi pertama hanya 7 sampel
dan yang kedua 11 sampel. Ini berarti terjadi
peningkatan.

Iwan menyebutkan ada 5 jenis kopi yang dibeli para buyer
yang semuanya dari jenis Arabika, yakni full washed, sindy
walls, arabica wine, natura, semi washed dan luwak kopi.
Bagi PT Meukat, lelang kali ini terasa istimewa karena
hadirnya sejumlah buyer langsung dari luar negeri. Karena
mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, maka lelang kali
ini juga dilakukan dengan dwi bahasa, bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia. Sementara mengenai peraturan lelang
tetap berlaku sebagaimana biasa, misalnya harus menyimpan
sejumlah uang deposit untuk syarat ikut serta lelang.
Transaksi pembayaran harus dalam bentuk rupiah. Peserta
lelang boleh menggunakan dolar, tetapi nilainya kemudian
harus dikurs-kan ke rupiah.
“Para buyer dari luar negeri sangat bersemangat. Mereka
meminta kami agar lelang terus dilakukan. Untuk itu kami
akan mengadakan lelang kopi khusus untuk para buyer dari
luar negeri. Rencananya, bulan Oktober 2019 kami akan
menggelar lelang untuk para buyer dari Amerika. Jadi nanti
kita akan buat dua kali lelang. Pertama lelang untuk umum.
Hari kedua, lelang khusus untuk buyer dari Amerika,” kata
Iwan dengan bersemangat.
“Kami berharap melalui Pasar Lelang Komoditas ini, kopi
Gayo semakin meningkat volume penjualannya. Begitu juga
harganya menjadi semakin baik, karena makin banyak orang
berminat membelinya,” katanya. Iwan memberi gambaran
pada lelang kali ini ada kopi yang harganya lebih tinggi, jauh
di atas HPP (Harga Pokok Penjualan). Ini dialami seorang
pemilik kopi arabika gayo wine, Syukran Bintang, dimana
kopinya dibeli dengan harga Rp 195.000 per kilogram,

sementara HPP-nya Rp90.000 perkg. Hal ini tentu sangat
membesarkan hati para petani kopi dan juga memberi
semangat para pedagang kopi. “Jadi dari segi harga juga
terjadi peningkatan dibandingkan dengan lelang sebelumnya.
Peningkatan harga terjadi variatif, ada yang melonjak tapi
ada yang naik hanya 3 persen. Tapi secara keseluruhan lebih
bagus harganya,” kata Iwan.
Pada lelang kali ini terjual sebanyak 600 kilogram kopi Arabika
dengan nilai sekitar Rp 90 juta. Iwan menilai walau belum
terlalu besar, tetapi kondisinya menunjukkan kecenderungan
yang makin baik. Karena itulah ia bersemangat untuk
menggelar pasar lelang yang ia selenggarakan dengan
arahan dan bimbingan Bappebti.
Bagi Iwannitosa Putra, pasar lelang komoditas (PLK)
merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan
harga komoditas kopi, khususnya kopi Gayo, dan juga
peningkatan volume penjualannya. “Selain rencana lelang
bulan Oktober nanti yang mengundang buyer dari luar
negeri, bulan April mendatang kami juga akan mengadakan
lelang. Kita akan tingkatkan persyaratan misalnya minimum
kopi yang dilelang 60 kg/bag dan setiap sampel ada 4
bag, sehingga per sampelnya 240 kg. Lelang April ini
berlangsung bekerjasama dengan di Kab. Bener Meriah,
sambil memeriahkan HUT Kabupaten tersebut,” ujar Iwan.
Iwannitosa berharap target ke depan bisa lebih baik, dengan
penjualan lelang mencapai antara Rp 300 juta hingga Rp
500 juta.
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AGENDA FOTO

Kemendag Gelar
Rakor Kesiapan Bapok
Hadapi Hari Besar
Kementerian Perdagangan melakukan
rapat
koordinasi
mengenai
Kesiapan
Barang Kebutuhan Pokok Menghadapi Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di
Gedung Tawang Arum Komplek Balaikota
Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (6/12). Pada
kesempatan Rakor ini Kepala Bappebti,
Indrasari Wisnu Wardhana, dan Staf Khusus
Menteri Perdagangan Bidang Hubungan
Antar Lembaga, Eva Yuliana, melakukan
pemantauan langsung ke pasar ritel modern,
gudang distributor, dan gudang Bulog Divre
Surakarta guna memastikan ketersediaan
barang kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil
pantauan di pasar ritel modern, harga barang
kebutuhan pokok umumnya dijual sesuai
dengan HET. Sementara untuk pasokan di
gudang Bulog Divre Surakarta dipastikan
dapat memenuhi kebutuhan hingga beberapa
bulan ke depan.

Foto: Biro Humas

Sebelumnya Rakor membahas hal yang
sama juga dilakukan di Yogyakarta pada
Selasa (4/12) untuk memastikan pasokan
dan harga bahan pokok menjelang Natal dan
Tahun Baru 2019 terkendali.
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AGENDA FOTO

Konsinyering Program
Kerja Bappebti TA 2019

Foto: Biro Humas

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
memberi pengarahan sekaligus membuka Konsinyering
Penyusunan Program Kerja Bappebti Tahun Anggaran
2019 yang diselenggarakan di Jakarta. Konsinyering
berlangsung selama 2 hari (24-25 Januari 2019) diikuti
oleh Sekretaris Bappebti Nusa Eka sebagai panitia
pelaksana, serta seluruh Kepala Biro, pejabat eselon III
dan IV serta pegawai di lingkungan Bappebti.

GOFX Dorong
Minat Investor

Foto: Biro Humas

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu
Wardhana menyatakan inovasi produk
GOFX yang merupakan produk perdagangan
multilateral dapat mendorong kepercayaan
dan minat investor dalam perdagangan
multilateral di Bursa Berjangka. Harapan
ini disampaikan saat soft launching GOFX
(Gold, Oil, Forex) dan Awarding Night
ICDX-ICH di Jakarta, Jum’at (18/1).

16
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Foto: Biro Humas

DPRD Purworejo
Konsultasi
Pengelolaan SRG
Komisi C DPRD Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, Kamis (17/1) mengadakan
kunjungan kerja ke Bappebti. Kunker ini
dalam rangka konsultasi pengelolaan
Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten
Purworejo. Kunjungan 11 orang anggota
DPRD ini diterima oleh Kepala Biro
Pembinaan dan Pengawasan SRG dan
PLK, Retno Rukmawati, dengan didampangi
pejabat eselon III Bappebti.

Pada tahun 2019 seluruh pemangku kepentingan
PBK harus meningkatkan perdagangan berjangka yang
mempunyai integritas usaha yang baik dan memberikan
kepercayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala
Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana saat membuka Ujian
Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (WPB) Angkatan
III yang diselenggarakan selama 2 hari tanggal 13-14
Desember 2018 di Yogyakarta.

Foto: Biro Humas

Ujian WPB Tingkatkan
Integritas Usaha PBK

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 203

17

AKTUALITA

Emas Memberi
Kontribusi Terbesar
di BBJ

Dolar Melemah
Harga Timah
Menguat
Harga timah pada bulan Januari
2019 cenderung menguat. Harga
timah untuk pengiriman tiga bulan
di London Metal Exchange, Senin
(7/1), berada pada level USD 19.750
per ton, atau menguat 1,02% jika
dibandingkan dengan harga akhir
pekan sebelumnya. Ini merupakan level
tertinggi sejak 2 Agustus 2018.
Andri Hardianto, analis dari Asia Trade
Point Future, menyatakan penguatan
harga timah disebabkan melemahnya
dolar Amerika.“Timah kalau kita lihat
di pasar London Metal Exchange
(LME) saat pertengahan Desember
sudah menguat, bersamaan dengan
melemahnya dolar Amerika pada kurun
waktu yang bersamaan,” kata Andri.
Harga
timah
selanjutnya
akan
dipengaruhi oleh sentimen kebijakan
perdagangan Cina, mengingat Cina
adalah produsen dan konsumen
terbesar timah. Jika kebijakannya
dinilai positif diperkirakan akan kembali
menaikkan harga timah.
Mengutip Bloomberg pada Senin
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(14/1), harga timah untuk pengiriman
tiga bulan di London Metal Exchange
kembali menguat 0,86% dibanding
penutupan perdagangan minggu lalu
atau berada di level USD 20.475 per
metrik ton. Harga ini merupakan level
tertinggi sejak Juni tahun lalu. Harga
timah ini menguat 5,13% sejak awal
tahun.

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)
mencatat selama tahun 2018 volume
transaksi multilateral di lantai bursa
ini mencapai 1,335 juta lot. Volume
transaksi ini melebihi target yang
ditetapkan sebesar 1,2 juta lot.
Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus
Lumintang, menyatakan dari total
transaksi seluruhnya kontrak berjangka

Andri memprediksi sampai akhir
kuartal I 2019 ini, ada kemungkinan
harga timah bisa menembus di level
USD 21.000 per metrik ton. Potensi
permintaan timah masih terlihat
tumbuh, terutama di sektor otomotif
yakni kendaraan listrik. Kedua, dari
sektor teknologi mencakup gawai yang
masih cukup baik dengan permintaan
yang positif.
Indonesia
sendiri
sangat
berkepentingan dengan ekspor timah.
Menurut Andri rata-rata pasokan
timah Indonesia mencapai 5.000 ton6.000 ton per bulan. Volume ini sekitar
15%-20% kebutuhan bulanan global
timah. Namun Andri mengingatkan
harga timah yang positif ini bisa juga
terkoreksi karena beberapa faktor.
“Kalau saya lihat di awal tahun ada
potensi bullshit karena masih adanya
gangguan pasokan Myanmar dan
Indonesia,” kata Andri.

emas memberi kontribusi 43,2% atau
setara dengan 577.000 lot. “Emas
pada dasarnya cukup menjanjikan
untuk investasi, permintaan dari pasar
juga selalu ada ,” kata Stephanus,
Senin (7/1).
Selain emas, komoditi kopi juga
menjadi penyumbang terbesar dengan
porsi 38,5% atau 513.000 lot.
Sementara transaksi olein 10,3% atau
sekitar 137.000 lot, dan kakao sebesar
4,6% atau setara 62.700 lot.

7,7 persen dengan nilai ekspor migas
sebesar USD 15,65 miliar dan ekspor
nonmigas USD 150,14 miliar.

Kemendag Genjot
Ekspor di Awal
Tahun 2019
Membuka lembaran kerja keras
tahun 2019, Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita memimpin delegasi
Indonesia ke Amerika Serikat (AS).
Kunjungan kerja yang berlangsung
14-19 Januari ini merupakan salah
satu langkah awal untuk meningkatkan
kinerja ekspor nasional di tengah
kondisi ekonomi dunia yang tahun ini
diprediksi akan melambat.
“Kunjungan kerja ke AS ini merupakan
salah satu strategi yang dilakukan
untuk mencapai ekspor nonmigas
yang ditargetkan naik 7,5 persen
dibandingkan tahun lalu, atau sebesar
USD 175,9 miliar. Upaya untuk
meningkatkan kinerja ekspor harus
dilakukan sedini dan semaksimal
mungkin di tengah kondisi pelambatan
pertumbuhan ekonomi global,” ujar
Mendag.
Tahun 2019 ekspor nonmigas
ditargetkan naik menjadi USD 175,9
miliar dibandingkan tahun lalu. Neraca
perdagangan
nonmigas
tercatat
surplus sebesar USD 4,64 miliar
pada Januari-November 2018. Dalam
periode tersebut, ekspor secara
keseluruhan tumbuh positif sebesar

Dalam kunjungan kerja ini Mendag
melakukan sejumlah pertemuan, salah
satunya yaitu pertemuan bilateral
dengan Duta Besar Perwakilan
Perdagangan AS (USTR Ambassador)
Robert Lighthizer guna menindaklanjuti
pemberian tarif preferensial yaitu sistem
preferensi umum (Generalized System
of Preferences/GSP). Sejauh ini ada
3.546 produk Indonesia diberikan
fasilitas GSP berupa eliminasi tarif
hingga 0 persen.
Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah
Indonesia telah melakukan komunikasi
dan koordinasi intensif dengan AS
agar status Indonesia dapat tetap
dipertahankan di bawah skema GSP,
karena program ini memberi manfaat
baik kepada eksportir Indonesia
maupun importir AS yang mendapat
pasokan produk yang dibutuhkan.
Seebelumnya, pada Oktober 2017,
AS melalui USTR mengeluarkan
Peninjauan Kembali Penerapan GSP
Negara (CPR) terhadap 25 negara
penerima GSP, termasuk Indonesia
di dalamnya. Pada kesempatan
kunjungan kerja ini Mendag juga
bertemu dengan CEO Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue,
dan para pelaku usaha AS, antara
lain yang bergerak di sektor alas kaki
dan garmen, serta pertemuan dengan
para calon investor potensial. Selain
itu, Mendag juga menghadiri seminar
mengenai kelapa sawit, menghadiri
forum bisnis, dan membuka penjajakan
kesepakatan
bisnis
(business
matching).

Harga Batubara
Turun di Bawah
100 Dolar
Harga
komoditas
batubara
terkoreksi karena isu perlambatan
ekonomi global. Mengutip Bloomberg
harga batubara di ICE Futures untuk
pengiriman Februari 2019 pada
penutupan Selasa (22/1) terpantau
berada pada level USD 99,55 per
metrik ton. Padahal sehari sebelumnya
harganya masih bertengger di USD
100,20 per metrik ton. Dengan
demikian harga batubara turun sekitar
0,65% atau 65 poin dari posisi
perdagangan sebelumnya.
Analis Asia Tradepoint Futures Deddy
Yusuf Siregar menyebutkan turunnya
harga batubara juga didorong oleh
keputusan Lembaga Dana Moneter
atau International Monetary Fund
(IMF) yang memangkas proyeksi
pertumbuhan ekonomi di tahun 2019
menjadi 3,5% dari awalnya sebesar
3,7% di bulan Oktober 2018.
Di sisi lain, produksi batubara Cina
sebagai konsumen terbesar dunia pada
periode Desember 2018 meningkat
sebesar 2,1% dari tahun sebelumnya
(year on year), atau sebesar 3,55 miliar
ton. Hal ini makin menambah tekanan
terhadap harga batubara.
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AKTUALITA

Januari 2019: Harga
Referensi Turun, BK
CPO Nol dan Biji
Kakao 5 Persen

Performa Platinum
Tahun 2018 Meredup
Jika tahun 2017 platinum cukup
berjaya, tahun 2018 menjadi tahun
yang kurang kinclong bagi komoditas
ini. Mengutip data Bloomberg pada
akhir 2017 lalu harga platinum mampu
menyentuh level USD 928,25 per
ons troi, namun Senin (31/12/2018)
harga platinum di New York Exchange
Merchantile (Nymex) untuk kontrak
Januari 2019 turun 13,75% menjadi
US$ 800,60 per ons troi.
Direktur PT Garuda Berjangka
Ibrahim
mengungkapkan,
harga
platinum tahun 2017 dipengaruhi
kebutuhan industri otomotif dan dan
industri senjata api. Ia melihat bahwa
industri otomotif dan persenjataan di
Cina tahun 2017 cukup maju sehingga
permintaan platinum sebagai bahan
dasarnya naik tajam.
Harga platinum pun menguat
karena adanya reformasi tambang
di Cina yang menurunkan produksi
hingga 50%. Sedangkan tahun
2018 harga platinum mengalami
penurunan
disebabkan
perang
dagang yang membuat ketidakpastian
pasar komoditas. Diperkirakan harga
platinum tahun 2019 berkisar di level
USD 700 sampai USD 950 per ons
troi.
20
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Harga referensi produk CPO (Crude
Palm Oil) untuk penetapan Bea Keluar
(BK) periode Januari 2019 adalah USD
503,30/MT. Harga referensi tersebut
melemah USD 46,07 atau turun 8,39%
dari periode Desember 2018 sebesar
USD 549,37/MT. Melihat kondisi
tersebut pemerintah menetapkan Bea
Keluar CPO sebesar USD 0/MT untuk
periode Januari 2019.
BK CPO untuk Januari 2019
tercantum pada Kolom 1 Lampiran II
Huruf C Peraturan Menteri Keuangan
No. 13/PMK.010/2017. Nilai tersebut
sama dengan BK CPO untuk periode
Desember 2018 sebesar USD 0/MT.
Sementara itu harga referensi biji
kakao pada Januari 2019 mengalami
penurunan sebesar USD 73,70 atau
3,27 persen, yaitu dari USD 2.250,58/
MT menjadi USD 2.176,88/MT. Hal ini
berdampak pada penetapan HPE biji
kakao turun USD 72 atau 3,66 persen
dari USD 1.969/MT pada periode
bulan Desember menjadi USD 1.897/
MT pada Januari 2019.
Penurunan harga referensi dan HPE
biji kakao ini disebabkan melemahnya
harga internasional. Namun Bea Keluar
biji kakao tetap dikenakan sebesar 5
persen.

Rupiah Menjadi
Berotot Awal 2019
Memasuki 2019 nilai tukar rupiah
menguat cukup tajam terhadap
dolar Amerika Serikat (AS). Pada
perdagangan pasar spot Jum’at (4/1)
posisi rupiah mencapai Rp 14.270
per 1 USD. Nilai tukar ini menguat
0,94% dibandingkan posisi penutupan
perdagangan sehari sebelumnya.
Penguatan rupiah kali ini terasa
istimewa karena menjadi mata uang
dengan penguatan terbaik di antara
mata uang Asia lainnya. Pergerakan
positif rupiah ini juga sejalan dengan
penguatan mata uang lainnya, kecuali
Yen Jepang yang melemah disebabkan
kemungkinan aksi profit taking atau
aksi ambil untung.
Ekonom Center of Reform on
Economics (CORE) Piter Abdullah
menyebutkan
penguatan
karena
rupiah tengah mendapatkan sentimen
positif adanya potensi perlambatan
pertumbuhan ekonomi di Amerika,
Eropa, dan Cina. Selain itu karena
perekonomian
Indonesia
juga
menunjukkan beberapa pencapaian
positif, seperti penerimaan APBN 2018
yang melewati target, menurunnya
defisit fiskal dan inflasi yang terjaga
rendah.

Gas Batubara Yang
Bisa Menggantikan
LPG
Batubara sebagai komoditas energi
kini bisa diubah menjadi gas untuk
LPG (Liquified Petrolium Gas).
Langkah ini dilakukan oleh dua BUMN
(Badan Usaha Milik Negara), PT Bukit
Asam Tbk dan PT Pertamina, serta
perusahaan asal Amerika Serikat
(AS) Air Product and Chemicals Inc.
yang meneken nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/
MoU), Jum’at (18/1).
Ketiga pihak tersebut sepakat akan
membangun fasilitas hilirisasi batu
bara yaitu pengolahan dimethyl ether
(DME), gas dari batu bara yang bisa
menggantikan LPG.
DME diolah dari batu bara yang biaya
produksinya jauh lebih murah daripada
lifting minyak dan gas alam. Untuk
memperoleh gas ini, batu bara yang
dipakai merupakan batu bara berkalori
paling rendah yang dinilai “kurang
menguntungkan” jika dijual di pasar
batu bara dunia.
Namun jika ingin DME dilepas ke
masyarakat dengan harga yang
sama dengan LPG, maka ongkos
produksinya harus efisien mengingat
harga murah LPG sekarang juga
karena adanya faktor subsidi. Dan
inilah yang sekarang masih dikaji oleh
PT Bukit asam melalui feasibility study.

JFX Buka FTLC di
Bandung
Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta
Futures
Exchange-JFX)
terus
mengembangkan literasi perdagangan
berjangka melalui kampus. Kali ini
kegiatan yang disebut Futures Trading
Learning Center (FTLC) dibuka
di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Tridharma Bandung (TRD), Selasa
(18/12/2018). Peresmian FTLC TRD
itu dilaksanakan di kantor pusat PT
Didi Max Berjangka (DMB).

Sejumlah Pelaku
Usaha Ikuti Kunker
Menteri Perdagangan
Sebanyak 15 pengusaha turut serta
dalam misi dagang ke Amerika Serikat
bersamaan dengan kunjungan kerja
Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita tanggal 14-19 Januari 2018.
Para pelaku usaha tersebut bergerak
di sektor kelapa sawit, alumunium dan
baja, hasil laut, kedelai dan gandum,
kapas dan tekstil, kopi, ban mobil,
emas dan perhiasan, serta daging sapi.
Selain itu, turut serta Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit,
Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit

FTLC adalah wadah kemitraan
strategis berbasis kegiatan edukasi
antara perguruan tinggi dan industri.
Dari sisi industri lembaga-lembaga
yang tergabung dalam sinergi ini
adalah PT Bursa Berjangka Jakarta
(JFX), PT Kliring Berjangka Indonesia
Persero (KBI) dan Perusahaan Pialang
PT Finex Berjangka.
Empat
pihak
menandatangani
peresmian ini yaitu Ketua TRD
Dadang Suhairi, Dirut JFX Stephanus
P. Lumintang, Direktur Utama Kliring
Berjangka Indonesia Persero (KBI)
Fajar Wibhiyadi dan Direktur Utama
PT DMB, R. Andrie Gunawan Sanjaya.
Indonesia (GAPKI), Indonesia Biofuels
Producers Association (APROBIIBPA), dan Gabungan Industri Minyak
Nabati Indonesia (GIMNI).
Mendag menyatakan keikutsertaan
pelaku usaha tersebut dimaksudkan
untuk memaksimalkan hasil kunjungan
kerja. “Dengan forum bisnis dan
business matching, diharapkan para
pengusaha dapat bertransaksi secara
langsung dan membangun bisnisnya
sehingga nantinya dapat meningkatkan
kinerja perdagangan kedua negara,”
ujar Mendag.
Menurut catatan total perdagangan
Indonesia-AS mencapai USD 25,92
miliar, surplus untuk Indonesia sebesar
USD 9,7 miliar.
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M

inister of Trade Enggartiasto Lukita revealed that
collaboration and partnership are very important
to be carried out to increase trade and investment in a
sustainable manner.
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Increase Trade Through
Collaboration and
Partnership

Minister Enggar said this when opening the Indonesia
Palm Oil Forum at the Republic of Indonesia Embassy
in Washington DC, United States (US), Wednesday
(1/16). This forum is a series of activities to strengthen
and enhance trade and investment between Indonesia
and the US.

Enggartiasto said, CPO and its derivative products play
an important role in the Indonesian economy. “CPO
contributes to poverty alleviation and rural development,
and supports national economic development in
general,” he said as written on the Kemendag.go.id
website.

“In the midst of economic uncertainty and global trade,
collaboration and partnerships are very important to
increase investment and trade in a sustainable manner.
Palm oil (CPO) is one of the special focuses in our series
of work visits to the US. Through the Indonesia Palm Oil
Forum it is hoped that dialogue and openness will occur
between business people to strengthen partnerships,
especially CPO commodities,” he said.

Minister Enggar explained, efforts to develop the CPO
sector to promote rural development and overcome
poverty in Indonesia began in the late 1990s. In 20012010 the CPO sector in Indonesia helped 10 million
people escape poverty, and at least 1.3 million villagers
in rural areas were lifted from the poverty line.

The Government Encourages
the Field of Creative Economy

22

he creation and development of new economic
activities, especially in the creative economy,
has become one of the focuses of the government’s
attention. This was conveyed by the Minister of Trade
Enggartiasto Lukita when closing the “Maker Fest 2018”
event in Jakarta, Sunday (16/12). “The government
appreciates the implementation of Maker Fest 2018 as
a place to capture local creators who produce quality
works and develop national brands,” said Enggar as
released by kemendag.go.id.

T

Efforts to create new economic activities can be carried
out, among others, through the development of micro,
small and medium enterprises (MSMEs) based on
the creative economy. At present, MSMEs still face
challenges such as limited capital, market access, and
limited human resource skills. “It takes breakthroughs
and creative ideas that can increase competitiveness so
that the products produced can be hosted in their own
country, and can even be encouraged to compete with
products abroad,” he said.

The Minister of Trade revealed that the emergence of
new economic activities is expected to increase added
value to maintain the momentum of growth and create
jobs. This increase in added value will also increase the
resilience of the household economy.

Furthermore, Indonesia has a creative industry that is
very potential and can still be developed. One of the
potentials that can be explored is the creative industry
that is related to local culture and wisdom that is spread
throughout Indonesia.
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T

he government is trying to improve consumer
protection. This is done, among others, by supervising
circulating goods, trade orderly, and stringent tests in
the framework of pre-market supervision of products
required to use the Indonesian National Standard
(SNI). In Jakarta, Thursday (01/17/2019), the Ministry
of Trade announced the results of the supervision of
circulating goods, orderly trade supervision, and results
of stringent tests conducted by the Directorate General
of Consumer Protection (DG PKTN) in 2018.
PKTN Director General Veri Anggriono explained,
supervision was carried out on 6,803 products which
were periodic surveillance activities, borders, post
borders, mandatory SNIs, quotation tests, and goods
in a sealed state. “The government strives to continue
to provide certainty to consumers to be protected from
products that are not used and consumed,” Veri said
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Government Increases
Commitment To Protect
Consumers

as written in a press release of the Ministry of Trade,
January 17, 2019.
Veri explained, for periodic supervision of goods
including supervision of compliance with mandatory
SNI, inclusion of Indonesian language labels, and the
obligation to complete manual manuals and warranty
cards carried out on 635 products.
The DG PKTN also carried out the mandate of law
number 7 of 2014 on trade by implementing five types
of orderly supervision of trade on 377 products and
business actors, namely supervision of products related
to security, safety, health and environment aspects,
supervision foreign trade licensing, supervision of
domestic licensing, supervision of basic and important
materials, and supervision of regulated goods.

M

inister of Trade Enggartiasto Lukita invited the
public to strengthen their commitment to use
Indonesian products. The invitation was conveyed
by Minister of Trade Enggar in “Indonesian Product
Campaign” in Jakarta on Sunday (12/16/2018).
“Indonesian products are increasingly cool so we must
be proud to wear them. The large level of consumption
of domestic products benefits national producers
through the absorption of the products they produce
so that they can guarantee the income of local workers,
and open a wider field of work, “explained Enggar.
According to Enggar, Indonesia’s large population
is both a potential and a challenge for the nation’s
economy, because it not only shows the potential for
consumption, but also the need for employment. Thus
Indonesia’s economic growth will also be guaranteed if
consumers prefer to use domestically produced goods.

Foto: Biro Humas

The Minister of Trade Invites
People to Be Proud to Use
Indonesian Products

On that occasion Minister Enggar launched the jingle
Aku Cinta Indonesia (ACI) (I Love Indonesia) and the
Indonesian product portal used to promote domestic
products. According to Enggar, efforts to increase the
use of domestic products must also be accompanied by
strengthening the spirit of patriotism to be more proud
of using Indonesian products. Jingle ACI is expected to
inspire the spirit of patriotism of the young generation.
Meanwhile, the Indonesian product portal, www.portalindonesia.id, is expected to be a source of information
for every business actor to be able to enter the global
value chain (GVC).
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Riswan J. Bunaidy

Dirut Phillip Futures

Terbantu Melalui
PALN, Berharap
Melalui GOFX
S
Foto: Biro Humas

ejak awal bekerja Riswan J. Bunaidy
terjun ke industri pasar modal. Lulusan
Flinders University, Australia, tahun 2002 ini
memulai karier di PT Phillip Securities, sebuah
perusahaan yang kepemilikannya mayoritas
Singapura.
Tiga tahun kemudian Riswan bergabung
dengan PT Phillip Futures, pialang berjangka
yang masih berada satu grup dengan
perusahaan awal dia bekerja. Kini setelah
hampir 15 tahun berjalan, ayah dua anak ini
masih tetap berkecimpung di dunia yang sama
di bidang perdagangan berjangka, satu bidang
yang menurutnya sangat prospektif karena
marketnya masih belum banyak tergarap.
Riswan J. Bunaidy kini menjabat sebagai
Direktur Utama PT Phillip Futures. Dengan
armada berkekuatan 20 orang, ia terus
berusaha
mengembangkan
transaksi
multilateral dalam perdagangan berjangka
komoditi. Dengan ramah lelaki penggemar
travelling ini menerima wawancara khusus
Buletin Bappebti di kantornya di kawasan
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
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Buletin Bappebti: Bagaimana Anda pertama kali
terjun ke dunia perdagangan berjangka?
Riswan J. Bunaidy: Tahun 2002 saya lulus dari
Flinders Unversity di Australia Selatan dengan
gelar Bachelor of Commerce. Awalnya saya
bergabung di anak perusahaan Grup PhillipCapital
di bidang pasar modal. Baru tahun 2005 saya
terjun ke perdagangan berjangka dimana saat itu
Phillip baru membentuk perusahaan perdagangan
berjangka.
Namun pada tahun yang sama keluar satu
peraturan yang menetapkan bahwa izin baru
untuk perusahaan perdagangan berjangka
dihentikan sementara. Moratorium ini sebenarnya
untuk berlaku untuk perizinan perusahaan
yang bergerak di perdagangan SPA (Sistem
Perdagangan Alternatif). Tapi imbasnya juga
terhadap transaksi multilateral, boleh dikatakan
tidak banyak produk yang ditawarkan dan tingkat
likuiditas yang rendah, sehingga aktivitas PT
Phillip Futures tidak aktif bertransaksi.
Baru pada tahun 2010 ketika ICDX terbentuk,
salah satu bursa berjangka ini mengajak kami
bergabung untuk mengembangkan perdagangan
berjangka komoditi. Saat itu produk yang
ditawarkan seperti emas, CPO, dan Olein. Sejak
itulah kami benar-benar aktif melakukan edukasi,
sosialisasi, promosi, dan sebagainya.
Buletin Bappebti: PT Phillip hanya aktif dalam
transaksi multilateral? Bagaimana dengan SPA?
Riswan J. Bunaidy: Sebagai pialang asing, sampai
saat ini pun Phillip tidak bisa melakukan transaksi
SPA. Karena memang ada peraturan yang
menyebutkan bahwa pialang asing tidak boleh
masuk ke dalam transaksi SPA (Peraturan Kepala
Bappebti nomor 76/Bappebti/Per/12/2009
--redaksi). Karena itulah kami hanya menawarkan
transaksi multilateral.
Disamping itu, kami juga memiliki ijin PALN atau
Penyaluran Amanat ke Luar Negeri, dimana
kami diperbolehkan menawarkan produk-produk

bursa luar negeri kepada nasabah lokal. Melalui
mekanisme PALN amanat nasabah kita salurkan
ke bursa di luar negeri. Misalnya bursa CME
(Amerika), SGX (Singapura), NYBOT (New
York Board of Trade), CBOT (Chicago Board
of Trade), dan beberapa bursa luar negeri
lainnya. Mekanisme PALN ini kami lakukan dari
tahun 2012, dan membantu kami dalam proses
pengembangan transaksi multilateral di Indonesia.
Buletin Bappebti: Bagaimana Anda melihat
transaksi multilateral kita?
Riswan J. Bunaidy: Soal transaksi multilateral ini
memang seperti ayam dan telur dari mana harus
mendorongnya. Sebab, produknya terbatas,
likuiditasnya juga terbatas. Awalnya produk
PALN merupakan pancingan bagi bursa dalam
negeri. Kita harapkan ketika nasabah sudah
paham dengan perdagangan berjangka melalui
mekanisme PALN, maka ketika ICDX atau JFX
mengeluarkan produk sejenis atau mirip dengan
produk bursa luar negeri, diharapkan nasabah
akan pindah ke bursa dalam negeri. Karena
produk luar negeri itu menggunakan mata uang
asing, sementara kalau produk dalam negeri
mungkin saja menggunakan rupiah, sehingga
risiko akibat pergerakan kurs mata uang menjadi
tidak ada jika menggunakan produk dalam negeri.
Diharapkan tadinya seperti itu, PALN menjadi satu
titik dimana kita bisa mengenalkan produk-produk
perdagangan berjangka kepada masyarakat.
Buletin Bappebti: Apakah upaya itu berhasil
untuk membentuk pasar dalam negeri?
Riswan J. Bunaidy: Dari sisi transaksi benar telah
terjadi perkembangan. Tapi dari segi pembentukan
referensi harga seperti yang diharapkan semula,
masih belum. Sebab tingkat likuiditas pasar
multilateral lokal masih belum bisa menggantikan.
Misalnya, pelaku pasar selama ini masih
menggunakan referensi harga CPO dunia yang
mengacu ke Malaysia. Padahal di ICDX kita
sudah punya kontrak CPO, mungkin karena
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tingkat likuiditas yang kurang, pelaku pasar masih
enggan menggunakannya.
Berbagai saran dan masukan sudah disampaikan
ke ICDX, mudah-mudahan ke depannya dapat
mengembangkan produk CPO yang lebih sesuai
dengan kebutuhan pelaku pasar. Karena itu saya
cukup optimis CPO lokal akan berkembang.
Buletin Bappebti: Untuk Phillip sendiri
bagaimana?
Riswan J. Bunaidy: Saat ini kami bersama dengan
ICDX sedang mengenalkan produk GOFX: Gold,
Oil dan Forex. Dalam 6 bulan ke depan kita akan
mengadakan roadshow ke berbagai daerah untuk
memperkenalkan produk ini.
Buletin Bappebti: Siapa targetnya?
Riswan J. Bunaidy: Targetnya adalah masyarakat
umum. Kita akan mengunjungi kota-kota besar,
selain Jakarta kita akan ke Bandung, Semarang,
Jogjakarta, Surabaya, Medan dan Batam. Sebagian
besar targetnya adalah kota besar di Jawa dan
Sumatera, karena tingkat perputaran uang untuk
investasi masih di Jawa dan Sumatera, mungkin
volumenya mencapai sekitar 75 persen.
Buletin Bappebti: Gambarannya roadshow itu
seperti apa?
Riswan J. Bunaidy: Kami tim dari Philip bersamasama tim ICDX akan menjelaskan siapa kami dan
siapa ICDX. Lalu kami akan menjelaskan tentang
produk GOFX. Selama ini masyarakat lebih
familiar dengan produk SPA (Sistem Perdagangan
Alternatif). Padahal sebenarnya SPA bukan produk
bursa, melainkan produk OTC atau perdagangan
alternatif.
Mungkin orang masih bingung, apa bedanya GOFX
dengan SPA, karena di SPA juga ada transaksi
emas dan forex. Nah, kita ingin dua produk ini
tidak dipertentangkan atau saling bertentangan,
tapi bagaimana caranya bisa saling bersinergi. Kita
harapkan melalui roadshow nanti masyarakat lebih
mengerti tentang perdagangan berjangka, tentang
Phillip dan juga tentang ICDX. Setelah mereka
mengerti baru kita masuk untuk menjelaskan
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transaksinya dan juga platform untuk melakukan
transaksinya.
Buletin Bappebti: Pengenalan nanti kepada
masyarakat yang baru sama sekali atau nasabah
lama?
Riswan J. Bunaidy: Yang paling banyak kepada
nasabah baru. Untuk nasabah yang sudah lebih
mahir ada tahap berikutnya, kelas lanjutan. Ada
tahapan-tahapan dalam kita melakukan roadshow,
karena industri perdagangan berjangka ini risikonya
tinggi. Jadi pengenalannya kepada nasabah juga
dilakukan secara bertahap. Selanjutnya nasabah
yang sudah kita dapat akan juga tetap kita pandu,
tidak bisa mereka dibiarkan begitu saja untuk
melakukan transaksi.
Buletin Bappebti: Bagaimana karakter nasabahnasabah PBK kita?
Riswan J. Bunaidy: Menurut saya, untuk komoditas
seperti kopi, kakao, atau CPO kebanyakan
pemainnya adalah para trader dan para hedger,
karena mereka memiliki barangnya dan mereka juga
perlu lindung nilai. Tapi di sisi lain untuk produk forex
atau gold (emas), pemainnya adalah masyarakat
biasa. Mereka adalah nasabah ritel dan mereka juga
tidak mau ketinggalan. Bagi mereka tampaknya tidak
bermain untuk hedging, tapi untuk berspekulasi. Jadi
pangsa pasarnya terbagi tergantung produknya.
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Buletin Bappebti: Untuk Multi bagaimana prospek
ke depan?
Riswan J. Bunaidy: Saya cukup optimis.
Sejauh ini bursa baik ICDX maupun JFX cukup
mendengar masukan dari para anggotanya dalam
pengembangan perdagangan berjangka komoditi.
Buletin Bappebti: Optimisme itu apa dasarnya?
Riswan J. Bunaidy: Transaksi perdagangan terus
meningkat. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan.
Tahun 2018, Aspebtindo bersama dengan Bursa
Berjangka dan Bappebti mengadakan seminar
nasional tentang perdagangan berjangka. Dengan
semakin banyaknya edukasi saya pikir masyarakat
mulai mengenal industri PBK. Sama halnya seperti
saham, ketika dulu saya memulai kerja di Pasar
Saham, pada awalnya orang menanggapinya negatif.
Bermain saham dianggap judilah, dan sebagainya.
Tapi secara bertahap kita bisa mengedukasi mereka
sehingga sekarang respon masyarakat sudah positif.
Mengenai PBK tingkat risikonya tinggi, ya karena
return-nya juga tinggi. Tidak ada sesuatu yang tidak
berisiko. Masalahnya bagaimana caranya untuk bisa
mengelola risikonya itu.
Buletin Bappebti: Apakah ada tips-tips untuk
nasabah dalam mengelola risiko investasi itu?
Riswan J. Bunaidy: Ya, tiap orang beda-beda
profilnya, mereka punya risk profile sendiri-sendiri.
Ada yang ingin bermain aman-aman saja. Nah,
nasabah seperti ini tentu tidak cocok di futures

trading. Mahasiswa yang rata-rata penghasilannya
belum mencukupi saya kira juga tidak cocok dalam
bertransaksi perdagangan berjangka. Karena dalam
transaksi perdagangan berjangka menggunakan
marjin, kelihatannya jumlahnya kecil, karena pertama
kali dana yang dibutuhkan misalnya hanya 5 juta.
Tapi ketika terjadi pergerakan harga melawan
posisi yang dimiliki, maka perlu dana lebih besar
dalam melakukan transaksinya. Bagi mahasiswa
atau nasabah yang dananya terbatas tidak cocok,
mungkin untuk mereka lebih cocok produk yang
risikonya rendah, seperti reksadana meskipun returnnya juga kecil. Nah, ketika mahasiswa sudah masuk
dunia kerja dan mulai ada penghasilan yang bisa
disisihkan, maka silakan mereka mulai berinvestasi
di transaksi perdagangan berjangka. Tetapi lagilagi harus disesuaikan dengan profil risiko nasabah
tersebut.
Buletin Bappebti: Jadi dia harus lihat profil
masing-masing calon nasabah ya?
Riswan J. Bunaidy: Betul, karena di Phillip setiap
calon nasabah kita cermati profilnya saat proses
KYC (Know Your Customer).
Buletin Bappebti: Jadi tidak hanya pertimbangan
bahwa perusahaan akan memperoleh untung?
Riswan J. Bunaidy: Kami ingin perusahaan ini terus
berkembang untuk jangka panjang. Di Singapura
perusahaan Grup PhillipCapital beroperasi sejak
tahun 1975. Di Indonesia sendiri Phillip yang
aktivitasnya dimulai dari sekuritas sejak tahun 1989.
Kami di sini membawa Phillip sebagai brand. Kalau
satu anak perusahaan terkena masalah, maka bisa
jadi semua perusahaan dalam grup bisa dapat
getahnya.
Di sisi lain kita juga melihat bahwa transaksi
multilateral dalam industri PBK juga tidak boleh
melempem, untuk berkembang harus didukung
sepenuhnya oleh pemerintah dan seluruh pelaku
pasar. Karena itu kita terus berusaha untuk
mengembangkan bisnis ini. Kita berharap mudahmudahan melalui GOFX nantinya transaksi
multilateral bisa lebih berkembang.
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Harga Minyak Dunia
Cenderung Turun

Harga minyak dunia cenderung masih turun walaupun
dalam beberapa momen terjadi kenaikan. Beberapa
sentimen diduga menjadi penyebab tren bearish-nya
harga minyak dunia, seperti ketegangan politik di
Venezuela yang dikenal sebagai salah satu produsen
minyak utama dunia serta meningkatnya pasokan
minyak akibat produksi di dalam negeri Amerika
Serikat. Diperkirakan tahun 2019 produksi minyak
AS mencapai 12 juta barel per hari dan tahun 2020
berpotensi mencapai 13 juta barel per hari.
Mengutip Bloomberg pukul 19.08 WIB, Selasa
(29/1), harga minyak West Texas Intermediate (WTI)
untuk pengiriman Maret 2019 di New York Mercantile
Exchange berada di level USD 52,40 per barel. Harga
tersebut naik 0,79 persen dari level sebelumnya USD
51,99 per barel. Namun dalam sepekan terakhir,
secara keseluruhan harga minyak turun 1,15 persen.

Karena Sentimen
Positif Harga CPO
Terus Menguat

Harga kelapa sawit mentah atau crude palm
oil (CPO) pada Januari 2019 tengah mendapat
sentimen positif dan menunjukkan kecenderungan
yang terus menguat. Mengutip Daily Palm Oil Price,
Jumat (18/1), pukul 15:00 WIB harga CPO untuk
kontrak Maret 2019 berada di angka RM 2.198 per
metrik ton dari yang sebelumnya berada di level RM
2.175 per metrik ton, atau naik 1,05 persen.
Sentimen positif salah satunya datang dari pertemuan
Palm Oil Economic Review and Outlook (R&O) 2019
yang berlangsung di Malaysia sehari sebelumnya,
Kamis (17/1). Selain itu juga karena sinyal bahwa
Cina akan melonggarkan bea impor minyak kedelai
dari AS, yang diperkirakan juga akan berimbas positif
juga terhadap permintaan CPO.

https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil

Melihat tren tersebut Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa produksi
minyak sawit Indonesia diperkirakan akan mengalami
peningkatan sebesar 10 persen tahun 2019. Tahun
2018 menurut GAPKI produksi CPO Indonesia
mencapai 43 juta ton. Demikian juga Malaysia akan
meningkatkan produksi CPO mereka menjadi 20,3
juta ton dibandingkan tahun sebelumnya 18-19 juta
ton.
Melihat kecenderungan yang berlangsung saat ini
diprediksi harga CPO dalam rentang Kuartal I tahun
2019 akan bergerak di area RM 2.090 per metrik ton
- RM 2.360 per metrik ton.
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ANALISIS

Emas Harus
Menemukan Titik
Baliknya

USD1.326,85

USD1.281,85/troy ons
USD1.276,55
Lukman Hqeem

Analis ESANDAR
Arthamas Futures

M

engawali perdagangan tahun 2019, harga logam
mulia dibuka pada USD1.281,85 per troy ons,
melanjutkan tekanan jual sejak akhir tahun 2018. Hanya
selang beberapa hari, harga tertekan ke posisi terendah
di bulan ini USD1.276,55 per troy ons pada tanggal
4 Januari. Sepanjang sisa perdagangan hingga akhir
bulan, harga hanya bergerak bolak-balik saja. Pergerakan
pasar yang demikian ini menunjukkan keinginan investor
yang memilih bertahan sambil menunggu momentum
yang tepat.
Investor memang harus bersabar, sebelum akhirnya
momentum itu benar-benar datang saat akhir
pertemuan The Federal Reserve berakhir di ujung bulan
Januari. Pascapertemuan rutin Komis Pasar Bebas
Federal (FOMC), Gubernur Bank Sentral AS Jerome
Powell memberikan pernyataan terbuka. Salah satu
poin pernyataannya adalah Bank Sentral memutuskan
untuk menahan kenaikan suku bunga dan bersikap lebih
sabar sebelum menaikkan suku bunga kembali. Pasar
merespon dengan antusias dan mendorong harga emas
naik hingga ke USD1.326,85 per troy ons sebagai
posisi tertinggi di bulan Januari.
Sentimen utama penggerak perdagangan awal
tahun ini adalah Keputusan Bank Sentral AS di ujung
bulan Januari, dimana mereka memutuskan untuk
mempertahankan suku bunga pada kisaran 2,25%2,50% menjadi titik balik perubahan harga. The Fed
memilih untuk lebih bersabar sebelum menaikkan suku
bunga kembali. Ekspektasi kenaikan suku bunga di
tahun ini telah benar-benar menghilang. Alhasil harga
emas berpeluang melakukan kenaikan lebih lanjut.

Disisi lain, meningkatnya risiko geopolitik telah membantu
meningkatkan selera investor untuk membeli emas.
Dengan ketidakpastian seputar Brexit, perkembangan
perundingan perdagangan AS-Cina dan kekhawatiran
pertumbuhan global menguras sentimen risiko, emas
akan terus berkilau.
Resolusi mengakhiri Perang Dagang AS-Cina masih
belum menentu. Dalam sebuah kesempatan, Presiden
Donald Trump, mengatakan bahwa pembicaraan
perdagangan antara AS-Cina berjalan baik. Sayangnya
dia tidak berharap mencapai kesepakatan akhir sampai
dia dan Presiden China Xi Jinping bertemu “dalam
waktu dekat.”
Sementara itu, World Gold Council mengungkapkan
data permintaan emas tahun 2018 naik 4% menjadi
4,345,1 metrik ton, karena pembelian oleh bank-bank
sentral. Angka ini naik 651 metrik ton, tertinggi dalam
50 tahun. Aksi pembelian emas oleh bank-bank sentral
tersebut untuk menopang cadangan devisa mata uang.
Dengan devisa Emas, dianggap lebih likuid karena dapat
dikonversi ke mata uang apa pun, lebih disukai oleh
banyak orang yang takut inflasi, sementara devisa mata
uang rawan akan penurunan nilai mata uang, terutama
disebabkan oleh berita utama negatif.
Memasuki bulan Februari, diproyeksikan emas akan
dihadapkan pada sejumlah isu yang bisa mempengaruhi
perdagangannya. Dari posisi saat ini, harga emas secara
teknis, akan mengalami koreksi secara teknis. Aksi ambil
untung tak dapat dipungkiri oleh pelaku pasar. Dengan
sejumlah indikasi tersebut, harga emas sepanjang bulan
Februari ini diperkirakan akan bergerak dalam kisaran
yang cukup lebar, USD1.250 hingga USD1.400.
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REGULASI

Regulasi Baru untuk
Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas

P

asar Lelang Komoditas (PLK) merupakan kegiatan yang
sangat penting dalam kegiatan perdagangan komoditas.
Pemerintah terus mendorong pasar lelang komoditas ini dan
terus menyempurnakan peraturan yang menyertainya. Pada 20
Desember 2018 Bappebti mengeluarkan satu peraturan baru, yakni
Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan
Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas adalah badan usaha berbadan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas dengan
penyerahan komoditas (pasal 1 ayat 3).

Selanjutnya dalam pasal tersebut dijelakan bahwa:
(1) Kegiatan usaha Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang
telah memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas dari Kepala Bappebti.
(2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan
Daerah.
(3) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyerahan
kemudian (forward) dan/atau penyerahan segera (spot).

Pada Pasal 3 disebutkan beberapa poin penting mengenai
permodalan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara PLK, yaitu:
(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib memenuhi
ketentuan permodalan.
(2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk Koperasi
wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk
Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah wajib memiliki modal
disetor paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal 5 mengatur fasilitas yang harus dimiliki,
yakni:
(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas
wajib memiliki fasilitas yang cukup untuk
menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas.
(2) Fasilitas yang cukup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. bangunan kantor, baik milik sendiri atau sewa;
dan
b. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas
wajib memiliki kerjasama dengan Lembaga
Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas.

Sementara Pasal 10 menyebutkan antara lain
pada ayat 3:
(3) Bappebti dapat melakukan uji kepatutan
dan kelayakan terhadap pengurus, pengawas,
anggota direksi dan/atau anggota komisaris
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas,
mengenai akhlak, moral, pengetahuan di bidang
Pasar Lelang Komoditas atas perubahan yang
telah dilaporkan kepada Bappebti sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila
diperlukan.
Begitulah beberapa poin penting dari peraturan
Bappebti mengenai Penyelenggara PLK.
Dengan peraturan yang terus disesuaikan
dengan kebutuhan, diharapkan dapat menjadi
pemicu berkembangnya PLK sehingga tujuan
diselenggarakannya PLK akan dapat tercapai,
diantaranya menciptakan sistem perdagangan
yang baik melalui transparansi mekanisme
penentuan harga serta meningkatkan efisiensi
dan efektifitas sistem perdagangan.

Informasi selengkapnya silakan klik
http://bappebti.go.id/pl/sk_kep_kepala_bappebti/
detail/5187
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