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DAFTAR ISI

Dari Redaksi
Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,
Pada Buletin Bappebti edisi bulan Juli 2019 ini tim redaksi
mengetengahkan kembali soal investasi bodong yang menggunakan
kedok Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Perusahaanperusahaan yang tidak bertanggung jawab mencoba menggoda
masyarakat untuk menaruh uang mereka pada bisnis yang mereka
bungkus dalam trading forex, perdagangan berjangka emas dan
sebagainya. Mereka kemudian menggelar seminar, pertemuan dan
pelatihan dengan iming-iming pendapatan 15-30 persen dari investasi
yang ditanamkan setiap bulannya. Nah, disinilah masalahnya. Kalau
tidak hati-hati, banyak orang yang tergiur karena pemaparan dan teknik
marketing perusahaan investasi ini dilakukan dengan cara yang menarik
dan meyakinkan. Pertemuan dan seminarnya pun biasanya digelar di
hotel berbintang. Terhadap perusahaan nakal seperti ini Bappebti
tidak tinggal diam untuk melindungi masyarakat. Bukan hanya tindakan
administratif dan menutup website, PPNS dari Bappebti langsung
melakukan penggerebekan perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Itulah yang kami angkat dalam berita utama edisi kali ini. Selain itu,
kami tetap menyampaikan berbagai informasi penting dan menarik
lainnya, antara lain wawancara khusus dengan BAKTI (Badan Arbitrase
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia), tentang kegiatankegiatan Bappebti dan Kemendag selama bulan Juli, informasi harga
komoditi utama dan sebagainya.
Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi
Buletin Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109901, (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

4

24

30

PASAR BERJANGKA

10

PASAR LELANG

12

AGENDA FOTO

14

AK TUALITA

18

ENGLISH CORNER

22

INFO HARGA

28

ANALISIS

29

Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan
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Bappebti Makin
Tegas Terhadap
Perusahaan Ilegal
Bappebti mengambil langkah yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan perdagangan
berjangka komoditi (PBK) yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Tindakan tegas dilakukan
tidak hanya dengan memberi peringatan atau menutup website perusahaan yang tidak
berizin, namun jika diperlukan juga melakukan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan perusahaan, seperti yang dilakukan di Yogyakarta. Langkah tegas ini dilakukan
untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya penipuan dan juga melindungi industri
PBK yang sudah memenuhi perizinan yang sudah ditentukan.
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Perusahaan ini memang sudah lama diamati gerakgeriknya dan aktivitas mereka dalam menarik nasabah
diketahui tidak memiliki izin. Karena itu M. Syist,
Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan
Bappebti, mengatur siasat untuk menggerebek aktivitas
ilegal OctaFX. Maka pada hari Minggu, 21 Juli 2019,
tim PPNS Bappebti bergerak menuju sebuah hotel yang
digunakan untuk melakukan kegiatan seminar tersebut.
Hampir seratus orang peserta dan beberapa pembicara
tidak berkutik ketika Tim Bappebti yang turun langsung
dipimpin oleh M. Syist masuk dan langsung menyetop
kegiatan seminar.
Penggerebekan ini tentu di luar dugaan penyelenggara
OctaFX, karena sebelumnya mereka melakukan hal
yang sama di beberapa kota lain dan berlangsung
aman-aman saja. Bappebti sendiri sudah cukup lama
mengamati pergerakan OctaFX dan juga perusahaan
ataupun broker lain yang diduga tidak memenuhi
izin untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan
berjangka komoditi (PBK).
Tindakan tegas Bappebti untuk menutup kegiatan
perusahaan semacam OctaFX ini merupakan bagian
dari upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya penipuan penawaran investasi ilegal,
sekaligus juga mengedukasi masyarakat agar berhatihati jika mendapat tawaran seminar bisnis. Kepala
Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan
bahwa tindakan tegas Bappebti ini merupakan langkah
untuk memberi perlindungan dan kepastian terhadap
perusahaan legal yang telah memenuhi perizinan yang
diperlukan dari Bappebti.

Foto: Bagian KIP

ata pepatah ujian hidup itu bisa datang kapan
saja. Begitu juga berlaku kepada 25 orang
pegawai Bappebti yang baru saja selesai menjalani
diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk menjadi PPNS
(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Mega Mendung,
Jawa Barat. Dua bulan setelah mereka menimba ilmu
tentang hukum serta teknik-teknik pemeriksaan dan
penyidikan di Pusdiklat milik Polri (Maret-Mei 2019),
keterampilan mereka langsung dipraktikkan di lapangan.
Kasus yang harus ditangani adalah perusahaan yang
menawarkan jasa perdagangan berjangka yang dinilai
melanggar aturan. Lokasi perkara ada di Yogyakarta,
dengan sasaran kegiatan seminar yang diselenggarakan
oleh OctaFX Explorer.

Sebelum OctaFX, Bappebti sudah menutup aktivitas
perusahaan asal Malaysia, Guardian Capital Group
atau GCG Asia Indonesia, karena tidak memiliki
izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.
Seperti disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, penutupan
dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat
terkait penawaran investasi secara fixed income
(pendapatan tetap) untuk transaksi foreign exchange
(forex) oleh GCG Asia Indonesia. “Sampai saat ini
Bappebti belum pernah menerima pengajuan perizinan
dari GCG Asia Indonesia atau PT Guardian Capital
Futures. Untuk itu, kami mengimbau agar masyarakat
mengecek terlebih dahulu status perizinan dari
perusahaan yang menawarkan investasi di bidang
perdagangan berjangka, baik untuk produk komoditi,
index, atau forex,” ujar Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Pasar, Sahudi di Jakarta, kepada media
pers, Senin (13/5).
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Foto: Bagi an KIP

GCG Asia sendiri menyatakan bahwa pihaknya sudah
memenuhi aspek legal untuk beroperasi di Indonesia.
Namun perusahaan asal Malaysia tersebut tidak bisa
menunjukkan bukti-bukti legalitasnya. Berdasarkan
penelusuran polisi aktivitas ilegal GCG Asia mereka
tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga beberapa
negara lain seperti Kamboja. Untuk itu masyarakat
diperingatkan agar hati-hati terhadap penawaran
investasi dengan tawaran keuntungan yang kurang
masuk akal. Misalnya saja, ada perusahaan yang
menjanjikan bisa memberi keuntungan tetap 15 persen
per bulan, bahkan ada yang lebih berani dengan
menawarkan keuntungan sampai 30 persen per bulan.
Masyarakat awam yang tidak terlalu mengerti dengan
bisnis forex misalnya, banyak juga yang akhirnya tergiur
hanya karena iming-iming keuntungan besar. Padahal
mereka tidak sadar janji keuntungan besar itu hanya
perangkap untuk menarik uang nasabah. Selanjutnya,
dalam waktu satu dua bulan saja, perusahaan akan
lenyap dari peredaran setelah berhasil meraup uang
yang cukup besar jumlahnya dan meninggalkan para
nasabahnya gigit jari melihat uangnya dibawa kabur.
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Sahudi melanjutkan, kegiatan usaha sebagai pialang
berjangka hanya dapat dilakukan anggota bursa
berjangka yang berbentuk perseroan terbatas dan telah
memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bappebti.
Hal tersebut diatur dalam pasal 31 ayat 1 jo. pasal 71
ayat 1 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Selain itu, setiap pihak dilarang melakukan penawaran
kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau
kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan
promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau
menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau
yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi
yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali
memiliki izin dari Bappebti. Hal ini diatur dalam pasal
49 ayat 1a jo. pasal 73D ayat 1 UU No. 10 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. “Kami
mengimbau masyarakat agar mengenali modus-modus
yang sering digunakan oleh entitas ilegal untuk menarik
calon nasabah melalui situs web, media sosial seperti
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan media
lainnya,” lanjut Sahudi.
Penjelasan
mengenai
bagaimana
masyarakat
harus mengenali investasi dan bisnis dalam bidang
perdagangan berjangka selalu disampaikan Bappebti
dan juga pihak-pihak terkait seperti bursa berjangka dan
lembaga kliring pada berbagai kesempatan. Harapannya
adalah masyarakat mengetahui dan memahami jika
mereka ingin terjun ke dalam bisnis perdagangan
berjangka ini dengan kemungkinan peluang untung
maupun ruginya.

Hati-Hati Dengan
Modus Ini

1. Melakukan aktivitas selayaknya pialang berjangka yang
memiliki izin usaha dari Bappebti. Pialang Berjangka
ilegal menawarkan kontrak berjangka dan atau kontrak
derivatif (biasanya forex, index, komoditi, dan produk
mata uang kripto) kepada masyarakat, biasanya dengan
margin yang rendah.
2. Memberikan janji pendapatan tetap yang tinggi
dengan nilai prosentase dan jangka waktu tertentu.
Mereka menawarkan daftar paket investasi yang dibagi
berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah.
Paket-paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi
paket silver, gold, dan platinum.
3. Seolah-olah menjalankan/melakukan transaksi kontrak
berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak
derivatif lainnya, namun kenyataannya hanya digunakan
sebagai modus untuk mengelabui masyarakat agar
menanamkan modal kepada perusahaan tersebut.
Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota
tanpa ditransaksikan di bidang perdagangan berjangka
komoditi (biasanya menggunakan skema piramida/
skema ponzi).
4. Mencatut legalitas dari Bappebti dan Lembaga
Pemerintah lainnya, biasanya dengan menampilkan
logo untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.
5. Menyelenggarakan promosi, pelatihan, dan seminar
di bidang perdagangan berjangka yang bertujuan
merekrut calon nasabah dan menghimpun dana
masyarakat dengan penarikan margin tanpa memiliki
izin dari Bappebti.

Foto: Bagian KIP

Bappebti terus mengikuti gerak langkah perusahaan
ataupun pialang berjangka. Dalam upaya melindungi
masyarakat Bappebti memberi imbauan agar masyarakat
hati-hati dan mengenali perilaku perusahaan ataupun
broker ilegal. Berikut ini beberapa modus yang seringkali
digunakan oleh perusahaan ataupun broker ilegal dalam
menjaring nasabah:

Bappebti senantiasa mengingatkan masyarakat untuk
selalu berhati-hati dan memastikan legalitas perusahaan
yang menawarkan investasi kepada pihak pemerintah
terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Nah, untuk
mengetahui daftar perusahaan di Industri Perdagangan
Berjangka yang telah mendapatkan izin usaha dari
Bappebti masyarakat dengan mudah mendapatkan
informasinya melalui website www.bappebti.go.id.
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan
Penindakan Bappebti, M. Syist, menambahkan bahwa
sanksi pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur
perdagangan berjangka komoditi juga telah diatur sesuai
pasal 71 ayat 1 dan Pasal 73D ayat 1 UU No. 32 Tahun
1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
2011. “Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan tersebut, maka setiap pihak yang melanggar
dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan
paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp
10 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar,” tegas M. Syist.
Walau sanksi hukumnya tegas dengan denda yang besar,
namun perusahaan-perusahaan ilegal tampaknya tidak
akan surut. Ini pula yang menjadi tantangan Bappebti ke
depannya, terus mendalami persoalan yang muncul dan
tetap konsisten menegakkan hukum yang berlaku.
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Aspek Penegakan
Hukum
Saat ini, Bappebti memiliki 44 tenaga PPNS (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil) yang sudah memiliki brevet
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam
bidang perdagangan berjangka. Dengan tenaga yang
memiliki kompetensi khusus tersebut, Bappebti yakin
bisa melakukan penegakan hukum dengan baik.
Berikut ini data tentang kegiatan penegakan hukum
yang telah dilakukan Bappebti pada periode JanuariJuni 2019:
• Sebanyak 13 perusahaan diidentifikasi/
diundercover

F o t o : B agian KIP
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Tindakan penghentian
dilakukan melalui:

kegiatan

perusahaan

ilegal

• Surat Perintah Penghentian Kegiatan kepada para pihak
yang tidak berizin maupun yang memfasilitasi kegiatan
Perdagangan Berjangka illegal sebanyak 7 (tujuh) kali;
• Penghentian paksa terhadap Seminar OctaFx Explorer
pada tanggal 21 Juli 2019 di Yogyakarta.
Penghentian
Kegiatan s.d
22 Juli 2019:

• Pemeriksaan terhadap 15 perusahaan

• Monitoring pengenaan sanksi
dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali

administratif

• Terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin,
Bappebti telah melakukan langkah penindakan
berupa pemblokiran domain yang dilakukan
bekerjasama dengan Kominfo dan Registrar di
dalam negeri (Jogjacamp, Rumahweb, Yogyaweb,
Hostinger, Indowebhoster, Webpakar, dll).

110

161

107

Domain
yang sudah
diblokir s.d
22 Juli 2019:

2017 2018 2019*
* s.d 22 Juli 2019
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• Pelaksanaan Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali
Padang dan Yogyakarta

17

• Penyidikan terhadap 1 perusahaan

2017 2018 2019*
* s.d 22 Juli 2019

Selain itu Bappebti juga melakukan langkah pencegahan
(preventif) lainnya untuk menghentikan aktivitas Pialang
Berjangka ilegal, di antaranya:
a. Melakukan literasi untuk meningkatkan kewaspadaan
masyarakat terhadap bahayanya bertransaksi di pialang
berjangka ilegal;
b. Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan
lembaga pemerintah yang terkait (OJK, Bank
Indonesia, Kemenkominfo, dan POLRI), Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), para registrar
(Jogjacamp, Rumahweb, Yogyaweb, Hostinger, dsb)
dan perusahaan web hosting, sosial media (facebook,
instagram, youtube, dsb), penyedia aplikasi (IOS/
Appstore dan Android/Googleplay), dan pelaku usaha
berizin di bidang PBK untuk membatasi ruang gerak
pialang berjangka ilegal;

c. Menyediakan kontrak berjangka dan fasilitas yang
mampu bersaing dengan kontrak dan fasilitas yang
ditawarkan oleh pialang berjangka ilegal;

Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif
terhadap Perusahaan Pialang Berjangka

d. Melakukan tindakan tegas sampai dengan penyidikan
terhadap pihak yang melakukan, turut serta, menyuruh,
atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan
pialang berjangka ilegal guna memberikan efek jera.

No.

Sanksi

2018

2019

1

Pengenaan Sanksi(peringatan
tertulis) kepada perusahaan
Pialang Berangka

314

334

2

Pembekuan KegiatanUsaha
Pialang Berjangka

4

-

3

Pencabutan Izin Usaha
Pialang Berjangka

4

2

4

Pembatalan Persetujuan

-

3

Dalam rangka mengembangkan PBK dan melindungi
masyarakat, Bappebti telah mengeluarkan kebijakan dan
peraturan. Adapun 11 Peraturan yang dapat direalisir
sampai dengan Juli 2019 yaitu:
a. Peraturan Bappebti Nomor 1 tahun 2019 tentang
Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar
Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke
Bursa Luar Negeri;
b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 3 tahun 2019 tentang Komoditi Yang
Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya
Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;
d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di
Bursa Berjangka;
e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto
(Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar
Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan
Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka,
Wakil Penasihat Berjangka, Dan Wakil Pengelola
Sentra Dana Berjangka;
h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan
Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto
(Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
j. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa
Berjangka;
k. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni
Batangan Melalui Bursa Timah.
BULETIN BAPPEBTI | EDISI 209
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Perdagangan Berjangka Komoditi

Perkuat Pengawasan
Sistem Perdagangan
Alternatif
P

ada awal Juli 2019, Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) menyelenggarakan
konsinyering tentang pengawasan transaksi Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK). Fokusnya pada pengawasan
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Tema yang
diambil yaitu “Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi
Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif
(Esiswas) Pedagang Penyelenggara SPA”.
Konsinyering terkait sosialisasi sistem pengawasan SPA
tersebut mempunyai makna penting bagi pelaksanaan
pengawasan yang efektif terhadap perdagangan berjangka
komoditi khususnya SPA.
Sebagai bisnis dengan karakter khusus yaitu high
risk high return perdagangan berjangka, lebih-lebih
perdagangan bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif
(SPA), menuntut instrumen pengaturan dan pengawasan
yang ketat guna melindungi pelaku usaha dan nasabah.
Terkait pengawasan terhadap SPA, Bappebti telah
menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/
BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan
Tunggal dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem
Perdagangan Alternatif.
Dalam Peraturan Kepala Bappebti tersebut ditegaskan
dasar pemikiran pentingnya pengaturan dan pengawasan
SPA. Konsiyering tersebut juga menjelaskan Sistem
Perdagangan Alteratif sebagai kegiatan perdagangan
telah berkembang pesat di dunia termasuk di Indonesia.

10
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Hal itu tidak mungkin dicegah. Oleh sebab itu yang
harus dilakukan pemerintah yaitu mengendalikan dan
mengarahkan agar sistem perdagangan tersebut
bermanfaat bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, untuk melindungi masyarakat dan agar
kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, wajar dan fair
diperlukan infrastruktur pendukung SPA yang memadai.
Salah satu bentuk infrastuktur yang diperlukan adalah
kelengkapan peraturan pelaksanaannya, termasuk sistem
pengawasan.
Selanjutnya dalam pertemuan juga disimpulkan bahwa
dengan makin berkembangnya transaksi SPA, maka
dibutuhkan sebuah aplikasi trading yang mampu
mengantisipasi dan mengatasi kecurangan finansial
(financial fraud) dalam industri perdagangan berjangka
dan derivatif di Indonesia. Untuk itu pelaku industri
sepakat mengembangkan sebuah supervisory system
yang terintegrasi dengan aplikasi SPA yang digunakan
oleh masing-masing Penyelenggara SPA, sehingga Bursa
Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dapat melakukan
pengawasan terhadap transaksi SPA. Hal ini dimaksudkan
agar tidak ada pihak yang dapat melakukan manipulasi
terhadap transaksi ataupun data finansial nasabah
sehingga nasabah mendapatkan perlindungan yang lebih
baik.

F o t o : B agian KIP

• Menciptakan proses yang transparan, karena
tersedianya fitur yang memudahkan Bappebti untuk
melakukan pengawasan transaksi SPA;

SPTT-SPA
Sesuai tugas pokoknya sebagai lembaga pengawas
perdagangan berjangka, Bappebti telah membangun
dan mengembangkan sistem pengawasan perdagangan
SPA. Pada akhir Oktober 2017 Bappebti meluncurkan
sistem pengawasan yang disebut Sistem Pengawasan
Tunggal Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTTSPA). Melalui SPTT-SPA ini, tindak kecurangan finansial
(financial fraud) dan kecurangan di pasar (market fraud)
SPA bisa diantisipasi dan dideteksi sejak dini. Sebelumnya,
pengawasan dilakukan oleh bursa dan lembaga kliring seperti
BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan BKDI (Bursa Komoditi
dan Derivatif Indonesia).
Dengan adanya SPTT-SPA, Bappebti diharapkan dapat :
• Memberikan kemudahan akses data secara tepat waktu
(improved the timeliness and accessibility of data)
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kerja karena
ditunjang ketersediaan data dan informasi yang lengkap
dan up-to-date;
• Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu (saves funds and
time) karena dapat meminimalisasi penggunaan sumber
daya dalam memproses dan menyimpan data dan informasi
dan dalam jangka panjang sistem ini akan mampu menekan
biaya input data serta biaya penyimpanan dokumen yang
menyertai proses pelaporan dan pengawasan transaksi.
• Meningkatkan kualitas data (improve data quality) dengan
prosedur yang jelas dan terstruktur (standar) serta
terimplementasinya proses kerja yang efektif, efisien, dan
terukur pencapaiannya. Selain karena kecepatan, sistem
ini juga mampu menekan kesalahan, meningkatkan kontrol
data, menyediakan akses updating, serta mampu memilah
jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh Bappebti
saat melakukan pengawasan;

• Menciptakan database pengawasan yang bersumber
dari laporan yang dapat diolah dengan menggunakan
SISWAS-SPA Bappebti sehingga akan tersedia data
dan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date
yang akan menjadi data dukung dalam melakukan
pengawasan dan pengambilan keputusan pimpinan
di Bappebti.
SPTT-SPA saat ini sudah dikembangkan lebih jauh
menjadi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Transaksi
SPA (Esiswas) yang bisa digunakan oleh masingmasing Penyelenggara SPA antara lain untuk melihat
fitur early warning bila terjadi kesalahan sehingga bisa
segera dilakukan perbaikan. Dalam acara konsinyering
di Jakarta, 3 Juli 2019, Kepala Bappebti Indrasari
Wisnu Wardhana menyoroti salah satu hal yang cukup
penting dalam penerapan Esiswas yaitu soal lokasi
server. Wisnu meminta para pedagang Penyelenggara
SPA agar menempatkan seluruh server yang digunakan
dalam transaksi SPA di dalam negeri. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/
BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan
Tunggal dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi
Sistem Perdagangan Alternatif. Dalam peraturan
tersebut dinyatakan secara tegas bahwa server yang
digunakan untuk transaksi SPA harus ditempatkan
di Indonesia. Tujuannya jelas, menurut Wisnu, agar
pengawasan transaksi SPA bisa lebih optimal, lebih
cepat, dan tepat waktu. “Sehingga membantu Bappebti
dalam memperoleh infomasi yang akurat sehubungan
dengan proses pengawasan transaksi terhadap pelaku
usaha perdagangan berjangka komoditi,” ujarnya.
Meskipun sudah diluncurkan sejak tahun lalu, SPTTSPA—yang telah dikembangkan menjadi aplikasi
Esiswas—perlu terus disosialisasikan kepada seluruh
pelaku perdagangan berjangka komoditi agar mereka
benar-benar paham dan mematuhi aturan main yang
ditetapkan.
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PASAR LELANG

Tingkatkan Akses
Pasar Petani
Melalui Sistem
PLK Terpadu
P

ada awal Juli 2019 Dinas Perdagangan (Disdag)
Provinsi Lampung menggelar pasar lelang
komoditas agro. Kegiatan pasar lelang komoditas agro
telah beberapa kali diselenggarakan Disdag Lampung.
Pada penyelenggaraan tahun ini jumlah peserta relatif
banyak yaitu 60 terdiri dari petani dan kelompok tani,
pedagang, pengepul, dan industri makanan ringan.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Satria
Alam mengungkapkan, kegiatan pasar lelang komoditas
agro merupakan media interaksi sektor agro dengan
memanfaatkan teknologi informasi berbasis web.
Ditambahkan Satria, sebagaimana dilansir media bisnis.
com (3/7/2019), Provinsi Lampung merupakan pusat
agrobisnis terkemuka dengan daya saing global dan
berkelanjutan. Media interaksi dalam wadah pasar lelang
komoditas diharapkan bisa membantu petani dan produsen
di Lampung memperluas pemasaran hasil produksinya.
Pasar lelang komoditas (PLK) selama beberapa tahun
terakhir juga diselenggarakan di beberapa provinsi lain di
Indonesia. Antara lain di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jambi, Bali, dan Gorontalo. Jenis komoditas
yang dipasarkan dalam lelang diantaranya beras, jagung,
gula, kopi, coklat, bawang, cabe, buah-buahan, dan
produk makanan ringan, serta beberapa jenis komoditas
lain. PLK dinilai mempunyai banyak manfaat bagi para
petani atau produsen dan pengusaha di bidang pertanian
dan perkebunan.
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Posisi Tawar Petani Lemah
Sebagai negara agraris Indonesia memiliki potensi sangat
besar di bidang pertanian dan perkebunan. Berbagai
macam tanaman pertanian dan pangan bisa tumbuh di
wilayah Tanah Air kita yang beriklim tropis dan kaya akan
panas matahari sekaligus curah hujan. Akan tetapi, ironis
bahwa kekayaan alam yang luar biasa itu tidak sertamerta membuat para petani sebagai penghasil produk
pertanian hidup sejahtera. Padahal jumlah penduduk yang
menggantungkan hidup pada sektor pertanian sangat
besar di berbagai pelosok negeri.
Di luar masalah teknis produksi, persoalan berat yang
dihadapi para petani yaitu terkait pemasaran. Para
petani umumnya tidak mempunyai akses pasar yang luas
karena berbagai keterbatasan, seperti modal, sarana
transportasi, dan pengetahuan. Akibatnya, mereka tidak
mempunyai posisi tawar yang kuat di pasar. Keterbatasan
modal sering membuat mereka terbelit hutang dan hasil
produksi mereka dikuasai tengkulak. Tiadanya sarana
transportasi yang memadai membebani petani dengan
biaya tambahan cukup besar untuk memasarkan hasil
produksinya. Sementara, kekurangan pengetahuan
membuat petani mudah terombang-ambing situasi pasar.
Rantai pemasaran yang cukup panjang membuat petani
tidak menikmati margin keuntungan dari hasil penjualan
barang produksinya.

Pengembangan PLK

Pemerintah melalui instansi terkait selama ini telah berupaya
membantu para petani untuk meningkatkan kesejahteraan
mereka melalui berbagai kebijakan, baik menyangkut teknis
produksi, pasca produksi, maupun pemasaran hasil produksi
pertanian. Terkait dengan masalah pemasaran, pemerintah
melalui Kementerian Perdagangan telah membangun
Pasar Lelang Komoditas (PLK) dengan penyerahan barang
kemudian (forward) sejak tahun 2004. Penyelenggaraan
PLK Forward yang dibina dan diawasi oleh Bappebti (Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) berdasarkan
beberapa peraturan yaitu Keputusan Menteri Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
650/MPP/Kep/10/2004
tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan
Penyerahan Kemudian (Forward). Selain itu ada Peraturan
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang
Komoditas, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang
Komoditas.
Pembentukan Pasar Lelang Komoditas dimaksudkan untuk
menciptakan efisiensi dengan memangkas rantai pemasaran
yang panjang. Melalui sistem lelang juga bisa diciptakan
transparansi dalam pembentukan harga guna menjadi harga
referensi atau rujukan yang penting bagi petani atau produsen
dan konsumen. Para petani dan produsen bisa memperoleh
kepastian harga untuk menjadi dasar pertimbangan dalam
merencanakan pola budi daya tanam. Lebih jauh, hal itu bisa
mendorong petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan
produktivtas dan kualitas produksi mereka. Sedangkan
industri pengolahan berkepentingan dengan PLK guna
memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai kapasitas
dan rencana produksi mereka. Bagi para pelaku usaha
keikutsertaan dalam PLK juga bisa memperluas jaringan
usaha.

Sejak diselenggarakan tahun 2005, PLK terus
berkembang meskipun belum optimal. Dari segi
kelembagaan, jumlah Penyelenggara PLK sejauh ini
sudah cukup banyak terdiri dari Dinas Perdagangan
di 14 provinsi di Indonesia dan sejumlah perusahaan
(PT) serta Koperasi. Daftar Penyelenggara PLK dan
aktivitasnya bisa dilihat pada situs Sistem Pasar Lelang
Terpadu Bappebti dengan alamat http://plk.bappebti.
go.id. Kita berharap jumlah Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas semakin banyak dengan wilayah
penyelenggaraan semakin luas di berbagai pelosok
Indonesia.
Perkembangan sangat penting dalam penyelenggaraan
PLK yaitu penerapan aplikasi Sistem PLK Terpadu
berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem
Resi Gudang (SRG). Integrasi PLK dengan SRG
merupakan langkah terobosan untuk meningkatkan
akses pasar dan posisi tawar petani dan produsen.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada saat
peluncuran sistem aplikasi tersebut di akhir tahun 2016
menjelaskan bahwa sistem lelang online yang didukung
integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem
Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan
dalam perdagangan komoditas. Cakupan pasar lelang
menjadi lebih luas dan bersifat nasional, bisa melahirkan
pembentukan harga yang lebih baik dan transparan,
menciptakan efisiensi pemasaran. “Integrasi SRG
dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan
di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai
pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak
maupun waktu,” ungkap Mendag.
Kini Sistem Pasar Lelang Komoditas Terpadu dan
integrasi dengan SRG sudah berjalan hampir tiga tahun.
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti masih
terus melakukan upaya untuk menyosialisasikannya
kepada para stakeholder, khususnya kalangan petani
dan produsen agar mereka mengenal, memahami, dan
tergerak untuk mengikuti Pasar Lelang Komoditi secara
online yang sangat bermanfaat membantu pemasaran
produksi mereka. Dengan demikian kesejahteraan
mereka akan meningkat yang berimbas pada
kesejahteraan masyarakat secara umum.
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AGENDA FOTO

Upaya
Tingkatkan
Kinerja
di Lingkungan
Bappebti
Bappebti menyelenggarakan kegiatan peningkatan
kinerja pegawai di lingkungan Bappebti tahun 2019 di
Bandung (12-13 Juli 2019). Kepala Bappebti Indrasari
Wisnu Wardhana mengapresiasi kegiatan ini karena
sangat bermanfaat untuk meningkatkan tali silaturahmi,
membangkitkan semangat dan motivasi kerja dengan
menggali potensi yang dimiliki guna pengembangan,
perluasan wawasan, dan peningkatan kinerja pegawai.
Acara diisi dengan permainan untuk meningkatkan
kebersamaan dan kerjasama di antara para pegawai.
Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini semua pegawai
menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam
meningkatkan kinerja di seluruh pegawai di lingkungan
Bappebti.
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AGENDA FOTO

Pelatihan Profesi
Wakil Pialang
Berjangka

Foto: Bagian KIP

Selama dua hari 23 peserta Wakil Pialang Berjangka
(WPB) dari berbagai perusahaan pialang berjangka di
Indonesia mengikuti Program Pelatihan Peningkatan
Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB). Kepala
Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana membuka dan
memberikan pengarahan program yang diselenggarakan
oleh Aspebtindo bekerja sama dengan Bappebti,
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka
Indonesia (KBI), di Jakarta, 30 Juli 2019.

Foto: Bag ian KI P

Pelatihan Teknis
Bagi Pelaku Usaha
PBK
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Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
membuka Pelatihan Teknis Pelaku Usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
khususnya
dalam
upaya
meningkatkan
Transaksi Kontrak Berjangka Multilateral. Acara
berlangsung di Denpasar–Bali (22-23 Juli
2019).
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar Bappebti menjelaskan pelatihan ini diikuti
100 peserta. Pelatihan diisi antara lain dengan
simulasi sistem transaksi kontrak berjangka
multilateral yang dipandu oleh tim dari BBJ dan
BKDI.

Foto: Bagian KIP

Kunker DPRD
Bangka Belitung
ke Bappebti
Kepala
Biro
Pembinaan
dan
Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi
menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi
Bangka Belitung di ruang rapat Bappebti,
Jakarta. Dalam kunjunagn Rabu (10/07)
itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka
Belitung Tony Purnama menjelaskan tujuan
dari kunjungan kerja ini adalah dalam rangka
konsultasi terkait Bursa Berjangka dan
Ekspor Timah di Provinsi Bangka Belitung.
Bangka Belitung merupakan daerah
penghasil utama timah di Indonesia dan
komoditi timah juga sudah diperdagangkan
di bursa berjangka.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana memaparkan
Pengaturan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. Hal ini
disampaikan saat Kepala Bappebti menjadi narasumber
dalam Focus Group Discussion (FGD) Peluang dan
Tantangan Blockchain Technology dan Penerapan Crypto
Currency di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite
Ekonomi dan Industri Nasional Indonesia (KEIN) di Jakarta,
Rabu (17/7).
Acara FGD dipimpin oleh Anggota KEIN sekaligus Ketua
Kelompok Kerja Keuangan dan Perbankan KEIN Muhammad
Syafii Antonio dengan narasumber lain Perwakilan dari
Bank Indonesia, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia
Steven Suhadi, CEO Indodax Oscar Darmawan.

Foto: Bag ian KIP

Bappebti Jelaskan
Perdagangan Aset
Kripto
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AKTUALITA

Harga Nikel Capai
Level Tertinggi

Harga CPO Merosot
Sepanjang Satu
Semester
Ketidakpastian global dan proyeksi
perlambatan pertumbuhan ekonomi
global akibat perang dagang AS-Cina
membuat harga minyak sawit atau
CPO (crude palm oil) terus mengalami
penurunan sepanjang semester I tahun
2019. Mengutip Bloomberg, harga
CPO kontrak pengiriman September
2019 tercatat menurun 11,08 persen
menjadi RM 1.915 di sepanjang
semester awal tahun ini.
Analis Monex Investindo Futures
Ahmad Yudiawan mengatakan faktor
utama yang membuat harga CPO
menurun adalah perang dagang AS
dan Cina. Persoalan perang dagang
dua negara tersebut cenderung
menciptakan ketidakpastian global dan
membuat permintaan CPO menurun.
Selain itu, dolar AS yang tertekan
pandangan dovish The Fed membuat
ringgit menguat dan turut menekan
harga CPO turun.
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Harga CPO masih sulit bangkit
juga karena pengaruh menurunnya
permintaan dari kawasan Eropa akibat
kampanye hitam CPO yang masih
berlangsung. “Karena permintaan
CPO berkurang dan diperparah
dengan perlambatan ekonomi global
kondisi kelebihan pasokan bisa terjadi
dan menekan harga CPO,” kata Yudi,
Jumat (5/7).
Pada semester II 2019, Yudi
memproyeksikan
harga
CPO
masih sulit untuk menguat karena
masih
dibayangi
kekhawatiran
perlambatan ekonomi global. Namun
penurunan harga CPO di semester
II ini diperkirakan tidak akan turun
drastis karena negara maju kompak
berusaha memperbaiki pertumbuhan
ekonominya dengan mewacanakan
penurunan suku bunga acuan.
Selain itu, jika persoalan perang
dagang mereda perekonomian negara
maju akan membaik dan berdampak
positif pada permintaan CPO. Yudi
memproyeksikan rentang pergerakan
harga CPO di akhir tahun berada di
RM 1.900 per ton hingga RM 2.050
per ton.

Harga nikel mencapai level tertinggi
di sepanjang tahun 2019 ini. Harga
nikel untuk pengiriman tiga bulan di
London Metal Exchange pada Selasa
(16/7) berada di level USD 14.070
per metrik ton yang merupakan level
tertinggi dalam setahun terakhir. Salah
satu penyebabnya adalah terbatasnya
pasokan nikel global. Menurut Direktur
PT Garuda Berjangka Ibrahim, seperti
dikutip kontan.co.id, permintaan yang
tinggi di tengah pasokan nikel yang
terbatas menjadi pendongkrak harga.
Selain karena pasokan yang terbatas,
Ibrahim juga menilai naiknya harga
nikel juga dipengaruhi oleh rencana
The Fed menurunkan tingkat suku
bunga acuannya. “Kalau bank sentral
jadi menurunkan suku bunga, maka
dolar AS akan melemah. Pelemahan
dolar AS ini akan menguntungkan
komoditas, salah satunya nikel,” ujar
Ibrahim.
Ibrahim memprediksi harga nikel bisa
mencapai USD 15.500 per metrik ton
hingga akhir tahun nanti. Hal ini masih
disebabkan oleh pasokan nikel yang
terbatas, dimana hanya dua negara
yang menjadi pemasok utama yaitu
Rusia dan Myanmar. Meskipun hingga
akhir tahun nikel diprediksi akan terus
melambung, namun koreksi harga
bisa saja terjadi. “Harga USD 14.000
itu sudah terlalu tinggi sehingga bisa
terkoreksi,” tambah Ibrahim.

Emas Aneka
Tambang Juga
Stagnan
Harga emas batangan bersertifikat di
Logam Mulia milik PT Aneka Tambang
(ANTAM) tak mengalami perubahan.
Mengutip situs Logam Mulia, harga
pecahan satu gram emas Antam, Senin
(15/7) berada di Rp 706.000. Harga
tersebut stagnan sejak Sabtu (13/7),
sementara harga pembelian kembali
atau buyback emas Antam hari ini juga
stagnan di Rp 635.000.
Berikut harga emas batangan Antam
dalam pecahan lainnya, Senin (15/7).
Harga sudah termasuk pajak:

AS Ancam Iran
Harga Minyak Naik
Memasuki minggu kedua bulan Juli
harga minyak dunia menguat, menyusul
ancaman sanksi baru Amerika Serikat
(AS) kepada Iran. Harga minyak West
Texas Intermediate (WTI), Senin (8/7)
pukul 7.35 WIB, untuk pengiriman
Agustus 2019 di New York Mercantile
Exchange berada pada USD 57,66
per barel, menguat 0,26 persen dari
posisi Jumat lalu pada USD 57,51 per
barel. Sementara harga minyak brent
untuk pengiriman September di ICE
Futures pun menguat 0,16 persen ke
USD 64,33 per barel pada hari ini jika
dibandingkan dengan harga Jumat lalu
pada USD 64,23 per barel.
Menurut Reuters, ekspor minyak Iran
bulan Juni turun menjadi 300.000 barel
per hari. Penurunan terjadi setelah AS
memperketat sanksi ekspor minyak
Iran pada Mei lalu. Iran berpotensi
menghadapi sanksi lebih lanjut setelah
hari Minggu mengumumkan akan
meningkatkan pengayaan uranium
di atas level maksimal yang dipatok
pada kesepakatan nuklir tahun 2015
lalu. Merespons pengumuman Iran
ini, Presiden AS Donald Trump
mengatakan sebaiknya Iran berhatihati.
Selain masalah Iran, kenaikan harga
minyak juga pun ditopang oleh rencana
negara-negara pengekspor minyak

OPEC yang akan memperpanjang
kesepakatan pemangkasan produksi
minyak hingga Maret 2020. “Harga
minyak brent lebih berisiko terhadap
faktor geopolitik daripada WTI,” kata
Phil Flynn, analis Price Futures Group
kepada Reuters. Brent merupakan
harga minyak acuan internasional. Dua
pertiga perdagangan minyak mentah
dunia menggunakan harga minyak
acuan brent.

Dolar Turun, Emas
Berjangka Berkilau
Emas kembali berkilau di tengah
pelemahan dolar Amerika, Kamis
(18/7),
menyusul
meningkatnya
ekspektasi penurunan suku bunga
oleh Federal Reserve AS. Mengutip
Bloomberg pukul 09.48 WIB, emas
berjangka untuk pengiriman Agustus
2019 di divisi Comex New York
Mercantile Exchange menembus level
tertinggi USD 1.424,70 per ons troi.
Sementara emas spot turun 0,24
persen ke USD 1.425,87 per ons
troi setelah mencapai level tertinggi
sejak 3 Juli pada level USD 1.428,40.
Mengutip Reuters, indeks dolar turun
0,1 terhadap sejumlah mata uang
utama hari Kamis ini. Seperti sudah
diprediksi, ketika dolar melemah, emas
berjangka biasanya harganya naik
disebabkan emas yang dihargai dalam
dolar menjadi lebih menarik sehingga
investor beralih ke investasi emas.

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 209

19

AKTUALITA

CPO Jadi
Pengecualian Pada
Juli 2019
Timah Diperkirakan
Masih Akan Bearish
Investor yang bermain komoditi
timah dianjurkan untuk wait and see
pada perjalanan semester II tahun
2019 ini, sebab belum ada tandatanda timah akan bullish. Apalagi,
kepastian komitmen dari sentimen
perang dagang masih belum jelas.
Begitu pula arah kebijakan bank sentral
yang saat ini cenderung melonggarkan
kebijakan moneternya.
Berdasarkan data Bloomberg per
Jumat (28/6), harga timah untuk
pengiriman tiga bulan di London Metal
Exchange turun 3,34 persen ke level
USD 18.825 per metrik ton. Padahal
harga timah sempat menyentuh USD
21.740 per metrik ton bulan Februari
lalu.
Direktur Utama PT Garuda Berjangka
Ibrahim, seperti dikutip kontan.co.id,
mengatakan sentimen penggerak
harga timah tidak jauh berbeda
dengan penggerak harga aluminium.
Sentimen tersebut yakni, menanti
kepastian komitmen negosiasi perang
dagang antara Amerika Serikat (AS)
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dengan Cina, serta arah kebijakan
bank sentral AS Federal Reserve (The
Fed). Ibrahim menilai tren harga timah
cenderung masih akan bearish di
sisa 2019. Kondisi fundamental juga
dianggap belum memungkinkan bagi
harga timah untuk rebound.
Meskipun begitu, potensi masih
mungkin terjadi jika The Fed justru
membatalkan
rencananya
untuk
memangkas suku bunga acuan. Maklum
saja, pergerakan harga komoditas
logam industri sangat terpengaruh
pada pergerakan kurs dolar AS. Saat
dolar AS menguat, dampaknya akan
negatif terhadap harga komoditas.
Dengan
begitu,
pelaku
pasar
cenderung akan mengincar aset-aset
safe haven seperti dolar AS dan emas.
“Tren harga timah masih sulit
digambarkan apakah akan bearish atau
bullish. Kemungkinan baru terlihat ada
kepastian di kuartal IV-2019, sehingga
saat ini baiknya wait and see dulu,”
jelas Ibrahim, Kamis (4/7). Hingga
akhir tahun, Ibrahim memperkirakan
pergerakan harga timah akan berada
pada rentang USD 17.600 hingga
USD 20.000 per metrik ton.

Transaksi minyak sawit atau Crude
Palm Oil (CPO) merupakan satusatunya komoditi yang mengalami
kenaikan transaksi di ICDX selama
bulan Juli. Dalam kurun waktu sebulan,
volume kontrak berjangka CPO 10
metrik ton dalam rupiah (CPOTR) naik
50,20 persen dari bulan Juni 2019.
Hal serupa juga dialami oleh produk
turunannya, kontrak berjangka RBD
Palm OLEIN 10 metrik ton (OLEINTR)
yang juga mengalami kenaikan sebesar
127,73 persen. Hal ini dikarenakan
adanya peningkatan minat pelaku
pasar untuk melakukan lindung nilai.
Tak hanya volume transaksi CPO yang
meningkat, harga CPO selama bulan
Juli 2019 mengalami kenaikan. Di akhir
bulan Juli, harga CPO naik sebesar
2,76 persen. Hal itu dikarenakan
adanya peningkatan ekspor CPO
Indonesia di bulan Mei 2019 sebanyak
14,3 persen dari bulan sebelumnya.
Sayangnya harga OLEINTR tak
mengikuti kenaikan dari CPOTR.
Selama sebulan, OLEINTR justru
mengalami penurunan sebesar 3,26.
Berbeda dengan CPO, komoditikomoditi lainnya mengalami penurunan
volume transaksi selama bulan Juli
2019 ini.

Mendag Bahas
Hambatan Ekspor
Produk Pertanian ke
Cina
Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita
membahas
hambatan
perdagangan
yang
dihadapi
dalam ekspor Indonesia ke Cina.
Pembahasan
dilakukan
dalam
pertemuan bilateral dengan Minister
of General Administration of Custom
China (GACC), Ni Yuefeng, di Kantor
GACC Beijing, Cina, Jumat (19/7).
Pertemuan ini merupakan rangkaian
kegiatan kunjungan kerja Mendag
ke Cina pada 18-22 Juli 2019.
Pertemuan Mendag dengan Menteri Ni
Yuefeng merupakan tindak lanjut dari
pembicaraan dan kesepakatan yang
sudah dilakukan antara Presiden Yi Xin
Ping dan Presiden Jokowi di Osaka,
Jepang beberapa waktu lalu. Saat
itu, Presiden Jokowi menyampaikan
kepada mitranya berbagai hal, termasuk
kesulitan dalam ekspor dan defisit
perdagangan ke Cina yang begitu
besar. Presiden Yi Xin Ping berjanji
menindaklanjuti
dan
memberikan
prioritas untuk menyelesaikan masalah
tersebut.

“Pemerintah mengharapkan agar Cina
memberi kemudahan atas ekspor
sarang burung walet, buah-buahan
tropis seperti nanas, buah naga,
alpukat, durian, serta produk perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ni
Yuefeng merespon dengan baik dan
akan menindaklanjuti permasalahan
yang disampaikan Indonesia. Untuk
mempercepat proses tersebut, pihak
Indonesia mengusulkan pembentukan
joint working group,” jelas Mendag.
Ekspor sarang burung walet Indonesia
pada tahun 2018 tercatat sebesar 70
ton dengan nilai USD 140,5 juta dari 21
perusahaan. Menurut Mendag, ekspor
sarang burung walet merupakan
komoditas prioritas yang berpotensi
besar mengurangi defisit neraca
perdagangan Indonesia terhadap
Cina. Hal ini mengingat tingginya nilai
dari produk sarang burung walet dan
produk turunannya. Total perdagangan
Indonesia-Cina periode 2018 tercatat
sebesar USD 72,67 miliar atau naik
23,48 persen dari total perdagangan
2017 yang sebesar USD 58,84 miliar.
Adapun total perdagangan IndonesiaCina pada periode Januari-April 2019
telah mencapai USD 22,4 miliar.

Harga Tembaga
Dunia Stagnan
Harga tembaga di bursa London
Metal Exchange hampir tidak berubah
pada Selasa (16/7), setelah sempat
bergerak naik di sekitar posisi tertinggi
dua pekan pada sesi sebelumnya
setelah konsumen utama cina
melaporkan output industri dan data
investasi yang positif.
Mengutip Bloomberg, tembaga kontrak
tiga bulan di London Metal Exchange
hampir datar pada USD 5.985 per
ton. Sementara, kontrak tembaga di
Shanghai Futures Exchange naik 0,3
persen menjadi 46.920 yuan (USD
6.825,72) per ton.
Pertumbuhan produksi industri yang
lebih baik dari perkiraan dan data
investasi aset tetap dari Cina dirilis
pada hari Senin (15/7), mengirim
harga sebagian besar logam tidak
mulia, dengan tembaga menyentuh
level tertinggi sejak 1 Juli.
“Harga tembaga telah berada pada
kisaran yang lebih rendah untuk waktu
yang lama, jadi ini adalah rebound.
Saat ini, penawaran dan permintaan
telah berubah sedikit. Perubahan harga
periode pendek akan lebih bergantung
pada data ekonomi makro,” kata analis
tembaga CRU He Tianyu dilansir dari
Reuters.
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Trade Balance June 2019
Experienced Surplus of
USD 196 millions

I

ndonesia’s trade balance in June 2019 experienced
a surplus of USD 196 millions. Minister of Trade
Enggartiasto Lukita revealed that the surplus in June
was able to improve the trade balance during January
to June 2019.
However, according to the Trade Minister, the cumulative
deficit during January-June 2019 was still quite large at
USD 1.9 billion. The deficit was due to the large deficit
in the oil and gas trade balance which reached USD
4.8 billion. Meanwhile, in the same period, the non-oil
and gas trade balance contributed a surplus of USD
2.8 billion.

F o t o : B agian KIP

ENGLISH CORNER

contributing to the largest non-oil and gas trade surplus during
June 2019 were the United States, India, the Philippines, the
Netherlands and Malaysia, which reached USD 12.9 billion.
Meanwhile China, Thailand, Australia, Japan, and Argentina
became partner countries which contributed to the largest
non-oil and gas trade deficit totaling USD 14.3 billion.
“The acquisition of non-oil and gas exports in the first
semester of 2019 encouraged the Ministry of Trade to reformulate a strategy to increase exports of high value-added
products and be competitive in order to achieve the 2019
non-oil and gas export target,” the Trade Minister continued.

Indonesia Turkey Agreed
to Speed up Settlement
Discussion of the
Comprehensive
Economic Agreement

T

he governments of the two countries agreed
to accelerate the completion of the discussion
on the Indonesia-Turkey Comprehensive Economic
Agreement (IT-CEPA). The Indonesian Minister of
Trade, Enggartiasto Lukita said that the trade between
Indonesia and Turkey so far still faces obstacles.
According to Enggar, It was because the two countries
do not yet have a free trade agreement. The acceleration
of the IT-CEPA settlement is expected to overcome
obstacles and encourage increased trade performance
between the two countries.
Minister Enggar said that when attending the IndonesiaTurkey Business Forum in Istanbul (11/07/2019). The
Minister of Trade explained that the settlement of ITCEPA will be carried out in stages starting from the
trade of goods in order to immediately expand trade
access.
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In the Ministry of Trade’s press release (24/7/2019),
it was mentioned that the trade partner countries

“The potential for trade growth between the two countries
is very large with the existence of IT-CEPA because the
reduction in tariffs that will be enjoyed will make products
more competitive,” said the Minister of Trade, as reported by
the website kemendag.go.id (11/7).
The Indonesian Consul General in Istanbul Herry Sudradjat
said that Indonesia-Turkey trade had the potential to be
increased. “Turkish and Indonesian products complement
each other so that the opportunity to grow is quite large. In
addition to the main export products such as palm oil, paper
and textiles; the current potential products in demand are
tires, yarn, and coffee,” Herry explained.

Indonesia Presents
Featured Products of
Eastern Indonesia

A

s a participant in The 1st Pacific Exposition in
Wellington, New Zealand, Indonesia displayed
superior products from Eastern Indonesia represented
by five provinces namely Papua, West Papua, Maluku,
North Maluku and East Nusa Tenggara.
The 1st Pacific Exposition was initiated by the
Indonesian Embassy in Wellington, New Zealand as
part of the Ministry of Trade’s trade mission to New
Zealand. A total of 50 companies from 20 countries in
the Asia Pacific region took part in the trade, tourism,
investment and cultural exhibition. The exhibition took
place July 12-14, 2019.

Biodiesel Products:

Indonesia Will Protest
the European Union
Government

F o t o : B agian KIP

The First Pacific Exposition:

The Director General of National Export Development
the Ministry of Trade Arlinda explained that this activity is
expected to increase the presence and role of Indonesia
as part of the Pacific region, encourage integrated Pacific
markets, and introduce the potential of countries in the
Pacific region. “One third of Indonesia’s territory, located in
the Pacific Ocean, makes this region a family for Indonesia,”
Arlinda said as released by kemendag.go.id (11/7).
Arlinda further stated that Indonesia’s booth displayed
the potential of the strategic industry and the potential of
Indonesian tourism. “This activity is targeted to produce
potential transactions between Indonesia and the Pacific
countries. The presence of a strategic industry from
Indonesia accompanied by the cooperation of the Indonesian
Embassy in Wellington, the Canberra Trade Attaché and the
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sydney to bring
in potential buyers and invite relevant government parties
in the Pacific region, can increase transaction potential,
“Arlinda concluded.

he Government of Indonesia will express its strong
protest against the Government of the European
Union (EU) over the issuance of a proposal for the
amount of temporary import duty of biodiesel products
from Indonesia in July 2019.
In a statement released by kemendag.go.id (26/7),
the Director General of Foreign Trade at the Ministry
of Trade Oke Nurwan revealed that Indonesia would
submit an official response which raised an objection.
“Objection will be focused on the method of calculating
the amount of import duty which is allegedly not paying
attention to the facts obtained during the investigation.
The EU government is suspected of only using the best
information available (BIA), which is data owned by
petitioners (EU applicants / industries) that are clearly
detrimental to Indonesia,” said Nurwan.
Meanwhile Director of Trade Protection Pradnyawati
said that Indonesia must be firm in the EU’s attitude
which creates significant trade barriers to Indonesia’s

Foto: Bag ian K I P

T

biodiesel exports. “If this proposal becomes a preliminary
determination, then it can be ascertained that biodiesel
exports to the EU face obstacles. The EU’s attitude
cannot be tolerated. Moreover, proposals submitted by
the EU indicate the application of BIA which becomes
very unreasonable,” Pradnyawati said.
Indonesia’s biodiesel exports to the EU have increased
sharply from USD 116.7 millions in 2017 to USD
532.5 millions in 2018. However, in 2019, the trend
of Indonesia’s biodiesel exports to the EU tends to
decrease compared to 2018.
BULETIN BAPPEBTI | EDISI 209
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WAWANCARA

Melalui BAKTI
Sengketa
PBK Cepat
Diselesaikan
aat tiba di lantai 6 Gedung TCC Batavia
di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin,
Jakarta Pusat berjajar ruang-ruang kantor
berukuran sedang dan kecil. Di antara ruang kantor
perusahaan itu juga terdapat ruang operasional
BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka
Komoditi). Ruangnya kecil saja. Tapi pemilihan
ruangan ini sengaja dilakukan demi efisiensi.
Achmad Djauhar (Ketua BAKTI) dan Tri
Legono Yanuarachmadi (Sekretaris Jenderal
BAKTI) menerima wawancara Buletin Bappebti
dalam suasana hangat di sebuah ruang pertemuan
kecil bersebelahan dengan ruangan yang sering
digunakan untuk melakukan sidang arbitrase atas
perkara sengketa yang muncul dalam bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK):
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Achmad Djauhari
Ketua BAKTI

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris Jenderal BAKTI
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S

Buletin Bappebti: Pak Djauhar sejak kapan Anda
berkiprah di bidang perdagangan berjangka?

(Djauhari dan Tri Legono selanjutnya menjawab
saling melengkapi)

Achmad Djauhari: Saya lupa tahun pastinya, yang
jelas saya di kepengurusan BAKTI sudah dua
periode, sejak BAKTI dibentuk tahun 2008. Satu
periode masa kerjanya 5 tahun. Awalnya waktu itu,
tahun 2008, ada seminar yang diselenggarakan
mahasiswa dengan mengundang beberapa
pembicara tentang pasar modal. Saya menjadi salah
satu pembicara dari unsur akademisi. Selesai seminar
BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) mempersiapkan
badan arbitrase, sesuai dengan UU nomor 32/tahun
1997 tentang PBK dimana disebutkan penyelesaian
sengketa sebaiknya diselesaikan melalui arbitrase.

Buletin Bappebti: Sekarang lebih banyak lewat
BAKTI atau lewat pengadilan?

Kemudian Prof Ahmad Zein Purba (dosen
Universitas Indonesia yang juga pernah pernah
menjabat Dirjen HAKI, Kementerian Hukum dan
HAM) mengundang kami, di situ ada Bacelius Ruru,
termasuk Pak Tri Legono, kita diskusi beberapa kali.
Ketika itu Kepala Biro Hukum Bappebti adalah Pak
Pater. Kami dikumpulkan oleh BBJ yang memang
sedang mempersiapkan pembentukan Badan
Arbitrase. Oleh Bappebti rencana pembentukan itu
pada prinsipnya didukung. Bappebti meminta agar
kewenangan arbitrase diperluas tidak hanya oleh
BBJ, tapi juga melibatkan KBI (Kliring Berjangka
Indonesia), APBI (Asosiasi Pialang Berjangka
Indonesia) dan IP2BI (Ikatan Perusahaan Pedagang
Berjangka Indonesia) yang belakangan melebur
menjadi Aspebtindo.
Jadi pada awalnya ada 4 lembaga yang terlibat
dalam pembentukan arbitrase. Setelah satu periode
berjalan di bawah Prof. Ahmad Zein Purba sebagai
ketuanya, saya menjadi ketua sampai sekarang
(2013-sekarang).
Buletin Bappebti: Sebelum ada BAKTI sengketa
perdagangan berjangka diselesaikan dimana?
Tri Legono: Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan
di Biro Hukum di Bappebti dan juga pengadilan.

Jawab: Dalam 3 tahun terakhir semakin sedikit sengketa
yang diselesaikan lewat BAKTI. Namun demikian,
kami juga tidak tahu bagaimana jumah penyelesaian
yang dilakukan melalui pengadilan karena kami tidak
memiliki informasinya. Dengan demikian kami tidak
bisa menyimpulkan bahwa sengketa PBK secara
keseluruhan apakah benar-benar turun. Masalahnya,
kita tidak punya pertukaran informasi. ICDX sendiri
menyatakan bahwa makin sedikit member-nya yang
mengadu ke BAKTI. Jadi ICDX ingin menunjukkan
bahwa makin sedikit masalah yang muncul di bursa
yang dikelolanya. Yang paling tahu hal ini, tentunya
Bappebti.
Buletin Bappebti: Kapan kira-kira banyak kasus
yang masuk ke BAKTI?
Jawab: Yang paling ramai terjadi pada 5 tahun pertama
terbentuknya BAKTI.
Buletin Bappebti: Bagaimana perkara yang masuk
tahun 2019 ini?
Jawab: Sejauh ini baru 2 (dua) perkara saja yang masuk
ke BAKTI. Padahal dulu pernah dalam satu tahun
kita menangani hingga 15 perkara, sampai-sampai
kita kewalahan. Itu terjadi sekitar tahun 2013-2015.
Bappebti sendiri ketika itu kebanjiran nasabah yang
protes, seperti yang terjadi kasus di Malang dimana
nasabah yang menuntut ganti rugi ada yang sampai
menginap di kantor Bappebti di Jakarta.
Perkara-perkara yang muncul kemudian diarahkan
penyelesaiannya ke BAKTI sehingga kami banyak
menangani perkara PBK ini. Namun makin kesini
jumlah perkaranya makin berkurang. Kami bersyukur,
karena itu berarti industri PBK makin baik kinerjanya,
walaupun hipotesa ini harus diuji lagi validitasnya,
karena kami tidak punya informasi yang menyeluruh.
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WAWANCARA
Achmad Djauhari

Ketua BAKTI

Buletin Bappebti: Penyelesaian sengketa itu sendiri
selama ini bagaimana?

Buletin Bappebti: Kenapa
penyelesaian ke BAKTI?

nasabah

memilih

Jawab:
Rata-rata yang masuk ke BAKTI
adalah sengketa-sengketa kecil yang cepat
penyelesaiannya. Rata-rata kasusnya nilainya di
bawah Rp 500 juta, bahkan ada yang hanya Rp 50
jutaan. Berbeda dengan sengketa di pasar modal
yang nilai sengketanya milyaran rupiah. Nah, kalau
memilih jalur pengadilan bisa memakan waktu
lama dan juga makan biaya yang besar. Ibaratnya,
nasabah yang sudah rugi kambing bisa-bisa malah
kehilangan kerbau karena harus mengeluarkan
biaya yang besar untuk menyelesaikan perkaranya.
Selain masalah biaya, UU nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase juga membatasi penyelesaian
maksimal 6 bulan. Keputusannya bersifat final
dan mengikat, jadi tidak ada banding. Selain itu
keputusannya lebih pada pendekatan perasaan
keadilan,
kebenaran
materil-subtantif.
Jadi
nasabah lebih suka dengan pendekatan ini.
Orang Jawa bilang “menang ora nga sorake”. Di
sisi lain arbiternya memang dipilih orang-orang
yang memiliki pengetahuan spesifik tentang
perdagangan berjangka, sementara kalau hakim kan
pengetahuannya bersifat umum.
Buletin Bappebti: Apa saja syarat menjadi seorang
arbiter BAKTI?
Jawab: Usia minimal 30 tahun, pengalaman 15
tahun, bukan ASN (pegawai negeri), polisi, jaksa,
atau hakim. Itu normatifnya. Biasanya arbiter itu
campuran dengan latar belakang keahlian yang
berbeda, ada yang berlatar belakang hukum, pelaku
PBK, ada juga akademisi. Jadi saling mengisi. Ratarata ditunjuk 3 orang arbiter pada setiap kasus.
Boleh lebih dari 3 atau bahkan bisa juga satu orang,
tapi satu orang belum pernah terjadi di BAKTI.
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Jawab: Ya, seharusnya diselesaikan di tingkat pialang.
Kalau di pialang tidak selesai masalahnya, lalu naik
ke bursa. Kalau tidak selesai juga baru diajukan ke
arbitrase atau pengadilan.

Buletin Bappebti: Apa kasus paling besar yang
pernah diputuskan oleh BAKTI?
Jawab: Sebenarnya dari kasus yang masuk materinya
itu ke itu saja, tidak terlalu banyak variasi. Rata-rata
perbuatan wanprestasi, ingkar janji. Di PBK kan
mestinya tidak ada marketing, tapi pada prakteknya
ada. Marketing mencari nasabah sebanyakbanyaknya, nah masalahnya marketing itu sering
berpindah tempat sementara masalahnya muncul
belakangan di pialang tempat lama dia bekerja.
Biasanya, perkara yang muncul seputar masalah
marketing yang tidak memberi penjelasan dengan
benar atau WPB (Wakil Pialang Berjangka) yang
tidak bekerja dengan benar. Jadi, isunya sebenarnya
berpusat pada seberapa jauh perusahaan
bertanggung jawab atas pekerjaan pegawainya
yang bekerja kurang benar.
Perkara yang paling menarik itu, ya kasus yang
terjadi di Malang. Menariknya karena melibatkan
banyak nasabah. Itu saja. Kasus lainnya ya biasabiasa saja.
Perlu kami tambahkan bahwa tidak sedikit juga
nasabah yang kemudian tidak mengajukan
perkaranya ke BAKTI, karena mereka merasa
kerugian yang diderita merupakan risiko bisnis.
Karena banyak nasabah PBK orang kaya yang
berpikir bahwa hilang Rp 50-100 juta itu tidak
masalah, jadi gak usah ribut-ributlah.
Buletin Bappebti: Bagaimana dengan tuntutan
nasabah, apakah mereka yang menuntut
memperoleh ganti rugi?

Jawab: Ya, ganti ruginya hampir jarang yang
dikembalikan 100 persen ya. Karena kami melihat
juga ada kesalahan di pihak nasabah. Biasanya
kisarannya antara 40-60 persen diganti. Dalam
memutuskan perkara ini arbiter harus jeli melihat
masalahnya, melihat kesalahan-kesalahan yang
terjadi pada masing-masing pihak yang bersengketa.
Seringkali kami melihat pialang kurang memberi
pembekalan kepada pegawainya, tapi di sisi
lain nasabah seringkali tidak hati-hati dan teliti.
Misalnya, nasabah tidak membaca ketentuan
secara keseluruhan tapi langsung tanda tangan
saja. Sementara kewajiban mengedukasi nasabah
sebenarnya ada pada WPB (wakil pialang
berjangka). Jadi kami harus teliti melihat masalahnya.
Tri Legono
Yanuarachmadi

Sekretaris Jendal
BAKTI

kenal dan mengetahui latar belakang masingmasing mereka, sehingga kami tidak menemui
kesulitan dalam menentukan arbiter yang ditunjuk.
Buletin Bappebti: Mengenai biaya perkaranya
bagaimana?
Jawab: Ada biaya yang sudah kami tentukan. Ada
tabel-tabelnya. Misalnya, untuk sengketa sampai
Rp500 juta sekian biayanya. Biaya tersebut harus
dilunasi di muka (full payment in advance). Dalam
hal ini masing-masing penggugat membayar 50
persen dan tergugat membayar 50 persen biaya
perkara. Ini untuk menjamin bahwa selesai perkara
persoalan biaya arbitrase tidak menjadi masalah lagi.
Dari biaya itu juga ada alokasi untuk operasional dan
uang kas BAKTI. Komposisinya 70:30, 70 untuk
honor arbiter dan 30 untuk kas BAKTI.
Buletin Bappebti: Selain dari biaya perkara, darimana
lagi BAKTI memperoleh dana operasional?
Jawab: Dari iuran para anggota BAKTI, yakni 2 bursa
(BBJ dan BKDI), 2 lembaga kliring (KBI, Kliring
Berjangka Indonesia dan ICH, Indonesia Clearing
House) serta Aspebtindo.
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Buletin Bappebti: Sejauh mana keberadaan BAKTI
diperlukan?

Buletin Bappebti: Berapa banyak arbiter di BAKTI?
Mekanisme kerjanya bagaimana?
Jawab: Kami semuanya ada 22 orang. Ada daftar
arbiternya di kantor BAKTI. Pihak penggugat
memilih satu arbiter, kemudian pihak tergugat juga
memilih satu orang arbiter. Nah, dua arbiter yang
ada tersebut kemudian memilih satu orang arbiter
sebagai ketua. Mekanisme ini berbeda dengan
pengadilan, yang menentukan hakim ketuanya
adalah Ketua Pengadilan, sedangkan di arbitrase
para pihaklah yang menentukan. Untuk itu kepada
nasabah kami beri informasi mengenai arbiterarbiter yang ada di BAKTI. Nasabah yang kemudian
memilihnya.
Arbiter itu dasar kerjanya adalah dipercaya orang,
faktor trust jadi sangat menentukan. Karena kami
di BAKTI hanya 22 orang arbiter, maka kami saling

Jawab: Pola arbitrase itu menjadi syarat suatu industri.
Jadi kalau tidak ada lembaga arbitrase maka
suatu industri dianggap kurang kredibel. Kinerja
arbitrasenya sendiri tidak dinilai dari jumlah perkara
yang ditangani. Tetapi keberadaannya tetap harus
ada, dan untuk itu kita harus tetap beroperasi
dengan membiayai kantor, staf dan sebagainya.
Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari biaya
perkara, tentu susah. Karena justru sebenarnya
kondisi industri PBK itu bagus kalau perkara yang
masuk itu sedikit.
Maka itu jika misalnya dalam setahun tidak ada
perkara yang diselesaikan oleh BAKTI, jangan
dikatakan bahwa kita pengurus BAKTI makan gaji
buta. Sebab kita harus tetap ada dan standby
manakala diperlukan ada sengketa PBK yang
terjadi. Gampangnya, BAKTI itu seperti pemadam
kebakaran yang harus ada walaupun tidak ada
kebakaran yang terjadi. Masa karena tidak ada
kebakaran, maka bubarkan saja pemadam
kebakaran. Kan bukan begitu....hahaha
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CPO Menguat Di Atas
USD 500 per Ton

Analis industri sawit Dorab Mistry
memproyeksi harga CPO akan naik dan
menyentuh level MYR 2.200/ton atau
USD 534/ton) setara Rp 7,48 juta/ton
pada September 2019. Kenaikan tersebut
disebabkan oleh siklus produksi sawit yang
akan melambat pada periode tersebut.
“Saya yakin tren penguatan harga CPO
masih memiliki ruang, bisa naik hingga

Tensi di TimTeng
Memanas Harga
Minyak Bakal
Melonjak
Harga minyak dunia terus meningkat dipicu
kekhawatiran
terganggunya
pasokan
minyak mentah dari Timur Tengah. Mengutip
Kantor Berita Xinhua, Senin (22/7), harga
minyak West Texas Intermediate (WTI)
untuk pengiriman Agustus 2019 naik 59
sen menjadi USD 56,22 per barel di New
York Mercantile Exchange. Sedangkan
harga minyak mentah Brent untuk
pengiriman September 2019 meningkat 79
sen menjadi US 63,26 per barel di London
ICE Futures Exchange.
Bukan hanya meningkat, tetapi bisa jadi
harga minyak dunia melambung. Seorang
analis dari Capital Economics seperti
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USD534/ton pada September. Itu akan membuat harga olein naik ke
kisaran USD550-560/ton,” ujar Mistry dalam sebuah konferensi seperti
dikutip dari Reuters. Namun ia memberi warning kemungkinan akan
terjadi kenaikan produksi setelah September yang berpotensi membuat
pasokan sawit bertambah. Total produksi minyak sawit Malaysia tahun
2019 diperkirakan akan mencapai 20,3 juta ton, sementara Indonesia
mencapai 45 juta ton.
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Harga minyak kelapa sawit mentah
(crude palm oil/CPO) menguat. Pada
perdagangan Rabu kemarin (31/7) pukul
11.00 WIB, harga CPO acuan untuk
kontrak pengiriman Oktober di Bursa
Malaysia Derivatives Exchange (BMDEX)
menguat 0,19 persen ke level MYR 2.065/
ton atau setara dengan USD 501/ton.
Penguatan harga komoditas perkebunan
ini terjadi setelah dua analis terkemuka
memberikan prediksi kenaikan harga.

60
50
40
30
20
10
0
Apr 1
2019

May 16
2019

Jun 28
2019

Jul 1
2019

Aug 9
2019

Sep 23
2019

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/crude-oil/6-month/

dilansir CNBC International, Minggu (21/7) memprediksi harga
minyak dunia bisa mencapai USD 150 per barel. Perkiraan ini bisa
jadi berlebihan, tapi kenaikan harga minyak itu sendiri nyaris pasti jika
sampai meletus perang antara AS dan Iran di Teluk Persia. Peningkatan
tensi di Timur Tengah telah mendongkrak harga minyak dunia dalam
dua sesi beruntun. Sebelumnya, harga minyak dunia sempat merosot
empat sesi beruntun pekan lalu.

ANALISIS

Emas Masih Volatil
Tapi Trennya Naik
Adam D.P Simeon

Direktur Marketing
PT OTM Kapital Berjangka

H

arga emas pada minggu pertama di bulan Juli 2019
bergerak cukup volatil. Pada saat awal bulan harga
emas terendahnya ditutup di harga USD 1.384. Dua
hari kemudian harganya naik 53 poin ke USD 1.437 dan
pada hari Jumat, 6 Juli ditutup kembali di harga USD
1.386.
Pergerakan harga tersebut terkait dengan beberapa hal
yang akan terjadi pada minggu kedua di bulan Juli. Ada
sekitar 10 jadwal pidato mengenai perekonomian dan
terkait moneter yang akan direleased oleh The Fed atau
Bank Sentral AS, dari mulai hari selasa 9 Juli hingga
hari kamis, dimana dua di antara release berita tersebut
merupakan testimoni dari chairman The Fed Jerome
Powell.
Investor dan trader di bidang komoditi emas akan fokus
untuk memperhatikan setiap berita yang keluar, terutama
outlook mengenai pemotongan suku bunga The Fed
yang akan diumumkan pada pertemuan mendatang di
tanggal 30 Juli – 31 Juli 2019. Penurunan suku bunga
akan mengakibatkan pelemahan terhadap mata uang
dollar AS dan hal ini akan berimbas pada naiknya asset
alternative seperti komoditi emas.
Teknikal Masih Naik
Secara teknikal harga emas masih dalam tren yang
sedang naik. Dilihat dari awal tahun 2019 hingga
awal bulan Juli harga emas telah mengalami kenaikan
sebesar 11 persen dan hingga saat ini masih terlihat
akan terus mengalami kenaikan. Tetapi dalam jangka
pendek, khususnya pada minggu kedua bulan Juli, harga
emas masih memungkinkan untuk terjadinya koreksi.
Hal tersebut karena investor masih akan wait and see
terhadap berita yang akan direleased sepanjang minggu
kedua tersebut.

Rencana Transaksi
Ketika harga emas dalam tren yang sedang naik,
maka transaksi yang sebaiknya dilakukan adalah
dengan melakukan transaksi beli. Artinya transaksinya
tidak bertentangan dengan tren harga yang sedang
berlangsung. Tetapi tindakan beli tersebut paling baik
dilakukan pada saat harga sedang terjadi koreksi. Beli
emas pada saat harganya koreksi ke harga support.
Harga support emas terdekat ada di area USD 1.382
dan selanjutnya ada di area USD 1.362-USD 1.348.
Apabila harga emas turun menyentuh harga USD 1.382,
maka investor dapat melakukan transaksi beli. Targetnya
adalah ke harga resistance terdekat yaitu di harga USD
1.425 (43 point) dan target berikutnya adalah USD
1.439 (27 point). Sementara target stoploss adalah
harga support terdekat berikutnya yaitu di USD 1.362
(-20 point).

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 209

29

REGULASI

Peraturan
Bappebti Nomor
10/Tahun 2019
B

adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) mengeluarkan peraturan baru nomor 10/
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi
di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut merupakan perubahan
atas peraturan Bappebti nomor 2/2019.
Dalam peraturan nomor 10/2019 yang ditetapkan tanggal 26
Juli 2019 disebutkan terdapat perubahan pada pasal 24 yang
bunyinya menjadi: Peraturan Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan kecuali untuk ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2020.
Pasal 19 huruf c menyebutkan: Kepala Bappebti dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b
menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan
kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik (e-signature)
yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta
mencantumkan kode QR (Quick Response Code) setelah
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b lengkap
dan benar.
Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang
selanjutnya disebut Pasar Fisik, adalah pasar fisik teroganisir
yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang
difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang
dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam penyelenggaraan pasar
fisik komoditi ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, yaitu
Penyelenggaraan Pasar Fisik harus memperhatikan:
a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan
mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang
Fisik Komoditi, Peserta, dan Pelanggan untuk memperoleh harga
yang wajar dan jaminan kualitas Komoditi sesuai ketentuan; dan
b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan
harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik,
serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka.
Sedangkan Pasal 5 ayat 1 menhatakan kegiatan penyelenggaraan
Pasar Fisik untuk setiap jenis Komoditi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka
yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka yang
dapat menyelenggarakan Pasar Fisik dari Kepala Bappebti.
Hal lain yang tak kalah penting adalah Pasal 7 ayat 7 yang
menegaskan bahwa ketentuan penerapan ketentuan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada
Perdagangan Berjangka kepada Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g wajib dilakukan oleh Perantara Perdagangan
Fisik apabila penerimaan Peserta melalui Perantara Perdagangan
Fisik.
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