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S U R A T    E D A R A N 

NOMOR: 510/ 1150.72/III/2020 

 

TENTANG 

LARANGAN MENIMBUN  

BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT  

DAN BARANG PENTING 

 

Dasar: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;  

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;  

3. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/3/2017.  

 

Dengan adanya kelangkaan komoditas gula pasir di pasaran yang merupakan 

barang kebutuhan pokok masyarakat, diperintahkan kepada seluruh pelaku usaha 

distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, antara lain 

komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, bawang putih, dan kebutuhan pokok 

lainnya, maka guna menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan menjaga 

stabilitas harga diminta dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang 

penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, 

gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang; 

 

         Kepada: 
Yth. 1. Distributor/ Sub distributor/    
           Agen/ Pedagang Besar 
        2. Pelaku Usaha Distribusi  
           Barang Pokok dan Barang  
           Penting se- Kab. Karanganyar 
           Di - 
                 KARANGANYAR  
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2. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau 

barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan 

baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang 

untuk didistribusikan;  

3. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki 

perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;  

4. Pelaku usaha distribusi dan yang menerapkan sistem skema piramida dalam 

mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah);  

5. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting 

dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 

paling banyak 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). 

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

penuh tanggung jawab. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

          
          

       
 
 

Tembusan: 
- Bupati Karanganyar  

(sebagai laporan) 
 


