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DAFTAR ISI

Dari Redaksi
Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

4

Pada Buletin Bappebti edisi Maret 2019 ini kami menurunkan tulisan
utama mengenai Sistem Resi Gudang (SRG). Tim redaksi turun
langsung melihat perkembangan pelaksanaan SRG di Cianjur, Jawa
Barat, yang menjadi salah satu SRG percontohan khususnya di bidang
pengelolaan komoditi gabah dan beras. Menarik melihat aktivitas di
gudang tersebut terutama pada saat-saat musim panen dimana suplai
gabah meningkat yang biasanya diikuti oleh terkoreksinya harga di
pasaran. Maka tak heran jika gudang SRG yang terletak di Warung
Kondang, di ruas jalan raya Cianjur-Sukabumi ini, penuh dengan
tumpukan gabah, sementara mesin penggiling beras (RMU-Rice
Milling Unit) dan mesin color sorter terus menderu bekerja mengejar
produksi beras yang langsung dibawa oleh pedagang ke Jakarta,
Bandung dan sekitarnya.
Topik liputan tentang SRG Cianjur ini sengaja kami angkat karena
pengelolaannya yang berhasil. Petani para anggotanya juga sudah
merasakan manisnya keuntungan mengikuti SRG, sementara Koperasi
Niaga Mukti sebagai pengelola SRG juga sudah mandiri sejak tiga
tahun terakhir ini.
Selain SRG Cianjur, kami juga menyajikan analisis tentang emas
sebagai asset safe haven, wawancara khusus dengan Kepala Dinas
UKM Koperindag Kabupaten Cianjur, dan info harga serta tulisan
lainnya. Tak lupa kami menyajikan perkembangan perdagangan
berbagai komoditi yang menarik untuk disimak.
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Sistem Resi Gudang (SRG):

WAJAH SRG CIANJUR
YANG MANDIRI
Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan
salah upaya pemerintah menolong petani
pada saat-saat harga jatuh pada musim
panen. Melalui SRG petani memperoleh
pinjaman modal dari bank untuk memulai
produksi kembali, sambil menunggu harga
komoditi mereka menjadi lebih baik. Salah
satu SRG yang berhasil dan menjadi
contoh pelaksanaan SRG di Indonesia
adalah SRG di Cianjur, Jawa Barat.

J

ika kita melintas jalan raya Warung Kondang, Cianjur,
pada pagi hingga sore hari akan tampak mobil-mobil
truk maupun pick up terparkir. Mobil-mobil itu siap
meluncur ke Bandung, Jakarta, Karawang dan beberapa
lokasi lainnya mengantarkan beras Cianjur yang baru
saja diolah di gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Dari
Warung Kondang, beras Cianjur akan sampai ke meja
makan di rumah ataupun restoran dan warung makan.
“Setiap hari kita mengangkut 500-750 kilo beras ke
Bandung, ke pedagang grosir,” kata seorang sopir pick
up. Beras yang sudah dikemas dalam karung plastik
dengan berat 10-kiloan itu tampak juga di beberapa mobil
pick up lainnya yang siap berangkat. Beberapa mobil
lainnya menunggu giliran untuk mengangkut beras yang
totalnya mencapai sekitar 20 ton beras setiap harinya.
Itulah gambaran keseharian aktivitas gudang SRG di
Warung Kondang, Cianjur, yang dikelola oleh Koperasi
Niaga Mukti. Gudang SRG Cianjur memang menjadi
salah satu pengelolaan gudang SRG terbaik di tanah air.
Kontinyuitas produksi padi di area persawahan Kabupaten
Cianjur, adanya sejumlah petani yang maju, serta
ketekunan pengelola gudang dan dukungan pemerintah
daerah menjadi kunci keberhasilan gudang SRG ini.
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Jajang Abdullah
Petani
Jajang Abdullah, seorang petani yang sudah menjadi
peserta SRG sejak pertama kali gudang SRG Warung
Kondang dioperasikan. Tahun 2013 ia menyimpan 21
ton gabahnya di gudang ini. Sampai tahun 2019 Jajang
tetap masih setia menyimpan gabahnya manakala harga
di pasaran dinilainya masih belum menguntungkan. Ia
menyimpan gabahnya beberapa bulan sampai kemudian
harganya dinilai sudah cukup baik, baru ia melepaskannya
ke pasar. Sementara dari penyimpanan gabahnya itu
Jajang memperoleh pinjaman modal kerja dari Bank Jabar.
Jajang adalah Ketua Kelompok Sari Tani, Desa Bumisari,
yang membawahi 46 orang petani di desanya. Ia terus
membina anggotanya agar memanfaatkan Sistem Resi
Gudang sebaik-baiknya. “Berbeda dengan petani lainnya,
gabah yang kami simpan bukan gabah biasa untuk diolah
menjadi beras, melainkan gabah khusus untuk dijadikan
benih. Karena itu kami sangat memperhatikan umur padi
dan mutu gabahnya, karena jika gabahnya jelek produksi
padinya juga akan buruk,” ujar Jajang.
Setiap kali musim panen ia selalu menyimpan gabahnya
di gudang SRG Warung Kondang. Gabah diperolehnya
dengan membeli dari petani anggota Gapoktan di bawah
binaannya. Sejauh ini ia dan petani anggota gapoktan
merasakan manfaat Sistem Resi Gudang sebagai salah
satu penolong mereka memperoleh pinjaman modal kerja
dari bank, dalam hal ini Bank Jabar. Sebelum ada SRG
mereka biasanya menjual langsung kepada para tengkulak
yang datang ke desa mereka, walaupun harga gabah
dalam kondisi rendah. Tapi mereka terpaksa menjualnya
karena jadwal tanam padi tidak bisa menunggu lagi.
Ada hal yang menarik dari transaksi jual-beli di kalangan
petani di Cianjur dibandingkan dengan daerah lain.
Berbeda dengan petani di Pantura (Pantai Utara Jawa)
yang menjual gabahnya selepas panen, dalam arti

mereka menjual setelah padinya dipanen, para petani di
Cianjur menjual gabah selagi tanaman padinya masih di
sawah. “Kalau di Cianjur sistemnya diborongin. Misalnya,
si petani menunjuk area sawahnya ada 1 hektar, nah
berapa pedagang gabah berani membeli. Begitulah yang
mereka lakukan. Dengan tradisi seperti itu maka pengurus
kelompok tani di bawah binaan saya harus ahli dalam
menaksir harga, supaya tidak rugi. Karena salah-salah
menaksir bisa jeblok,” kata Jajang.
Supaya bisa menjaga kelangsungan pasokan gabahnya,
sebagai ketua Gapoktan Jajang menerapkan pola
pembelian dengan harga 5 persen di atas harga pasar. Ini
menjadi semacam insentif agar petani menjual gabahnya
ke Gapoktan. Jajang memberi gambaran, jika harga pasar
Rp4.200 per kg GKG (Gabah Kering Giling), maka ia
berani membeli dengan harga Rp4.410 per kg. Dengan
cara itu ia bisa menjaga kesinambungan pengadaan
gabahnya.
Selain itu kepada petani anggota kelompoknya Jajang juga
memberi kemudahan, diantaranya jika memerlukan pupuk
cukup meminta nota dari Gapoktan yang bisa ditukar
pupuk di kios yang sudah ditunjuk. Nanti setelah panen
barulah dihitung berapa utang yang harus dibayarkan.
Bagaimana kalau gagal panen? “Kalau panennya kurang
berhasil, maka pinjaman si petani tidak dikenakan bunga,
tapi tetap dicatat sebagai utang petani yang harus dilunasi
nantinya,” tambah Jajang. Tips-tips semacam ini berhasil
dilakukan untuk menjaga hubungan baiknya dengan para
petani anggotanya. Ditambah lagi jika datang hari raya,
kepada para anggota juga diberikan bingkisan berupa
sembako.
Kesinambungan pengadaan gabah menjadi hal yang
sangat vital agar produksi padi para petani di Cianjur.
Dengan begitu penyimpanan gabah di gudang SRG juga
bisa berkesinambungan. Melalui penyimpanan di gudang
SRG para petani tidak hanya mendapatkan harga jual
yang lebih tinggi, tapi juga terjamin dari kemungkinan
terjadinya penipuan seperti yang pernah dialami oleh
Jajang. “SRG juga menjamin dari segi penjualan, dimana
kalau kita simpan di gudang SRG untuk mengeluarkan
gabah terlebih dahulu kita harus menebus gabah itu ke
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Foto: B ir o Hu m as

bank. Nah, dengan cara begitu si pembeli mau tidak mau
harus melunasinya terlebih dahulu. Ini mencegah terjadinya
penipuan, karena saya sebelumnya sudah 3 kali kena tipu
oleh pembeli sebelum saya ikut SRG,” kata Jajang.
Jajang mengaku senang dengan adanya program SRG ini
dan ia merasakan manfaatnya. “Saya ini dulunya pemain
beras dan gabah di penggilingan. Dulu saya tidak ada
akses ke bank. Sekarang saya biasa berhubungan dengan
bank dan saya juga sudah merasakan keuntungan dari
SRG ini, dimana saya sudah bisa bikin rumah, dan juga
beli sawah setengah hektar,” kata lelaki paruh baya yang
mengaku biasa menjual gabah sebanyak 50 ton per
tahunnya.
Karena itu Jajang berharap agar SRG di Cianjur dapat
diperluas untuk wilayah yang belum terjangkau seperti
Cianjur bagian selatan, karena ia yakin SRG memberi
manfaat besar dalam menjaga harga jual yang bagus dan
kesinambungan produksi para petani.

Berhasil
Karena Diberi
Kepercayaan

Foto: Bi ro Humas

Aktivitas gudang SRG di Warung Kondang selalu tampak
sibuk pada setiap kali musim panen yang biasanya jatuh
pada bulan Februari-Maret, Juni-Juli dan akhir tahun.
Namun kesibukan pada akhir tahun, menurut Manajer
Gudang SRG Warung Kondang, Nana Sukatna,
biasanya menurun karena harga beras sedang tinggi
sehingga sedikit saja petani yang menyimpan gabahnya
di gudang SRG. Bahkan bisa jadi gudang SRG kosong
karena memang petani merasa tidak perlu menahan hasil
panennya dan langsung melepas produksi padinya ke
pasar. Walau petani yang menyimpan sedikit, namun
kegiatan di gudang SRG Warung Kondang tetap
berjalan yaitu dengan menjual jasa pengeringan gabah,
penggilingan beras dan kegiatan sortir beras. “Setiap hari
ada 20 ton gabah yang kita proses menjadi beras,” kata
Nana Sukatna dengan bersemangat.
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Saat musim panen gudang penuh dengan gabah yang
disimpan. Kapasitas gudang SRG yang mencapai 1.000
ton gabah nyaris penuh. Karena itu saat-saat musim panen
tumpukan gabah jadi menggunung di dalam gudang,
menunggu hingga harga gabah membaik. Menurut Nana
keuntungan bersih dari gabah yang disimpan dengan saat
dikeluarkan dari gudang SRG berkisar antara Rp500 –
Rp700 per kg. Misalnya, saat masuk harga gabah (GKGgabah kering giling) Rp6.700, kemudian dikeluarkan
dengan harga Rp8.000. Nah, selisih Rp1.300 itu kemudian
dipotong beberapa biaya seperti biaya simpan dan bunga
bank, maka ada keuntungan yang dinilai cukup baik. “Ada
istilah bagi petani di Cianjur, untuk menebus dua resi cukup
dengan satu resi saja,” kata Nana. Keuntungan seperti ini,
kata Nana, jarang didapatkan pada
sistem lainnya.
SRG di Cianjur merupakan salah
satu contoh pelaksanaan sistem resi
gudang yang di Indonesia. Nana
mengungkapkan bahwa keberhasilan
pelaksanaan SRG di daerahnya
bukan semata hasil kerja manajer
gudang SRG atau Koperasi Niaga
Mukti sendiri, melainkan kerja bareng
berbagai pihak terkait, termasuk
Bank Jabar yang menyediakan
kredit untuk petani dan juga Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Cianjur.

tentu petani sulit mencernanya. Bagi saya, yang penting
petaninya paham apa itu SRG dan saya tidak menyalahi
aturan,” kata Nana dengan yakinnya.
Dalam melakukan sosialisasi SRG Nana harus rajin
turun ke lapangan, secara persuasif menemui petani
baik di sawah maupun di rumah. “Kita jelaskan sambil
ngobrol-ngobrol saja. Kita satukan frekuensi kita dengan
petani, sehingga komunikasinya nyambung. Kalau petani
frekuensi bluetooth ya kita juga harus gunakan bluetooth.
Karena pada dasarnya saya juga petani, maka komunikasi
dengan rekan-rekan petani di kelompok tani dan gabungan
kelompok tani tidak ada masalah,” begitu Nana memberi
contoh.

“Ada istilah bagi petani
di Cianjur, untuk

menebus dua resi cukup
dengan satu resi saja.”

—Nana
Nana Sukatna yang menjadi manajer
gudang SRG sejak awal berdirinya
gudang tahun 2010 menyatakan tidak ada tips khusus
sehingga SRG Warung Kondang dinyatakan berhasil.
“Tidak ada tips khusus, karena sebenarnya sama saja
dengan SRG di daerah lainnya. Mungkin perbedaannya,
saya merasa nyaman dengan orang dinas, dengan
orang koperasi, karena saya diberi kepercayaan untuk
mengekspresikan cara-cara saya. Misalnya, dalam
melakukukan sosialisasi kepada petani saya memberi
istilah SRG itu Pegadaian Gabah. Memang SRG berbeda
dengan pegadaian, tapi fungsinya mirip-mirip, sehingga
dengan istilah yang sudah biasa mereka dengar petani
jadi lebih mudah mengerti. Bandingkan kalau kita telan
langsung mentah-mentah penjelasan dari Bappebti,

s u k at n a

Kini setelah sembilan tahun berjalan,
Nana tidak lagi sering turun ke petani
karena para petani sendiri yang datang
menemuinya di gudang atau di kantor
koperasi Niaga Mukti yang letaknya
persis di bagian depan gudang
SRG. Aktivitas di gudang juga sudah
bergerak sepanjang tahun, karena
gudang SRG Warung Kondang tidak
hanya melayani penyimpanan gabah,
tapi juga memberi layanan mengolah
gabah mulai pengeringan sampai
beras siap dikirim ke pasar. Bahkan
pengelola SRG juga memiliki truk dan
pick up untuk mengangkut beras yang
sudah diolah.

Saat ini selain mengelola gudang
SRG Warung Kondang, Nana juga
diberi tugas untuk menangani gudang SRG yang baru
di daerah Haur Wangi yang terletak sekitar 30 kilometer
dari Warung Kondang. Gudang tersebut baru diresmikan
Desember 2018 lalu dan pada bulan Februari 2019 sudah
menyimpan 100 ton gabah para petani. “Saya melihat
respons petani di Cianjur sangat baik terhadap Sistem
Resi Gudang. Indikasinya gampang, yaitu mereka masih
terus menyimpan gabahnya. Itu berarti ada keuntungan
bagi mereka, sebab kalau mereka merasa SRG tidak ada
manfaatnya, buat apa mereka menyimpan gabahnya, ya
kan?” ujarnya.

(baca juga: Wawancara Khusus Himam Haris, hal: 24)
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Sinergitas,
Kunci
Keberhasilan

Foto: Biro Humas

Sedikit kilas balik, Ketua Koperasi Niaga Mukti, Judi Adi
Nugroho, menjelaskan bahwa gudang SRG di Warung
Kondang dibangun tahun 2010. Setahun kemudian pada
2011, saat gudang masih dikelola oleh PT Pertani resi
gudang pertama mulai diterbitkan. Kemudian tahun 2013
baru Koperasi Niaga Mukti diberi hak mengelola gudang
SRG Warung Kondang setelah mendapat persetujuan
sebagai pengelola SRG dari Bappebti, Kementerian
Perdagangan.
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Waktu berjalan dan karena kesungguhan pengelolanya
dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait,
sejak tiga tahun lalu pengelolaan SRG ini, menurut
Judi, sudah mandiri. Artinya, tidak ada lagi subsidi yang
diberikan pemerintah, setelah sebelumnya pemerintah
melalui Pemda Kabupaten Cianjur memberikan bantuan
dalam bentuk perangkat pendukung pengolahan, seperti
RMU (Rice Milling Unit), mobil angkutan dan juga mesin
pengering gabah dan mesin color sorter.
“Alhamdulillah, sesuai dengan harapan pemerintah SRG
Warung Kondang lebih maju. Di samping RMU dan mobil,
juga adanya color sorter,” ujar Judi. Mesin color sorter
yang dimiliki Koperasi Niaga Mukti ini sangat membantu
dalam proses produksi beras. Dengan mesin pemisah
tersebut, kotoran yang tercampur dalam beras seperti
sisa gabah dan batu kecil bisa disortir dalam waktu yang
cepat, yakni 2 ton beras per jam. Bandingkan jika hal itu
dilakukan secara manual yang biasa dikerjakan oleh ibuibu yang diperkirakan bisa memakan waktu 1 hari penuh
yang dikerjakan oleh 10 orang.

Realisasi Resi Gudang
Di Kabupaten Cianjur
No Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pengelolaan Gudang SRG (Unit)

2

Kapasitas Gudang (Ton)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1000

1000

1000

1000

3

Pengelolaan Barang (Kg)

261.000

1.573.245

1.275.025

2.151.712

1.647.565

771.185

361.800

1.014.100

961.350

4

Penerbitan Resi Gudang (Lbr)

17

59

39

84

66

37

21

68

47

5

Nilai Barang pada Resi Gudang (Rp)

1.453.600.000 9.007.541.000 7.722.242.500 13.474.625.800 10.287.047.500 4.799.999.000 24.341.550.000 6.863.195.000 7.020.125.000

6

Nilai Pembiayaan Resi Gudang (Rp)

1.011.500.000 5.823.079.200 5.405.569.750 9.409.738.060 7.175.563.600 3.259.719.900 1.700.468.500 4.803.076.500 4.949.927.500

7

Barang Yang Dikelola

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Gabah

Saat ditanya apa kunci keberhasilan SRG Warung
Kondang, Judi mengungkapkan bahwa sinergitas adalah
jawabannya. “Sinergitas antara pengelola gudang dengan
Dinas UKM Koperindag Cianjur sangat penting. Kemudian
dibangun kepercayaan antara pengelola dengan petani.
Kalau petani tidak percaya juga tidak akan jalan SRGnya,” kata Judi. Ia menambahkan bahwa kepercayaan yang
diberikan kepada Nana Sukatna sebagai ujung tombak
pengelolaan SRG menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan
Sistem Resi Gudang di Cianjur ini. “Manajer SRG kami
bisa dipercaya, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak.
Komunikasi yang dijalin selama ini berjalan dengan baik,
sehingga operasional gudang berjalan dengan lancar,”
tambah Judi.

Foto: Biro Humas

Selain itu pinjaman kredit dari Bank Jabar untuk para
petani berjalan lancar. “NPL (non performing loan) atau
kredit bermasalah dari SRG di Cianjur nol. Artinya tidak
ada kredit yang macet. Pihak Bank Jabar saya kira senang,
karenanya untuk tahun ini sudah disiapkan dana pinjaman
melalui SRG Rp5 miliar,” tutur Judi. Untuk Koperasi Niaga
Mukti sendiri, selain sudah bersifat mandiri, juga sudah
menuai keuntungan, ditandai dengan SHU (sisa hasil
usaha) atau dividen yang dibagikan kepada para anggota.
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Optimisme
Perdagangan Timah
Dengan
Optimalisasi PLB
P

ada tahun 2019 ini kita boleh merasa optimis
terhadap perkembangan perdagangan timah
Indonesia meskipun kondisi ekonomi global sedang
diwarnai perang dagang AS-China yang bisa
mengganggu aktivitas perdagangan dunia di berbagai
komoditas termasuk timah. Harapan akan makin
berkembangnya perdagangan timah Indonesia itu tentu
bukan tanpa dasar setidak-tidaknya bila kita melihat
langkah Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange
(ICDX). Seperti dilansir sejumlah media, pada awal
Maret 2019 BKDI/ICDX meluncurkan kontrak fisik
timah murni batangan (ex-warehouse). Yang menarik
adalah bahwa BKDI/ICDX akan mulai memanfaatkan
fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) yang berlokasi di
Bangka Belitung (Babel) sebagai tempat penyimpanan
barang atau komoditas yang diperdagangkan. Timah
yang terjual melalui kontrak fisik tersebut akan disimpan
di gudang PLB Bangka Belitung. Hal ini berbeda dari
praktik selama ini, di mana penyimpanan komoditas
yang diperdagangkan dilakukan di Singapura.
Chief Executive Officer BKDI/ICDX Lamon Rutten
menjelaskan, keberadaan PLB di Babel bisa
meningkatkan efisiensi karena para pelaku pasar bisa
menyimpan barang dagangannya di dalam negeri.
Selama ini timah dari Indonesia diekspor kepada para
importir dan disimpan di Singapura.

10
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Foto: Biro Humas

PASAR BERJANGKA

Selain itu, PLB juga memberi kepastian hukum dan
keamanan. Sebagaimana disampaikan Presiden Direktur PT
Indonesia Clearing House, Nursalam, selama ini penyerahan
timah yang terjual dilakukan di atas kapal. Dengan adanya
PLB, penyerahan dilakukan di gudang tempat penyimpanan.
“Otomatis hal ini akan membangun kepercayaan pasar,”
ungkapnya seperti dilansir bisnis.com (4 Maret 2019).
Keuntungan lain dari keberadaan PLB di Babel yaitu adanya
pemasukan pajak bagi negara Indonesia. Di luar itu ada
keuntungan terkait ketenagakerjaan yakni bahwa keberadaan
PLB tentu menuntut ketersediaan tenaga kerja cukup
banyak. Ini berarti membuka lapangan kerja khususnya bagi
masyarakat di sekitar lokasi PLB.
Menyusul peluncuran kontrak fisik timah murni batangan
BKDI (ICDX) menargetkan volume perdagangan timah
sekitar 6000 (enam ribu) ton per bulan dengan nilai sekitar
US$ 120 juta, dengan asumsi harga timah US$ 20.000 per
ton. Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat Petrus Tjandra
menyatakan optimis bisa mencapai target tersebut. Petrus
merujuk Peraturan Menteri Perdagangan No.33/2015
tentang Ketentuan Ekspor Timah yang menyatakan
bahwa seluruh perdagangan komoditas itu harus diadakan
di Indonesia. “Dengan demikian, ICDX optimistis dapat
mencapai hal tersebut,” ungkapnya (bisnis.com, 4 Maret
2019).

Perdagangan Berjangka
Petrus Tjandra lebih jauh mengungkapkan, setelah
kontrak fisik timah berjalan dengan baik BKDI berencana
memperdagangkan timah melalui kontrak berjangka.
Diharapkan paling cepat dalam tiga bulan setelah
peluncuran kontrak fisik, perdagangan timah melalui kontrak
berjangka bisa diseenggarakan dengan mengoptimalisasi
penggunaan fasilitas Pusat Logistik Berikat di Bangka
Belitung.
Sesungguhnya sudah sejak lama BKDI mengharapkan
bisa menjalankan kontrak berjangka timah guna
mengembangkan perdagangan produk pertambangan
ini, namun hingga kini belum terealisasi. Penyelenggaraan
perdagangan berjangka timah dinilai penting untuk
mendorong pembentukan harga di pasar dunia.
Indonesia adalah negara dengan produksi timah terbesar
kedua di dunia setelah China. Namun Indonesia sebagai
pengekspor timah terbesar nomor satu yang memasok
70 persen kebutuhan dunia. China meskipun produksinya
lebih besar dari Indonesia, tidak mengekspor produksinya
karena lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan di dalam
negeri. Ironisnya, sebagai pengekspor terbesar di dunia
Indonesia belum menjadi penentu atau referensi harga
timah dunia. Selama ini harga timah dunia masih merujuk
pada London Metal Exchange (LME) di Inggris yang
tercatat bukan sebagai produsen timah.

Agaknya, tingkat produksi yang tinggi dan penguasaan
sebagian besar pasar internasional belum cukup
untuk menjadikan Indonesia sebagai acuan penentuan
harga timah dunia. Diperlukan upaya-upaya lain untuk
mewujudkan hal itu. Penyelenggaraan kontrak berjangka
(futures contract) timah di BKDI/ICDX akan mendorong
harga timah di Indonesia sebagai referensi harga secara
global. Karena seperti pernah disampaikan CEO BKDI/
ICDX Lamon Rutten, kebanyakan orang membeli timah
dengan harga kontrak berjangka dan sejauh ini penyedia
kontrak berjangka timah adalah London Metal Exchange
(LME). “Kalau kontrak futures ada di ICDX juga, orang
akan melihat harga ekspor timah Indonesia untuk tiga,
lima bulan ke depan. Sampai sekarang mereka tidak tahu
karena hanya ada harga spot,” kata Lamon (Kontan.co.id,
27/8/2017).
Penyelenggaraan kontrak berjangka timah sekarang
semakin dimungkinkan dengan keberadaan PLB yang
bisa menjadi tempat penyimpanan barang dengan standar
internasional. PLB sendiri merupakan anak perusahaan
ICDX (ICDX Logistik Berikat/ILB) yang sudah mulai
beroperasi tahun 2017. Tahun ini dengan mengoptimalkan
PLB, BKDI/ICDX meluncurkan kontrak fisik timah baru. Ini
menjadi awalan baik untuk kemudian bisa meluncurkan
kontrak berjangka timah dengan memanfaatkan fasilitas
PLB di Babel. Dengan adanya kontrak berjangka timah
disamping kontrak fisik, nilai transaksi diharapkan bisa
bertambah signifikan. Keinginan Indonesia menjadi acuan
harga timah dunia pun lebih mudah diwujudkan. Dengan
menjadi acuan harga timah dunia Indonesia akan bisa
menentukan dan memperoleh harga yang wajar dan fair
bagi semua pihak.
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RESI GUDANG

Stabilisasi Harga Bahan
Pokok Jelang Ramadhan
dan Optimalisasi
Pelaksanaan SRG
M

enjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2019,
pemerintah melakukan berbagai upaya untuk
menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan
pokok. Seperti dijelaskan Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita, pemerintah telah melakukan
Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) untuk
mengidentifikasi kesiapan kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga
stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok.
“Melalui Rakornas ini juga diidentifikasi kecukupan stokstok bahan pokok di daerah-daerah,” ujar Enggartiasto
di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3).
Dalam berita yang dirilis kemendag.go.id disebutkan,
setelah Rakornas, selanjutnya akan dilaksanakan rapat
koordinasi ke daerah-daerah dan pemantauan langsung
ke pasar rakyat, ritel modern, gudang Bulog, dan
distributor di 34 provinsi yang akan dilaksanakan pada
minggu ke-2 bulan April hingga minggu pertama bulan
Mei 2019.
Mendag menekankan pentingnya sinergi langkah dan
upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah,
beserta pelaku usaha pangan agar pasokan dan harga
barang-barang kebutuhan pokok tetap terkendali seperti
pada tahun-tahun sebelumnya. Diungkapkan Menteri
Enggar, inflasi kelompok bahan makanan tahunan (YoY)
pada 2014-2018 cenderung turun, bahkan pada 2017-
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2018 tingkat inflasi kelompok bahan makanan di bawah
inflasi nasional. Selain itu, bukan hanya pada bulan
puasa dan Lebaran, tapi juga pada masa perayaan Natal
dan tahun baru di tahun-tahun tersebut, tingkat inflasi
kelompok bahan makanan juga cenderung turun.
“Terkendalinya tingkat inflasi didukung beberapa langkah
Kemendag menjaga kestabilan harga dan pasokan,
yaitu dengan penguatan regulasi, penatalaksanaan,
pemantauan dan pengawasan, serta upaya khusus.
Sebagai indikator stabilitas harga di masyarakat, telah
ditetapkan target inflasi pada 2019 sebesar 3,5 persen
dengan toleransi kurang lebih 1 persen,” lanjutnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) minggu ke-3 Maret
2019 menunjukkan, secara umum harga barang-barang
kebutuhan pokok relatif stabil jika dibandingkan bulan
sebelumnya, bahkan turun untuk beberapa komoditas
seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai
merah. “Pemerintah daerah perlu mengawal kelancaran
distribusi komoditas-komoditas tersebut melalui kerja
sama perdagangan antardaerah, khususnya daerah
sentra produksi dan sentra konsumsi,” tegas Mendag.
Secara nasional, rata-rata harga beras pada Maret
2019 hingga minggu ke-3 turun 0,38 persen dibanding
rata-rata harga Februari. Hal ini tergambar dari kondisi
harga di 71 daerah dari 82 kota pantauan yang tercatat
stabil di 37 daerah dan turun di 34 daerah. Lebih lanjut,

kenaikan harga beras hanya terjadi di 11 daerah, dengan 9
daerah di antaranya mengalami kenaikan harga di bawah 1
persen. Adapun daerah yang harga berasnya naik di atas 1
persen pada 2019 cenderung turun, yaitu 22 daerah pada
Januari, 14 daerah pada Februari, dan 2 daerah pada Maret.
Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan dan
dijalankan pemerintah diharapkan stabilitas pasokan dan
harga berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat
tersebut bisa terus terjaga.

Sistem Resi Gudang
Upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok
perlu dilakukan terus menerus, tidak terbatas pada saat
menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan, Idul Fitri,
atau Natal dan tahun baru. Menjaga stabilitas harga barang
kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan, merupakan
bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan
meningkatkan kesejahteraan produsen/petani. Dalam skala
yang lebih luas stabilisasi harga diperlukan untuk menjaga
stabilitas perekonomian nasional.
Dalam upaya pengendalian harga ini pemerintah telah
mengembangkan berbagai instrumen penting, satu di
antaranya yaitu Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem Resi
Gudang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu para
produsen dan pelaku usaha produk pertanian, khususnya
para petani kecil, guna memperoleh modal usaha atau
modal kerja. Para petani umumnya tidak memiliki aset tetap
seperti tanah atau bangunan untuk dijadikan agunan kredit
di lembaga keuangan dan perbankan. Melalui SRG para
petani bisa menyimpan komoditas hasil produksinya di
gudang dan untuk itu mereka memperoleh Resi Gudang
dari pengelola gudang yang telah disetujui Badan Pengawas
Sistem Resi Gudang (dalam hal ini Bappebti). Resi
Gudang yang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas
barang yang disimpan di gudang sekaligus sebagai surat
berharga yang bisa dijadikan agunan sepenuhnya tanpa
dipersyaratkan adanya agunan lain. Pelaku usaha atau petani
dapat menjaminkan Resi Gudang yang mereka miliki untuk
memperoleh modal kerja, baik melalui pembiayaan kredit dari
perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank.
SRG juga bisa menjadi sarana mengontrol kualitas
komoditas yang diresigudangkan karena komoditas yang
diresigudangkan di syaratkan harus memenuhi standar

kualitas tertentu. Dengan standar kualitas tertentu, komoditas
yang diresigudangkan memiliki daya saing lebih bagus di
pasar.
Selain itu, melalui SRG para petani dan pelaku usaha akan
memiliki daya tawar lebih baik di pasar. Dengan menyimpan
komoditas di gudang SRG mereka bisa menunda penjualan
barang hingga saat tingkat harga cukup baik.
Terkait stabilisasi harga bahan pangan pokok, SRG bisa
menjadi sarana untuk mengukur ketersediaan bahan pangan
melalui data yang ada di gudang-gudang SRG. Pemerintah
bisa mengetahui ketersediaan komoditas di berbagai wilayah
pengoperasian SRG. Sehingga berdasar data tersebut
pemerintah akan menentukan kebijakan terkait penyediaan
dan penyebaran bahan pangan di daerah-daerah.
Sejak dimulai pada tahun 2008 hingga saat ini pelaksanaan
SRG terus berkembang. Hal itu ditandai dengan jumlah
gudang SRG yang terus bertambah di berbagai daerah.
Sampai tahun 2018 tidak kurang dari 160 gudang
SRG milik pemerintah dan swasta telah dibangun dan
dioperasionalisasikan. Permendag No. 33 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Permendag No. 37/M-DAG/
PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di
Gudang dalam Penyelenggaraan SRG:
Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Rangka
Sistem Resi Gudang adalah : Gabah, Beras, Jagung, Kopi,
Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir,
Teh, Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan dan Pala.
Kepala Bappebti Indrasari
Wisnu
Wardhana
mengungkapkan, pengelolaan sebagian besar gudang SRG
masih belum optimal sehingga belum bisa mandiri. Sesuai
aturan, dalam satu tahun setelah beroperasi pengelolaan
gudang SRG harus bisa mandiri. “Dari 121 gudang SRG
yang dimiliki pemerintah, sekitar 20 persen saja yang mampu
mengelola dengan jiwa kewirausahaan. Selebihnya masih
berparadigma layaknya instansi pemerintah, mengandalkan
APBN/APBD,” ungkap Wisnu (Gatra.com 4 Desember
2018). Wisnu meminta pemerintah daerah lebih gencar
menyosialisikan SRG agar pengelolaan gudang lebih bagus
dan semakin menarik minat petani ikut SRG.
Kita berharap, SRG bisa semakin berkembang sehingga
bukan hanya bermanfaat bagi para petani dan pelaku usaha,
namun juga perekonomian masyarakat. Selain itu, stabilitas
harga barang bahan pokok akan tetap terjaga.
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AGENDA FOTO

Forum Komunikasi Teknis
DAK Pembangunan
Gudang SRG
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
memberi arahan kepada para peserta Forum
Konsultasi Teknis (FKT) Dana Alokasi Khusus
(DAK) TA 2019 dalam rangka Pembangunan
Gudang SRG dan Sarana Penunjangnya ini
disampaikan di Bogor, 3-5 Maret 2019.
“Saya mengharapkan agar para perwakilan
daerah penerima dana DAK Tahun 2019
dapat memanfaatkan forum ini dengan
maksimal untuk mendiskusikan keseluruhan
aspek maupun kendala dalam pelaksanaan
pembangunan Gudang SRG, Pembangunan
Sarana Penunjang maupun implementasinya,
agar pelaksanaan DAK TA 2019 dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan peruntukannya. Ke depan, peran aktif
Pemda sangat diperlukan dalam mendukung
implementasi SRG di lokasi Gudang SRG
yang telah dibangun,” kata Kepala Bappebti.
Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, selaku
ketua panitia, menyampaikan total jumlah
peserta yang hadir 50 orang peserta
yang terdiri atas perwakilan dinas yang
membidangi
perdagangan,
konsultan
perencana pembangunan gudang dan sarana
penunjangnya yang berasal dari 14 daerah
kabupaten/kota.
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Foto: Biro Humas

Daerah penerima Dana Alokasi Khusus
Tahun 2019 antara lain: Kab. Tanah Datar,
Kab. Pasaman Barat, Kab. Banyuasin, Kota
Pagar Alam, Kab. Lampung Selatan, Kab.
Majalengka, Kab. Kebumen, Kab. Blitar, Kab.
Sambas, Kab. Sumbawa, Kab. Kupang, Kab.
Bantaeng, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu
Timur. Pada tahun 2019, alokasi DAK Tahun
2019 diperuntukkan untuk pembangunan
Gudang SRG sebanyak 1 unit, 10 unit RMU
dan rumah RMU, 7 Sarana angkut dan garasi,
1 unit Dryer dan 1 unit pengolah komoditi kopi.
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AGENDA FOTO

Kebijakan Kemendag
Untuk Petani Kelapa

Foto: Biro Humas

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
menyampaikan peran dan kebijakan Kementerian
Perdagangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat khususnya petani kelapa melalui Sistem
Resi Gudang (SRG), Mekanisme Pembiayaan Ekspor
dan Strategi Menarik Investasi di sektor industri Kelapa.
Hal ini dikemukakan saat Kepala Bappebti menjadi
salah satu narasumber dalam Seminar Nasional
“Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir” (25/3) di
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Foto: Biro Humas

Bimtek PLK di
Batam
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Selama 4 hari para peserta dari berbagai
daerah mengikuti Bimbingan Teknis Pasar
Lelang Komoditi. Bimtek berlangsung
di Batam tanggal 19-22 Maret 2019
dan dibuka oleh Kepala Biro Pembinaan
dan Pengawasan SRG & PLK, Retno
Rukmawati. Sementara Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Batam,
Gustian Riau, menyampaikan terima kasih
kepada Bappebti yang telah memilih Batam
sebagai tempat pelaksanaan Bimtek Pasar
Lelang Komoditi ini.

Foto: Biro Humas

Presiden Apresiasi
Kualitas Produk
Furnitur
Presiden
Joko
Widodo
dengan
didampingi
Menteri
Perdagangan,
Enggartiasto Lukita, meninjau Indonesia
International Furniture Expo (IFEX) 2019
di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/3).
Presiden mengapresiasi produk-produk
furnitur Indonesia yang secara desain telah
menunjukkan peningkatan kualitas. Namun
dikatakan ke depannya diperlukan riset dan
pengembangan, baik untuk sisi teknologi,
desain, maupun juga masalah bahan baku.
Pemerintah berharap tahun ini industri
mebel kayu, rotan, besi, dan bambu
diharapkan bisa tumbuh dua digit karena
tahun 2014 pertumbuhannya hanya tumbuh
4 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melantik
22 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan
Pengawas di lingkungan Kementerian Perdagangan,
di Jakarta, Kamis (14/3). Mendag menyampaikan
bahwa rotasi dilakukan sebagai penyegaran. Mendag
berharap agar para pejabat yang telah dilantik terus
belajar dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai
oleh pejabat sebelumnya.

Foto: Biro Humas

Mendag Lantik 22
Pejabat Baru
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AKTUALITA

Sawit Menghadapi
Situasi Sulit
Maret Yang Baik
Bagi Aluminium
Harga aluminium masih menanjak.
Analis melihat naiknya harga komoditi
tambang
ini
terutama
karena
terganggunya produksi Norsk Hydor
sebagai produsen aluminium terbesar
dunia. Mengutip Bloomberg, harga
aluminium Selasa, 19 Maret 2019,
untuk kontrak tiga bulanan di London
Metal Exchange (LME) bertengger
pada level USD 1.946 per metrik ton.
Angka ini naik 1,35 persen dari harga
sebelumnya USD 1.920 per metrik ton.
Dalam sepekan harga logam industri
ini naik 3,89 persen.
Menurut Senior Research Asia
Tradepoint Futures, Cahyo Dewanto,
sebagaimana dikutip Kontan.co.id
selain kurangnya pasokan kenaikan
harga alumunium juga karena adanya
kemajuan negosiasi dagang antara
Amerika Serikat dan Cina. Dia menilai
optimisme perang dagang akan
berakhir bisa menaikkan harga semua
komoditi termasuk aluminium.
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Komisi Uni Eropa belakangan ini
makin ketat membatasi penggunaan
sawit sebagai bahan bakar dengan
cara memberlakukan sistem sertifikasi.
Pihak EU mengkategorikan sawit
sebagai sumber daya yang tidak
berkelanjutan
(unsustainable)
yang mengancam lingkungan dan
menambah emisi gas rumah kaca.
Mengutip Bloomberg, Rabu (13/3),
EU ingin menekan emisi gas rumah
kaca global sebesar 40 persen pada
2030. Target tersebut meningkat dari
tahun 1990, di mana EU berencana
mengurangi emisi sebesar 32 persen
dan meningkatkan efisiensi energi
sebesar 32,5 persen.
Dikatakan bahwa sistem sertifikasi
itu akan berjalan dengan penetapan
batas lahan maksimal 2 hektar hingga
5 hektar. Pihak EU juga berencana
membatasi penggunaan sawit pada
2019, memulai penghentian secara
bertahap pada 2023, dan resmi
menetapkan larangan penggunaan
sawit pada 2030.
Kebijakan EU ini juga akan membentuk
dewan
pengawas
perubahan
penggunaan lahan tidak langsung
atau yang dikenal juga dengan Indirect

Land Use Change (ILUC). Penanaman
sawit yang menyebabkan deforestasi
disinyalir akan digantikan dengan
tanaman pangan. Dengan kebijakan ini,
negara penghasil sawit masih dapat
menggunakan dan mengimpor bahan
bakar sawit dalam kadar beresiko ILUC
tinggi. Tetapi ke depannya, akan ada
volume yang diatur. “Negara-negara
anggota penghasil sawit masih akan
dapat menggunakan dan mengimpor
bahan bakar yang termasuk dalam
kategori biofuel berisiko ILUC tinggi,”
demikian pernyataan EU. Dampak dari
ketegangan tersebut harga sawit atau
CPO telah jatuh sebanyak 18 persen
sejak 2018. Hal ini juga didorong
oleh para pegiat lingkungan yang
mempromosikan gerakan anti sawit.
Ketentuan ini tentu saja membuat
panas negara-negara berkembang
yang memasok sawit, di antaranya
adalah Indonesia, Malaysia, dan
Columbia yang tergabung dalam
Dewan Negara Penghasil Minyak
Sawit (Council of Palm Oil Producing
Countries,
CPOPC).
Indonesia
sendiri sudah menyebut kebijakan
EU sangatlah diskriminatif. Menteri
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi
bahkan mengirim surat pada 8 Maret

lalu kepada petinggi EU, Federica
Mogherini, dan menyatakan bahwa
negara-negara penghasil sawit akan
membawa kasus ini kepada lembaga
World Trade Organization (WTO),
jika Eropa menyetujui sertifikasi dan
kebijakan EU.
Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa
pembatasan pengunaan sawit yang
digalakkan EU sama saja dengan
mengancam perjuangan negara dalam
melawan kemiskinan. Ia berharap
Indonesia dan EU akan menemukan
sebuah win-win solution.
Sementara itu CPOC, sebagai lembaga
yang memasok 90 persen minyak
sawit secara global, mengumumkan
mereka akan bersama-sama menentang
kebijakan EU melalui konsultasi bilateral
maupun melalui WTO. Mereka juga
sepakat menyebut kebijakan EU
bermasalah secara ilmiah. Mereka
mempertanyakan mengapa EU hanya
mempermasalahkan sawit dan tidak
memasukkan permasalahan lingkungan
yang lebih luas terkait dengan tanaman
minyak nabati lainnya.

Ekspor Timah
Melalui Pusat
Logistik Berikat
(PLB)
Perdagangan
timah
Indonesia
memperoleh
kemajuan
dengan
dilakukannya penyerahan timah yang
sebelumnya dilakukan di atas kapal
kini beralih ke gudang Pusat Logistik
Berikat (PLB). Transaksi dari PLB ini
diluncurkan oleh ICDX (Indonesia
Commodity and Derivatives Exchange)
pada Senin (4/3).

Optimisme
Perundingan AS-Cina,
Minyak Menguat
Optimisme terhadap perundingan
perang
dagang
AS-Cina
juga
mempengaruhi harga minyak dunia.
Pada akhir bulan Maret harga minyak
dunia West Texas Intermediate
(WTI) menguat lagi. Analis melihat
hal ini sebagai dampak inisiatif
pemangkasan produksi minyak dunia
dan kabar terbaru yang membaik dari
perundingan perang dagang AS-Cina.
Perundingan
menunjukkan

kedua negara itu
kecenderungan yang

Penggunaan fasilitas PLB dalam
transaksi ekspor timah ini merupakan
yang pertama kalinya dilakukan di
Indonesia yakni bertempat di Bangka
Belitung. Dengan adanya PLB ini timah
yang diekspor akan memiliki kepastian
hukum dan penyampaian dilakukan
dengan sistem gudang bertaraf
internasional.
ICDX
mengoptimalkan fasilitas
gudang PLB yang berfungsi untuk
meningkatkan efisiensi biaya logistik.
“Peluncuran kontrak fisik timah
murni batangan (ex-warehouse) ini
merupakan optimalisasi penggunaan
gudang logistik berikat dan dapat

semakin positif sambil menunggu
pertemuan Presiden AS Donald
Trump dan Presiden Cina Xi Jinping.
Sebelumnya, pertemuan dijadwalkan
pada akhir Maret, tetapi kabar terakhir
menyebutkan ada penundaan yang
bisa jadi sampai Juni mendatang.
Mengutip Bloomberg, pukul 21.57
WIB, Kamis (28/3) harga minyak WTI
untuk kontrak Mei 2019 mencapai level
USD 59,89 per barel. Angka ini naik
0,99% dari harga sehari sebelumnya
yakni USD 59,30 per barel. Banyak
yang berharap pertemuan kedua
pemimpin itu bisa terwujud dalam
waktu yang tidak terlalu lama sehingga
kemungkinan harga minyak menguat
lagi.

menghilangkan country risk bagi pihak
penjual dan pembeli timah,” kata Chief
Executive Officer (CEO) ICDX, Lamon
Rutten sebagaimana dikutip Kontan.
co.id. Rutten menambahkan pelaku
pasar timah global akan lebih aman
dan nyaman dalam bertransaksi timah
di indonesia baik dari segi pembiayaan
maupun logistik.
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setelah
memperhatikan
berbagai
masukan tertulis dan koordinasi dari
berbagai instansi terkait.

Pasar Internasional
Picu HPE Produk
Tambang
Fluktuasi
harga
internasional
mempengaruhi penetapan Harga
Patokan Ekspor (HPE) produk
pertambangan yang dikenakan Bea
Keluar (BK) periode Maret 2019,
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 25
Februari 2019.
Sejumlah produk pertambangan yang
dikenakan BK adalah konsentrat
tembaga, konsentrat besi, konsentrat
besi laterit, konsentrat pasir besi,
pellet konsentrat pasir besi, konsentrat
mangan, konsentrat timbal, konsentrat
seng, konsentrat ilmenit, konsentrat
rutil, nikel, dan bauksit yang telah
dilakukan pencucian.
Perhitungan harga dasar HPE untuk
komoditas konsentrat besi, konsentrat
besi laterit, konsentrat pasir besi,
konsentrat mangan, konsentrat ilmenit,
dan konsentrat rutil bersumber dari
Asian Metal. Sedangkan konsentrat
tembaga, pellet konsentrat pasir besi,
konsentrat timbal, konsentrat seng,
nikel, dan bauksit bersumber dari
London Metal Exchange (LME).
Dibandingkan periode sebelumnya,
produk pertambangan yang mengalami
kenaikan harga rata-rata pada periode
bulan Maret 2019 adalah konsentrat
tembaga (Cu ≥ 15%) pada periode
Maret 2019 ditetapkan dengan harga
rata-rata USD 2.264,75/WE atau naik
sebesar 2,42%, konsentrat timbal (Pb
20
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India Kurangi
Permintaan, Harga
CPO Anjlok
≥ 56%) dengan harga rata-rata USD
845,90/WE atau naik sebesar 4,62%,
konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan
harga rata-rata USD 724,98/WE atau
naik sebesar 10,48%, konsentrat rutil
(TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata
USD 890,48/WE atau naik sebesar
0,80%, nikel (Ni < 1,7%) dengan harga
rata-rata USD 17,71/WE atau naik
sebesar 10,82%, dan bauksit yang
telah dilakukan pencucian (Al2O3 ≥
42%) dengan harga rata-rata USD
25,08/WE atau naik sebesar 0,18%.
Sedangkan produk yang mengalami
penurunan dibandingkan HPE periode
sebelumnya adalah konsentrat mangan
(Mn ≥ 49%) ditetapkan dengan harga
rata-rata USD 281,06/WE atau turun
sebesar 5,31% dan konsentrat ilmenit
(TiO2 ≥ 45%) ditetapkan dengan
harga rata-rata USD 213,38/WE atau
turun sebesar 0,05%.
Sementara itu, konsentrat besi
(hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥
62% dan TiO2 ≤ 1%), konsentrat besi
laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan
kadar (Fe ≥ 50% dan (Al2O3 + SiO3)
≥ 10%), konsentrat pasir besi (lamela
magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56%) dan pellet
konsentrat pasir besi (lamela magnetitilmenit) (Fe ≥ 54) tidak mengalami
perubahan.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian
Perdagangan,
Oke
Nurwan, mengatakan penetapan HPE
periode Maret 2019 ini ditetapkan

Permintaan India untuk minyak sawit
(CPO) menurun mengakibatkan harga
sawit kian anjlok dan mencapai titik
terendahnya. Menurut Bloomberg,
Kamis (14/3) pukul 17.13 WIB, harga
CPO untuk kontrak pengiriman Mei
2019 di Malaysia Derivative Exchange
berada pada level RM 2.063 per metrik
ton. Ini merupakan level terendah sejak
kontrak diterbitkan pada 2017 lalu.
Harga
tersebut
menunjukkan
penurunan 1,38 persen dari harga
sebelumnya RM 2.091 per metrik ton.
Bahkan dalam sepekan, harga CPO
melorot 3,41 persen. Seperti diketahui
India merupakan negara pengimpor
CPO terbesar setelah Cina.
Analis Monex Investindo Futures,
Ahmad Yudiawan, mengungkapkan
tak hanya turunnya permintaan CPO di
India, pelemahan ekonomi global juga
turut menekan harga CPO. Menurut
Yudi pelambatan ekonomi Cina yang
diperkirakan tumbuh 6 persen hingga
6,5 persen juga menurunkan harga
CPO di perdagangan dunia.
Sebelumnya, International Monetary
Fund
(IMF)
memperkirakan
pertumbuhan ekonomi global akan
berada pada level 3,5% pada
2019. Demikian juga Organisation
for Economic Cooperation and
Development (OECD) memperkirakan
ekonomi dunia hanya tumbuh 3,3%
tahun ini.

Maret 2019:

Harga Referensi CPO
Naik dan Biji Kakao
Turun
Kementerian Perdagangan
menetapkan harga referensi produk
crude palm oil (CPO) untuk penetapan
Bea Keluar (BK) periode Maret 2019
adalah USD 595,98/MT. Harga
referensi tersebut naik sebesar USD
30,58 atau 5,41 persen dari periode
Februari 2019 yang sebesar USD
565,40/MT.

Kemendag Siap
Kawal Bapok Jelang
Puasa dan Lebaran
2019
Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita menegaskan komitmen jajaran
pemerintah, terutama Kementerian
Perdagangan, untuk siap mengawal
harga dan ketersediaan barang
kebutuhan pokok (bapok) menjelang
bulan puasa dan Lebaran 2019. Hal ini
disampaikan Mendag usai memberikan
arahan pada Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Barang Kebutuhan Pokok
Menjelang Puasa dan Lebaran di
Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3).

“Saat ini harga referensi CPO tetap
berada pada level di bawah USD
750/MT. Untuk itu, pemerintah
mengenakan BK CPO sebesar USD
0/MT untuk periode Maret 2019,” kata
Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan Oke
Nurwan. Nilai tersebut sama dengan
BK CPO untuk periode Februari 2019
sebesar USD 0/MT.
Sementara itu, harga referensi biji
kakao pada Februari 2019 melemah
sebesar USD 110,62 atau 4,70
persen, yaitu dari USD 2.352,60/
MT menjadi USD 2.241,76/MT. Hal
ini berdampak pada penetapan HPE

“Beberapa minggu lagi kita akan
menghadapi bulan puasa dan Lebaran
yang biasanya terjadi peningkatan
permintaan masyarakat, terutama
bapok, yang dapat berdampak pada
kenaikan harga. Untuk itu, kita perlu
mengantisipasi kondisi tersebut sejak
jauh-jauh hari agar masyarakat dapat
menjalankan ibadah dengan tenang,
tanpa terbebani naiknya harga pangan
atau kelangkaan barang,” ujar Mendag.
Rakornas ini, lanjut Mendag, merupakan
langkah pemerintah mengidentifikasi
kesiapan kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, dan pelaku usaha
dalam menjaga stabilitas harga bapok
menjelang bulan puasa dan Lebaran.
Melalui rapat ini juga diidentifikasi
kecukupan stok bapok di daerah-

biji kakao yang turun USD 108 atau
5,2 persen dari USD 2.069/MT pada
periode bulan sebelumnya menjadi
USD 1.961/MT pada Maret 2019.
Penurunan harga referensi dan HPE
biji kakao disebabkan melemahnya
harga internasional.
Penurunan ini tidak berdampak pada
BK biji kakao, yakni tetap sebesar
5 persen. Sedangkan HPE dan BK
komoditi produk kayu dan produk kulit
tidak ada perubahan dari periode bulan
sebelumnya. BK produk kayu dan
produk kulit tercantum pada Lampiran
II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan
No. 13/PMK.010/2017.

daerah. Setelah Rakornas, selanjutnya
akan dilaksanakan rapat koordinasi
ke daerah-daerah dan pemantauan
langsung ke pasar rakyat, ritel modern,
gudang Bulog, dan distributor di 34
provinsi yang akan dilaksanakan pada
minggu ke-2 bulan April hingga minggu
pertama bulan Mei 2019. Kegiatan
tersebut akan melibatkan seluruh
jajaran mulai dari eselon 1 sampai
dengan staf Kemendag, termasuk
pengawalan ketersediaan pasokan
dan stabilisasi harga bapok ke pasar
secara intensif melalui penetrasi pasar
di 82 kabupaten/kota pantauan.
Mendag menekankan agar pasokan
dan harga bapok tetap terkendali
seperti
tahun-tahun
sebelumnya,
diperlukan sinergi langkah dan upaya
pemerintah pusat bersama pemerintah
daerah, beserta pelaku usaha pangan.
Inflasi kelompok bahan makanan
tahunan (YoY) pada 2014—2018
cenderung turun, bahkan pada 2017—
2018 tingkat inflasi kelompok bahan
makanan di bawah inflasi nasional.
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Ahead of Fasting Month 2019

Government Guards Price of
Basic Goods
he government will oversee the availability and price
of basic necessities during the period before and
during the fasting month and Eid al-Fitr 2019. This was
conveyed by the Minister of Trade Enggartiasto Lukita
after giving a briefing at the National Coordination
Meeting on Basic Goods Ahead of Fasting and Eid, in
Bandung, West Java, Wednesday (20/3).
Minister Enggar stressed that controlling supply
and prices of basic goods demanded a synergy of
steps taken by the central government and regional
government and food business actors. Minister Enggar
revealed, the annual foodstuff group inflation (YoY)
in 2014-2018 tended to fall, even in 2017-2018 the
inflation rate of the foodstuffs group was below national
inflation. Not only during the fasting month and Eid, but
also during the celebration of Christmas and New Year
in those years, the inflation rate of the foodstuffs group
also tended to decline.

Non-oil and Gas Exports
are Targeted to Grow by
7.5 Percent

T

he Ministry of Commerce targets the growth of
non-oil exports in 2019 to be 7.5 percent. Minister
of Trade Enggartiasto Lukita said, to achieve these
targets there were three things that needed to be done.
Namely, developing an integrated Information system at
the Ministry of Trade; simplification of regulations and
procedures for exports and imports; and the success
of trade agreements, trade missions and trade shows.
Enggar explained, the Ministry of Trade will continue to
increase the number of international trade cooperation
to expand market access. “This year, the Ministry
of Trade will try to resolve negotiations with Iran,
the European Union, Mozambique, Turkey, Tunisia,
Bangladesh and South Korea,” Enggar explained as
quoted by Kemendag.go.id.

22
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“Controlling the inflation rate is supported by several
steps of the Ministry of Trade to maintain price and
supply stability, namely by strengthening regulation,
management, monitoring and supervision, and various
special efforts. As an indicator of price stability in the
community, the inflation target in 2019 has been set at
3.5 percent with a tolerance of approximately 1 percent,
“Enggar explained as quoted by Kemendag.go.id.
Quoting data from the Central Bureau of Statistics, the
Minister stated that in the 3rd week of March 2019
the prices of basic commodities were relatively stable
compared to the previous month, and even decreased
for some commodities such as rice, broiler meat,
chicken eggs, and red chili.

Foto: Biro Humas
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In addition, the government will try to resolve several
negotiations including the Regional Comprehensive
Economic Partnership, ASEAN Economic Community,
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement,
ASEAN-India Free Trade Agreement, and a review of
the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.
Minister Enggar also touched on the presence of foreign
trade representatives, the Ministry of Trade will continue
to reposition and reorient Trade Attaches and the
Indonesian Trade Promotion Center to provide optimal
results. Repositioning is done by taking into account the
potential for increasing export value in the future. While
reorientation puts forward paradigm and behavioral
changes from bureaucratic government agents to agile
and responsive business intelligence.

The Government Attempts
to Increase Consumer
Protection

M

inister of Trade Enggartiasto Lukita said the
government is currently very concerned about
consumer protection. For this reason, the government
continues to make efforts to protect consumers by
emphasizing quality, price and product size standards,
as well as paying attention to consumer health and
safety aspects.
Minister Enggar revealed this at the peak of the National
Consumer Day 2019 commemoration in Bandung,
West Java, Wednesday (03/20/2019).
“Consumers are legally protected to get quality products
and have the right to get clear and honest information
about all products, both goods and services of the right
size,” said Enggar.

F o t o : B ir o Hu m as

Commemoration of 2019
National Consumer Day

For this reason, said the Minister of Trade, in terms of
producers there were needs to education and guidance so
that producers could meet standards and quality control,
orderly trade, supervision of circulating goods, precise
measurement, and ensuring trade order in all markets and
trade transaction outlets.
To further motivate services in the province, this year the
Ministry of Trade gave awards to the six Best Regional
Governments Caring for Consumer Protection which have
become the driving force and example in the implementation
of consumer protection in their regions. The six Regional
Governments that won awards were the Provinces of West
Java, West Papua, Aceh, Central Java, Southeast Sulawesi
and South Sulawesi.

Foto: Bi ro Humas

Indonesia Trade Expo
Will Be Held Again

T

he government will again hold an international
scale trade exhibition, “Trade Expo Indonesia” (TEI)
which will showcase Indonesia’s superior products.
The 34th TEI will be held on 16-20 October 2019, at
the Indonesia Convention Exhibition of Bumi Serpong
Damai, Tangerang, Banten.
The Ministry of Trade’s Director General of National
Export Development (PEN), Arlinda, explained that TEI
was one of the strategic efforts to increase sustainable
exports and expand the diversification of the export
market.
“TEI aims at promoting quality national products to the
global market and developing business and investment
networks,” she said in Jakarta, Monday (3/25).

Arlinda continued, TEI is also the venue for the biggest
business to business (B2B) meeting in Indonesia and a
one stop business for buyers who are looking for highquality and competitive Indonesian products.
“We are optimistic that the results of the 2019 TEI
will contribute significantly to Indonesia’s export
performance, both short and long term,” Arlinda said. In
the implementation of last year, TEI booked transactions
of USD 8.49 billion, far exceeding the target value of
USD 1.5 billion. TEI 2018 recorded a total of 33,333
visitors from 132 countries.
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WAWANCARA

Himam Haris

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Cianjur

Kami Perkuat
Kelembagaan
SRG

S

Foto: Biro Humas

udah delapan tahun Himam Haris menjadi Kepala Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat. Ia mengikuti perkembangan pelaksanaan Sistem Resi
Gudang (SRG) di wilayah kerjanya sejak awal Gudang SRG didirikan.
Karena itu sangat paham bagaimana SRG yang dikelola oleh Koperasi
Niaga Mukti di Warung Kondang ini menapaki jalan suksesnya, hingga
menjadi SRG yang mandiri sejak 3 tahun lalu.
Himam Haris yang kelahiran Bandung, 1 September 1963, sudah
menjabat Kepala Dinas Koperindag sejak awal 2012 hingga sekarang.
Berikut wawancara khusus Himam Haris di gudang SRG Warung
Kondang.
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Buletin Bappebti: Apa saja dukungan yang
diberikan oleh Pemda Kabupaten Cianjur untuk
pelaksanaan SRG Warung Kondang?
Himam Haris: Kami memperkuat kelembagaannya
dengan menunjuk koperasi, dalam hal ini
Koperasi Niaga Mukti, untuk mengelola gudang
agar SRG bisa beroperasi optimal. Pada
awalnya kami memberikan dukungan anggaran
dari APBD, yaitu untuk pemeliharaan gudang
dan peralatannya. Kemudian kami berikan juga
dana untuk honor untuk pengelola gudang, dan
juga untuk petugas kebersihan serta keamanan.
Kepada petani kami memberikan subsidi kepada
mereka yang kesulitan membayar cicilannya pada
saat itu. Pada awal pelaksanaan SRG kami agak
khawatir ada kendala soal cicilan kredit petani ini.
Ternyata kekhawatiran itu memang terjadi. Ada
petani yang bisa membayar penuh tapi ada juga
yang tidak melunasi kreditnya.
Buletin Bappebti: Berapa besar dana yang
disediakan ketika itu?
Himam Haris: Ketika itu kami mengalokasikan
Rp80 juta. Selain itu ada juga dana Rp150 juta
untuk membuat tembok pelindung (benteng) di
gudang SRG ini. Kita alokasikan setiap tahun,
termasuk juga untuk membuat karung khusus
dengan cap SRG Cianjur, kita buat 10 ribu
karung. Kita harapkan komoditi gabah yang keluar
dari sini diketahui para petani bahwa ini keluar
dari gudang SRG Cianjur. Ini jadi branding SRG
Warung Kondang.

Buletin Bappebti: Selain dana dari APBD
dukungan lainnya apa saja yang diberikan?
Himam Haris: Kami menjalin bekerjasama dengan
Bank Jabar untuk memudahkan layanan, agar
bisa cash and carry bagi para petani. Ini kita
lakukan agar petani yakin, karena kita menyadari
bahwa kita bersaing dengan para tengkulak dan
karenanya kita harus lebih cepat dari mereka.
Selain itu kami juga membangun komunikasi
dengan dinas-dinas terkait, termasuk dengan
petugas ketahanan pangan dan petugas
pertanian, agar mereka turut memberi penjelasan
dan pemahaman kepada para petani mengenai
SRG ini. Kita juga memberikan dukungan agar
petani tidak kesulitan memasarkan produksinya,
misalnya berkejasama dengan PT Food Station
Tjipinang Jakarta, dan pasar di Bandung. Itulah
bentuk dukungan yang kami berikan kepada SRG
Cianjur, dan alhamdulillah SRG jadi berjalan
dengan baik.
Buletin Bappebti: Selain itu ada lagi?
Himam Haris: Nah, yang lebih penting kita juga
menugaskan staf Dinas Koperindag selevel
kepala seksi untuk memonitor aktivitas gudang
SRG minimal 2 kali dalam seminggu mereka
harus datang langsung ke gudang. Sedangkan
Kepala Bidang saya tugaskan minimal sekali
dalam seminggu harus datang ke gudang untuk
memeriksa gudang dan melakukan monitoring
terhadap permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaannya.

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 205

25

Foto: Biro Humas

WAWANCARA

Buletin Bappebti: Sampai kapan penugasan itu
berlangsung?
Himam Haris: Sampai sekarang hal itu terus
berjalan. Biasanya begitu aktivitas gudang berjalan,
monitoringnya berhenti. Ini yang kami hindari. Di
sisi lain kami memberi kepercayaan penuh kepada
manajer gudang disini untuk mengelola, supaya
mereka juga mempunyai rasa memiliki.
Buletin Bappebti: Bagaimana hubungan dengan
pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan)?
Himam Haris: Kita selalu berkoordinasi dengan
Bappebti, setiap bulannya kami lakukan. Hal ini
kami lakukan untuk terus memonitor perkembangan,
jangan sampai ada kebijakan baru tetapi kita tidak
tahu.
Buletin Bappebti: Sejauh ini yang Anda rasakan,
bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat?

26

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 205

Himam Haris: Tidak ada masalah, lancar. Malah Pak
Bupati Cianjur menginginkan agar gudang SRG
ditambah di wilayah Selatan Cianjur. Sekarang ini
baru di wilayah Barat (gudang Warung Kondang),
di Timur (gudang Haur Wangi). Kami ingin di
Cianjur Selatan, tahun 2020 atau 2021 bisa berdiri
gudang SRG juga, karena Cianjur Selatan itu
lumbung beras. Memang kualitas beras di selatan
itu tidak sama dengan Cianjur utara dan barat,
karena selatan merupakan daerah pantai. Saya lihat
memang di selatan kualitasnya medium, sementara
di barat dan timur kualitasnya premium. Selama ini
beras medium di selatan ditampung oleh Bulog.
Kami harapkan di selatan juga ada gudang kacang
tanah, karena di sana produsen kacang tanah
dan petani berharap ada perlindungan dari SRG.
Cianjur Selatan potensial gabah dan juga kacang
tanah. Di sana ada 12 kecamatan sehingga bisa
minimal dibangun dua gudang SRG.

Buletin Bappebti: Apa yang dilakukan Dinas untuk
Koperasi?
Himam Haris: Kita melakukan penguatan sarana
dan prasarana, mulai dari kendaraan roda dua, roda
empat pick up kami bantu. Sedangkan dari segi
sumberdaya manusia (SDM), kami selalu ikutkan
dalam setiap kali ada kegiatan dan pelatihan,
misalnya dalam hal uji mutu, pelatihan online. Kita
kan sedang bersiap untuk ikut market place.
Buletin Bappebti: Lalu apa rencana
pengembangan selanjutnya?
Himam Haris: Kami sebenarnya ingin ikut Pasar
Lelang Komoditi. Tetapi kelihatannya petani di
Cianjur belum begitu antusias, karena prosedur

yang harus ditempuh, juga persyaratan yang
dirasakan agak ribet oleh petani. Nah, ini yang harus
kita fasilitasi karena petani memang tidak ingin ribet.
Ke depan kita ingin ikut pasar lelang, sementara ini
petani menganggap cukup dengan mekanisme yang
ada karena beras Cianjur sudah jelas pasarnya.
Petani melihat kalau ada untung langsung mereka
jual. Nah, sejak saya mengikuti SRG dalam 8 tahun
terakhir ini saya lihat petani Cianjur makin mengerti
kapan mereka harus menyimpan panennya di
gudang SRG dan kapan harus melepasnya. Misalnya
tahun 2017 harga bagus, mereka tidak menyimpan
di gudang SRG. Kita juga memberi pemahaman
kepada petani jika harga bagus ya tidak perlu kami
menahannya.
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INFO HARGA

Harga Bapok Stabil

Data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2019
menunjukkan secara umum harga bahan pokok relatif
stabil jika dibandingkan bulan Februari, bahkan untuk
beberapa komoditas seperti beras, daging ayam
ras, telur ayam ras, dan cabai merah mengalami
penurunan. Harga beras Cianjur Kepala pada 1
Maret Rp13.875/kg dan pada tanggal 30 Maret
Rp13.350. Harga beras Cianjur Slyp pada 1 Maret
Rp12.600 menjadi Rp12.200 pada 30 Maret. Beras
Setra pada 1 Maret Rp13.275 menjadi Rp13.200
pada 30 Maret.
Beras jenis IR64I Rp10.800 menjadi Rp10.525,
IR64II dari Rp10.100 menjadi Rp9.775, sedangkan
IR64III stabil sepanjang bulan Maret pada level
Rp8.500 per kilogram.

http://www.foodstation.co.id/index.php/pusat-informasi-pasar/
harga-beras-pibc-palawija

Timah Kondisinya
Tertekan Isu Resesi
Global

Secara nasional, rata-rata harga beras pada Maret
2019 hingga minggu ke-3 turun 0,38 persen
dibanding rata-rata harga Februari. Hal ini tergambar
dari kondisi harga di 71 daerah dari 82 kota pantauan
yang tercatat stabil di 37 daerah dan turun di 34
daerah. Lebih lanjut, kenaikan harga beras hanya
terjadi di 11 daerah, dengan 9 daerah di antaranya
mengalami kenaikan harga di bawah 1 persen.
“Harga beras pada 2019 cenderung turun seiring
dengan mulai memasuki masa panen raya. Namun,
saya mengimbau seluruh sinergi bapok agar tetap
menjaga kecukupan pasokan beras di pasar,” kata
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
Setelah sempat naik selama satu pekan pada
pertengahan Maret 2019, harga timah kembali turun.
Mengutip Bloomberg pada Senin (25/3) harga timah
di London Metal Exchange, tercatat turun 0,35%
ke USD 21.350 per metrik ton. Sementara, selama
sepekan harga timah sempat tercatat naik 0,35%.
Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran
pada resesi global, sehingga membuat permintaan
akan komoditi timah yang juga menjadi andalan
ekspor Indonesia menurun.
Industri
Cina
yang
kini
sedang
gencar
mengembangkan modul surya ke AS, Jepang, India
dan Australia yang salah satunya memerlukan bahan
baku timah menjadi tertekan, yang mengakibatkan
ekspornya juga mengalami tekanan. Pengaruhnya,
permintaan berkurang sehingga harga timah menurun.
Pergerakan harga timah diperkirakan berada pada
kisaran USD 21.000 per metrik ton hingga USD
21.500 per metrik ton.

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/tin/6-month/
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ANALISIS

Emas: Asset Safe
Haven Satu-Dua
Bulan Ke Depan
Anang Gunawan

Analis PT Sentratama
Investor Berjangka

M

emasuki perdagangan di akhir kuartal I tahun
2019, harga logam mulia telah mengalami fase
koreksi penurunan harga, setelah hampir selama 5
bulan mencatatkan tren penguatan sejak akhir tahun
2018 hingga awal 2019. Namun, di sisi lain The Federal
Reserve Amerika telah membuat keputusan menaikkan
suku bunga hampir sebanyak 4 kali selama tahun 2018.
Pada saat ini harga logam mulia khususnya emas
menyentuh posisi tertingginya dalam kuartal I tahun
2019 pada level harga USD 1.346 per troy ounce.
Menghadapi situasi ini para investor harus cukup
bersabar dengan kondisi pasar global khususnya
untuk logam mulia yang terjadi dalam akhir kuartal I
tahun 2019. Ada beberapa faktor ekonomi yang harus
dicermati, dimulai dengan adanya pernyataan dari Ketua
Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell yang
memberikan pernyataan terbuka bahwa Bank Sentral
AS telah memutuskan untuk menahan suku bunga dan
bersikap lebih sabar dan hati–hati dalam menaikkan suku
bunga berikutnya pada sisa sepanjang tahun ini. Saat
ini suku bunga AS masih dipertahankan dalam kisaran
2,25% - 2,50%. “Dollar AS sedikit kembali menarik,”
kata Josh Graves, ahli strategi komoditas senior dari
RJO Futures di Chicago. “Pengeluaran pribadi telah
menurun sehingga investor mencari allternatif untuk
menempatkan uang dalam bentuk asset yang lebih
aman, yakni Emas.”
Meningkatnya risiko ketegangan geopolitik khususnya
setelah terjadi kebuntuan Brexit dapat mempengaruhi
pergerakan harga emas secara tidak langsung.
Kekecewaan terhadap Brexit (singkatan dari “Britain
exit”) terus melemahkan mata uang Poundsterling,

karena banyak anggota parlemen Inggris terus
meningkatkan hambatan untuk keluar dari Uni Eropa
dalam kesepakatan. Di sisi lain persoalan perundingan
perang dagang AS–Cina yang sewaktu–waktu dapat
memanas kembali, bisa membuat logam mulia kembali
menjadi primadona pilihan bagi para investor sebagai
asset safe haven.
Beberapa bank sentral dunia khususnya di kawasan
Eropa saat ini menambah cadangan devisa kepemilikan
logam mulia, di mana terlihat dari data yang dikeluarkan
World Gold Council bahwa permintaan emas
sepanjang tahun 2018 meningkat sekitar 4%. Bank
sentral menambah cadangan devisa logam mulia karena
dianggap lebih likuid dan bisa dikonversikan ke mata
uang apa pun.
Memasuki awal bulan kuartal II pada April 2019,
diprediksikan logam mulia khususnya emas akan
menjadi pilihan investasi kembali bagi beberapa investor
sebagai asset safe haven. Sementara itu perang
dagang diperkirakan masih akan berlanjut di dalam sisa
tahun 2019. Demikian juga investor masih tetap harus
mewaspadai terkait dengan adanya rilisan data suku
bunga AS pada kuartal II tahun 2019 bulan Mei dan
Juni yang dapat membuat harga logam mulia khususnya
harga emas menjadi kembali berfluktuatif.
Secara analisis teknikal, saat ini harga logam mulia
khususnya emas sedang mengalami fase konsolidasi
koreksi penurunan harga dalam kisaran level harga USD
1.328,50 per troy ounce hingga USD 1250,50 per troy
ounce. Diprediksi fase konsolidasi penurunan harga
emas ini akan berlangsung pada bulan April.
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REGULASI

Peraturan
Anti Pencucian Uang
dan Pendanaan
Terorisme
P

ada bulan Maret 2019 Bappebti mengeluarkan peraturan
nomor 6/tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
terkait dengan penyelenggaraan pasar fisik di bursa berjangka.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan
Pasar Fisik dalam peraturan ini adalah pasar fisik terorganisir
yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang
difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang
dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi. Termasuk di dalam
kategori Pedagang Fisik Komoditi disini adalah Pedagang
Fisik Emas Digital, Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang
Fisik Komoditi lainnya.
Penerapan ketentuan tentang program anti pencucian uang
ini dilakukan dalam hal penyepadanan (matching) di transaksi
Bursa Berjangka. Langkah ini dilakukan untuk peserta maupun
calon peserta perdagangan berjangka.
Peraturan ini ditetapkan mengingat perkembangan yang
terjadi di masyarakat. Sebagaimana diketahui sebelumnya
Bank Indonesia memperkuat ketentuan anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui
penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/
PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa
Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan
Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dengan ketentuan
yang baru ini maka penerapan peraturan bagi penyelenggara
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Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA
BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)
telah terintegrasi.
Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab
berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang
(APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang
antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem
informasi. Dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem
pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa,
transaksi dan model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran
dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks. Hal
tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan
pendanaan terorisme.
Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan
pendahaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah
massal ini sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara
internasional, sesuai standar FATF (Financial Action Task
Force). Ketentuan ini berlaku secara mutatis mutandis
(dengan perubahan-perubahan yang diperlukan) terhadap
pelaksanaan yang dilakukan oleh Bappebti.

Untuk informasi lebih lanjut klik:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/
sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_
bappebti_2019_03_01_4hzukmq0_id.pdf
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