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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Bulan Mei 2020 suasana Covid-19 masih saja berlangsung, sehingga 
kerja kantor dilakukan dari rumah (Work From Home-WFH). Aktivitas 
Bappebti juga dominan dilakukan dari rumah masing-masing. 
Untungnya fasilitas internet saat ini sudah mendukung sehingga 
pekerjaan relatif lancar. Beberapa kegiatan memang mengharuskan 
sebagian pegawai harus datang ke Gedung Bappebti di Jalan 
Kramat Raya no. 172, Jakarta Pusat. Kegiatan dilakukan dengan 
tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, 
menjaga jarak (social distancing) dan mencuci tangan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19.

Seperti seminar online (webinar) mengenai Perdagangan Fisik Emas 
Digital dengan para pelaku, pengamat, wartawan dan juga peserta 
lainnya yang diikuti oleh sekitar 200 peserta diskusi. Webinar ini 
menjadi salah satu alternatif sosialisasi yang cepat, menjangkau area 
yang luas dan diikuti oleh peserta yang jumlahnya banyak. Ke depan ini 
menjadi salah satu cara sosialisasi yang patut dikembangkan, selain 
acara langsung (tatap muka) juga tetap dilaksanakan. Isu dari webinar 
ini kami turunkan dalam Berita Utama edisi kali ini, karena ke depan 
transaksi emas digital potensinya sangat besar.

Selain Berita Utama tentang perdagangan fisik emas digital, kami juga 
melakukan wawancara khusus secara daring dengan Prof Bustanul 
Arifin, guru besar pertanian Universitas Lampung, dengan fokus 
bahasan tentang ketahanan pangan. Sementara pada Profil omoditi 
kami turunkan tulisan tentang kopi luwak yang menjadi andalan ekspor 
karena harganya yang sangat bagus, urgensi pelaksanaan SRG 
sebagai saran tunda jual pada masa pademi Covid, serta tulisan-tulisan 
menarik lainnya.

Pembaca, pada masa Covid-19 yang masih belum usai ini, kami 
menghimbau tetaplah waspada dan jaga kesehatan diri dan keluarga.

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

SMS Center BAPPEBTI  
0811‐1109‐901
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Dalam suasana Covid-19 Bappebti terus menggodok 
persiapan peluncuran perdagangan emas digital. Ini 

merupakan suatu peluang baru yang diperkirakan akan 
menarik minat masyarakat. Masih ada beberapa hal 
yang sedang dipersiapkan oleh Bappebti agar peluang 
bisnis emas digital ini benar-benar bisa terwujud dan 
masyarakat juga dapat melakukan transaksi dengan 
nyaman dan merasa aman karena peraturan tentang 
bisnis ini sudah benar-benar dipersiapkan oleh Bappebti.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bappebti 
adalah melakukan literasi tentang perdagangan emas 
digital ini kepada berbagai kalangan. Untuk itu Bappebti 
menggelar diskusi secara online pada hari Senin, 18 
Mei 2020. Diskusi ini diikuti oleh sekitar 200 peserta 
dari berbagai kalangan, mulai bursa berjangka komoditi, 
pialang berjangka, masyarakat dan juga wartawan.

Komoditi emas sejak zaman purbakala sudah 
dikenal oleh masyarakat di berbagai belahan 
dunia.  Sejarah mencatat emas merupakan 
komoditi yang nilainya terus meningkat, 
sehingga emas tergolong safe haven dan 
menjadi pilihan untuk berinvestasi. Transaksi 
perdagangan emas juga terus bergulir setiap 
hari sehingga pergerakan harganya menarik 
para trader untuk menanamkan uangnya 
dalam bentuk emas. Belakangan dengan 
masuknya era digital perdagangan emas 
tidak hanya berlangsung on the spot, tetapi 
melalui transaksi digital. Menyongsong 
diluncurkannya perdagangan emas berjangka 
digital, maka Bappebti melakukan berbagai 
persiapan dengan menggodok regulasi 
tentang perdagangan emas digital ini. 
Diharapkan dengan regulasi perdagangan 
emas digital ini nantinya, semua pihak yang 
terlibat dalam transaksinya merasa nyaman 
karena berada di bawah payung peraturan 
yang jelas yang ditetapkan oleh Bappebti.

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, menjelaskan 
bahwa tahun 2019 pemerintah melalui Bappebti 
Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan 
pasar fisik emas digital. “Dengan ditetapkannya 
Peraturan itu menunjukkan bahwa kami pemerintah 
terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Peraturan 
tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian 
hukum bagi pelaku usaha dan juga bagi masyarakat,” 
ujar Kepala Bappebti kepada semua peserta literasi.

Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Bappebti 
No 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa 
Berjangka. Transaksi Emas digital secara resmi belum 
berjalan mengingat beberapa ketentuan masih dalam 
penggodokan. “Pasar fisik emas ini memang belum 
berjalan. Tapi semua kelembagaan sudah siap. Bursa 
sudah ada, kliring juga sudah siap. Depository juga 
sudah ada.  Kita tinggal jalan saja, menunggu relaksasi 
dari situasi Covid-19,” kata Kepala Bappebti yang 
disimak para peserta diskusi dari masing-masing 
tempatnya secara online. “Penyempurnaan peraturan 
Bappebti dilakukan supaya bisa berjalan, juga untuk 
menciptakan cara transaksi yang mudah. Dan saya 
optimis pasar fisik ini akan berjalan dengan lancar. Saya 
lihat harga emas naik terus. Ini peluang bagi kita untuk 
bertransaksi di pasar emas,” tambah Tjahya Widayanti.

Kepala Bappebti yakin transaksi emas digital akan cerah 
melihat perkembangan yang berlangsung di transaksi 
perdagangan berjangka. Periode Januari 2020 transaksi 
di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)  dan ICDX mencapai 
3,5 juta lot atau naik 40 persen. “Ini luar biasa. Periode 
Januari-Maret secara keseluruhan transaksi di bursa 
berjangka naik 34,01 persen untuk multilateral. Lalu 

bagaimana setelah Covid? Kita belum tahu, tetapi 
harapannya adalah tetap tumbuh di tengah covid. 
Tapi transaksi bisa jadi tertekan. Kita berharap tidak 
demikian. Ketika kita bekerja dari rumah kita tak lepas 
dari HP ataupun laptop. Nah, di industri PBK kita tak 
lepas dari peralatan komunikasi itu. PBK terkait dengan 
teknologi informasi (IT). ini memberi peluang untuk 
tumbuh. PBK adalah untuk hedging dan penentu harga, 
juga salah satu alternatif investasi yang menarik. Untuk 
itu kita harus sampaikan kelebihan-kelebihan dalam 
perdagangan berjangka, tapi sekaligus kita juga harus 
menyampaikan risiko-risiko yang mungkin muncul. 
Kita berusaha memberikan perlindungan kepada 
masyarakat yang ingin terjun ke PBK. Di sisi lain kami 
ingin menjaga integritas PBK,” kata Kepala Bappebti. 

Kepala Bappebti berharap semua pihak menjalin 
kerjasama yang baik, termasuk dari pemerintah 
daerah. Sebab, transaksi perdagangan berjangka bisa 
berlangsung dari mana saja, tanpa dibatasi oleh batas-
batas pemerintahan.

Sutriono Edi, Staf Ahli Menteri Perdagangan 
bidang Pengamanan Pasar, yang menjadi moderator 
pada acara literasi virtual ini menambahkan bahwa 
tantangan ekonomi Indonesia ke depan tidak mudah. 
Prediksi pertumbuhan turun 2,3 persen, tapi bisa jadi 
-0,4 persen karena dampak Covid-19 yang melanda 
Indonesia dan juga dunia. “Kita sudah masuk era 
industri 4.0. Bappebti terus mengejar perkembangan, 
perubahan sangat cepat, karena itu regulasi harus bisa 
mengantisipasinya,” kata Sutriono Edi.

Bappebti Siapkan 
Perdagangan Fisik 
Emas Digital 

Tjahya Widayanti

Kepala Bappebt i
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Di Bursa Berjangka komoditi emas juga menujukkan 
kemilaunya. Volume transaksi emas di Bursa Berjangka 
jika dijumlahkan terlihat meningkat, meskipun cukup 
berfluktuasi. Hal ini menunjukkan ada peluang untuk 
melakukan hedging bagi transaksi emas dan situasi ini 
menjadi hal yang menarik bagi spekulator.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Widiastuti, 
Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 
serta Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, 
Sahudi, menyimpulkan bahwa perdagangan Fisik Emas 
Digital dapat dijadikan sebagai sarana alternatif investasi 
bagi masyarakat, dimana dapat dijadikan sebagai 
sarana pembelajaran transaksi (trading) secara online. 
Pergerakan harga dari transaksi fisik emas digital juga 
dapat dijadikan sebagai harga referensi bagi transaksi 
Kontrak Berjangka Emas dan turunannya di Bursa 
Berjangka. Selain itu adanya peluang bagi Pedagang 
Berjangka dan Pialang Berjangka untuk berkontribusi 
dalam transaksi fisik emas digital, dimana ada kemiripan 
terkait perannya dalam industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi.

Pergerakan Harga Emas Rp/Gram
6 Bulan Terakhir

Emas dikenal sebagai salah satu safe haven, yakni 
komoditi yang tingkat risiko penurunan nilainya 
cenderung kecil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh 
kondisi perekonomian dan politik global.  Emas menjadi 
pilihan masyarakat untuk melakukan diversifikasi aset. 
Biasanya investor konservatif lebih suka memilih emas, 
akan tetapi tipe investor yang moderat dan agresif 
juga perlu mempertimbangkan emas sebagai alternatif 
investasinya, terutama  pada masa pandemi Covid-19 
dimana berbagai komoditi mengalami penurunan 
permintaan.

Sejauh ini investasi dalam bentuk emas batangan 
(logam mulia) lebih menguntungkan dari sisi nilai jual 
kembali maupun penyimpanannya jika dibandingkan 
dengan emas dalam bentuk perhiasan. Tetapi sebagian 
masyarakat juga senang dengan emas perhiasan 
karena mereka bisa menunjukkan tingkat sosial atau 
kemampuan ekonomi yang mereka miliki, sehingga 
emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan tetap 
menarik. Ini menunjukkan bahwa merupakan komoditi 
yang menarik untuk pilihan investasi. Apalagi pada 
masa pandemi Covid-19, pamor emas terdorong naik. 
Tercatat sepanjang Januari-Desember 2019, investasi 
emas menjadi instrumen paling diminati. Harga emas 
memberikan return 14,24% melewati hasil portofolio 
lain. Bandingkan dengan obligasi korporasi 14,01%, 
obligasi pemerintah 13,9%, reksadana pendapatan 
tetap 8,84%.

Saat ini peluang komoditi emas digital semakin besar. 
Perdagangan fisik emas digital di Bursa Berjangka 
berpeluang  ramai/aktif mengingat krisis ekonomi saat 
ini  para pelaku usaha meninggalkan perdagangan aset 
lainnya seperti saham maupun mata uang dan beralih 
ke transaksi emas (safe haven) yang harganya terus 
meningkat. Ini disebabkan investasi emas memiliki 
keunggulan dari sisi nilai yang relatif lebih stabil, imbal 
hasil cukup menggiurkan, minim risiko, serta mudah 

diuangkan. Instrumen emas menjadi pilihan lindung nilai 
dalam jangka panjang dari pergeseran investor di tengah 
penurunan kinerja pasar saham. Apalagi sekarang ini 
transaksi jual beli emas bisa dilakukan secara online 
sehingga memudahkan aksi jual-belinya. Di sisi lain 
jumlah generasi milenial sangat besar dan sekitar 70 
% kegiatan investasi adalah kaum milenial dan mereka 
sangat agresif dalam berinvestasi.

Begitulah gambarannya. Saat ini juga banyak market 
place yang menawarkan kemudahan dalam membeli 
atau berinvestasi emas dalam bentuk cetak minimal 
1 gram, seperti Pegadaian, Orori, Tokopedia dan 
Bukalapak. Perkembangan ini memudahkan masyarakat 
untuk kemudian melakukan investasi dalam bentuk 
emas.

Harga emas sendiri memang bersifat fluktuatif. Tetapi 
fluktuasi yang terjadi secara keseluruhan menunjukkan 
tren yang naik. Sebagai gambaran di awal tahun 2020, 
harga emas tercatat bertengger di posisi Rp 762.000 
per gram. Harga ini tidak mengalami pergerakan sejak 
akhir 2019. Beberapa hari kemudian, pada 6 Januari 
2020 harga emas tercatat naik ke level Rp 799.000 per 
gram. Memasuki Februari, harga emas kembali turun di 
kisaran Rp 781.000 per gram, hingga akhirnya kembali 
menyentuh rekor baru lagi di Rp 804.000/gram. Lalu 
harga terus melesat naik hingga periode 8 Maret yang 
menyentuh rekor Rp 851.000 per gram.

Harga emas batangan awal April mencatat rekor baru. 
Harga per gramnya mencapai Rp 944.000. Lonjakan 
harga ini disebabkan kondisi perekonomian yang masih 
terdampak virus corona yang menyebar di seluruh 
negara, sehingga orang cenderung mencari investasi 
yang aman dan pilihannya adalah emas. Nah, permintaan 
yang meningkat tersebut menyebabkan harga emas 
menjadi terkerek naik.

Kilau Emas 
di Era Digital

Bachrul Chairi, mantan Kepala Bappebti 
periode 2016-2018, mengungkapkan apresiasinya 
atas langkah Bappebti dalam menyelesaikan 
regulasi di bidang perdagangan emas digital ini.  
Menurut Bachrul, ke depan pasar emas digital 
ini dikembangkan sebaiknya juga untuk pasar 
internasional. “Yang sekarang ini kan masih 
pasar lokal, sementara dalam 6 bulan ke depan 
pasar dalam negeri diprediksi masih lemah. 
Saya melihat ada potensi pasar internasional, ini 
sebaiknya mesti ditangkap. Sebab banyak orang-
orang kaya yang menyimpan emas di luar negeri. 
Jika nantinya Indonesia menjadi pusat “hub” 
pasar emas, maka transaksinya pun harus dalam 
bentuk dollar. Jumlahnya juga harus minimal 
misalnya 50 kg,” ujar Bachrul Chairi.

Selain pasar internasional, untuk pasar dalam 
negeri Bachrul juga memberi semangat agar emas 
digital ini juga dipromosi dan ditawarkan kepada 
lembaga atau instansi yang memiliki dana besar, 
seperti lembaga dana pensiun. “Nanti harus 
dipertimbangkan juga pihak yang melakukan 
penyimpanan tidak terbatas perorangan, tapi juga 
institusi, seperti Dana Pensiun yang memiliki dana 
yang besar,” kata Bachrul. Bachrul menambahkan 
bahwa potensi pasar emas digital ini sangat besar 
dan karenanya ia berharap semua pihak terkait 
dapat memanfaatkan peluang yang ada.
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Dari OJK
ke Bappebti
Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan 
Bappebti, M. Syist, menjelaskan regulasi tentang 
perdagangan fisik emas digital yang ditangani oleh 
Bappebti berawal  dari adanya pengaduan kepada OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) melalui Satgas Waspada 
Investasi (SWI) terkait adanya dugaan perdagangan 
emas digital yang disinyalir dilakukan tanpa izin dan 
diduga fisik emas nya tidak tersedia yang berpotensi 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dugaan itu di 
antaranya terkait masalah transparansi pengelolaan dana 
dan pengelolaan emas yang dilakukan. Untuk itu melalui 
rapat koordinasi di Inovasi Keuangan Digital Otoritas 
Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 
Januari 2019, di Jakarta, dihasilkan kesimpulan bahwa: 

a. Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan 
(IKD-OJK) akan menyerahkan pengaturan aset 
kripto dan Komoditi Fisik Emas Digital pada 
Bappebti Kementerian Perdagangan RI.

b. Bagi perusahaan yang sedang dan telah mengajukan 
permohonan pencatatan kepada OJK akan 
dikembalikan kepada Bappebti sebagai Otoritas 
atas kedua topik tersebut. OJK akan mengarahkan 
perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan 
mengikuti peraturan yang dikeluarkan Bappebti. 

c. Akan membuat tim kecil intensif antara Inovasi 
Keuangan Digital (IKD-OJK), Bank Indonesia (BI) 
dan Bappebti dengan tujuan koordinasi yang baik 
dan efisien.

M. Syist menjelaskan bahwa regulasi tentang emas 
digital diatur dalam Peraturan Bappebti No 4 Tahun 
2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar 
Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (yang diubah 
dengan Perba No. 13 Tahun 2019 ). Di dalam peraturan 
tersebut disebutkan pokok-pokok peraturannya sebagai 
berikut:

> Emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan 
adalah emas murni dengan kandungan Aurum (Au) 
paling rendah 99,9%. Memiliki sertifikat yang mencakup 
kode seri emas, logo, dan berat; dan Satuan emas 
dalam berat yakni: 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 
gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1.000 gram.

•	 Mekanisme	 transaksi	Pasar	Fisik	Emas	Digital	 yang	
mendapat persetujuan dari Bappebti berupa: 

a. Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan 
penyepadanan (matching) transaksi di Bursa 
Berjangka (On-Exchange); atau 

b. Mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan 
penyepadanan (matching) transaksi di 
Pedagangan Fisik Emas Digital yang sarana 
dan prasarana sistem perdagangannya wajib 
terhubung langsung dengan Bursa Berjangka 
dan Lembaga Kliring Berjangka (Off-Exchange)

•	 Persyaratan	 kelembagaan	 pada	 pasar	 fisik	 emas	
digital. 

•	 Jumlah	 fisik	 emas	 yang	 wajib	 disimpan	 untuk	
transaksi yang matching di bursa berjangka yakni 
20.000 gr, sedangkan untuk transaksi yang matching 
di Pedagang Fisik yakni 10.000 gr. 

•	 Menetapkan	 PT	 KBI	 (Persero)	 sebagai	 Pengelola	
Tempat Penyimpanan Emas Digital sementara 
sampai terbentuknya lembaga Pengelola Tempat 
Penyimpanan Emas Digital definitif.

Penyimpanan Emas diatur sebagai berikut:

•	 Emas	 yang	 disimpan	 wajib	 memenuhi	 spesifikasi	
minimum yang ditetapkan. 

•	 Tempat	 penyimpanan	 wajib	 berada	 di	 wilayah	
Republik Indonesia. 

•	 Emas	yang	disimpan	dilarang	berasal	dari	pinjaman	
pihak ketiga. 

•	 Pengelola	Tempat	Penyimpanan	bertanggung	jawab	
atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan 
yang dikelolanya. 

•	 Lembaga	 Kliring	 Berjangka	 mencatat	 jumlah	
kepemilikan Emas Peserta Emas Digital atau 
Pedagang Fisik Emas Digital pada Tempat 
Penyimpanan. 

•	 Catatan	 jumlah	 kepemilikan	 Emas	 merupakan	
saldo atau catatan kepemilikan Emas milik Peserta/
Pelanggan Emas Digital. 

•	 Pengelola	Tempat	Penyimpanan	dan	Lembaga	Kliring	
Berjangka wajib melakukan pertukaran informasi 
terkait saldo atau catatan kepemilikan Emas secara 
real time. 

•	 Dana	 dari	 Peserta	 Emas	 Digital	 terkait	 dengan	
transaksi Pasar Fisik disimpan pada Rekening 
Terpisah.

•	 Rekening	 yang	 terpisah	 hanya	 dapat	 dipergunakan	
setelah mendapat persetujuan.

•	 Rekening	yang	terpisah	dibuat	pada	Bank	penyimpan	
yang telah mendapat persetujuan Bappebti. 

Untuk Transaksi Emas Digital peraturan yang ditetapkan 
sebagai berikut:

•	 Lembaga	 Kliring	 Berjangka	 menginformasikan	
kepada Bursa Berjangka mengenai saldo atau 
catatan kepemilikan Emas yang dapat ditransaksikan

•	 Transaksi	di	Bursa	Berjangka	dapat	berupa:	

•	 jual	dan/atau	beli;	

•	 beli	suka-suka	sampai	gramasi	yang	ditetapkan;	

•	 cicilan	tetap	dengan	penyerahan	kemudian;	

•	 titip;	

•	 cetak;	dan	

•	 transaksi	lain	sesuai	dengan	inovasi,	perkembangan	
dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital.

•	 Setiap	 mekanisme	 transaksi	 wajib	 diatur	 dalam	
peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. 

•	 Setiap	 PTT	 Bursa	 Berjangka	 termasuk	 setiap	
perubahannya wajib mendapatkan persetujuan.

Transaksi Emas Digital wajib dilakukan pengkajian dan 
dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian 
uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata 
pemusnah massal.

Selanjutnya Bappebti akan melakukan pengawasan 
perdagangan fisik emas digital ini dengan ketat. 
“Pengawasan akan kita lakukan secara seksama 
termasuk melalui online. Kita juga turun ke lapangan 
dan sistemnya juga kita awasi,” ujar M.Syist.

Mekanisme Perdagangan Fisik 
Emas Digital
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K ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
menyatakan akan mempercepat dan memperluas 

pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk 
menstabilisasi harga komoditas perikanan dalam masa 
pandemi Covid-19. Pernyataan itu diungkapkan Dirjen 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 
KKP, Nilanto Perbowo, dalam sebuah diskusi secara 
daring, 22 April 2020. 

Seperti dilansir sejumah media, Nilanto menjelaskan, 
bahwa sistem resi gudang dapat menjadi penyangga 
harga ikan yang saat ini cenderung menurun. “Kami 
mendengar, harga jual produk perikanan sudah 
jauh dari harga produksi, sehingga kami langsung 
mengekskalasi sistem resi gudang,” ujarnya. Menurut 
Nilanto, pengembangan sistem resi gudang merupakan 
salah satu langkah untuk menjaga industri hulu perikanan 
tetap beraktivitas. Dengan menerapkan SRG, nelayan 
bisa mendapatkan harga yang lebih baik (antaranews.
com, 22 April 2020).

Pandemi Covid-19 memang telah membawa dampak 
luas bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga 
sosial dan ekonomi. Hampir semua sektor ekonomi 
terdampak pandemi penyakit akibat virus Corona Baru 
ini. Pada sektor industri manufaktur, terdapat kendala  
dari bagian hulu hingga ke hilir. Proses produksi 
terganggu karena berkurangnya bahan baku, lebih-lebih 
bahan baku impor, serta terbatasnya tenaga operasional 

produksi akibat pembatasan jumlah karyawan yang on 
duty dan jam kerja guna memutus mata rantai penularan 
Covid-19. Sedangkan rantai distribusi juga terkendala 
oleh pembatasan-pembatasan di bidang transportasi 
dan pemasaran produk. Pembatasan-pembatasan 
dalam rangka mencegah meluasnya pandemi juga 
menimbulkan dampak terhadap sektor jasa, antara lain 
transportasi umum, perhotelan, wisata dengan usaha 
ikutannya yang sangat banyak ragam dan jumlahnya.

Sektor pertanian dan perikanan pun tidak lepas dari 
dampak pandemi Covid-19. Sebenarnya dari aspek 
produksi, sektor pertanian dan perikanan relatif lebih 
baik kondisinya dibanding sektor lain seperti manufaktur 
dan jasa pada umumnya. Produksi pertanian masih 
berjalan cukup baik selama masa pandemi. Demikian 
pula dengan produksi perikanan dan kelautan. 
Sebagaimana dikemukakan Dirjen Perikanan Tangkap, 
KKP, M. Zulficar Mochtar, dalam diskusi secara daring 
tanggal 19 April 2020. Zulficar menjelaskan, aktivitas 
melaut nelayan di berbagai wilayah masih relatif normal, 
sehingga produksi perikanan tidak mengalami kendala 
untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. “Kita 
masih punya potensi sekitar 1,6 juta ton. Sampai Juni 
2020 tidak ada kelangkaan ikan, karena produksi ikan 
tangkap maupun budidaya terus ada,” ujarnya seperti 
dilansir media akurat.co (19/4/2020). 

Persoalan yang dihadapi sektor perikanan dengan 
produksi yang cukup tinggi saat ini adalah turunnya harga 
produk di pasaran. Hal ini karena berkurangnya permintaan 
dan turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi 
Covid-19. Mengantisipasi hal itu Kementerian Kelautan 
dan Perikanan menjalankan sejumlah langkah antara lain 
mendorong BUMN perikanan menyerap produksi nelayan. 
Terkait upaya stabilisasi harga produk perikanan, seperti 
diungkapkan di depan, KKP akan mengoptimalkan peran 
sistem resi gudang. 

Kondisi yang kurang lebih sama terjadi pada produk 
pertanian. Dalam masa pandemi Covid-19 produksi 
pertanian masih berjalan baik. Bahkan produk pertanian  
mampu mendongkrak nilai ekspor komoditas Indonesia. 
Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan terjadinya 
kenaikan nilai ekspor komoditas pertanian. Deputi 
Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Yunita Rusanti 
mengatakan, nilai ekspor pertanian pada Februari 2020 
naik  0,91 persen month of month (MoM) dan 28,04 persen 
year of year (YoY) dengan nilai total 0,30 miliar dollar AS. 
Kenaikan nilai ekspor komoditas pertanian ini mendongkrak 
nilai ekspor keseluruhan Indonesia pada Februari 2020 
sehingga naik sebesar 2,24 persen atau 13,94 miliar dolar 
AS. Kenaikan nilai ekspor produk pertanian yang signifikan 
terjadi pada produk biji kakao, sarang burung walet, 
tanaman obat, aromatik dan subsektor rempah-rempah. 
Seperti dilansir kompas.com (17/03/2020), pada Januari 
2020 nilai ekspor produk pertanian juga mengalami 
kenaikan tertinggi YoY, dibanding komoditas sektor lain 
yang justru turun. “Pertanian menjadi satu-satunya sektor 
nonmigas yang paling bertahan dari berbagai gejolak dan 
ancaman krisis, seperti masuknya wabah virus corona 
(Covid-19) di Indonesia,” ungkap Yunita. 

Capaian nilai ekspor yang relatif baik pada masa pandemi 
Covid-19 itu tentu patut disyukuri. Namun, kondisi 
ekonomi global yang cenderung stagnan akibat pandemi 
bagaimanapun perlu diantisipasi. Dibutuhkan kreativitas 
untuk melihat peluang ekspor, baik menyangkut jenis 
komoditasnya maupun negara-negara tujuan ekspor. 
Kecuali itu, bagi produk pertanian patut diantisipasi pula 
masa-masa panen raya yang biasanya akan mendorong 
turunnya harga karena pasokan yang melimpah. Dalam 
kaitan ini, sistem resi gudang merupakan pilihan yang 
bijaksana dan tepat.

Urgensi SRG
Sistem resi gudang (SRG) adalah instrumen tunda jual 
sekaligus pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh petani, 
kelompok tani atau gabungan kelompok tani, koperasi 
tani, dan pelaku usaha pertanian. Melalui SRG petani bisa 
menyimpan produksinya di gudang saat harga turun, dan 
menjualnya ketika harga mencapai tingkat yang wajar dan 
menguntungkan. Sementara menunggu harga membaik, 
petani bisa mengagunkan resi gudang untuk memperoleh 
fasilitas kredit dari perbankan guna membiayai kegiatan 
produksi. Sehingga, petani tetap bisa menjalankan proses 
produksi kembali sembari menunggu hasil panen terjual 
dengan harga layak.

Biasanya, pada masa-masa panen raya harga komoditas 
cenderung turun karena melimpahnya persediaan. Dengan 
pemanfaatan SRG hal seperti itu bisa dicegah. Demikian 
pula, pada masa pandemi Covid-19 yang masih belum 
bisa dipastikan kapan akan berakhir, harga barang-barang 
komoditas  bisa mengalami fluktuasi. Dalam kondisi seperti 
ini pemanfaatan SRG semakin dirasakan urgensinya, oleh 
sebab itu perlu diperluas dan dioptimalkan. Sosialisasi dan 
pemahaman tentang SRG harus semakin diintensifkan.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, 
secara khusus Bappebti sejauh ini terus melakukan upaya-
upaya untuk mengenalkan dan memberi pemahaman 
tentang SRG melalui kegiatan bimbingan teknis di 
berbagai daerah. Sasaran bimbingan teknis bukan hanya 
petani dan kelompok tani, serta pelaku usaha, namun juga 
aparatur pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang 
terkait dengan kegiatan pertanian. Pada bulan Februari 
2020 misalnya, Bappebti melibatkan para penyuluh 
pertanian untuk mengikuti bimbingan teknis SRG dan PLK 
(Pasar Lelang Komoditas) di Semarang.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti, mengungkapkan, 
kegiatan bimbingan teknis ini untuk mendorong peran 
aktif penyuluh pertanian dalam kegiatan penyuluhan SRG. 
Hal itu tentunya dapat mendukung upaya keberlanjutan 
implementasi SRG. Peningkatan peran gudang SRG dan 
PLK memberikan kontribusi terhadap berkembangnya 
perekonomian daerah. Selain membantu para petani dan 
pelaku usaha, sistem resi gudang dalam skala luas bisa 
membantu menstabilisasi harga. 

Urgensi 
Pelaksanaan 
SRG di Masa 
Pandemi 
Covid-19
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M enteri Perdagangan Agus Suparmanto mengajak 
seluruh masyarakat Indonesia untuk merasa bangga 

dan mencintai barang-barang produksi dalam negeri, lebih-
lebih pada masa pandemi Covid-19. Agus menjelaskan, 
pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha di berbagai 
lapisan, tak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). “Sehingga, saatnya kita harus peduli dan 
bangkitkan produk buatan dalam negeri,” ujarnya. 

Menteri Agus mengemukakan hal itu dalam konferensi 
pers Peluncuran Gerakan #BanggaBuatanIndonesia 
yang diselenggarakan secara daring oleh Kantor 
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis 
(14/5). Sebelumnya, peluncuran Gerakan Nasional 
#BanggaBuatanIndonesia ini diresmikan Presiden Joko 
Widodo.  Kepala Negara  menyampaikan, produk-produk 
buatan dalam negeri harus menjadi andalan bangsa, 
guna menumbuhkan kepercayaan diri bangsa Indonesia, 
sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangga 
terhadap karya kreativitas dan inovasi bangsa sendiri. 
Presiden menegaskan, pandemi tidak menghalangi anak 
bangsa dalam berkreasi. Keterbatasan justru mendorong 
bangsa untuk tetap berinovasi, bertransformasi, menggali 
potensi diri, dan menciptakan peluang.

Seperti dirilis kemendag.go.id, Menteri Agus menyatakan, 
ada sumber pendapatan sangat besar dari usaha mikro, 
kecil dan menengah di Indonesia. Menurut data dari 
Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 163.713 
UMKM terdampak pandemi Covid-19 dan umumnya 
bergerak di sektor makanan dan minuman. Beberapa 
persoalan yang dihadapi UMKM antara lain turunnya daya 
beli masyarakat, sehingga nilai penjualan pun turun. Selain 

itu, mereka kekurangan bahan baku dan permodalan, 
serta mengalami hambatan distribusi khususnya sejak 
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
Indonesia. Oleh sebab itu, Agus Suparmanto berpendapat, 
penyerapan produk-produk yang dihasilkan anak 
bangsa akan mampu menjamin keberlangsungan usaha, 
pendapatan produsen lokal, serta mampu menciptakan 
lapangan kerja yang lebih luas bahkan tidak sedikit pula 
yang memberikan sumbangan untuk ekspor. 

“Pengutamaan penggunaan produk dalam negeri 
bukan dengan batasan prosentase tetapi lebih kepada 
pemberdayaan UMKM dan industri dalam negeri untuk 
dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang 
dagangan yang sesuai standar,” jelasnya. 

Pemasaran Daring
Lebih jauh dikemukakan Menteri Agus, untuk meningkatkan 
pemasaran dan memperlancar distribusi produknya pelaku 
UMKM perlu memanfaatkan sistem penjualan secara 
daring. Melalui sistem penjualan daring, para pelaku usaha 
juga bisa memperoleh informasi terkait alternatif sumber 
bahan baku, juga stimulus-stimulus dari pemerintah 
maupun penyedia platform untuk mendorong peningkatan 
usaha mereka.

“Untuk menghadapi berbagai tantangan selama pandemi 
Covid 19, pemerintah akan terus mendorong pelaku 
UMKM untuk berjualan secara daring. Berjualan secara 
daring merupakan salah satu inovasi yang harus dilakukan 
pelaku UMKM untuk tetap dapat mempertahankan 
bisnisnya di tengah pandemi,” ungkap Agus.

Agus Suparmanto menjelaskan, untuk mendorong dan 
mengoptimalkan perdagangan secara daring, pemerintah 
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan 
Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan 
Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik 
sebagai tindak lanjut atau turunan dari PP Nomor 80 Tahun 
2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP 
PMSE).  Penerbitan permendag ini bertujuan mendorong 
perkembangan niaga elektronik berkelanjutan, mengatur 
tertib administrasi (persyaratan pelaku usaha) dan 
perlindungan konsumen, serta mengantisipasi tren niaga 
elektronik yang terus meningkat. Regulasi ini juga mengatur 
iklan dan pengawasan perdangangan e-commerce termasuk 
keberpihakan pada UMKM.

“Penertiban administrasi artinya pelaku usaha dalam dan 
luar negeri wajib memiliki izin usaha (SIUP PMSE) yang 
diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) 
seperti perdagangan secara luring (offline),” imbuh Mendag. 

Kepada para pelaku usaha, Mendag mengungkapkan agar 
mereka tidak takut untuk mencoba pemasaran menggunakan 
sistem daring. Mereka bisa belajar dengan mencari informasi 
guna meningkatkan pengetahuannya tentang cara sukses 
berdagang secara daring. Yang penting, mereka harus jujur, 
memasang foto profil dan produk yang menarik, memberikan 
informasi yang benar dan lengkap.

Pasar Lelang Komoditas
Sebenarnya secara kelembagaan, pemerintah sejauh ini 
telah menyediakan sarana pemasaran yang mudah, aman 
dan terpercaya bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. 
Sarana pemasaran ini  khususnya bagi  komoditas produk 
pertanian. Yaitu mekanisme Pasar Lelang Komoditas 
(PLK), yang saat ini juga sudah memanfaatkan teknologi 
informasi digital. PLK dibentuk berdasar Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/
MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan 
Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward). 
Pada prinsipnya, pembentukan PLK dimaksudkan sebagai 
upaya menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui 
mekanisme penentuan harga yang transparan. PLK juga 
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

sistem perdagangan, serta memberikan insentif 
bagi peningkatan kualitas produksi dan pendapatan 
petani produsen. PLK yang dikembangkan Bappebti, 
dan penyelenggaraannya menggandeng pemerintah 
daerah, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang terkait, 
merupakan instrumen strategis untuk memberdayakan 
petani dan pelaku usaha. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan PLK, Bappebti 
mengeluarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang 
Komoditas Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu 
(SPLT). Selanjutnya, melalui Surat Edaran nomor 
726/Bappebti/SE/11/2019 Bappebti mewajibkan 
penyelenggaraan PLK untuk menggunakan Sistem 
Pasar Lelang Terpadu. Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti dalam berbagai kesempatan mengungkapkan 
pentingnya SPLT untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pasar lelang komoditas. 
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. Aplikasi SPLT memiliki 
beberapa fitur antara lain transaksi secara daring yang 
bisa diakses melalui komputer maupun ponsel.  

Selama pandemi Covid-19, perdagangan secara 
online merupakan pilihan terbaik. Komoditas pertanian 
maupun komoditas lain, bahkan jasa, bisa dilakukan 
melalui daring. Dalam konteks ini, berbagai upaya 
pengembangan aplikasi perdagangan daring yang 
telah dilakukan pemerintah perlu terus ditingkatkan. 
Seperti ditegaskan Presiden Joko Widodo di depan, 
keterbatasan harus mendorong bangsa untuk tetap 
berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan 
menciptakan peluang.

Pemasaran 
Komoditas
Perkuat 
Perdagangan 
Daring
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Sosialisasi SRG 
di Singapura

Bappebti terus gencar melakukan sosialisasi Sistem 
Resi Gudang (SRG), tidak hanya di dalam negeri tapi 
juga dengan berbagai kalangan di luar negeri. Belum lama 
ini, Kamis (7/5) sosialisasi SRG dilakukan dalam dialog 
interaktif  dengan tema “Innovative Financing to Support 
Warehouse Receipt System for Indonesia’s Coffee”.  
Dialog secara virtual yang diadakan oleh KBRI Singapura.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti), Tjahya Widayanti  yang menjadi 
salah satu narasumber menyampaikan bahwa Sistem 
Resi Gudang (SRG) dapat menjadi solusi bagi para 
petani dan eksportir di masa pandemi Covid-19. Dengan 
menyimpan komoditi yang dihasilkan di gudang SRG, 
diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan harga 
dan daya saing atas komoditi yang dimilikinya. 

Fokus pembahasan dalam dialog interaktif yang dihadiri 
sekitar 120 peserta ini adalah kopi yang memang sudah 
menjadi salah satu komoditi kekayaaan Indonesia yang 
sejak awal menjadi salah satu komoditi SRG. Para peserta 
diskusinya sendiri terdiri dari pegiat kopi di Indonesia dan 
Singapura, yaitu petani, kelompok tani, koperasi tani kopi,  
eksportir kopi dan pengelola gudang serta perbankan/
Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan calon investor 
dari Singapura. Juga terlibat diskusi beberapa importir 
kopi di Singapura.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah 
menyosialisasikan SRG, baik di dalam negeri 
maupun luar negeri, menarik investor non-bank 
untuk pembiayaannya, serta mempromosikan 
kepada importir bahwa komoditi yang masuk 
SRG berkualitas dan dijamin ketersediaanya.

Acara yang dibuka oleh Duta Besar RI 
Singapura, Ngurah Swajaya,  ini menghadirkan 
narasumber lainnya, yaitu Wakil Presiden 
Eksekutif Bagian Program dan Kerja Sama 
Bisnis Bank BRI, Djoko Purwanto, serta CEO 
Singapore Precious Metal Exchange, Victor Foo. 
Acara ini dimoderatori oleh Atase Perdagangan 
RI Singapura, Rumaksono.

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 7 BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 71 4 1 5

A G E N D A  F O T O



Tinjau Langsung 
Operasi Pasar Gula

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan, 
Srie Agustina, bersama Direktur Utama Perum Bulog, 
Budi Waseso (Buwas), melakukan peninjauan langsung 
pelaksanaan Operasi Pasar (OP) Gula di Pasar 
Jatinegara, Jakarta, Jumat (15/5). Untuk diketahui PP 
Gula bertujuan agar harga jual gula dapat mencapai 
target Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan 
Kementerian Perdagangan, yaitu sebesar Rp12.500/
kg, mengingat dalam kurun beberapa waktu terakhir ini 
harga gula walaupun sudah berangsur turun, tetapi saja 
harganya masih di kisaran Rp16.500–Rp17.800/kg.

Srie Agustina mengatakan sebagai BUMN yang 
mendapatkan penugasan dari pemerintah, sudah 
seharusnya Perum Bulog bisa membantu menstabilkan 
harga konsumen pada HET Rp12.500/kg. Srie juga 
mengharapkan langkah Perum Bulog ini akan diikuti 
oleh para produsen lain yang mendapatkan penugasan 
dari pemerintah dengan mekanisme yang sama ataupun 
mekanisme lainnya demi tercapainya HET yang telah 
ditetapkan.

Bappebti Bahas 
Evaluasi Peran Direktur 
Kepatuhan

Bappebti Beri Motivasi 
Untuk Tingkatkan 
Semangat Kerja dan 
Integritas Pegawai

Bappebti terus melakukan pembinaan, pengawasan 
dan pengaturan mengenai Industri Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK). Selasa, 12 Mei 2020, 
Bappebti mengadakan Zoom Meeting  tentang Evaluasi 
Peran Direktur Kepatuhan dalam Masa Tanggap Covid-19.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti saat memberikan 
arahan dalam rapat virtual tersebut  menekankan agar 
industri PBK terus berkontribusi pada perekonimian 
nasional.  Karena itu kami Kepala Bappebti menghimbau 
kepada Direktur Kepatuhan agar tertib waktu dan tertib 
administrasi dalam menyampaikan laporan harian, bulanan, 
dan tahunan kepada Bappebti

Selain Kepala Bappebti  rapat diisi dengan pemaparan 
dari narasumber yaitu Kepala Biro Pengawasan Pasar 
Berjangka dan Fisik, Widiastuti, Kepala Biro Peraturan 
Perundang-Undangan dan Penindakan, M.Syist, Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Sahudi 
dengan moderator Sekretaris Bappebti, Nusa Eka.

Bappebti menggelar acara Seminar Motivasi Peningkatan 
Integritas Pegawai Bappebti Dalam Rangka Mengemban Amanat 
UU Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat, Rabu (20/5). Seminar dibuka oleh 
Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti, dengan moderator Sekretaris 
Bappebti, Nusa Eka.

Dalam arahannya Kepala Bappebti menyampaikan harapan 
kepada jajarannya bahwa dengan mengikuti seminar  ini dapat 
lebih meningkatkan integritas dan semangat kerja pegawai 
Bappebti di tengah pandemic Covid-19. Acara yang berlangsung 
secara vitrual ini diisi oleh Motivator dari AMRI Knowledge 
Enterpreneur dan Konsultan Manajemen, Ustad Masrukhul Amri, 
yang memberikan pemaparan mengenai Mental Kerja 5-as yakni  
Kerja Keras, Cerdas, Kualitas, Tuntas, Ikhlas.

Seminar diikuti oleh seluruh pegawai Bappebti secara daring dari 
rumah masing-masing sesuai dengan ketentuan WFH.

Kemendag Peduli 
Bantu Alkes Tangani 
Covid-19

Kementerian Perdagangan menyerahkan bantuan alat 
kesehatan dan donasi Kemendag Peduli di Semarang, 
Jawa Tengah, Jumat (8/5). Penyerahan bantuan dilakukan 
oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Suhanto 
dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo.

Dirjen PDN menjelaskan bahwa penyerahan bantuan 
ini ditujukan kepada pasar rakyat dan gudang Sistem 
Resi Gudang (SRG). Selanjutnya bantuan ini akan 
didistribusikan ke 35 pasar rakyat dan 8 gudang SRG 
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
Jawa Tengah.

Untuk gudang SRG bantuan yang disalurkan terdiri dari 
masker kain 16 paket, wastafel 8 unit, sabun cuci tangan 
8 paket, semprotan elektrik 16 unit, obat disinfektan 8 
paket, kacamata pelindung 16 unit, masker anti air 16 
paket, dan sarung tangan lateks 8 paket.
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Tingkatkan 
Pengawasan, 
Bappebti Tindak 114 
Domain Ilegal  

Group (WAG). Sementara perekrutan  
calon peserta dilakukan dengan  sistem 
berjenjang atau skema piramida. 

Investasi dengan skema ini berpotensi 
besar merupakan skema penipuan 
(scam) dan dana yang terkumpul 
umumnya akan dibawa lari oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab. “Untuk 
itu sebelum berinvestasi, masyarakat 
diharapkan selalu melakukan 
pengecekan atas legalitas pialang 
berjangka dan mencermati kewajaran   
keuntungan yang ditawarkan.   
Masyarakat jangan tergiur dengan 
janji keuntungan di luar kewajaran 
serta mempelajari terlebih dahulu  
mengenai mekanisme transaksi, 
untung, dan ruginya. Jadi investasi  
tersebut harus memiliki legalitas yang 
jelas dan memberikan keuntungan 
yang logis,” tambah M. Syist.

yang ditentukan pemerintah. Untuk 
itu Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto kemudian turun langsung 
dalam OPG (Operasi Pasar Gula). 
Dalam OPG di Pasar Anyar Kota 
Tangerang, Sabtu pagi (16/5),  
Mendag mengecek sendiri harga yang 
dijual pedagang dan memerintahkan 
para pedagang untuk mematuhi aturan 
HET gula, seraya menjelaskan bahwa 
pedagang yang masih menjual gula 
di atas HET akan ditindak tegas oleh 
Satgas Pangan. “Saya sengaja minta 
produsen untuk menjual gula langsung 
ke pedagang di pasar rakyat sesuai 
HET Rp12.500/kg. Dalam masa 
pandemi Covid-19 seperti sekarang 
ini, saya meminta seluruh pedagang 
di seluruh Indonesia agar menaati 
aturan pemerintah, dan lebih peduli 
kepada sesama. Bantulah dengan 
menyediakan barang kebutuhan pokok 
rakyat yang sesuai dengan harga 
yang ditetapkan. Jangan ada yang 
ingin mengambil keuntungan sepihak 
dengan menaikkan harga gula secara 
tidak wajar,” kata Mendag Agus.

Dalam operasi pasar ini Kemendag  
menggandeng produsen gula, PT 
Sungai Budi Group, memasok 24 
ton gula kemasan 1 kg setiap harinya 
hingga menjelang hari raya Idul Fitri 
1441 H dan disalurkan ke para 
pedagang pasar rakyat.

Operasi Pasar, Harga 
Gula di Tangerang 
Jadi Stabil 

Sampai pertengah bulan Mei harga 
gula di pasar masih bertengger di 
atas harga eceran tertinggi (HET) 
yang ditetapkan pemerintah, yaitu 
Rp12.500/kg. Di Tangerang, Banten, 
misalnya para pedagang banyak 
yang menjual gula Rp17.000/
kg, yang artinya jauh di atas harga 

Emas Kembali 
Merangkak

Harga emas kembali bergerak 
naik pada Kamis (28/5) pukul 10.05 
WIB, dan berada pada level USD 
1.713,69 per ons troi. Harga ini naik 
0,25 persen dibandingkaan harga 
penutupan perdagangan Rabu (27/5) 
pada USD 1.709,47 per ons troi. 
Seperti dikutip Bloomberg, harga spot 
emas menguat setelah turun dalam 
dua hari perdagangan sebelumnya. 
Demonstrasi Hong Kong yang terjadi 
dalam dua hari terakhir menjadi 
pendukung komoditi safe haven ini.  
“Penurunan harga emas di bawah 
USD 1.715-USD 1.720 pada Selasa 
lalu merupakan penurunan teknis yang 
bisa terus menekan atau membalikkan 
kembali prospek reli yang kuat,” ujar 
Tai Wong, Head of Base and Precious 
Metals Derivatives Trading BMO 
sebagaimana dikutip Reuters.

Selain demo, kenaikan pasar 
saham yang terjadi pada dua hari 
perdagangan pun juga turut menekan 
harga emas. Tetapi kenaikan tensi 
hubungan Amerika Serikat (AS)-Cina 
yang kembali terjadi menjadi penopang 
harga emas. Di pasar saham para 
investor mulai menghindari saham-
saham teknologi. Analis memprediksi 
harga emas berpeluang merangkak 
kembali dan harganya akan mencapai 
rata-rata USD 1.800 per ons troi di 
kuartal keempat tahun 2020 ini.

Bappebti menindak situs-situs yang 
memfasilitasi pembukaan akun ke 
broker luar negeri. Tindakan tegas ini 
dilakukan meskipun para pengelolanya 
berdalih hanya menyediakan informasi 
dan berita seputar perdagangan 
berjangka. “Berdasarkan pengamatan 
Bappebti   terdapat   halaman yang 
mengarahkan  untuk melakukan  
pembukaan akun ke  broker luar 
negeri. Tentunya hal  tersebut dilarang,  
karena melanggar   ketentuan 
peraturan perundang-undangan di 
bidang Perdagangan   Berjangka 
Komoditi,” kata Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan  dan Penindakan 
Bappebti, M. Syist.

M. Syist menambahkan, selain 
penawaran investasi mata uang, 
indeks saham dan komoditi, saat 
ini juga marak penawaran investasi   
dengan berkedok menambang kripto.  
Untuk dapat melakukan aktifitas  
menambang kripto, masyarakat  
ditawarkan untuk bergabung dengan 
menyediakan paket-paket sesuai 
dengan kemampuan masing-masing 
dan mendaftar melalui situs mereka. 
Penawaran selain dilakukan melalui 
situs internet, juga melalui Whatsapp 

Harga Konsentrat 
Mangan dan Ilmenit 
Paling Stabil di 
Tengah Kondisi 
Covid-19

Menjelang akhir Mei 2020 
harga beberapa komoditi produk 
pertambangan mengalami kenaikan. Hal 
ini terjadi dikarenakan kondisi di negara 
utama tujuan ekspor diantaranya Cina 
yang sudah mulai mulih pasca pandemi 
Covid-19. Kondisi ini mempengaruhi 
harga penetapan Harga Patokan Ekspor 
(HPE) produk pertambangan yang 
dikenakan bea keluar (BK) untuk periode 
Juni 2020. Ketentuan ini ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 56 Tahun 2020, tanggal 27 Mei 
2020. 

HPE produk pertambangan periode Juni 
2020 mengalami fluktuasi di antaranya 
konsentrat tembaga, konsentrat 
mangan, konsentrat besi dan konsentrat 
seng mengalami kenaikan dibandingkan 
periode bulan sebelumnya, dikarenakan 
kondisi Cina yang sudah mulai 
pulih pasca pandemi Covid-19. 
Sementara  untuk konsentrat timbal, 
konsentrat ilmenite, konsentrat rutil dan 
bauksit masih mengalami penurunan 
dikarenakan permintaan terhadap 
produk tersebut belum sepenuhnya 
normal.

Dibandingkan periode sebelumnya, 
produk pertambangan yang mengalami 
kenaikan harga rata-rata pada periode 
bulan Juni 2020 adalah konsentrat 
tembaga (Cu ≥ 15%) dengan harga 
rata-rata USD 2.380,49/WE atau 
naik sebesar 5,30%, konsentrat besi 
(hematit, magnetit) (Fe ≥ 62% dan ≤ 
1% TiO2) dengan harga rata-rata USD 

72,13/WE atau naik sebesar 1,85%, 
konsentrat besi laterit (gutit, hematit, 
magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50% 
dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10%) dengan 
harga ratarata USD 36,86/WE atau 
naik sebesar 1,85%, konsentrat mangan 
(Mn ≥ 49%) dengan harga ratarata USD 
248,64/WE atau naik sebesar 20,95%, 
konsentrat seng (Zn ≥ 51%) dengan 
harga rata-rata USD 460,78/WE atau 
naik sebesar 3,65%, dan konsentrat 
pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe 
≥ 56%) dengan harga rata-rata USD 
43,07/WE atau naik sebesar 1,85%.

Sedangkan produk yang mengalami 
penurunan dibandingkan HPE periode 
sebelumnya adalah konsentrat timbal 
(Pb ≥ 56%) dengan harga rata-rata USD 
664,40/WE atau turun sebesar 3,10%, 
konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45%) dengan 
harga rata-rata USD 265,04/WE atau 
turun sebesar 5,32%, konsentrat rutil 
(TiO2 ≥ 90%) dengan harga rata-rata 
USD 939,48/WE atau turun sebesar 
3,29% dan Bauksit yang telah dilakukan 
pencucian (washed bauxite) (Al2O3 
≥ 42%) dengan harga rata-rata USD 
19,60/WE atau turun sebesar 2,05%. 
Sementara itu, pellet konsentrat pasir 
besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54) 
dengan harga rata-rata USD 117,98/
WE tidak mengalami perubahan.
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Terhantam Covid-19, 
Mendag Minta 
Pasar Rakyat Tetap 
Beroperasi

Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto dalam rapat kerja dengan 
Pimpinan Komisi VI DPR RI secara 
virtual, Sabtu (2/5), mengungkapkan 
bahwa pendemi Covid-19 
menghantam ekonomi masyarakat 
termasuk mereka yang bergerak di 
pasar tradisional. Berdasarkan laporan 
sementara bahwa dari 285 Kabupaten/
Kota bahwa terjadi penurunan jumlah 
pedagang di pasar rakyat rata-rata 
sebesar 29 persen. Penurunan juga 
terjadi pada omset pedagang sebesar 
rata-rata 39 persen sebagai imbas dari 
sepinya pembeli selama Covid-19 di 
Indonesia. Nasib serupa juga dirasakan 
pelaku usaha ritel yang omsetnya turun 
90 persen dan penurunan pasokan 
barang sebesar 50 persen sehingga 
dampak lebih luasnya lagi adalah para 
pedagang akan mengalami penurunan 
kemampuan dalam menyelesaikan 
berbagai kewajibannya, seperti 
pembayaran pajak, sewa, listrik dan 
gas, cicilan pinjaman, maupun gaji 
pegawai. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik 
(BPS) tahun 2019 jumlah Pasar Rakyat 
di Indonesia tercatat 15.657 unit 
dengan jumlah pedagang sebanyak 
2.818.260. Dampak penyebaran 
virus corona itu sangat berpengaruh 
kuat pada ekonomi masyarakat, baik 
daya beli masyarakat yang menurun 
maupun para pedagang pasar 
rakyat dan ritel yang juga melemah 
transaksi penjualannya. Bukan saja 
omzet pedagang yang menurun, 

tapi lebih jauh hal ini juga berimbas 
pada terancamnya nasib pedagang 
yang berhenti akan berjualan untuk 
sementara waktu dan sulitnya petani, 
nelayan dan peternak juga industri 
kecil untuk menyalurkan barang hasil 
dagangannya. Sebab, wabah pandemi 
Covid-19 membuat jumlah pembeli 
yang datang ke pasar menurun cukup 
drastis bahkan pasar rakyat ada yang 
tutup. 

Pada kesempatan ini Menteri Agus 
Suparmanto menegaskan kembali 
kepada Ketua Asosiasi Pemerintah 
Kota seluruh Indonesia dan Ketua 
Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia 
agar masing-masing pemerintah 
propinsi, kabupaten, kota serta desa 
tetap mengijinkan pasar rakyat buka 
dan berjualan dengan mematuhi 
protokol keselamatan yang ditetapkan 
pemerintah dalam antisipasi 
penyebaran Covid-19, dengan tujuan 
utama memenuhi ketersediaan barang 
pokok dan penting bagi masyarakat 
dengan harga yang stabil. 

Dikatakan, Kemendag mendorong 
pemerintah propinsi/kota untuk 
dapat melakukan inovasi di masa 
pandemi ini dalam operasional 
Pasar Rakyat, seperti mengatur jam 
buka dan jumlah pedagang secara 
bergiliran, menggunakan sistem pesan 
antar barang melalui media sosial, 
seperti WhatsApp, Facebook, IG, 

sebagaimana telah dilakukan pengelola 
pasar di DKI Jakarta, Purbalingga, 
Palembang, Pontianak, Balikpapan, 
Denpasar. 

Ketua Komisi VI DPR RI mengapresiasi 
dan mendukung langkah Kemendag 
agar pasar rakyat tetap beroperasi saat 
pendemi Covid-19. “Jika pasar rakyat 
yang mempunyai lahan kecil atau 
lembab pasarnya, maka Pemda atau 
pengelola pasar bisa mengalihkan 
pasar tersebut ke lahan terbuka dan 
bersih seperti tempat parkir atau jalan 
raya untuk dijadikan pasar rakyat 
sementara sehingga pedagang dapat 
bertransaksi namun tidak terjadi 
kerumunan dan tetap menerapkan 
protokol kesehatan Covid-19”, ujar 
Ketua Komisi VI Faisol.

bahkan ada yang dijual lintas provinsi 
di wilayah Indonesia seperti ke Maluku 
dan Kalimantan. 

“Hasil pengawasan barang beredar 
Ditjen PKTN Kemendag ditemukan 
penjualan gula dari distributor satu 
ke distributor kedua gula hingga 
distributor ke D-3 dan D-4 bahkan 
dijual lintas Provinsi dengan harga 
yang sudah mencapai Rp 13.000/kg. 
Penjualan ini masih harus melewati 
mata rantai agen dan pengecer 
sebelum sampai kepada konsumen 
akhir sehingga harga eceran tertinggi 
(HET) Rp12.500/kg di tingkat 
konsumen sulit tercapai. Kemendag 
akan menyelidiki lebih lanjut temuan 
ini sebelum dijatuhkan sanksi 
pencabutan izin usaha dan dibawa 
ke ranah hukum untuk diberi sanksi,” 
tegas Mendag Agus dalam konferensi 
pers di Malang Jawa Timur (20/5). 

Mendag Agus menyatakan modus 
kejahatan para pelaku ini menyebabkan 
rantai distribusi gula terlalu panjang, 
bisa 4 atau 5 distributor sebelum 
gula sampai ke pengecer. Akibatnya 
berbagai upaya Pemerintah untuk 
menambah pasokan gula untuk 
menekan tingginya harga gula menjadi 
kurang efektif. Selama ini Kemendag 
telah melakukan berbagai upaya dan 
terobosan kebijakan untuk mengatasi 
tingginya harga dan kelangkaan 
stok gula di pasaran terutama dalam 
menghadapi kebutuhan puasa 
Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. 
Tujuannya untuk menjaga ketersediaan 

gula dan stabilitas harga di seluruh 
penjuru Tanah Air.

Saat ini harga rata-rata nasional 
juga masih bertengger di atas HET 
yakni Rp16.500. Jauh di atas HET 
Rp12.500/kg. Di Malang dan Jawa 
Timur harga sudah turun Rp15.000/
kg meski belum kembali normal. “Hasil 
temuan Ditjen PKTN Kemendag ini 
direncanakan akan dijual melalui 
Operasi Pasar Gula Pasir ke ritel 
modern dan pasar rakyat sehingga 
kami harapkan harga gula bisa segera 
turun dan normal kembali,” imbuh 
Mendag Agus. 

Kemendag tidak akan mengendorkan 
pengawasan dan akan menindak tegas 
distributor yang tidak terdaftar dan 
masih melakukan tindakan-tindakan 
yang melanggar aturan. “Kami tak 
segan akan mencabut izin usaha 
dan membawa kasus ini ke ranah 
hukum,” tegas Mendag Agus. Mendag 
juga menyesalkan tindakan pelaku 
usaha yang masih mempertontonkan 
keinginan mengeruk keuntungan 
yang besar di tengah keprihatinan 
dan kesusahan rakyat menghadapi 
Covid-19. 

Mendag Ancam 
Cabut Izin Usaha 
Distributor Gula 
yang Nakal

Kementerian Perdagangan melalui 
Direktorat Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen 
PKTN) akhirnya membongkar 
permainan kotor distributor gula yang 
menyebabkan tingginya harga gula 
pasir di pasaran yang bahkan hingga 
kini harga gula masih sulit turun 
ke Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Rp12.500/kg. Diketahui distributor ini 
sengaja menjual harga gula di atas HET 
kepada distributor-distributor lainnya 
hingga mencapai 4-5 jalur distribusi 
sebelum gula dijual ke pengecer. 

Akibatnya harga gula di tingkat 
konsumen sempat melambung 
hingga Rp18.000/kg dan mencapai 
puncaknya Rp22.000/kg seperti yang 
tejadi di Manokwari, Papua atau seperti 
di Malang, Jawa Timur, yang mencapai 
Rp16.000/kg. Menteri Perdagangan 
Agus Suparmanto dan Dirjen PKTN 
Veri Anggrijono mendatangi lokasi 
penggerebekan gula milik distributor 
PT. PAP yang berada di gudang 
produsen PT. Kebon Agung di Jl. 
Kebon Agung, Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, Rabu (20/5). 

Dari penggerebekan yang dilakukan 
sebanyak 300 ton gula konsumsi 
milik distributor pertama ini berhasil 
diamankan. Jumlah ini hanya sebagian 
kecil yang bisa diselamatkan, karena 
diduga distributor gula ini telah menjual 
ribuan ton gula ke distributor lainnya 
hingga beberapa lapis distributor 
dengan harga Rp13.000/kg, jauh 
di atas harga acuan konsumen dan 
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M inister of Trade Agus Suparmanto appreciated the 
performance of national exporters who continued 

to spur their exports despite at the difficult times of the 
Covid-19 pandemic. The positive performance was 
shown by two Indonesian companies PT Saribhakti 
Bumi Agri and PT Monde Mahkota Biscuits who 
recorded export transactions worth USD 75 thousand 
to the United Arab Emirates (UAE).

“The Covid-19 pandemic did not rule out opportunities 
for exports of Indonesian products to the UAE. 
Some exporters from the country have captured this 
opportunity,” said Trade Minister Agus Suparmanto. PT 
Saribhakti Bumi Agri succeeds supplying three tons 
of fresh fruits and vegetables, such as guava, crystal 
guava, dragon fruit, yellow lemon, watermelon, Murasaki 
yam, and Cilembu yam, to the UAE. The importer is Elite 
Agro LLC, an Abu Dhabi-based company appointed by 
the UAE government to import food from Indonesia via 
special flight routes. Meanwhile, PT Monde Mahkota 
Biscuits also managed to supply 5,000 Wafer Nissin 
biscuits with a total volume of 24.5 tons to Elite Agro 
LLC. The total export value of the two companies 
reached USD 75 thousand.

Indonesia exports fruit 
and vegetable to the UAE

CoFTRA Improves Digital-
Physical Gold Market 

S everal improvements including policy easing should 
perpetually be taken out by the Commodity Futures 

Trading Regulatory Agency (CoFTRA-Bappebti), to 
provide an impetus implementation of the digital-
physical gold market. One of the stimulations is to hold 
a Digital Gold Physical Market Literacy through Online 
Media conducted by the Bappebti in, Jakarta, Monday 
(5/18).

The project was conducted on the Expert Staff of the 
Ministry of Trade, Sutriono Edi, and also presented the 
Head of Legislation and Enforcement Bureau, M.Syist; 
Head of the Futures and Physical Market Supervisory 
Bureau Widiastuti; and Head of Market Development 
and Development Bureau, Sahudi as the speakers.  “As 
long as the world economy is under heavy pressure, 

Indonesia’s economy can grow positively. This shows that 
we must remain optimistic and work hard in sustaining 
economic growth through the commodity futures trading 
sector (PBK),” said Head of  Bappebti Tjahya Widayanti in 
front of about 200 participators.

Based on data from the Central Statistics Agency, Indonesia’s 
economic growth in the first quarter of 2020 amounted to 
2.97 per cent. Meantime, Bappebti performance data shows 
that total transactions for the January-March 2020 period 
grew by 40.58 per cent compared to the same period the 
previous year.

G20 Supports World Trade 
and Investment 

T he Ministers of Trade of the G20 member countries 
held the Second Extraordinary Virtual Meeting on 

the Covid-19 Global Pandemic on May 14, 2020. The 
Minister of Trade, Agus Suparmanto, explained that this 
meeting was to harmonize the collective actions of G20 
members to overcome the impact of the coronavirus 
pandemic (Covid-19), both in the short and long term.  
The meeting produced action plans in the field of trade 
regulations, trade facilitation, transparency, operation 
of logistics networks, support to small and medium 
enterprises.

Furthermore, in short-term actions to ensure trade 
policy responses regarding epidemics that are the top 
priority, G20 members are committed to ensuring that 
those most affected by the Covid-19 pandemic receive 
helping hand while preventing disruption to global supply 
chains and maintaining policy consistency with rules 
at the WTO. For long-term action, Agus Suparmanto 
highlighted the G20’s strong commitment to reforming 
the WTO and enhancing its function of supporting the 
role of the multilateral trade system in promoting stability 
and predictability of international trade flows.

G20 ministers will continue to closely monitor the situation, 
assess the impact of the pandemic on trade, and will hold 
a ministerial meeting again if necessary. Agus Suparmanto 
said that G20 Trade Ministers need to continue to maintain 
momentum and translate the G20 leaders’ instructions into 
concrete actions to counter the Covid-19 pandemic and its 
impacts, both in terms of health and the economy. “Indonesia 
is actively taking steps to counter Covid-19. In the field of 
trade, several export-import relaxations, elimination of non-
tariff barriers and improvement in logistics efficiency have 
been and will continue to be carried out to maintain the 
smooth flow of international trade,” he said.

“This proves that the Ministry of Trade continues to look for 
export market opportunities amid difficult conditions like 
now. Covid-19 pandemic certainly needs to be dealt with by 
strengthening the nutrition and immunity of human. Fruits and 
vegetables are one that can improve nutrition and immune. 
That why the demand for fruits and vegetables as well as 
processed foods from Indonesia is great in the world market, 
especially the UAE,” said Trade Minister Agus Suparmanto.

Earlier, the UAE Government sent a special flight unit of 
Etihad Airways with a 40-ton cargo capacity to Jakarta. 
The aircraft used to import food from Indonesia, after 
previously being used to send UAE medical equipment for 
handling Covid-19 in Indonesia. Plt. The Director-General of 
National Export Development, Kasan, added, the Ministry of 
Trade responded well to the potential export of Indonesian 
products to the UAE. 

“The Ministry of Trade will continue to encourage exporters 
in the country to be keen to capture market opportunities 
and take advantage of cooperation with the Indonesia Trade 
Promotion Center (ITPC) in an accredited country,” he said.

The Ministry of Trade tries to improve the competitiveness 
of Indonesian products by taking a G to G approach to the 
UAE government. This approach aims to reduce the burden 
of import duties on Indonesian export products.
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P emerintah terus merumuskan faktor utama 
keberhasilan (key success factor) demi 

meningkatkan manfaat Sistem Resi Gudang atau SRG.

Hasil kajian Bank Indonesia (2017) menunjukkan bahwa 
faktor kunci sukses pemanfaatan SRG, antara lain 
ditentukan oleh kemampuan petani dan kelompok tani 
memenuhi syarat kualitas dan kapasitas komoditi yang 
akan disimpan dalam gudang. Tak cukup cuma di situ, 
kemampuan manajerial dan entrepreneurship pengelola 
gudang juga menentukan agar mampu bersaing dengan 
pedagang pengumpul. 

Selain itu, dukungan Pemda tak kalah penting termasuk 
koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat 
daerah maupun pusat, serta dukungan sistem informasi 
resi gudang. Semua itu menjadi acuan penting dalam 
rangka penerapan SRG dengan skala yang lebih luas. 
Bagaimana strategi agar SRG bisa lebih lincah di 
tengah zaman yang terus berubah? 

Untuk menjawab hal ini tim majalah Bappebti 
mewawancarai pakar ekonomi pertanian Prof. Dr. Ir. 
Bustanul Arifin, M. Sc yang juga Guru Besar Tetap 
Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas 
Lampung. Berikut petikannya:

Sudah 
Saatnya SRG 
Naik Kelas

Buletin Bappebti: Pangan khususnya beras 
merupakan komoditi strategis. Bagi Indonesia apa 
saja nilai strategisnya itu?

Bustanul Arifin: Beras tentu masih menjadi pangan 
strategis, karena masih menjadi pangan pokok. 
Secara konsumsi jangan-jangan masih di atas 90 
persen. Memang secara direct consumption sudah 
mulai berkurang jumlahnya sejak 1990-an. Jika 
ditambah dengan biji-bijian dan tepung angkanya 
masih 103 kg per kapita. Masih cukup besar dan 
masih jauh di atas Malaysia yang 70 kg perkapita.

Indonesia memang menghadapi dilema karena 
alternatif pengganti beras belum banyak yang siap. 
Memang banyak pilihan, tapi tidak mampu secara 
ekonomis mensubstitusi beras dengan baik. Yang 
sudah siap justru gandum yang bukan kita produksi 
sendiri. Gandum itu level konsumsinya sudah di 
atas 20 kg per kapita atau nomor 2 terbesar setelah 
beras.

Buletin Bappebti: Apa pengaruh atau dampaknya 
jika kita abai dalam menangani komoditi pangan 
terhadap kehidupan masyarakat kita?

Bustanul Arifin: Secara politis pengaruh beras itu 
sudah hampir pasti, karena kita belum sangat serius 
memperjuangkan pangan lokal. Tidak seriusnya 
karena dibiarkan apa adanya, tidak diolah, tidak 
diindustrikan.

Dari sisi produksi masih strategis karena diproduksi 
oleh petani kecil dengan jumlah yang besar. Beras 
sebagai salah satu pertanian strategis dan masih 
bergantung secara culture maupun secara way of 
life. Pertanian strategis karena produksinya besar, 
banyak petani yang tergantung dan petani yang 
terlibat. Agak sulit untuk tidak dikatakan strategis.

Beras juga berfungsi politis karena konsumsi dan 
produksi. Sejarah ketergantungan kita terhadap 
beras sulit dilupakan. Harga beras menjadi 
barometer dan penentu garis kemiskinan. Kalau 
harga naik, garis kemiskinan naik, dan orang yang 
masuk dalam kelompok miskin juga menjadi besar. 
Jadi pemerintah tak bisa main-main dengan beras.

Buletin Bappebti: Bagaimana pendapat Anda 
tentang program SRG (Sistem Resi Gudang) 
yang dijalankan oleh Bappebti Kementerian 
Perdagangan?

Bustanul Arifin: Agak sulit jika SRG masih 
bergantung pada beras. Sebab harganya sudah 
terlalu tinggi. SRG itu akan efektif jika orang 
masukkan komoditi di gudang berfungsi sebagai 
hedging pada saat harga rendah. Di musim panen 
bulan April-Mei ini ternyata dari 82 kota hanya lima 
yang harga berasnya di bawah harga pembelian 
pemerintah (HPP). Yang lain lebih 70 persen di atas 
HPP.

Bagaimana mungkin menyuruh petani menyimpan 
berasnya di gudang SRG jika harga gabah dan 
beras di luar sudah demikian tinggi. Dengan begitu 
petani sulit melakukan tunda jual.

Jadi, kendala utama memajukan SRG hari ini menjadi 
demikian kompleks karena harga di tingkat petani 
sudah tinggi sehingga petani mudah melepaskan 
berasnya kepada pembeli apakah itu tengkulak 
dengan sistem kontrak informal yang mereka 
lakukan. Mohon dimaklumi dalam kondisi harga 
tinggi, SRG memang menjadi sulit untuk efektif. 
Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya 
gudang yang memenuhi syarat, itu sudah pasti, 
tetapi secara hakikat tidak ada insentif bagi orang 
untuk menahan beras untuk disimpan di gudang. 

Buletin Bappebti: Bagaimana di sisi hilir jika petani 
menahan berasnya melalui SRG apakah harga 
bisa lebih tinggi dari harga eceran?

Bustanul Arifin: Bisa iya, bisa tidak. Sepertinya 
tidak ke sana karena ini dua hal yang berbeda. 
Kalau pun ada, menjadi barang dengan marjin di 
gudang sebetulnya itu bukan esensi dari SRG yang 
sebenarnya. SRG yang sebenarnya menjadi sarana 
lindung nilai untuk mengurangi kejatuhan harga. 

Tetapi kalau mau digeser ke persoalan hilir yang 
melindungi konsumen bisa saja, tapi bukan esensi 
yang sebenarnya.

Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M. Sc  
Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Lampung

F
o

to
: 

B
a

g
ia

n
 K

IP

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 7 BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 72 4 2 5

W A W A N C A R A



Buletin Bappebti: Tadi disebutkan pasar 
berjangka, apakah beras cukup strategis menjadi 
produk pasar berjangka?

Bustanul Arifin: Saya kira beras tidak menarik 
untuk masuk pasar berjangka, tapi kalau kopi 
atau sawit masih bisa.  Konteksnya begini, dalam 
pengembangan SRG komoditi apa pun faktor dasar 
dari masing-masing komoditi juga harus dikuasai 
betul. Tidak bisa dipukul rata. Karakter beras beda 
dengan karakter sawit. Teh beda dengan karakter 
kopi. Maka keahlian khusus dalam pergerakan 
masing-masing komoditi harus dikuasai oleh 
pengelola gudang SRG. Pengawasan pasarnya 
berbeda dengan pengawasan pasar biasa. 

Trisula atau trikunci dari pasar berjangka komoditi 
adalah integrasi dari pasar lelang, resi gudang dan 
bursa berjangka. Mana yang duluan, kadang bisa 
saja saling menyalip. Tapi biasanya karena pasar 
berjangka sedikit lebih advance dalam penggunaan 
teknologi, analisis pasar biasanya pasar lelang 
dan resi gudang jalan dulu setelah itu baru bursa 
berjangka.

Misalnya sawit, sekarang sedang mengalami 
lonjakan besar. Sekarang lah saatnya kalau mau 
mengadakan resi gudang atau pasar berjangka 
untuk sawit. Sebab demand dalam negeri juga 
naik karena kewajiban B30 (biodiesel 30%) juga 
naik. Jadi dari situ kita mampu bikin price discovery 
sendiri untuk pasar domestic. 

Di situlah yang bisa kita manfaatkan. Bappebti 
kalau jeli bisa melobi BPDPKS (Badan Pengelola 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Sebab di sana 
baru saja disetujui pembiayaan sebesar Rp2 triliun 
untuk penanaman sawit yang autobiofuel. Itu bisa 
digunakan untuk kerja sama yang sangat strategis.

Memang pengelolaan Bappebti harus beda dengan 
badan lain dia harus banyak sowan ke lembaga lain. 
Ya lobi BI, lobi OJK, lobi BPDPKS. Sebab yang 
namanya pasar pasti aktif toh? Bappebti harus 
sadar mereka masuk pada pasar yang amat sangat 
dinamis.

Buletin Bappebti: Bagaimana hubungan 
optimal yang harus dibangun antara Kemendag, 
Kementan, Bulog, swasta importir beras, agar 
ketahanan pangan kita benar-benar kokoh?

Bustanul Arifin: Kalau di Jakarta menurut saya 
sudah saling tahu. Yang perlu kerja keras itu adalah 
di provinsi dan kabupaten/kota dinas terkait perlu 
bersinergi dengan Bulog dan Bank Indonesia di 
daerah.

Sudah saatnya menumbuhkan spot-spot gudang 
SRG di 121 wilayah yang tumbuh pesat. Ada 
gudang yang bagus dan lancar, ada yang aktif 
tapi jalannya lelet. Menurut saya tidak usahlah 121 
gudang SRG, separuhnya saja itu bergerak lebih dari 
cukup. Masalahnya, itu tadi kalau tujuan SRG untuk 
membantu petani maka sulit dilakukan kalau hanya 
untuk petani padi, karena harganya sangat dinamis 
dan barang cepat hilang. Cobalah mulai lagi dengan 
holtikultura. Karena risikonya besar Bappebti harus 
investasi mesin pendingin. Kemudian kalau mau 
membantu di tingkat hulu, mesin pengering itu tidak 
lebih baik dari pada pengering alami matahari.

Buletin Bappebti: Saat ini ada 121 gudang SRG 
di Indonesia, sebagian besar untuk komoditi 
pangan khususnya beras. Apakah keberadaan 
SRG bisa mendukung ketahanan pangan 
nasional? 

Bustanul Arifin: Pada konteks hulu di sisi petani: 
Tidak. Mungkin pada sisi hilir tadi ada harapan. Sisi 
hilir itu di konsumen, konteksnya untuk menahan 
lonjakan harga yang berlebihan.

Tapi kan ini sudah beda dari tujuan SRG yang 
sebenarnya. Kita belum bisa melihat hari ini. Hal 
itu akan terlihat ketika suplai nasional sudah mulai 
berkurang sehingga terjadi lonjakan harga yang 
cukup signifikan. Sejak tahun 2018 sampai hari 
ini HET beras sebetulnya tidak jauh berbeda dari 
Rp11.800 maksimal Rp12 ribu, itu belum ada 
lonjakan. Harga masih stabil.

Saya menduga ada lonjakan harga itu pada awal 
Oktober ketika suplai di pasar oleh pemerintah 
atau Bulog mulai berkurang. Nah, di sinilah gudang 
mampu berfungsi untuk stabilisasi harga. Jadi 
peran ketahanan pangannya lebih banyak kepada 
stabilisasi harga. Ketahanan pangan itu ada 4 
dimensi: Ketersediaan, akses, dimensi utilisasi dan 
stabilisasi. Dimensi ketersediaan itu tidak langsung.

Buletin Bappebti: Bagaimana strateginya supaya 
SRG ini bisa berperan lebih besar, mengingat 
manfaatnya sangat besar bagi petani dan juga 
ketersediaan pangan kita?

Bustanul Arifin: Menurut saya untuk komoditi 
beras itu sudah mentok. Bappebti harus berani 
mencari alternatif komoditi lain untuk di-SRG-kan. 
Komoditas tersebut harus besar volatilitas dan 
fluktuasi harganya. Misalnya, holtikultura. Yang 
penting pengelola gudang SRG harus paham 
terhadap karakter setiap komoditi yang disimpan 
di gudang. Tempo hari kopi sempat tertolong oleh 
SRG. Selain kopi, kakao, mungkin juga sawit. 

Tantangan besar bila SRG mau masuk adalah 
holtikultura. Cabe merah, cabe rawit sekarang 
memang sedang anjlok. Bawang merah juga anjlok. 
Persoalannya tidak semua gudang SRG memiliki 
sistem pendingin yang mampu mempertahankan 
kesegaran atau mutu komoditas holtikultura ini. 

Buletin Bappebti: Apa yang sebaiknya harus 
dilakukan oleh Bappebti untuk membangun SRG 
yang optimal dan bisa menjadi tulang punggung 
kesejahteraan petani dan mencukupkan stok 
pangan nasional?

Bustanul Arifin: Pertama, Bappebti harus mampu 
meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelola 
SRG, sehingga membuat para petani atau 
pedagang melirik manfaat SRG sebagai lembaga 
tunda jual yang menguntungkan.

Kedua, Bappebti harus fokus pada manfaat dari 
warkat resi itu sendiri sebagai salah satu alternatif 
financing. Dari situ tentu saja perlu upaya lebih 
khusus lagi yakni mensinergikan SRG dengan pasar 
lelang bahkan yang mengarah pada pasar berjangka 
komoditi.

Sistem pembiayaan atau bantuan permodalan 
dengan skema itu bisa menjadi magnet untuk 
menarik pedagang atau petani pedagang. Ini bisa 
menjadi alternatif yang membedakan dengan kredit 
usaha rakyat (KUR) atau bantuan permodalan 
lainnya.

Ini sesuai dengan logika ekonomi bahwa mereka 
mendapat pinjaman bank setelah memanfaatkan 
resi atau warkat yang ada dalam SRG. Kalau itu 
alternatif yang dipilih, maka Bappebti harus sowan 
atau melobi sektor perbankan pemerintah maupun 
swasta. Sistem ini lebih secure karena barangnya 
ada, tebusannya juga dengan transaksi yang ada. 

Tentu saja hal ini tak bisa dikerjakan sendiri oleh 
Bappebti. Ini lobi tingkat tinggi setingkat menteri, 
level menko sampai ke BI dan OJK. Bappebti belum 
beranjak ke sana, itu yang harus didorong.

Sudah saatnya SRG naik kelas, bukan cuma 
berurusan dengan hal-hal kecil. SRG harus menjelma 
menjadi yang sekarang sedang berkembang: 
Value chain financing atau pembiayaan rantai 
nilai. Pembiayaannya bukan sekadar ke petani, 
tapi mereka yang berperan dalam rantai nilai suatu 
komoditi mampu dibiayai dari resi atau hak warkat 
SRG. Dengan begitu value chain pertanian akan 
menjadi lebih terintegrasi dan berkembang antar 
sub-sektor dari hulu sampai ke hilir.

“Saatnya SRG naik kelas 
menjelma menjadi Value 

chain financing atau 
pembiayaan rantai nilai.”  

—Bustanul arifin
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I ndonesia dikenal negara penghasil minyak sawit (CPO) 
terbesar di dunia. Produksi minyak sawit tahun 2019 

mencapai 51,7 juta ton. Minyak kelapa sawit diperoleh 
dari tandan buah segar (TBS) dari pohon palem (Elaeis 
Guineensis) yang dibudidayakan di perkebunan pada 
hampir setiap pulau besar  yang ada di Indonesia.

Di pasar dunia, Indonesia dan Malaysia secara 
bersama-sama menjadi produsen dan eksportir minyak 
kelapa sawit terbesar. Ekspornya menyebar ke berbagai 
penjuru dunia. Di pasar internasional sendiri terdapat 4 
jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dan 
diperdagangkan, yakni minyak kedelai (soybean oil), 
minyak sawit (CPO), minyak rapeseed (canola) dan 
minyak bunga matahari/sunflower oil.

Amerika Serikat merupakan produsen minyak kedelai 
terbesar di dunia. Produksinya mencapai 12,44 juta ton 
pada tahun 2018. Tak heran AS menjadi raja minyak 
kedelai dan menguasai pasar minyak nabati dunia. 
Posisi ini diikuti oleh minyak nabati Eropa yakni minyak 
rapeseed dan minyak bunga matahari. Posisi dominasi 
minyak kedelai oleh Amerika ini masih berlangsung 
sampai tahun 2006.  Namun sejak tahun 2006, minyak 
sawit membawa perubahan dalam pasar minyak nabati 
dunia karena produksinya menggeser minyak kedelai. 
Tahun 2016, pangsa minyak sawit dalam pasar minyak 
nabati (utama) dunia mencapai 40 persen, meninggalkan 
minyak kedelai yang pangsanya menurun menjadi hanya 
33 persen. Kini konsumsi minyak nabati dunia didominasi 
minyak sawit dan produsen minyak sawit terbesar dunia 
adalah Indonesia dengan pangsa 54 persen. Ini adalah 
suatu revolusi minyak nabati dunia, yang oleh Byerlee 
(2017) dari Stanford University menyebutnya sebagai 
revolusi minyak nabati tropis.

B agi sebagian besar masyarakat, kopi adalah jenis 
minuman yang penting. Bukan hanya karena 

kenikmatan bagi peminum kopi, namun juga nilai 
ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi 
dan mengekspor biji kopi, termasuk Indonesia yang 
menempati urutan keempat sebagai produsen kopi 
terbaik dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.

Kopi yang diperdagangkan di dunia biasanya adalah 
kombinasi dari biji yang dipanggang dari dua varietas 
pohon kopi: arabika dan robusta dari famili Rubiaceae. 
Selain dua varian kopi, arabika dan robusta, Indonesia 
juga punya kekhasan produk kopi berdasarkan 
daerahnya. 

Dunia Internasional telah mengenal kopi terbaik dari 
Indonesia antara lain kopi Jawa, kopi Toraja, kopi Gayo, 
kopi Sidikalang, kopi Lintong, kopi Wamena, dan kopi 
Luwak. Di antara berbagai kopi terbaik khas Indonesia 
itu, proses biji kopi Luwak adalah yang paling unik 
lantaran diproses ‘alamiah’ melewati fermentasi dari 
perut Luwak atau sejenis Musang. 

Musang Luwak adalah hewan liar yang senang mencari 
buah-buahan bermutu cukup baik di hutan ataupun 
kebun milik petani, termasuk di antaranya adalah buah 
kopi. Musang luwak ini dengan indera penciumannya 
yang sangat peka begitu pandai untuk memilih buah 
kopi mana yang paling bagus dan telah masak, sehingga 
menghasilkan buah kopi pilihan berkualitas tinggi.

Dengan adanya produk kopi luwak yang rasanya banyak 
diminati penggemarnya, para petani kini menangkar 
hewan-hewan luwak dengan kandang yang cukup baik, 
terjaga perawatannya dengan kasih sayang, dan tidak 
memaksakan asupan makanannya hanya dengan buah 
kopi. 

Berbeda dengan kopi luwak liar, kopi luwak hasil 
penangkaran punya berbagai kelebihan, yaitu:

1. Lebih terjamin keasliannya karena biji kopi dihasilkan 
dari satu tempat kandang luwak itu sendiri, tidak tercampur 
dengan biji kopi yang jatuh dari pohon kopi di kebun.

2. Lebih higienis karena proses biji kopinya benar-benar 
terpantau di satu tempat yang dilokasikan, sehingga tidak 
diragukan lagi bahwa biji kopi luwak  ini benar-benar dari 
hewan luwak yang tidak tercampur dengan dzat-dzat 
selain kopi seperti bahan penyemprot rumput, asam air 
hujan, bau tanah, dan lainnya.

Selama ini kopi luwak diketahui sebagai kopi termahal di 
dunia. Tetapi di pasar Indonesia sendiri, harga kopi luwak 
begitu beragam dan memiliki rentang yang jauh. 

“Kendalanya memang tidak ada sertifikasi resmi untuk 
kopi luwak dari pemerintah. Jadi orang sembarangan bisa 
mengklaim itu kopi luwak,” kata pengajar di Indonesia 
Coffee Academy, Aris Kadarisman.

Untuk mengetahui apakah kopi yang diklaim sebagai 
kopi luwak tersebut asli dapat diketahui dari rasa kopi itu 
sendiri. Kandungan kafein di kopi luwak itu lebih rendah. 
Jadi kalau minum kopi luwak tidak akan deg-degan karena 
sebelumnya sudah mengalami proses fermentasi di perut 
luwak. 

Khusus kopi luwak arabica juga memiliki karakteristik rasa 
yang lebih fruity, sedangkan kopi luwak robusta cenderung 
memiliki rasa mint. 

“Kalau kita minum, kopi luwak lebih lembut. Tetapi kalau 
dari penampakannya memang sulit untuk dibedakan,” kata 
Aris. 

Lantas berapa harga kopi luwak asli yang wajar di pasaran? 
Kisaran harganya memang lebih tinggi daripada kopi biasa. 
Untuk ukuran cangkir (sudah jadi minuman kopi), kisaran 
harganya dimulai Rp 100.000 sampai Rp 300.000. 

Untuk harga bubuk atau biji per kilogram, kopi luwak 
dihargai Rp1,2 juta hingga Rp2,05 juta. Bahkan, di pasar 
ekspor, biji kopi luwak asal Indonesia pada 2014 pernah 
mencapai rekor dijual mencapai 200 dolar AS atau sekitar 
Rp 2,4 juta per kilogram.

Meningkatnya produksi CPO menjadi pesaing serius 
bagi perdagangan minyak kedelai, karena hampir 
seluruh fungsi minyak kedelai bisa tergantikan 
dengan CPO. Sementara itu permintaan terhadap 
CPO terus meningkat karena harganya relatif paling 
murah dibandingkan minyak nabati lainnya. Untuk 
mengganjal laju konsumsi CPO, Amerika Serikat 
kemudian menggunakan isu kesehatan dalam perang 
dagang minyak nabati dunia, sementara Uni Eropa 
menghembuskan isu lingkungan dengan beragam 
variabelnya. Isu ini terus berkembang sampai hari ini.

Tekanan-tekanan terhadap CPO Indonesia di pasar 
internasional harus disikapi dengan cermat, jika tidak 
ingin posisi CPO sebagai pemasok minyak nabati 
dunia tergeser. Amerika sendiri terus mengembangkan 
teknologi produksi kedelainya, sehingga bukan tidak 
mungkin jika sekali waktu, yang diprediksi sekitar 
tahun 2027, minyak kedelai akan mendominasi lagi 
pasar minyak nabati dunia. Indonesia sendiri juga 
harus mengembangkan teknologi produksi sawit 
dan pengembangan pemanfaatan CPO, diantaranya 
meningkatkan konsumsi CPO untuk BBM di dalam 
negeri. 

Pada sisi lain Indonesia juga harus berjuang untuk 
memiliki harga acuan CPO sendiri, mengingat prospek 
pasar minyak nabati yang berpotensi terus naik pada 
masa mendatang. Harga acuan CPO ini sangat penting 
untuk mendorong Indonesia lepas dari ketergantungan 
pada harga acuan luar negeri, yakni Rotterdam dan 
Malaysia, seperti yang selama ini terjadi.

Sayadi Pengamat Komodit i

Minyak Nabati, 
CPO Harus Jaga 
Posisi

Prospek 
Masa Depan 
Kopi Luwak 
Indonesia

Prospek 
Masa Depan 
Kopi Luwak 
Indonesia
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Pedoman 
Pengaduan 
Nasabah 
Perdagangan 
Berjangka

M au mengadu kemana kalau misalnya ada masalah 
dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka? 

Pertanyaan ini dijawab pada panggal 12 Mei 2020 oleh  
Kepala Bappebti dengan Peraturan Bappebti nomor  4 tahun 
2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah 
di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini 
sendiri mulai berlaku efektif per tanggal 30 Juli 2020.

Dalam bagian pertimbangannya dijelaskan bahwa 
peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi Nasabah serta pelaku usaha di 
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Melalui peraturan 
ini, Nasabah diberi kemudahan terutama dalam hal untuk 
memperoleh dan mengupdate informasi terkait progres 
penyelesaian perselisihannya.

Dalam salah satu pasal, yakni pasal 5, dijelaskan Nasabah 
dapat menyampaikan Pengaduan kepada Pialang Berjangka,  
Bursa Berjangka maupun Bappebti. Nah, untuk efisiensi kerja 
semua pihak maka pengaduan Nasabah harus dilakukan 
secara daring atau online melalui Sistem Pengaduan Online 
Bappebti pada alamat website https://pengaduan.bappebti.
go.id. 

Sistem pengaduan secara online ini hanya bisa dimanfaatkan 
oleh Nasabah PBK. Untuk itu Nasabah wajib membuat akun 
pengaduan terlebih dahulu dengan melakukan pengisian 
data dan informasi pribadi melalui Sistem Pengaduan Online 
Bappebti.  Setelah itu  pemberian Persetujuan atau Penolakan 
Pengaduan akan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja jika 
dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap diunggah 
atau di-upload oleh Nasabah.

Selanjutnya penyelesaian akan dilakukan secara berjenjang 
atau bertahap, seperti yang ditetapkan pada Pasal 3, yakni 
melalui Pialang Berjangka, Bursa Berjangka kemudian 
melalui Bappebti. Jika terjadi perselisihan antara Nasabah 
dengan Pialang Berjangka maka Pialang Berjangka wajib 
menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh Nasabah 

Selengkapnya peraturan ini dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5692

dalam waktu paling lama 21 hari kerja, terhitung setelah Bappebti 
memberikan persetujuan diterimanya Pengaduan Nasabah tersebut.

Jika penyelesaian perselisihan di Pialang Berjangka tidak 
tercapai kesepakatan perdamaian maka pada jenjang berikutnya 
berdasarkan Pasal 15 (1) disebutkan pengaduan akan ditangani 
oleh Bursa Berjangka. Pasal 17 (1) menyatakan dalam melakukan 
penanganan Pengaduan, Bursa Berjangka wajib menyediakan 
sarana penyelesaian perselisihan melalui Mediasi. Proses 
mediasinya sendiri bisa dilakukan dengan langsung tatap muka 
atau bisa juga melalui online atau e-Mediasi.

Selanjutnya Bursa Berjangka wajib menginformasikan dan 
memutakhirkan setiap proses penyelesaian Pengaduan yang 
dilakukan oleh Bursa Berjangka ke dalam Sistem Pengaduan Online 
Bappebti.  Penyelesaian perselisihan Nasabah dengan melalui cara 
Mediasi ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 
(dua puluh satu) hari kerja terhitung setelah proses penyelesaian 
perselisihan pada Pialang Berjangka berakhir, sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 19 peraturan Bappebti ini.

Jika upaya penyelesaian perselisihan melalui Mediasi ini tercapai 
kesepakatan maka Nasabah dan Pialang Berjangka membuat 
kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini bersifat final dan 
mengikat. Namun apabila salah satu yang berselisih pihak tidak 
melaksanakan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan 
perdamaian batal demi hukum dengan mengecualikan Pasal 1266 
dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bappebti melakukan pemantauan penanganan Pengaduan atas 
penanganan Pengaduan yang sedang dilakukan oleh Pialang 
Berjangka atau Bursa Berjangka melalui Sistem Pengaduan Online 
Bappebti. Jika Bappebti menemukan dugaan adanya pelanggaran 
ketentuan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka 
maka Bappebti dapat menindaklanjutinya dengan melakukan 
Pemeriksaan. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 
Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif, mulai peringatan 
tertulis hingga pencabutan izin usaha atau pembatalan persetujuan.
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