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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Corona, oh corona. Begitulah banyak orang yang merasakan dampak 
dari mewabahnya Virus Corona atau disebut juga Covid-19. Tidak 
hanya menyerang kesehatan masyarakat, tapi corona juga membuat 
remuk sendi perekonomian. Harga-harga saham di bursa dilaporkan 
anjlok dan orang dibayangi kelesuan ekonomi. Lalu bagaimana 
transaksi yang terjadi di bursa berjangka komoditi? Inilah pertanyaan 
yang kemudian dijawab oleh pelaku bursa komoditi, yaitu ICDX dan 
JFX. Yang terjadi pada kedua bursa tersebut isu Corona tidak memberi 
dampak negatif, malah sebaliknya pada saat corona terjadi transaksi 
menunjukkan peningkatan. Pembaca dapat menyimak penjelasan dari 
kedua bursa komoditi ini dalam rubrik Berita Utama pada edisi Maret 
2020 ini.

Pada edisi Maret ini Pembaca dapat menyimak penjelasan Bappebti 
mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan standar 
kompetensi wakil pialang berjangka dalam rubrik Wawancara 
Khusus dengan Subagiyo Matalih, Kepala Bagian Pengembangan 
Pasar Bappebti. Dalam rubrik Profil Komoditi anda bisa menyimak 
perkembangan harga timah, dan pada rubrik Analisa tentang komoditi 
emas di tengah situasi wabah Covid-19.

Tentang kegiatan-kegiatan Bappebti selama sebulan terakhir bisa 
disimak pada Agenda Foto. Jangan lupa baca pula rubrik Aktualita, 
Sistem Resi Gudang dan juga Pasar Lelang Komoditi, serta Regulasi 
yang kami sajikan agar informasi tentang Bappebti hadir selalu up-date.

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi 
Buletin Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau kontak langsung 0811-1109-
901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Tjahya Widayanti, Redaktur: Nusa Eka,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Gunawan, Apriliyanto, 
Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, Sekretaris: 
Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan 
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

D a r i  R e d a k s i

Bappebti Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti
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Ketika pertama virus Corona atau yang 
kemudian disebut Covid-19 mulai berjangkit 
di Cina, pasar dunia masih berjalan normal-
normal saja. Media-media internasional 
seperti Bloomberg, CNBC, Reuters dan 
juga media di dalam negeri seperti Kontan, 
Kompas, Bisnis Indonesia dan yang lainnya 
terpantau masih melaporkan naik-turun 
harga seperti yang sewajarnya berlangsung. 
Namun kemudian ketika Cina melakukan 
lockdown khususnya di kota Wuhan yang 
menjadi sumber wabah Covid-19, dunia 
mulai menyadari bahwa ancaman wabah 
penyakit ini bukan main-main.

Harga saham-saham di bursa saham 
dilaporkan mulai turun, bahkan anjlok. 
Tidak terkecuali di Bursa Efek Indonesia 
di Jakarta.Lalu bagaimana kondisi pasar 
komoditi di dua bursa berjangka komoditi di 
Indonesia, yaitu ICDX (Indonesia Commodity 
Derivatives Exchange) dan JFX (Jakarta 
Futures Exchange)?

Gejolak Harga Menjadi Faktor Yang Menarik 

A ktivitas control room di bursa berjangka BKDI 
(Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia) atau 

yang biasa disebut juga ICDX (Indonesia Commodity 
Derivatives Exchange) di Jalan Prajurit KKO Usman dan 
Harun, tak jauh Patung Tani, Jakarta Pusat, berjalan 
normal seperti biasa. Di layar monitor tidak terlihat 
adanya pengaruh negatif dari berjangkitnya wabah 
virus Corona (Covid-19) yang sudah beredar luas di 
seantero dunia. 

Isa Abiyasa Djohari, Vice President of Research 
& Development ICDX, menjelaskan Covid-19 adalah 
pandemi yang dihadapi oleh banyak negara dengan 
peningkatan jumlah kasus yang eksponensial. Secara 
global, 100.000 kasus pertama terjadi dalam kurun 
waktu sekitar 44 hari. Akan tetapi 100.000 kasus 
berikutnya terkonfirmasi hanya dalam kurun waktu 11 
hari, dan dari 200.000 kasus ke 300.000 hanya dalam 
waktu sekitar 4 hari, dan mencapai 400.000 kasus hanya 
kurang dari 3 hari setelahnya pada tanggal 24 Maret 
2020. Data di www.worldometers.info menunjukkan 
pada akhir Maret 2020 jumlah penderita positif yang 
terdata sebanyak 721.946 orang. Ada kemungkinan 
bahwa angka tersebut bisa lebih besar lagi mengingat 
sejumlah negara hanya melakukan screening terhadap 
orang-orang yang menunjukkan gejala yang cukup 
parah. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi 
dalam beberapa minggu ke depan jumlah penderitanya 
bakal menembus angka 1.000.000 orang.

Tak Ada 
Corona 
Di Bursa 
Berjangka
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Pandemi atau wabah ini juga menghantam  Indonesia. 
Pemerintah Indonesia telah bereaksi terhadap kondisi 
ini sejak awal Maret 2020 dengan himbauan untuk 
melakukan aktivitas dari rumah sejak tanggal 16 
Maret 2020. Hal ini memaksa berbagai bisnis dan 
industri untuk beradaptasi, termasuk industri PBK 
(Perdagangan Berjangka Komoditi)  dan bursa komoditi. 
“Saat himbauan pemerintah Indonesia diumumkan, 
ICDX melihat perkembangan yang terjadi di negara lain 
seperti Cina, di mana pembatasan aktivitas masyarakat 
telah berlangsung selama lebih enam minggu. ICDX 
kemudian mempersiapkan diri untuk mulai melakukan 
aktivitas bekerja dari rumah sesuai anjuran awal 
Pemerintah Indonesia,” Isa A. Djohari.

Nah, karena sifatnya masih bersifat himbauan atau 
anjuran maka aktivitas sejumlah pialang masih 
berlangsung seperti biasa. Sebagian pialang yang 
sudah beralih ke perekrutan nasabah secara online 
tentu tidak banyak terpengaruh. Sebaliknya, bagi pialang 
yang masih melakukan marketing secara konvensional, 
sudah pasti terganggu karena menjadi lebih sulit untuk 
bertemu dengan nasabah.

Isa menambahkan, dalam dunia perdagangan yang 
saling terkoneksi dan saling mempengaruhi, maka sulit 
untuk menyebut suatu komoditi sebagai komoditas lokal. 
CPO (Crude Palm Oil) contohnya, walaupun merupakan 
produk lokal Indonesia, tapi sebagai produsen terbesar 
dunia, CPO dari Indonesia di ekspor ke berbagai negara 
lain. Supply dan demand akan selalu dipengaruhi 
oleh faktor permintaan dan penawaran internasional 
tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan 
volume transaksi, akan lebih baik melihat perkembangan 
transaksi sejak awal isu Covid-19 muncul.

Bila membandingkan volume selama triwulan terakhir 
2019 dengan triwulan pertama 2020, maka secara 
umum terjadi kenaikan volume. Penyebaran Covid-19 
pertama terjadi pada Desember 2019. Saat itu 
dunia masih belum bereaksi terhadap isu ini karena 
hanya terjadi di Wuhan, Cina. Namun mulai menjadi 
pemberitaan global pada awal 2020 saat Cina mulai 
melakukan pembatasan. Membandingkan volume 
transaksi ICDX antara kedua periode tersebut, maka 
terjadi kenaikan volume di ICDX sebesar 15,9 persen.

“Kontrak-kontrak berjangka 
akan memiliki daya 

tarik bila terjadi gejolak 
pada harga. Dengan two 
way opportunity pada 

perdagangan berjangka, 
gejolak harga naik maupun 

turun akan membuka 
peluang bagi pelaku pasar 

untuk mendapatkan 
keuntungan.”  
—ISA A. DJOHARI
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Bagaimana bisa terjadi kenaikan, sementara rata-rata 
transaksi pada pasar saham misalnya, malah menurun? 
Menurut Isa, kontrak-kontrak berjangka akan memiliki 
daya tarik bila terjadi gejolak pada harga. Dengan two 
way opportunity pada perdagangan berjangka, gejolak 
harga naik maupun turun akan membuka peluang bagi 
pelaku pasar untuk mendapatkan keuntungan. “Gejolak 
yang terjadi seperti penurunan harga pada komoditi 
minyak mentah dunia dan index saham, telah mendorong 
kenaikan volume transaksi pada perdagangan kontrak-
kontrak tersebut. Bila membandingkan volume transaksi 
antara Febuari dengan Maret, misalnya, maka terjadi 
juga kenaikan yang cukup tinggi. Pada kontrak-kontrak 
GOFX di ICDX, terjadi kenaikan 23,7 persen untuk 
perdagangan kontrak Forex, dan 42,5 persen untuk 
transaksi emas,” ujar Isa dalam jawaban tertulisnya 
kepada Buletin Bappebti.

Sebagaimana dimaklumi, perdagangan komoditi akan 
saling terkait dengan supply dan demand di seluruh 
dunia. Banyak faktor yang akan mempengaruhi 
aktivitas perdagangan berjangka di ICDX. Namun 
demikian, faktor utama tentu merupakan pelaku pasar. 
Gejolak besar yang terjadi di pasar memang membuka 
peluang bagi pelaku untuk meraih keuntungan. “Akan 
tetapi perdagangan berjangka merupakan aktivitas di 
mana posisi di pasar akan selalu berimbang antara 
jumlah posisi terbuka beli dengan posisi terbuka jual. 
Kemanapun arah pergerakan harga, maka separuh 
pemilik posisi terbuka akan mengalami keuntungan, 
sementara yang separuh lainnya akan mengalami 
kebalikannya,” tambah Isa.

Karena itulah peluang yang besar yang saat ini terjadi 
memang bisa menjadi daya tarik bagi masuknya pelaku 
pasar baru. Namun demikian, keterbatasan ruang gerak 
marketing konvensional dan fokus masyarakat dalam 
mengikuti anjuran pemerintah untuk “stay at home” bisa 
menjadi penghambat masuknya pelaku pasar baru. Bila 
jumlah pelaku pasar baru tidak bertambah, maka ada 
risiko di mana pertumbuhan volume yang saat ini terlihat 
tidak akan bertambah lagi.

Isa menjelaskan bagaimanapun yang bertransaksi di 
ICDX adalah nasabah-nasabah dari pialang-pialang 
anggota ICDX. Untuk menjaga pertumbuhan volume 
perdagangan, maka ICDX terus menjaga komunikasi 
dengan pialang anggota dan berusaha memberikan 
dorongan dalam batas-batas yang bisa diberikan 
oleh bursa. Antara lain yang sedang diupayakan 
adalah menjalankan edukasi secara remote. Edukasi 
merupakan salah satu alat bantu untuk menambah 
pelaku perdagangan. ICDX sedang mengupayakan 
pelaksanaan edukasi secara remote. Baik itu dalam 
bentuk webinar ataupun online media. Diharapkan 
masyarakat yang baru mulai mengenal perdagangan 
berjangka bisa lebih memahami dan melihat peluang 
dan manfaat yang bisa dihadirkan oleh perdagangan 
berjangka. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat 
membantu menambah pelaku yang bertransaksi dan 
menambah volume di ICDX.

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

Contro l  Room JFX

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 56

B E R I T A  U T A M A



Perdagangan 
Berjangka Bisa 
Diandalkan Pada 
Masa Seperti 
Sekarang

Pada masa dimana terjadi pergolakan harga, Stephanus 
melihat situasi seperti ini bisa menjadi kesempatan baik 
untuk meningkatkan transaksi perdagangan berjangka. 
“Beberapa faktor seperti fluktuasi harga komoditas dan 
nilai tukar, serta adanya substitusi investasi dimana 
perdagangan berjangka bisa dijadikan primadona, 
dimana pasar-pasar  investasi lain yang cenderung 
melemah dan lesu, ini kesempatan yang sangat baik,” 
tambah Stephanus. Bagi para investor yang memang 
motivasinya adalah mencari untung (profit taking), 
berbagai siasat maupun cara dilakukan agar investasi 
yang mereka tanamkan bisa memberi hasil. Jadi tidak 
heran jika ada investor baru yang masuk ke perdagangan 
berjangka untuk mencari alternatif investasinya.

Sama seperti yang terjadi yang terjadi di ICDX, transaksi 
perdagangan berjangka di Bursa Berjangka Jakarta 
(BBJ) atau disebut juga JFX (Jakarta Futures Exchange) 
masih berlangsung normal. “Hingga saat ini market 
masih berjalan normal, meskipun dilanda kekawatiran 
dari para investor,” kata Stephanus Paulus 
Lumintang, Direktur Utama BBJ kepada Buletin 
Bappebti. Stephanus memberikan gambaran transaksi 
di bulan Maret jika dibandingkan dengan Februari 2020, 
menunjukan tren peningkatan seiring dengan makin 
berfluktuasinya harga komoditi, terutama Loco London 
dalam waktu yang sangat singkat yang diiringi dengan 
volatilitas nilai tukar.

BBJ mencatatkan dalam dua bulan pertama di tahun 
2020, rata-rata transaksi harian mencapai 40.286,4 
lot (exclude Single Stock). Transaksi tersebut meliputi 
Komoditi SPA sebesar 69,41 persen, Index 8,05 
persen, Currrency 7,42 persen, Primer 15,01 persen 
dan Single Stock 0,03 persen. Dari sektor pasar 
fisik komoditi, untuk transaksi timah murni batangan 
mencatatkan volume transaksi 2,939 lot. “Kami masih 
optimis sebab Covid-19 menambah ketidakpastian 
dalam investasi dan perdagangan, akibatnya harga 
komoditi bergejolak semakin lebar. Ada yang turun 
tajam, ada yang naik tajam. Hal ini membuka peluang 
buat hedger dan spekulator untuk memanfaatkan 
produk-produk berjangka kami. Ini bisa dilihat dalam 
volume rata-rata harian selama dua bulan pertama yang 
sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan 
kami masih yakin, tahun 2020 akan ada pertumbuhan 
sebesar 15 persen dibandingkan tahun 2019,” ujar 
Stephanus. 

“Pasar investasi lainnya 
sedang menunjukan kelesuan 

dan cenderung pelemahan.
Kesempatan ini merupakan 

golden moment untuk 
memilih investasi dalam 
perdagangan berjangka.”  

—STEPHANUS PAULUS LUMINTANG
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Fenomena bahwa wabah Covid-19 tidak memberikan 
pengaruh negatif di bursa berjangka juga diperkuat 
oleh Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero), Fajar Wibhiyadi. Menurutnya secara 
nasional mungkin isu Corona akan memberikan 
pengaruh. “Tapi dari sektor perdagangan berjangka 
komoditi, kami melihat bahwa persoalan Corona 
tidak akan mengganggu terlalu jauh terhadap kinerja 
perdagangan berjangka komoditi. Data perdagangan 
yang terlihat positif dan terus mengalami pertumbuhan. 
Dengan peran serta semua stakeholder, kami masih 
optimis, pertumbuhan di perdagangan berjangka 
komoditi di tahun 2020 bisa lebih dari 15 persen 
dibandingkan tahun 2019,” kata Fajar Wibhiyadi.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), yang 
berperan sebagai lembaga kliring dan penjaminan 
traksaksi di perdagangan berjangka komoditi, terus 
melakukan langkah untuk meningkatkan pertumbuhan 
di sektor perdagangan berjangka komoditi ini. Fajar 
menambahkan, di tahun 2020, selain di transaksi 
perdagangan berjangka komoditi, sektor pasar fisik kami 
proyeksikan juga akan tumbuh. Masuknya komoditas 
timah batangan di pasar fisik, diperkirakan juga akan 
menggairahkan perdagangan di bursa komoditi.

Sementara itu dari kantornya yang berada di lantai 20 
di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Stephanus terus 
melakukan pemantauan terhadap pergerakan transaksi 
berjangka, termasuk kemungkinan terjadinya koreksi 
pasar menjadi kurang menguntungkan karena kekuatan 
supply-demand yang melemah. “Selama masa WFH 
(work from home) ini kami tetap melakukan sosialisasi 
dan pemantauan dengan menggunakan teknologi yang 
ada. Sebagaimana seperti yang saya sampaikan, bahwa 
investasi di perdagangan Berjangka bisa dijadikan 
primadona dalam masa-masa seperti ini, dimana 
kekawatiran tidak hanya terjadi di domestik saja tetapi 
secara global di seluruh penjuru dunia. Pasar investasi 
lainnya sedang menunjukan kelesuan dan cenderung 
pelemahan, kesempatan ini merupakan golden moment 
untuk memilih investasi dalam perdagangan berjangka 
dalam mengoptimalkan return yang lebih baik,” tambah 
Stephanus.
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Fajar Wibhiyadi

Direktur  Utama PT Kl i r ing 
Ber jangka Indonesia
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Teknologi Dukung 
Transaksi Dalam 
Situasi WFH
Perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini 
mendukung terjadinya transaksi dari jarak jauh secara 
online. Walau pemerintah sudah memberlakukan 
status WFH (work from home) yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 yang makin 
luas, akan tetapi transaksi perdagangan berjangka 
bisa berjalan terus tanpa gangguan yang berarti. 
“Tidak seperti yang dikatakan bahwa semuanya sudah 
remote ya, tapi lebih tepatnya adalah sudah sistemisasi 
yang terintegrasi.  Tetap dibutuhkan tenaga manusia 
untuk memastikan koneksitas berjalan normal dan 
surveillance yang berfungsi untuk mengawasi market 
dengan parameter yang ada. Meskipun demikian, 
dalam masa WFH ini, kami sudah memaksimalkan 
penggunaan hardware dan software, dimana tenaga 
manusia lebih diminimalisasikan sesuai dengan seruan 
pemerintah WFH untuk meminimalkan penyebaran 
Covid-19,” ujar Stephanus.

Dukungan teknologi IT dalam perdagangan berjangka 
memang harus ditopang oleh sumberdaya manusia 
(SDM) yang kompeten. “Hal ini juga berarti bahwa 
hampir seluruh aktivitas perdagangan di bursa 
ditopang oleh server-server yang harus dipastikan 
keberlangsungannya oleh personil-personil terkait. 
ICDX dan ICH (Indonesia Clearing House) dalam hal 
ini tidak bisa sepenuhnya menjalankan aktivitas secara 
remote. Bursa dan Kliring harus memastikan jumlah 
personil yang cukup untuk memantau jalannya server 
dan pelaporan transaksi,” tambah Isa A. Djohari.

Isa menambahkan bahwa aktivitas bursa komoditi tidak 
hanya seputar perdagangan saja. Untuk setiap produk 
yang diajukan bursa, harus mendapat persetujuan 
dari Bappebti sebagai badan pengawas perdagangan 
berjangka komoditi. Pengajuan peraturan dan tata tertib 
kontrak yang akan diperdagangkan, misalnya, masih 

membutuhkan dokumen fisik. Sehingga untuk aktivitas 
ini pun, diperlukan aktivitas fisik yang membawa 
dokumen fisik untuk keperluan persetujuan kontrak.

Untuk hal yang terakhir ini Bappebti menjelaskan melalui 
Pengumuman nomor 272/Bappebti.4/Peg/03/2020 
bahwa untuk antisipasi pencegahan penyebaran dan 
penularan Covid-19 maka konsultasi dan pengajuan 
perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) yang belum online, untuk saat ini tidak dapat 
dilakukan melalui tatap muka langsung. Pengajuan 
dapat dapat disampaikan melalui email penguatanpbk@
kemendag.go.id atau dapat dikirim ke alamat : Gedung 
UPTP II BAPPEBTI lt. 2, Jl. Kramat Raya No. 172 
Jakarta Pusat 10430. Selanjutnya perizinan yang sudah 
selesai prosesnya akan disampaikan melalui email 
penguatanpbk@kemendag.go.id (scan) kepada alamat 
email resmi perusahaan.

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 5 9



S elama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Februari 
2020, Badan Pengawas Perdagagan Berjangka 

Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan 
menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) tentang 
pasar lelang komoditas (PLK) di Medan, Sumatera 
Utara. Bimbingan teknis kali ini dimaksudkan untuk 
memberikan pengetahuan tentang sistem pasar lelang 
terpadu (SPLT) dalam pelaksanaan pasar lelang 
komoditas. 

“Bimtek pasar lelang merupakan ujung tombak 
implementasi SPLT. Melalui bimtek ini, seluruh peserta 
diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam 
memajukan kegiatan PLK di masing-masing daerah,” 
ungkap Kepala Bappebti Tjahya Widayanti. Selanjutnya 
Tjahya mengharapkan agar para peserta yang sudah 
menguasai SPLT melakukan diseminasi pengetahuan 
yang telah didapatnya kepada operator PLK lainnya. 
Dengan demikian kegiatan bimbingan teknis ini 
bisa berdampak lebih luas dan penyelenggaraan 
PLK akan semakin baik serta memberi sumbangan 
bagi peningkatan kegiatan perdagangan berjangka 
komoditas dalam perekonomian nasional.  

Kepala Bappebti lebih jauh menjelaskan, PLK merupakan 
instrumen untuk menciptakan transparansi harga 
sehingga bisa memberi keuntungan bagi pelaku usaha, 
penjual dan pembeli. Pembentukan PLK bertujuan 
memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan 
kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan 
usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai 
kebutuhan. 

”Strategi pengembangan PLK saat ini diarahkan 
pada revitalisasi pasar lelang yang mengedepankan 
kemandirian dan profesionalisme,” ujar Tjahya. 

Dengan adanya revitalisasi pasar lelang diharapkan akan 
dibentuk lembaga penyelenggara pasar lelang yang 
mampu melihat peluang bisnis dalam pengembangan 
pasar lelang yang mendukung pemasaran komoditas di 
Indonesia. “Termasuk potensi PLK untuk mendukung 
ekspor komoditas pada produk yang disimpan di gudang 
sistem resi gudang (SRG) dan diperdagangkan melalui 
transaksi multilateral di bursa berjangka komoditas,” 
tutur Tjahya. 

Bimtek Sebagai Fungsi Strategis 
Penyelenggaraan bimbingan teknis merupakan program 
rutin Bappebti sebagai upaya mengembangkan 
dan meningkatkan kegiatan perdagangan berjangka 
komoditas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas 
dan fungsi Bappebti sebagai lembaga pengawas dan 
pembina kegiatan perdagangan berjangka komoditas di 
Tanah Air. 

Sebagaimana tertuang  dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan RI Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 pasal 
652 bahwa Bappebti mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan 
perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. 
Pada pasal 653 Peraturan Menteri Perdagangan 
tersebut ditegaskan bahwa dalam melaksanakan 
tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi 

Tingkatkan Pemahaman 
Tentang PLK

Melalui Bimbingan 
Teknis
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1) perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan 
kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, 
pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 2) perumusan, pelaksanaan, pengamanan 
pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang 
pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan 
jasa; 3) perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan 
prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 
di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan 
di bidang pasar fisik dan jasa; dan 4) pelaksanaan 
administrasi Badan.

Berdasar Peraturan Menteri Perdagangan di atas bisa 
dikatakan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis 
bukan sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan  
sebagai bagian integral dari tugas dan fungsi Bappebti 
secara keseluruhan yaitu pembinaan dan  pengawasan 
pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditas 
agar sesuai dengan standar, norma, pedoman, kriteria dan 
prosedur yang ditetapkan Bappebti. 

Bimbingan teknis merupakan fungsi strategis karena 
memberikan dasar pemahaman tentang perdagangan 
berjangka komoditai terkait ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan Bappebti. Melalui bimbingan teknis yang 
baik para pelaku usaha akan mampu berperan aktif 
dan produktif dalam kegiatan perdagangan berjangka 
komoditas. Penyelenggaraan bimbingan teknis yang baik 
akan sangat membantu tugas dan fungsi lain Bappebti 
yaitu di bidang pengawasan. Artinya, apabila para pelaku 
usaha memiliki pemahaman dan kompetensi yang baik 
maka kegiatan perdagangan komoditas akan berjalan 
dengan baik pula, potensi adanya pelanggaran ketentuan 
atau kesalahan prosedur bisa ditekan.

Bimtek PLK
Selama ini dalam satu tahun Bappebti menyelenggarakan 
beberapa kali bimbingan teknis tentang perdagangan 
berjangka komoditas, SRG (Sistem Resi Gudang) 
dan PLK. Peserta bimbingan teknis adalah para 
pemangku kepentingan (stake holder) perdagangan 
berjangka komoditas, seperti pemerintah daerah (dinas 
perdagangan), petani (produsen), pedagang, perbankan, 
(calon) konsumen/pembeli komoditas. Sedangkan materi 
bimbingan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan kondisi. Terkait PLK misalnya, beberapa 
kali Bappebti menyelenggarakan bimbingan teknis dengan 
mengambil topik bahasan tentang SPLT (sistem pasar 
lelang terpadu). Hal ini memang dirasakan urgensinya 
mengingat manfaat SPLT dalam kegiatan perdagangan 
komoditas. 

Bappebti telah mewajibkan semua penyelenggara 
pasar lelang komoditas di bawah naungan Bappebti 
menggunakan SPLT. Sebagai suatu hal yang relatif baru 
sistem pasar lelang terpadu perlu terus disosialisasikan 
kepada  seluruh pemangku kepentingan agar mereka 
benar-benar memahaminya, sehingga pasar lelang 
komoditas benar-benar terselenggara dengan baik dan 
memberi manfaat secara optimal kepada semua pihak. 
SPLT memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi 
yang bisa diunduh di Google Play. Melalui aplikasi ini 
peserta lelang bisa mengikuti lelang secara daring, 
sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi 
untuk datang ke lokasi lelang. Dengan demikian proses 
lelang komoditas bisa terselenggara secara lebih efisien 
dan efektif. Seperti dijelaskan Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti, aplikasi SPLT memiliki beberapa fitur antara 
lain transaksi secara daring yang bisa diakses melalui 
komputer maupun ponsel.  “Selain itu, SPLT juga mampu 
memperdagangkan resi gudang dengan memasukkan 
nomor resi gudang dan blanko resi gudang saat melakukan 
penjualan,” jelas Tjahya.

Hal hal yang bersifat teknis seperti ini tentu penting 
disosialisasikan dalam bimtek. Selain itu, secara umum 
bimtek tentang PLK juga perlu menekankan aspek-aspek 
hukum, pedoman dan tatacara atau prosedur lelang yang 
harus diketahui dan ditaati penyelenggara dan peserta 
lelang agar proses lelang berjalan dengan lancar, efisien, 
dan transparan dan adil.
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P emerintah terus berlomitmen mengembangkan 
program SRG (Sistem Resi Gudang) yang terbukti  

sangat bermanfaat bagi para petani. Salah satu bentuk 
komitmen pemerintah yaitu penyediaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) untuk pembangunan gudang dan sarana 
penunjang dalam kerangka penyelenggaraan SRG. Dana 
alokasi khusus adalah dana dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 
provinsi/kabupaten/kota tertentu untuk mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan 
sesuai prioritas nasional. Untuk bisa memperoleh DAK 
pemerintah daerah harus mengajukan proposal program 
yang akan dibiayai dengan DAK.

Terkait penyelenggaraan SRG pemerintah selama  
beberapa tahun terakhir menyediakan DAK bagi 
pembangunan gudang dan sarana penunjangnya. Sejak 
tahun 2011 hingga 2019 DAK untuk pembangunan 
gudang SRG dan sarana penunjangnya di daerah-daerah 
di Indonesia mencapai Rp457,89 miliar. Sedangkan 
jumlah daerah penerima DAK selama periode tersebut 
sebanyak 118 kabupaten/kota di berbagai provinsi. Pada 
tahun 2018 jumlah daerah penerima DAK sebanyak 18 
kabupaten/kota, dan pada tahun 2019 sebanyak 14 
daerah. Memang, setiap tahun jumlah daerah penerima 
DAK untuk pembangunan gudang SRG maupun 
penyediaan peralatan penunjangnya bervariasi, karena 
tergantung pada proposal yang masuk dari daerah-daerah 
sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam acara Forum Konsultasi Teknis (FKT) terkait 
dana alokasi khusus tahun anggaran 2020, di Bogor, 
20-22 Februari 2020, Sekretaris Bappebti Nusa Eka 

mengungkapkan, Bappebti menetapkan 14 kabupaten/
kota penerima DAK tahun anggaran 2020. Daerah-daerah 
itu adalah Aceh Tengah, Bangka Tengah, Pesisir Barat, 
Sumedang, Cianjur, Grobogan, Wonogiri, Kebumen, 
Pekalongan, Luwu Timur, Luwu Utara, Bangli, Sambas, 
dan Kapuas.

Dijelaskan Nusa Eka, tahun ini Bappebti akan fokus 
pada pembangunan gudang baru di dua kabupaten yaitu 
Bangka Tengah untuk gudang lada dan Bangli untuk 
gudang kopi. Sedangkan untuk kabupaten lainnya alokasi 
DAK TA 2020 dipergunakan untuk membangun sarana 
penunjang seperti mesin penggiling padi (rice milling 
unit/RMU), rumah RMU, suton & roasting, rumah suton & 
roasting, pengering, sarana angkut, garasi, karoseri, dan 
penyortir warna. “Pelaksanaan DAK TA 2020 diharapkan 
dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
peruntukannya dan bermanfaat bagi rakyat,” tutur Nusa 
Eka sebagaimana dilansir dalam press release Kemendag 
28 Februari 2020.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kepala Bappebti 
Tjahya Widayanti mengemukakan, pembangunan gudang 
SRG dan instrumen penunjangnya yang dilakukan secara 
terus menerus dan berkelanjutan merupakan sarana 
meningkatkan perekonomian daerah. “Pembangunan 
ini diharapkan mampu menarik minat pelaku usaha dan 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan SRG tersebut. 
Transformasi peran gudang SRG yang strategis ini dapat 
dicapai melalui pembangunan gudang SRG beserta 
sarana dan prasarana ini sebagai upaya mempercepat 
dan memperluas implementasi SRG di Indonesia,” jelas 
Tjahya. 

DAK Dan 
Optimalisasi  
Gudang SRG
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Optimalisasi Pemanfaan Gudang SRG
Selain memberikan DAK untuk pembangunan gudang 
SRG dan sarana penunjangnya, pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus mengawal 
dan memberikan bimbingan dalam pemanfaatan gudang-
gudang SRG tersebut. Dalam kerangka itu Bappebti 
menyelenggaakan pertemuan kelompok kerja gudang SRG 
tahun 2020 di Jakarta, tanggal 27 januari 2020. Pada 
kesempatan tersebut Kepala Bappebti Tjahya Widayanti 
menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan gudang SRG 
dilakukan untuk ketahanan pangan dan ekspor. 

“Bappebti sebagai regulator dalam penguatan dan 
implementasi gudang SRG melakukan koordinasi serta 
sinergi program kerja dan kebijakan yang dimiliki oleh 
kementerian/lembaga (k/l) terkait dalam mendukung 
akselerasi pelaksanaan SRG,” jelas Tjahya. 

Pada akhir 2019, lanjut Tjahya, Bappebti telah bersinergi 
dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemendesa 
PDTT. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kementerian 
Koordinator Perekonomian menginisiasi akselerasi 
implementasi SRG serta akan membantu pemerintah 
daerah dalam menyiapkan pelaksanaan SRG di 10 daerah. 
Kesepuluh daerah tersebut meliputi Kabupaten Purworejo, 
Demak, Probolinggo, Ciamis, Kuningan, Lebak, Bolaang 
Mongondow, Wakatobi, Sumenep, dan Dompu.

“Salah satu potensi yang bisa dioptimalkan dalam 
pelaksanaan SRG yaitu dengan memberikan peran bagi 
Bumdes/Bumdesma dan koperasi dalam ekosistem SRG 
sebagai pengelola gudang SRG maupun konsolidator 
komoditas petani untuk disimpan di gudang SRG sebagai 
penyimpan barang SRG,” tutur Tjahya. 

Kepala Bappebti lebih jauh menerangkan, selama  periode 
tahun 2009-2019, Kemendag secara bertahap telah 
membangun 124 gudang melalui APBN/DAK. Sebanyak 
35 persen atau 43  unit gudang SRG telah aktif untuk 
implementasi SRG. Gudang-gudang tersebut dikelola oleh 
pengelola gudang yang ditetapkan pemerintah daerah dan 
telah mendapatkan persetujuan Bappebti. 

“Sedangkan untuk gudang yang belum diimplementasikan 
SRG, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan untuk 
menampung komodititas ketahanan pangan, komoditas 
untuk ekspor, serta menjaga stabilitas harga. Optimalisasi 
ini melalui pemilihan dan penetapan pengelola gudang yang 
profesional, kompeten, dan andal,” tutur Tjahya. 

Persyaratan Gudang SRG
Berkaitan dengan pembangunan gudang SRG dan 
sarana penunjangnya Peraturan Kepala Bappebti 
nomor 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 menyebutkan 
adanya sejumlah persyaratan  yang harus dipenuhi 
sebagai gudang tempat penyimpanan komoditas 
SRG yang baik. Persyaratan yang ditetapkan yaitu 
menyangkut lokasi, spesifikasi teknis bangunan, dan 
fasilitas di dalam gudang. Intinya sejumlah persyaratan 
yang ditetapkan terkait gudang SRG dimaksudkan 
untuk keamanan barang komoditas yang disimpan, serta 
menjaga kualitasnya tetap sesuai standar. Kementerian 
Perdagangan mencatat bahwa belum semua Gudang 
SRG yang ada memenuhi persyaratan standar. Tentu ini 
menjadi agenda pemerintah untuk ditangani agar tidak 
menghambat perkembangan SRG.

Mengenai fasilitas penyimpanan komoditas pertanian, 
dewasa ini telah ada teknologi penyimpanan bagi produk 
hortikultura yaitu teknologi Controlled Atmosphere 
Storage (CAS). Teknologi CAS ini mengombinasikan 
teknologi pendingin dengan pengkondisian (O2, CO2, 
N2, dan Ethylene).  Sebuah perusahaan di Kudus, Jawa 
Tengah, telah memproduksi mesin pendingin dengan 
teknologi CAS dan kini telah digunakan oleh  beberapa 
pemerintah daerah provinsi untuk menyimpan bawang 
dan cabe. Dengan mesin berteknologi CAS bawang 
dan cabe bisa disimpan dan tahan selama 3-6 bulan. 
Hal ini tentu merupakan kabar baik, mengingat selama 
ini para petani bawang dan cabe sering menderita 
kerugian akibat harga produk yang berfluktuasi. 
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Literasi 
Perdagangan 
Berjangka di 
Surabaya

Pemerintah terus memperbaiki kebijakan dalam bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya tentang 
Perdagangan Aset Kripto. Dalam kaitan ini Bappebti 
pada 12 Maret 2020 menggelar Literasi Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK) dengan tema “Peluang dan 
Tantangan Perdagangan Fisik Aset Kripto” di Surabaya.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti menyatakan adanya 
revisi Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 
2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menitik-beratkan 
pada upaya mendukung perkembangan usaha aset 
kripto, terutama sarana dan prasarana serta kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pelaku usaha aset 
kripto, sehingga penyelenggaraan pasar fisik aset kripto 
di Bursa Berjangka dapat berjalan secara teratur, wajar, 
efektif dan efisien.

Kepala Bappebti menjelaskan dalam peraturan tersebut 
dilakukan penyesuaian terhadap permodalan, ekuitas, serta 
Sistem Pelaporan Transaksi Aset Kripto yang telah diaudit 
oleh Auditor independen dan berkompeten bagi Bursa 
Berjangka sebagai penyelenggara perdagangan Aset 
Kripto. Untuk Lembaga Kliring dalam perdagangangan 
Aset Kripto juga perlu penyesuaian terhadap permodalan, 
ekuitas serta memiliki Sistem Elektronik Penjaminan dan 
Penyelesaian yang terkoneksi dengan Bursa Berjangka, 
Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Repository Aset 
Kripto yang telah diaudit oleh Auditor independen dan 
berkompeten di bidangnya. Bagi Pelaku Usaha yang 
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telah melakukan kegiatan usaha perdagangan 
Aset Kripto, wajib mengajukan permohonan 
pendaftaran kepada Bappebti serta memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam 
peraturan Bappebti.

Ditegaskan, penyempurnaan peraturan 
Bappebti ini  dilakukan juga sebagai upaya 
dalam mencegah penggunaan aset kripto 
untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang dan 
pendanaan terorisme serta pengembangan 
senjata pemusnah massal (amanat UU Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme).

Acara literasi ini dihadiri oleh Kadis Perindag 
Provinsi Jawa Timur, Perwakilan dari Bank 
Indonesia (BI) Jatim, Perwakilan OJK, Perwakilan 
Kadin, Akademisi, dengan jumlah peserta 150 
orang yang terdiri dari pelaku usaha, masyarakat 
serta mahasiswa di Surabaya.
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Penyebarluasan 
Informasi Aset Kripto 
Melalui Media Massa

Untuk menyebarluaskan informasi tentang Perdagangan 
Fisik Aset Kripto, Bappebti juga menyelenggarakan 
dialog melalui media massa, yakni Inews TV dan PasFM 
Surabaya. Dalam dialog ini Kepala Bappebti menjelaskan 
tentang dasar dikeluarkannya peraturan mengenai 
penyelenggaraan Pasar fisik Aset Kripto dan beberapa 
kebijakan yang dikeluarkan mengenai Aset Kripto.

Pada acara dialog ini Kepala Bappebti didampingi Kepala 
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, 
M Syist; Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka 
dan Fisik, Widiastuti dan Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar, Sahudi.

Bappebti Terus Genjot 
Implementasi SRG

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Resi 
Gudang (SRG), Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, 
melakukan Kunjungan Kerja ke Wakil Bupati Pasuruan dan 
juga ke Gudang SRG Kabupaten Pasuruan, JawaTimur, 
Kamis (12/3).

Kepada Wakil Bupati Pasuruan, Abdul Mujib Imron, 
Kepala Bappebti menyampaikan bahwa SRG merupakan 
instrumen yang memberikan manfaat bagi para petani 
dan pelaku usaha pertanian dalam bentuk kemudahan 
terhadap akses pembiayaan modal kerja/usaha, serta 
mendukung aktivitas perdagangan komoditi. Sementara 
bagi pemerintah SRG dapat dioptimalkan sebagai 
instrumen dalam pengendalian harga komoditas pangan 
atau inflasi.
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Kunker Bappebti 
Ke Gudang SRG 
Bantul

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Tjahya 
Widayanti, melakukan Kunjungan Kerja ke Gudang 
Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta, Selasa (10/3). Saat diterima Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bantul, 
Bambang Guritno, serta Pengelola Gudang SRG KUD 
Tani Harjo, Kepala Bappebti menyampaikan pesan agar 
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pengelola Gudang 
memanfaatkan semaksimal mungkin gudang SRG di 
daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani di daerah tersebut serta memperkuat ketahanan 
pangan dan stabilisasi harga.

Gudang SRG di Kabupaten Bantul sendiri luasnya 700 
m2 dengan kapasitas 2.000 ton gabah. Gudang ini 
dibangun oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 
2010 melalui Dana Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 
2009 dengan fasilitas penunjang berupa RMU, dryer, 
lantai jemur, truk, instalasi air, listrik generator, saluran air, 
kantor pengelola gudang, rumah jaga, pagar tembok dan 
area parkir bongkar muat.

Kepala Bappebti 
Jelaskan Strategi 
Pasar Lelang Komoditi

Apa strategi yang dilakukan dalam pengembangan Pasar 
Lelang Komoditi saat ini? Pertanyaan ini dijawab oleh Kepala 
Bappebti Tjahya Widayanti saat membuka Pertemuan Teknis 
Pasar Lelang Komoditi (PLK) di Yogyakarta, Senin (9/3). 

Kepala Bappebti menjelaskan bahwa strategi pengembangan 
Pasar Lelang Komoditi saat ini diarahkan pada Revitalisasi 
Pasar Lelang yang mengedepankan terbentuknya lembaga 
Penyelenggara Pasar Lelang yang mandiri dan profesional, serta 
mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan Pasar 
Lelang sebagai suatu unit bisnis yang mendukung pemasaran 
komoditi di Indonesia.

Strategi pengembangan Pasar Lelang juga diarahkan pada 
penyelenggaraan lelang secara online. Hal ini sejalan dengan 
instruksi Presiden Jokowi mengenai Revolusi Industri 4.0 dimana 
teknologi informasi dan komunikasi memainkan peranan vital 
untuk mencapai efisiensi dalam perdagangan. Revolusi Industri 
4.0 dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu saja, 
tetapi sampai dengan proses pemasaran di hilir, dimana hal ini 
akan menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien dan 
praktis namun tetap memberikan keamanan dalam bertransaksi. 
Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditi ini berlangsung selama 
lima hari, 9 hingga 13 Maret 2020.
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Hati-hati Penawaran 
Perangkat Lunak 
Trading Forex

Konawe Menyusul 
Daerah Lain Aktifkan 
SRG

Trading forex itu mudah. Tidak perlu 
“melotot” terus di depan komputer. 
Serahkan transaksi itu melalui aplikasi 
trading forex yang kami ciptakan. 
Begitulah kira-kira persuasi yang 
disampaikan narasumber dalam 
acara talkshow yang disiarkan oleh 
stasiun TV swasta nasional. Cukup 
sering acara pembahasan tentang 
pembahasan perangkat trading forex 
tersebut ditayangkan. Kementerian 
Perdagangan melalui Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) mengimbau agar 
masyarakat waspada dan hati-hati 
terhadap penawaran perangkat lunak 
tersebut.

“Masyarakat sebaiknya waspada 
terhadap penawaran yang 
menggiurkan dari perusahaan penjual 
produk perangkat lunak tersebut. 
Selain harus bersikap rasional, 
masyakarat juga diimbau mempelajari 
terlebih dahulu jenis-jenis investasi 
yang aman. Bappebti tegas tidak 
pernah memberikan izin atau 
sejenisnya kepada produk perangkat 
lunak tersebut,” ujar Kepala Bappebti 
Tjahya Widayanti.

mengatasi berbagai tantangan tersebut 
dan merupakan komitmen pemerintah 
guna memberdayakan petani maupun 
UKM,” kata Kepala Bappebti dalam 
kunjungannya ke Kabupaten Konawe.

Sementara Sekretaris Bappebti, 
Nusa Eka, menambahkan, Bappebti 
mengapresiasi seluruh pihak yang 
secara bersama-sama dan bersinergi 
mendukung pelaksanaan terwujudnya 
implementasi SRG di Kabupaten 
Konawe. “Kami mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak 
di Kabupaten Konawe dan kami 
mengharapkan SRG dapat menjadi 
instrumen yang efektif di dalam 
mengatasi fluktuasi harga komoditas 
pangan dan memberikan akses 
pembiayaan kepada para petani di 
daerah sentra produksi,” ujar Nusa 
Eka.

Gudang SRG di Kabupaten 
Konawe, Sulawesi Tenggara, akhirnya 
berhasil menerbitkan Resi Gudang 
pertamanya tanggal 20 Februari 2020. 
Resi perdana ini untuk komodit gabah 
sebanyak 14 ton dengan pembiayaan 
dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
cabang Konawe sebesar Rp42 juta 
rupiah. 

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, 
menyatakan implementasi pelaksanaan 
SRG di gudang SRG Konawe ini 
dapat berkontribusi dalam penguatan 
ketahanan pangan, stabilisasi harga, 
dan penguatan ekspor.

Gudang SRG Pemerintah Konawe 
dibangun pada September 2015 
namun belum operasional hingga 
2019. Baru pada awal 2020 ini gudang 
SRG tersebut mulai bergerak di bawah 
pengelolaan PT Diwan Agro Nusantara. 
“Pemerintah serius menangani 
komoditas pangan yang merupakan 
salah satu pilar strategis dalam 
struktur perekonomian Indonesia. Hal 
ini mengingatnya banyaknya dinamika 
yang harus dihadapi pelaku usaha di 
sektor perdagangan komoditas. SRG 
sebagai salah satu inovasi untuk 
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Bappebti Bekukan 
Kegiatan PT Real 
Time Futures

Bappebti membekukan kegiatan 
usaha PT Real Time Futures sebagai 
Pialang Berjangka. Keputusan 
dikeluarkan Kamis (12/3) berdasarkan 
Keputusan Kepala Bappebti Nomor 
01 Tahun 2020. Langkah pembekuan 
kegiatan ini dilakukan karena PT 
Real Time Futures tidak memenuhi 
persyaratan permodalan dan tidak 
dapat mempertahankan integritas 
keuangan serta reputasi bisnis yang 
dipersyaratkan. Dengan demikian 
PT Real Time Futures dinilai telah 
melanggar ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang Perdagangan Berjangka. 

Lalu bagaimana nasib nasabah yang 
sudah menginvestasikan uangnya di 
perusahaan tersebut? Pembekuan 
kegiatan usaha ini tidak menghilangkan 
atau menghapus tanggung jawab PT 
Real Time Futures terhadap tuntutan 
nasabah atas segala tindakan atau 
pelanggaran yang menimbulkan 
kerugian bagi nasabah. Nah, dengan 
dibekukan kegiatan usaha PT Real 
Time Futures, maka Bappebti juga 
membekukan semua izin Wakil Pialang 
Berjangka pada PT Real Time Futures.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa 
perusahaan penjual perangkat lunak 
trading forex yang memfasilitasi 
pengguna untuk membuka rekening 
di pialang berjangka yang sudah 
mendapatkan izin dan diawasi 
Bappebti. Melalui penawaran yang 
dilakukan, masyarakat disuguhi 
berbagai penawaran investasi yang 
menggiurkan jika menggunakan 
perangkat lunak tersebut. Perusahaan 
penjual juga menyampaikan perangkat 
lunak tersebut dapat menganalisis 
data transaksi forex beberapa tahun 
sebelumnya, serta dapat melakukan 
investasi secara otomatis (auto pilot) 
dan memberikan keuntungan yang 
besar tanpa mengganggu kegiatan 
sehari-hari calon investornya. “Untuk 
mencegah kerugian di masyarakat, 
Bappebti kini telah meminta lembaga 
penyiaran untuk berkoordinasi lebih 
dahulu sebelum menyiarkan informasi 
terkait perdagangan berjangka 
komoditi. Selain itu, masyarakat 
diminta untuk selalu mempelajari 
terlebih dahulu kredibilitas perusahaan 
dan memastikan aspek legalitas 
perusahaan sebelum melakukan 
investasi,” ujar Sekretaris Bappebti, 
Nusa Eka.

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan Bappebti, 
M. Syist, menambahkan masyarakat 
hendaknya mencermati metode 
7P yang perlu dilakukan sebelum 
melakukan investasi di bidang 
perdagangan berjangka komoditi, yakni: 
pelajari latar belakang perusahaan 
yang menawarkan untuk transaksi, 
pelajari kontrak berjangka komoditi 
yang diperdagangkan, pantang percaya 
dengan janji-janji keuntungan yang 
tinggi, pelajari wakil pialang berjangka 
yang telah berizin dari Bappebti, pelajari 
dokumen-dokumen perjanjiannya, 
pelajari risiko yang dihadapi dan pelajari 
tata cara transaksi dan penyelesaian 
perselisihannya.
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Mendag dan 
Bareskrim Tindak 
Tegas Penimbun 
Bahan Pokok dan 
Produk Kesehatan

Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto menyatakan akan 
melakukan tindakan tegas terhadap 
pelaku bisnis yang memanfaatkan 
peluang dengan menimbun barang 
kebutuhan pokok dan produk 
kesehatan. Penegasan ini disampaikan 
di tengah suasana masyarakat yang 
mulai resah akibat merebaknya 
wabah virus Corona (covid-19).  
“Prosesnya, pertama Kemendag 
akan lakukan imbauan, dilanjutkan 
dengan peringatan, kemudian 
sanksi bila terbukti melanggar. Jika 
terus melanggar aturan yang telah 
ditetapkan, maka akan dicabut izinnya. 
Kita bekerja sama dengan Kabareskrim 
untuk pelaksanaannya,” kata Mendag 
Agus di Jakarta, Jumat (6/3).

Langkah Mendag ini didukung oleh 
pihak Kepolisian RI.  Saat melakukan 
konferensi pers bersama Kepala Badan 
Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 
Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 
di Jakarta, Mendag juga memaparkan 
program dan dukungan Polri dalam 
menjaga masyarakat dan menguatkan 
ekonomi, khususnya mendorong 
ekspor dan mengamankan impor yang 
tidak benar. Menteri Perdagangan 
menjelaskan bahwa produk masker 

bukan merupakan barang konsumsi, 
tetapi tergolong barang atau produk 
kesehatan. Berkaitan dengan hal 
itu, maka yang menjadi dasar-dasar 
hukumnya adalah UU Kesehatan dan 
UU Perdagangan.

Sementara Kabareskrim menyatakan 
akan memerintahkan seluruh anggota 
Bareskrim untuk mengecek secara 
langsung ke distributor, agen, maupun 
produsen di seluruh wilayah Indonesia 
terkait isu kelangkaan produk 
masker dan hand sanitizer yang juga 
menimbulkan lonjakan harga terhadap 
produk tersebut.

Menurut Listyo, saat ini ada 17 kasus 
yang dilakukan penyelidikan oleh 
Bareskrim, terkait dengan upaya 
penimbunan. Dari kasus itu, 30 
tersangka yang merupakan distributor 
sedang dalam proses pemeriksaan. 
Kabareskrim meminta masyarakat 
untuk tidak panik, karena berdasarkan 
hasil pengecekan di lapangan, apa 
yang dibutuhkan masyarakat saat ini 
mmasih dalam keadaan cukup. Irjen 
Listyo juga menegaskan, akan terus 
mengawasi proses distribusi bersama 
dengan Kemendag terkait dengan 
ketersediaan masker dan sembako.

Harga Minyak Dunia 
Anjlok Bikin Syok

Awal pekan bulan Maret 2020 pasar 
komoditi dikejutkan dengan anjloknya 
harga minyak dunia. “Pagi ini, kita 
dihentakkan dengan perang minyak 
yang membuat harganya turun dari 60 
jadi 30 dolar AS per barel. Ini contoh 
penurunan globalisasi,” kata Gubernur 
Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, 
seperti dikutip berbagai media di Jakarta, 
Senin (9/3). Ini merupakan harga minyak 
terendah sejak Juli 2017 lalu.

Seluruh dunia saat ini memang sedang 
menghadapi penurunan globalisasi 
karena merebaknya virus Corona.  
Ditambah lagi perang dagang Amerika 
Serikat-Cina yang tak kunjung usai 
menambah perekonomian dunia 
melambat. “Perang dagang di awal 
Februari ada secercah harapan, ada 
sinar sedikit, merebak di pelangi. Tapi 
begitu muncul, redup kembali dengan 
corona. Virus corona menyebar ke 
Amerika Serikat, Italia, dan lain-lain,” ujar 
Gubernur BI. 

Berdasarkan Bloomberg, Senin pukul 
09.30 WIB, harga minyak Brent kontrak 
pengiriman Mei 2020 di ICE Futures 
anjlok 24,69 persen menjadi 34,09 
dollar AS per barrel. Begitu pun harga 
minyak West Texas Intermediate (WTI) 
kontrak pengiriman April 2020 di Nymex 
juga terjun bebas 25,46 persen ke level 
30,77 dolar AS per barrel. Kemelut 
harga minyak terjadi setelah anggota 
OPEC+ gagal mencapai kesepakatan 
saat pertemuan di Wina, Swiss, akhir 
pekan lalu. Bahkan, dengan kejadian 
tersebut, harga minyak Brent mengalami 
penurunan terbesar keduanya sepanjang 
sejarah setelah penurunan terburuk 
dirasakan saat Perang Teluk pada 1991.
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Kemendag Lakukan 
Operasi Pasar Bapok 
di Jakarta

Menghadapi psikologi masyarakat 
akibat wabah Covid-19 Kementerian 
Perdagangan berkomitmen untuk 
tetap menjaga stabilitas pasokan 
dan harga barang kebutuhan pokok 
(bapok). Khusus untuk gula telah 
dilakukan operasi pasar (OP) untuk 
menekan gula yang saat ini berada di 
atas harga acuan. OP dilaksanakan di 
Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat, Jumat 
(20/3).

Pada OP kali ini Ditjen Perdagangan 
Dalam Negeri Kemendag dan PT 
Sungai Budi menggelontorkan 
sebanyak lima ton gula untuk dijual 
sesuai Permendag No. 7 Tahun 2020 
tentang Harga Acuan Pembelian 
di Tingkat Petani dan Harga Acuan 
Penjualan di Tingkat Konsumen. 
Kepada konsumen, gula dijual sesuai 
harga acuan yang sebesar Rp12.500 
per kg.  “Masyarakat diharapkan tidak 
panik, membeli sesuai kebutuhan, 
serta tertib dalam berbelanja karena 
pemerintah menjamin ketersediaan 
pasokan dan stabilitas harga bapok 
aman selama penyebaran Covid-19 
serta menjelang puasa dan Lebaran 
2020,” tegas Dirjen PDN, Suhanto.

Dalam OP ini hadir pula Direktur 
Pengawasan Barang Beredar dan 
Jasa, Ojak Simon Manurung, serta 
Kepala Biro Humas Kemendag, Olvy 
Andrianita, yang didampingi produsen 

gula dalam negeri PT Sungai Budi.  
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut 
peninjauan Menteri Perdagangan 
Agus Suparmanto ke ritel modern 
Transmart Duta Merlin dan Mal Puri 
Indah di Jakarta, Kamis (19/3).  

Menurut Dirjen PDN, Suhanto, 
penambahan stok gula sudah 
dilaksanakan sejak Kamis (19/3) di 
ritel modern Jakarta yaitu Transmart 
Duta Merlin sebanyak 20 ton dan 
Food Hall Plaza Senayan sebanyak 
10 ton. Selanjutnya, APRINDO 
akan melakukan penambahan stok 
di jaringan ritel anggota APRINDO 
di seluruh Indonesia. Selain itu, 
untuk memenuhi kebutuhan gula di 
wilayah DKI Jakarta, tiga perusahaan 
Lampung juga akan mendistribusikan 
sebanyak 33 ribu ton gula. “Ketiga 
perusahaan Lampung tersebut 
siap mendistribusikan stoknya dan 
berkomitmen menjaga harga jual gula 
di ritel modern sesuai harga acuan 
yang ditetapkan dalam Permendag 
No. 7 Tahun 2020,” jelas Suhanto. 

Berdasarkan data perkembangan 
harga bapok yang dianalisa Kemendag, 
harga rata-rata nasional gula pasir 
per 19 Maret 2020 tercatat sebesar 
Rp17.192/kg. Nilai ini mengalami 
kenaikan 20,90 persen dibandingkan 
bulan lalu yang mencapai sebesar 
Rp14.220/kg atau 37,54 persen di 
atas harga acuan atau HET. Harga 
nasional gula pasir tertinggi yang 
di atas harga acuan terdapat di 
Manokwari sebesar Rp20.000/kg.

Kemendag Larang 
Ekspor Masker dan 
Antiseptik

Kementerian Perdagangan terus 
berupaya mengutamakan pelayanan 
kesehatan dan perlindungan masyarakat 
di tengah kondisi merebaknya virus 
Corona (COVID-19) saat ini. Salah 
satu langkah yang dilakukan adalah 
dengan menerbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Larangan Sementara Ekspor 
Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat 
Pelindung Diri dan Masker. 

Menteri Peragangan Agus Suparmanto 
menjelaskan Permendag ini mulai 
berlaku 18 Maret 2020 hingga 30 Juni 
2020. Kebijakan larangan sementara 
untuk ekspor ini diterbitkan sebagai 
upaya pemerintah menjaga ketersediaan 
antiseptik, bahan baku masker, alat 
pelindung diri, dan masker di dalam 
negeri. 

“Produk kesehatan itu sangat 
penting untuk menjaga kesehatan 
dan perlindungan masyarakat dari 
penyebaran virus COVID-19 di 
Indonesia,” tegas Mendag, Kamis (19/3).  
Selanjutnya Kemendag akan melakukan 
pengawasan di pasar, dan bagi eksportir 
yang melanggar ketentuan Permendag 
ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.
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D uring the turmoil of the impact of Covid-19, Minister 
of Trade Agus Suparmanto said he was ready to 

give birth to the Second Economic Stimulus policy. 

“Growth in the world economy is increasingly depressed 
due to the Covid-19 epidemic. So special handling is 
needed to stabilize the national economy. For this reason, 
the government has re-issued economic stimulus, 
both fiscal and non-fiscal stimulus, raw materials and 
supporting materials to ensure the fulfilment of the 
domestic industries, as well as consumer needs,” said 
Trade Minister Agus Suparmanto.

The Minister of Trade, Agus explained the first stimulus 
was strengthening the implementation of the issuance of 
an online certificate of origin (CoO) to accelerate exports 
and facilitate trade to increase export competitiveness.

Second, the Ministry of Trade will also add the location of 
the CoO Issuance Agency near the import-export port, 
thus speeding up businesses to get CoO which is an 
export-supporting document. At present CoO Issuance 
Agency is at an established port, namely in the Pelindo 
IV Container Terminal, Makassar, South Sulawesi.

Third, the Ministry of Trade will soon finalize the 
Authorized Economic Operator (AEO) scheme for 
the ease of importing raw or auxiliary raw materials, 
especially those that are export-oriented. Previously 

Ministry of Trade 
Implements Six 
Economic Stimulus 
Policies II

the Directorate General of Customs and Excise provided 
a super green policy for companies included in the AEO. 
The Ministry of Trade also prioritized the ease of handling 
import and raw material import licenses for export-oriented 
domestic industries with different risk management.

“Business actors who can take advantage of this scheme 
will later be required to have a good reputation (reputable 
traders) and meet the requirements by the trade system 
policies in force in Indonesia, such as conformity with 
Indonesian National Standard (SNI), the rules of The Ministry 
of Trade, and labelling,” explained Trade Minister Agus.

Minister Agus continued the fourth stimulus, the Ministry 
of Trade ensured the smooth import of raw and supporting 
materials for industries and SMEs that were disrupted, 
simplifying the import process, reducing the number of 
import licenses for producer companies. As a first step, this 
stimulus will be applied to steel commodities.

Fifth, to accelerate exports, the Ministry of Trade has 
also issued a relaxation policy in the form of removing or 
simplifying mandatory export documents. At the moment it 
has been published, Permendag No. 15 of 2020 concerning 
Provisions on the Export of Forestry Industry Products.

Furthermore, the sixth, the Ministry of Trade will also 
work together with other ministries/institutions under the 
coordination of the Coordinating Ministry for the Economy 
to accelerate the export and import process through the 
National Logistics Ecosystem.On this platform, the Ministry 
of Trade, in particular, collaborates with the Directorate 
General of Customs and Excise related to reputable traders 
or AEO.
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Bapebbti Freeze PT Real 
Time Futures

C ommodity Futures Trading Regulatory Agency 
(Bappebti) has suspended its business activities 

as a Futures Brokerage on behalf of PT Real Time 
Futures (RTF), on Thursday, March 12, 2020. These 
are pronouncement based on Decree of the Head of 
Bappebti Number 01 of 2020.

The freezing of business activities is because the PT 
RTF does not meet capital requirements. The company 
was also deemed incapable of maintaining the financial 
integrity and business reputation needed.

Therefore, PT RTF is considered to violate the provisions 
stipulated in the law in the field of Futures Trading.

The freezing of business activities against PT RTF does not 
eliminate the company’s responsibility on the customer’s 
demands for any actions or violations that cause lossesfor 
customers.

By freezing the business activities of PT RTF, Bappebti has 
also suspended all Futures Broker Representative licenses 
under the auspices of the company.

Minister of Trade Invites 
ICC to Strengthen Trade

T he world pandemic of covid-19 has caused the 
slowdown in the economy and global trade. The 

Indonesian government is also aware of the severe 
export barriers faced. However, Minister of Trade Agus 
Suparmanto remained optimistic that he could get 
through this difficult time.

Especially if the Indonesian Chamber of Commerce 
(ICC) and academics join hands to maintain health 
and hygiene and continue to strive to increase exports, 
especially in the Micro, Small and Medium Enterprises 
(MSME) and domestic trade sectors.

This was emphasized by the Minister of Trade at the ICC 
Dialogue on Trade which carries the theme ‘Improving 
Trade Balance by Encouraging Exports and Managing 
Imports’ in Jakarta, Wednesday 11th March 2020.

“We must work even harder and not normatively in 
maintaining the trade balance and selectively controlling 
imports. In addition, we must strengthen the domestic 
market, although we realize that the obstacles and 
challenges faced are very diverse and severe,” explained 
the Minister of Trade.

Some challenges from the Government of Indonesia today 
include the spread of the Covid-19 virus, the scarcity of 
industrial raw materials and health products, as well as the 
accumulation of some goods on the market found by the 
Indonesian Police Criminal Detective Agency, all of which 
make Indonesia’s export and import performance difficult.

“Besides, the performance of Indonesia’s leading export 
commodities to the world, especially the Chinese market, 
is also expected to be affected by the impact of Covid-19. 
Such as the export of fruit and tuna and grouper products 
to China and disruption of the global supply chain, making it 
difficult for industrial raw materials, especially for exports, “ 
added the Trade Minister.
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Subagiyo Matalih 
Kepala Bagian Pengembangan 
Pasar Bappebti

W akil Pialang Berjangka (WPB) merupakan suatu 
profesi yang harus dilaksanakan secara profesional 

dan membutuhkan keahlian khusus dan kompetensi serta 
handal di bidangnya. Tidak sembarang wakil pialang 
bisa keluar masuk dengan bebas di pasar berjangka 
Tanah Air. Itu sebabnya Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) mengembangkan standar 
kompetensi untuk wakil pialang di bursa berjangka 
Indonesia.

Ujian kompetensi dilakukan kepada para WPB yang telah 
memiliki Tanda Lulus Ujian Profesi selama tiga tahun atau 
lebih sejak tanda lulus ujian profesi tersebut diterbitkan.  
Ada syarat dan ujian yang harus dilalui untuk mendapatkan 
sertifikat wakil pialang yang bisa melakukan aktivitas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia. Hal 
ini memang harus dipersiapkan dengan matang, menilik 
potensi derasnya arus masuk wakil pialang.  

Bagaimana gambaran mutu SDM di bidang perdagangan 
berjangka komoditi saat ini? Berikut petikan wawancara 
dengan Kepala Bagian Pengembangan Pasar Bappebti, 
Subagiyo Matalih:

Uji Kompetensi 
Pialang Jaga 
Marwah Bursa 
Berjangka
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Buletin Bappebti: Apakah WPB sudah menguasai 
masalah PBK yang ditetapkan oleh Bappebti?

Subagiyo: Mutu SDM Perdagangan Berjangka 
semakin baik dan terus ditingkatkan dari aspek 
teknis maupun dari sisi pengetahuan yang berkaitan 
dengan peraturan perundang-undangan dan 
perilaku dari WPB itu sendiri.

Bappebti terus menerus meningkatkan kualitas mutu 
kelulusan dari seleksi penerimaan untuk mengikuti 
Ujian Profesi Calon WPB yang semakin ketat dengan 
persyaratan minimal berijazah formal setingkat 
Diploma 3 (D3) semua jenjang pendidikan, memiliki 
sertifikat pelatihan teknis transaksi multilateral di 
bursa .Mutu kelulusan ini terus ditingkatkan dari 
tahun ke tahun dengan tingkat kelulusan yang lebih 
tinggi.  

Demikian juga setelah yang bersangkutan menjadi 
WPB sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 Tentang  Izin Sebagai 
Wakil Pialang Berjangka, maka setiap pemegang 
Izin WPB setiap tiga tahun sekali wajib mengikuti 
Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil 
Pialang Berjangka (P4WPB) yang diselenggarakan 
oleh Komite Penyelenggara P4WPB yaitu Bappebti, 
Bursa Berjangka dan Asosiasi Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Aspebtindo).

Dengan adanya P4WPB diharapkan nantinya 
profesi WPB akan dapat diandalkan sebagai 
ujung tombak dalam membangun industri PBK di 
Indonesia ke depan.  Langkah ke arah itu sudah 
dipersiapkan Bappebti. Pada tahun 2019 Bappebti 
sudah menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus 
(SKKK) Profesi WPB yang dilengkapi dengan 
Penyusunan Kurikulum Belajar P4WPB baik yang 
Tatap Muka (TM) maupun Non Tatap Muka (NTM). 

SKKK tersebut nantinya sebagai bahan penyusunan 
Standar Kompetensi Kerja Khusus Nasional (SKKNI) 
yang nantinya akan disusun secara nasional melalui 
Program Kementerian Perdagangan pada tahun 
2020, dan implementasinya akan dilakukan pada 
tahun 2021. Hal itu merupakan  wujud dari Program 
Priotas Nasional dalam rangka peningkatan Sumber 
Daya Manusia  Indonesia.

Buletin Bappebti: Siapa yang bertanggung jawab 
menjaga dan meningkatkan mutu SDM PBK? 

Subagiyo: Secara umum Bappebti dan seluruh 
stakeholder terkait yang terlibat dalam kegiatan PBK 
seperti bursa, lembaga kliring dan seluruh pelaku 
usaha yang tergabung dalam wadah Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Aspebtindo). 
Semuanya memiliki kepentingan dan tanggungjawab 
terhadap mutu SDM dalam kegiatan di bidang PBK.

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan tanggung 
jawab Bappebti sendiri, seperti berbagi peran dan 
tugas meningkatkan kompetensi itu dilakukan?

Subagiyo: Di samping tugas pokoknya 
dalam mengatur, membina, mengawasi dan 
mengembangkan PBK, Bappebti selaku otoritas 
bertanggungjawab mengemban amanah UU No. 10 
Tahun 2011 hasil perubahan atas UU No. 32 Tahun 
1997 tentang PBK. 

Maka khusus untuk kegiatan pembinaan SDM 
PBK, Bappebti berupaya meningkatkan kompetensi 
dibidang PBK, setiap tahunnya menggelar ujian 
profesi calon WPB sebanyak 4 kali. Jumlah peserta 
paling sedikit 100 orang untuk setiap angkatan. 
Selain itu menggelar pelatihan teknis bagi WPB 
sebanyak 3 kali dalam setahun. Demikian juga untuk 
P4WPB setiap tahunnya diselenggarakan. Dan saat 
ini dilakukan melalui tatap muka berdurasi 20 jam 
pelajaran atau setara dengan 200 angka kredit. Ini 
yang menyelenggarakan adalah Bappebti bersama 
pihak bursa (BBJ dan BKDI) serta Aspebtindo. 

Kami membagi tugas, masing-masing institusi 
yaitu Bappebti, pihak bursa dan Aspebtindo sudah 
membuat jadwal tahunan yang diharmonisasikan 
terlebih dahulu sebelum dilaksanakan,agar tidak 
tumpang tindih dalam pelaksanaannya.  

Pada tahun ini Bappebti bersama dengan bursa 
dan Aspebtindo sudah selesai menyusun kurikulum 
materi pembelajaran P4WPB berbasis Standar 
Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), sebelum dibentuk 
Lembaga Standar Profesi (LSP) yang terakreditasi 
oleh Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) dan 
kedepannya akan ditingkatkan menjadi SKKNI.
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Buletin Bappebti: Bentuk dari peningkatan 
kompetensi itu seperti apa?

Subagiyo: Dalam rangka peningkatan kompetensi 
profesi WPB, Bappebti telah melakukan berbagai 
langkah strategis, yaitu program P4WPB dalam 
kegiatannya antara lain: (1) menyusun Standar 
Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) yang akan 
ditingkatkan menjadi Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Profesi Wakil 
Pialang Berjangka; (2) Menyusun Silabus dan 
Kurikulum Pelatihan P4WPB; (3) Menyusun 
Modul Materi Pelatihan P4WPB berbasis Standar 
Komptensi Kerja Khusus (SKKK) dalam bentuk 
Tatap Muka (TM) dan Non Tatap Muka (NTM).  

Untuk TM (tatap muka), berupa kegiatan mengajar 
dan belajar yang wajib dilakukan oleh WPB dapat 
berupa pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, 
sosialisasi, konferensi, atau simposium. Sedangkan 
NTM dapat berupa penulisan artikel, makalah, buku 
dengan materi yang dipublikasikan oleh Bappebti, 
dapat juga berupa riset profesional, pelatihan secara 
online atau menjadi pengajar dalam lokakarya, 
diskusi panel, seminar, sosialisasi, konferensi atau 
simposium terkait yang materinya ditentukan oleh 
Bappebti.

Buletin Bappebti: Bagaimana mekanisme Uji 
Kompetensi bagi Pialang, apakah cukup Standard 
Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) atau Standard 
Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)? Apa 
perbedaannya menggunakan SKKK dibandingkan 
dengan SKKNI?

Subagiyo: Pada dasarnya mekanisme Uji Kompetensi 
bagi WPB berdasarkan SKKK atau SKKNI itu 
rancangan mekanismenya sama. Sebab, standar 
kompetensi yang sedang dirancang oleh Bappebti 
bersama dengan SRO dan Aspebtindo sumbernya 
juga dari BNSP.

Tenaga ahli yang merancang SKKK di Bappebti 
pada 2019 itu berasal dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi/BNSP. Hanya untuk SKKK itu 
bersifat khusus dan terbatas uji kompetensi oleh 
tenaga assesor di lingkungan Bappebti, SRO 

dan Aspebtindo. Sedangkan SKKNI lebih bersifat 
terbuka dan lebih luas, LSP dan assesornya bisa 
berasaldari pihak ketiga atau kalangan swasta.

Kemudian lembaga yang memberikan Sertifikasi 
Akreditasi Profesi baik secara kelembagaan maupun 
tenaga assesornya adalah lembaga independen, 
yakni BNSP.

Untuk itu ke depan, kalau profesi WPB sudah 
masuk dalam program SKKK atau SKKNI, maka 
banyak diperlukan tenaga ahli profesional yang bisa 
menjadi tenaga instruktur dan tenaga assesor di 
bidang PBK.

Ke depan Bappebti bersama SRO dan Aspebtindo 
perlu mempersiapkan LSP dan tenaga assesor 
Uji Kompetensi Profesi WPB yang bersertifikasi 
dari BNSP. Selanjutnya, pilihannya adalah apakah 
Bappebti menerapkan SKKK terlebih dahulu atau 
langsung SKKNI, mana yang dianggap lebih baik.

Buletin Bappebti: Siapa atau lembaga apa saja 
yang bisa melakukan uji kompetensi PBK?

Subagiyo: Pada saat ini Lembaga yang melakukan 
pengujian untuk uji Kompetansi dalam P4WPB 
sesuai Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2020 
sebagaimana perubahan atas Peraturan Bappebti 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang 
Berjangka adalah Komite P4WPB yang terdiri dari 
unsur Bappebti, Bursa dan Aspebtindo dan masih 
terbatas di kalangan industri PBK.
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Ke depan secara sistem otoritas, SRO dan 
Aspebtindo harus sudah menyiapkan infrastruktur 
kelembagaannya semacam Lembaga Standar 
Profesi (LSP) lebih dahulu,  kemudian rumusan 
kebijakannya seperti apa, baru perangkat 
pendukungnya seperti tenaga penguji kompetensi 
WPB (Assesor) yang memiliki sertifikasi BNSP 
kalau WPB menjadi sebuah profesi yang lebih 
profesional.

Buletin Bappebti: Apa saja materi yang diuji dalam 
uji kompetensi PBK?

Subagiyo: Materi yang diberikan yang dalam uji 
kompetensi yang saat ini dilakukan oleh Tim Komite 
P4WPB meliputi 10 unit kompetensi mencakup 
penjabaran elemen kompetensi, pencapaian 
hasil pembelajaran dalam lingkup pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja, metoda, media/alat 
dan bahan pembelajaran.   

Adapun ke 10 elemen materi dalam standar 
kompetensi PBK, yaitu: (1) Menerapkan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3); (2) Menerapkan regulasi 
dan kebijakan Pemerintah dalam melayani nasabah di 
bidang PBK; (3) Mempersiapkan diri untuk bekerja; 
(4) Melakukan  komunikasi  efektif; (5) Membuat 
bahan promosi PBK; (6) Melakukan promosi dan 
menjelaskan peluang dan risiko PBK;(7) Menyeleksi 
penerimaan calon nasabah;(8) Mendampingi calon 
nasabah dalam proses penerimaan nasabah PBK; 
(9) Memahami prosedur penanganan pengaduan; 
(10) Memelihara hubungan dengan nasabah.

Buletin Bappebti: Selain wakil pialang berjangka 
melalui ujian WPB, profesi apa yang harus 
memiliki sertifikat kompetensi pada bidang 
perdagangan berjangka ini. Apakah marketing 
misalnya juga harus punya sertifikat kompetensi? 

Subagiyo: Profesi yang bergerak di bidang PBK yang 
nantinya harus melalui Ujian Profesi sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 dan PP 
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
PBK, hanyalah WPB, Wakil Penasehat Berjangka 
dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, 

sedangkan Tenaga Marketing dalam UU PBK tidak 
dikenal. Yang berhak mengikuti Ujian Profesi di 
bidang PBK yang diatur dalam UU adalah Calon 
Wakil Pialang Berjangka (CWPB), Calon Wakil 
Penasehat Berjangka dan Calon Wakil Pengelola 
Sentra Dana Berjangka.

Namun saat ini yang baru dilaksanakan baru profesi 
WPB sedangkan Wakil Penasehat Berjangka dan 
Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka belum 
dilaksanakan karena kelembagaannya belum 
terbentuk.

Buletin Bappebti: Apakah WPB asing boleh 
juga bekerja di Indonesia? Jika ya, apa saja 
persyaratannya? Apakah harus ada lulus uji 
kompetensi di Indonesia? Atau cukup dari hasil uji 
kompetensi di negara asal mereka?

Subagiyo: Pada saat ini profesi WPB masih tertutup 
untuk orang asing. Hanya diperuntukkan bagi WNI. 
WNA hanya dibolehkan sebagai penanam modal 
untuk  Pialang dengan Modal Asing, jajaran direksi 
perusahaan atau penerima manfaat dan sebagai 
tenaga ahli atau  trainer di bidang PBK. Jadi 
Bappebti belum mengatur tentang WPB Asing.

Buletin Bappebti: Apa harapan dan target yang 
ingin dicapai dengan adanya uji kompetensi 
Perdagangan Berjangka ini?

Subagiyo: Dengan meningkatnya kemampuan uji 
kompetensi WPB selain dapat meningkatkan 
kemampuan WPB itu sendiri juga nantinya profesi 
WPB menjadi profesi dapat dibanggakan dan 
sejajar dengan profesi yang lainnya yang ada saat 
ini.  Harapannya dengan semakin meningkatnya 
kemampuan kompetansi WPB, akan mengurangi 
jumlah pelanggaran yang terjadi dalam transaksi 
PBK. Ini seiring dengan meningkatnya kemampuan 
teknis dan perilaku yang semakin baik sehingga 
pada gilirannya  menumbuhkan citra yang baik dan 
meningkatnya kepercayaan terhadap kegiatan PBK.
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P otensi ekspor timah murni batangan melalui bursa 
dinilai memberikan nilai tambah yang sangat 

penting bagi perekonomian nasional. Itu sebabnya 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Kementerian Perdagangan mulai meluncurkan 
perdagangan timah murni batangan untuk tujuan ekspor 
melalui pasar fisik timah di bursa berjangka sejak tahun 
2013.

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama dan Informasi 
Publik Bappebti Sentot Komarudian, sebelum timah murni 
batangan diperdagangkan melalui bursa, harga timah 
Indonesia pada periode 2010-2012 selalu lebih rendah 
dari harga timah London Metal Exchange (LME). “Namun 
setelah ekspor timah melalui bursa pada 30 Agustus 2013, 
harga timah Indonesia cenderung meningkat dan tidak 
berbeda jauh dengan harga timah LME,” kata Sentot kata 
Sentot  saat mewakili Kepala Bappebti pada Media 
Gathering Jakarta Futures Exchange (JFX) di Pangkal 
Pinang, Bangka Belitung, Sabtu (2/11/2019).

Selain bertujuan untuk mengembangkan produk-produk 
yang diperdagangkan di bursa berjangka, ekspor timah 
melalui pasar fisik juga sebagai upaya menciptakan 
transaksi perdagangan berjangka yang lebih baik, terutama 
dalam meningkatkan mutu, nilai tambah, dan harga.

Sentot menyebutkan, pada awalnya perdagangan timah 
murni batangan di pasar fisik bursa berjangka hanya 
dilakukan oleh satu bursa berjangka, yakni di Bursa 
Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) atau ICDX (Indonesia 
Commodity and Derivatives Exchange).

Namun seiring waktu berjalan, pada tahun 2019, PT Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ) telah memenuhi persyaratan dan 
mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan 
penyelenggaraan pasar fisik timah murni batangan 
dengan PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga 
kliringnya.

Transaksi meningkat
Sejak diluncurkan pada 25 Agustus 2019 di BBJ, transaksi 
perdagangan timah murni batangan terus meningkat. 
Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta Stephanus Paulus 
Lumintang mengakui, perdagangan pasar fisik timah di JFX 
banyak menarik perhatian investor. 

Transaksi perdana melalui BBJ atau Jakarta Future Exchange 
(JFX) pada Agustus 2019 sebanyak 915 lot atau 4.575 
ton dengan nilai transaksi 72,7 juta dolar Amerika Serikat 
(AS) atau Rp 1,03 triliun. Per November 2019, transaksi 
fisik timah murni batangan sudah mencapai 3.224 lot atau 
sekitar 9.000 ton dengan nilai 261.598.139,36 dolar AS 
atau sekitar Rp3,7 triliun (kurs Rp 14.100/USD). 

Stephanus pun optimistis perdagangan pasar fisik timah 
di JFX akan terus meningkat seiring dengan minat investor 
yang tinggi. Dia menargetkan total transaksi sampai akhir 
2020 bisa mencapai 72.000 ton per tahun. 

Pengaruh wabah Corona
Di tengah optimisme kalangan pelaku bursa berjangka 
perdagangan pasar fisik timah ternyata harus terpukul 
akibat mewabahnya virus corona (Covid-19). Organisasi 
kesehatan dunia, WHO, bahkan sudah ditetapkan sebagai 
Covid-19 sebagai pandemik dunia oleh pada 11 Maret 
2020. Hal ini serta merta berpengaruh signifikan terhadap 
produksi dan ekspor timah murni batangan Indonesia.

Emiten plat merah PT Timah Tbk. (TINS) mengurangi 
produksi bulanan berkisar 20 persen hingga 30 persen 
sejalan dengan penurunan harga timah. Harga anjlok 
karena permintaan juga melandai diterpa dampak pageblug 
Covid-19.

Direktur Utama Timah Riza Pahlevi mengatakan harga jual 
timah sudah terkena dampak langsung dari penyebaran 
virus corona. Hal ini tercermin dari harga timah yang terus 
merosot. Dia berharap, harga timah akan segera pulih 
sehingga produksi dan penjualan perseroan bisa kembali 
berjalan normal. Berdasarkan data Bloomberg, harga timah 
di Bursa London tercatat 14.250 dolar AS per metrik ton, 
turun 17 persen dibanding tahun lalu.

Optimisme 
Bursa Timah 
Digebuk 
Corona 
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K uartal pertama 2020 menjadi kuartal yang paling liar 
dalam 6 tahun terkahir. Tidak tanggung-tanggung 

harga emas dunia sempat berhasil rebound dan 
mendekati level tertingginya yang terbentuk ketika AS 
tidak henti-hentinya melakukan stimulus finansial untuk 
mendorong kondisi ekonomi AS paska kejatuhannya 
pada tahun 2008 silam.

Hampir mendekati level tertinggi tahun 2011, harga 
emas dunia sempat diperdagangkan di harga USD1.703 
per troy ons. Tentunya, kenaikan harga emas dunia ini 
bukan tanpa sebab, tetapi kenaikan yang dialami harga 
emas ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap 
terhadap virus korona yang menyebar dari China akan 
terjadi serupa pada saat terjadi penyebaran SARS pada 
tahun 2002 lalu yang mengganggu aktivitas ekonomi 
sejumlah Negara.

Harga emas tercatat mulai mengalami kenaikan pada 
akhir 2019 dan mencapai puncaknya pada awal Maret 
2020. Kenaikan tersebut terjadi di tengah kenaikan tajam 
kasus virus corona atau dengan nama lain COVID-19 di 
Cina yang telah mencatatkan kasus lebih dari 80.000 
orang, sehingga memicu para pelaku pasar finansial 
untuk memilih aset dengan risiko yang lebih sedikit, 
seperti emas, dibandingkan dengan aset lainnya.

Namun demikian, meski COVID-19 menjadi isu terbesar 
di kuartal pertama tahun 2020, harga emas tidak bergerak 
naik sepanjang jalan. Selama bulan Maret 2020, harga 
emas pun mengalami koreksi tajam di saat COVID-19 
menyebar hingga ke seluruh dunia. Adapun koreksi 
harga emas ini terjadi karena kepanikan masyarakat luas 
yang mengantisipasi penerapan larangan perjalanan 
untuk membatasi penyebaran COVID-19. Hal tersebut 
membuat para pelaku pasar menutup posisinya pada 
aset emas dan lebih memilih mata uang dolar Amerika 

Serikat untuk berbelanja. Penurunan yang terjadi di 
bulan Maret ini juga seiring dengan langkah serentak 
bank sentral dunia menggenjot stimulus untuk meredam 
efek COVID-19 terhadap kondisi ekonomi.

Sejak akhir Februari 2020, Cina yang menjadi Negara 
pertama mengalami penyebaran COVID-19 secara 
besar-besaran mulai menunjukan pertambahan kasus 
yang semakin sedikit, namun menurunnya intensitas 
pertambahan kasus dibarengi oleh pertambahan kasus 
yang dominan di luar Cina, seperti di negara-negara 
Eropa dan Korea Selatan. Hingga saat ini, pertambahan 
kasus di Cina bukan menjadi fokus yang utama, karena 
fokus telah beralih pada negara-negara di Eropa dan 
Amerika Serikat yang menunjukan pertumbuhan kasus 
yang signifikan setiap harinya. 

Tingginya pertambahan kasus COVID-19 di dunia, 
memaksa sejumlah Negara menggelontorkan paket 
stimulus dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini akan 
menjadi perhatian utama para pelaku pasar emas baik 
fisik maupun kontrak, karena para pelaku pasar terlihat 
masih meyakini bahwa sifat emas yang merupakan aset 
investasi dengan risiko yang minim masih akan menjadi 
primadona selama COVID-19 ini menjadi masalah bagi 
Negara-negara di dunia.

Namun, apakah harga emas akan terus menguat selama 
COVID-19 masih menjadi masalah masyarakat dunia? 
Atau alih-alih terpuruk karena pelaku pasar yang melepas 
aset emas untuk memegang dolar Amerika Serikat 
atau dana kas karena mengantisipasi krisis ekonomi 
yang berkepanjangan? Akan tetapi, hingga masalah 
penyebaran COVID-19 di dunia berhasil dipecahkan, 
harga emas akan terus berfluktuasi menanggapi 
kekhawatiran pasar dan dunia.

Nikolas Prasetia

Forex & Gold Commodity 
Specia l is t
Commodity  and Der ivat ives 
Exchange ( ICDX) 

Harga Emas 
Terinfeksi COVID-19
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Wajib 
Menggunakan 
Sistem PLK 
Terpadu

P ada akhir tahun 2019 Bappebti mengeluarkan surat 
edaran yang ditujukan kepada para kepala dinas di 

daerah, direktur maupun ketua penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditi Agro, yang isinya mengingatkan tentang kewajiban 
penggunaan sistem pasar lelang terpadu. Surat edaran per 
tanggal 29 November 2019 tersebut diterbitkan dalam rangka 
meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pasar lelang komoditi 
(PLK) serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 
yang terjadi pada penyelengaraan PLK.

Sistem PLK Terpadu sendiri sudah ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 tahun 2016, dimana 
dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, “Penggunaan Sistem 
Pasar Lelang Terpadu dalam rangka Penyelenggaraan Pasar 
Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (forward) maupun 
Pasar Lelang Dengan Penyerahan Segera (spot) hanya dapat 
dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan persetujuan 
Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu”. Maksud 
diterbitkannya surat edaran ini adalah mewajibkan kepada 
para penyelenggara PLK menggunakan Sistem PLK Terpadu 
dalam setiap penyelenggaraan lelangnya. Tujuannya adalah 
untuk memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan 
efektivitas pengawasan PLK.

Mengenai peraturan ini selengkapnya dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_
bappebti/edaran_kepala_bappebti_2019_12_01_9oynltqj_id.pdf
dan http://bappebti.go.id/pl/sk_kep_kepala_bappebti/detail/3938

Ditegaskan bahwa sistem penyelenggaraan PLK wajib dan harus 
mengacu pada sistem elektronik yang dibangun, dikembangkan 
dan ditetapkan oleh Bappebti, baik fungsi maupun fitur yang ada 
di dalamnya. Bagi penyelenggara PLK yang sebelumnya sudah 
memiliki sistem elektronik, maka harus menyesuaikan dengan 
sistem di Bappebti. Sedangkaan bagi penyelenggara yang tidak 
menggunakan sistem PLK yang ditentukan oleh Bappebti akan 
dikenakan sanksi sesuai peraturan Pasar Lelang Komoditi (PLK).

Bappebti memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian 60 
hari (dua bulan) sejak ditetapkannya surat edaran ini tanggal 
29 November 2019. Untuk dimaklumi, ketentuan tentang 
Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan menggunakan Sistem 
Pasar Lelang Terpadu ini sendiri sudah ditetapkan oleh Kepala 
Bappebti pada tanggal 12 Oktober 2016. Dengan menerapkan 
sistem pasar lelang terpadu secara elektronik diharapkan pasar 
lelang agro akan lebih cepat berkembang dan memberikan manfaat 
yang besar kepada petani dan para pelaku lainnya.
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