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Buletin Bappebti di tahun 2017, ini, memasuki 
usia yang ke 16 tahun. Di usianya tersebut  
belum sebanding dengan media lainnya. 
Namun, sepanjang 16 tahun tersebut 

ada komitmen dari Bappebti untuk tak bosan-
bosannya menyapa para pembaca budiman 
dengan menyuguhkan berbagai informasi di 
industri bidang perdagangan berjangka komoditi, 
sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi. 

Semoga energi positif yang dituangkan Buletin 
Bappebti dari sajian informasi setiap edisinya, 
menjadi pemompa semangat dalam beraktivitas.

Seperti biasanya di awal tahun, Redaksi akan 
menyajikan berbagai laporan evaluasi kinerja dari 
tahun sebelumnya dan langkah-langkah strategis 
yang menjadi arah kebijakan otoritas di tahun 
2017. Tentu respon yang diharapkan dari laporan 
itu adalah adanya hormanisasi para stakeholder di 
industri bidang perdagangan berjangka komoditi, 
sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi.

Dalam kaitan itu, Buletin Bappebti di edisi 
perdana 2017, ini, menyajikan laporan wawancara 
khusus Redaksi dengan Kepala Bappebti, Bachrul 
Chairi, yang didampingi seluruh Eselon II Bappebti.

Dikatakan Bachrul Chairi, fokus atau prioritas 
kebijakan Bappebti di tahun 2017 adalah 
meningkatkan kualitas perdagangan berjangka 
komoditi. Barometernya adalah, fungsi bursa 
berjangka berjalan sebagaimana mestinya  sebagai 
sarana pembentukan harga dan lindung nilai dari 
subjek kontrak berjangka komoditi. 

Memang ada peningkatan volume transaksi 
kontrak berjangka multilateral di tahun 2016 
yakni sebesar 12,97 %. Namun pencapaian itu 
tak memenuhi target yang diharapkan Bachrul 
Chairi. Di triwulan pertama 2016, saat dia menjabat 
Kepala Bappebti, ditargetkan peningkatan volume 

transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 
20%.

Terkait itu, langkah strategis yang akan 
diambil Bappebti untuk tahun 2017 antara lain, 
menegaskan kembali kewajiban pelaku usaha 
memenuhi ketentuan yang ada seperti kewajiban 
transaksi kontrak multilateral sebesar 5 %, 
kewajiban setiap perusahaan pialang berjangka 
memiliki desk commodity baik di kantor pusat 
maupun di kantor cabang.

Selain itu, finalisasi berbagai kebijakan yang 
dapat mendongkrak volume transaksi kontrak 
berjangka multilateral. Seperti, terbitnya kebijakan 
Kementerian Keuangan tentang pajak final di 
bidang perdagangan berjangka komoditi. Dan, 
akan terbitnya kebijakan Bappebti tentang 
pengelolaan dana tax amnesty di industri 
perdagangan berjangka komoditi. 

Dan yang tak kalah strategis kebijakan yang 
akan dikeluarkan Bappebti yakni, membuka 
peluang bagi investor asing memiliki saham 
sebesar 51 % diindustri perdagangan berjangka 
komoditi. 

‘Kabar burungnya,’ kunjungan pejabat Chicago 
Mercantile Exchange- CME di akhir bulan Februari, 
ini, yakni untuk menjajaki kerjasama dengan 
bursa berjangka komoditi Indonesia. Diharapkan 
dengan ‘label’ CME, volume transaksi kontrak 
berjangka multilateral bisa melejit dan menjadi 
tolak ukur di pasar global. 

‘Nah, selengkapnya laporan Redaksi itu dapat 
pembaca simak di edisi ini. Dan pada akhirnya, 
semoga berbagai laporan Redaksi itu menjadi 
‘vitamin’ bagi para pembaca yang budiman.

Salam! 
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SRG Objek Kajian Ilmiah

B

Ciyeeee,,,, ciyeeee
yang baru pulang
KKN, kelihatnya
capek bangat ‘tuh,,,???!!!

Ehhh,,, kamu Peb? Sedang apa?

Ah,, gak usah basa-basi deh,,,!!!  Dah lihat pegang sapu,
ya pasti lagi nyapu halaman lah,,,

Ah,,, dasar kamu!!! Peb,,, kok ‘gak sekolah?
Lagi liburan ya,,,??? 

Ia ‘nih,,, Oh ya, KKN kamu bagaimana Bee,,,??? Masih ‘kok, sekitar 2 minggu
lagi sudah selesai.

Persoalannya gudang SRG tak mungkin menyimpan
cabai untuk stabilisasi harga, ya ‘kan Bee???

Bee, kuliah mu ‘kan ngak lama lagi sudah
mau selesai ‘nih,,,? Omong-omong kamu
mau bikin skripsi milih topiknya tentang apa???

B

Wuiiihhh,,, pasti banyak manfaatnya ‘tuh Bee,,, terutam
 bagi petani dan masyarakat. Dan saya yakin kamu bisa
selesaikan cepat dengan nilai terbaik.

Hmmm,,, Peb, ku masuk dulu yah,,,???

Tau ‘gak Bee,,, kemarin harga cabai rawit merah
harganya naik mencapai Rp 130 ribu per kg,,,???
Kenapa ya,,,???

Itu ‘sih hal biasa, Peb. Saat pasokan berkurang, pasti harga akan melonjak.
Pasokan berkurang itu disebabkan banyak faktor. Misalnya, cuaca buruk
yang berdampak pada rendahnya produkti�tas tanaman cabai.

Sepertinya aku mau milih tentang SRG ‘deh.
Soalnya, banyak sisi yang bisa dikaji dan
sepertinya masih sedikit karya ilmiah tentang SRG.

Ia deh, bersih-bersih dulu,,,
tapi ‘ntar kita ke taman ya Bee. Aku mau curhat,,, 

,,,?,,,?,,,?

Hmmmm,,,,

Jadi, sedang libur juga ‘nih??? Asiiik,,,
saya jadi ada teman ngobrol-ngobrol nih,,,

Ralat
Pada Edisi November 2016 di Rubrik Aktualita terdapat judul 
“SRG Lampung Timur Terima Bantuan Truk”, yang sebenarnya 
“SRG Lampung Selatan Terima Bantuan Truk”.
Atas kesalahan tersebut, Redaksi memohon maaf.
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Kinerja industri perdagangan 
berjangka komoditi sepanjang 
tahun 2016 tercatat mengalami 
peningkatan sebesar 6,40 % yakni 

7.012.220 lot dibandingkan periode yang 
sama tahun 2015 sebesar 6.590.530 
lot. Jika dirinci, perdagangan kontrak 
berjangka multilateral di tahun 2016 juga 
mengalami peningkatan sebesar 12,97 % 
menjadi 1.446.953 lot. Sedangkan untuk 
kontrak berjangka bilateral meningkat 
sebesar 4,81 % dengan volume transaksi 
sebesar 5.565.267 lot.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kepada 
Buletin Bappebti saat mengevaluasi 
kinerja industri perdagangan berjangka 
komoditi, mengatakan, pihaknya tak puas 
melihat hasil yang diperoleh industri pbk.
Pasalnya, dia berharap di tahun 2016, lalu, 
kinerja industri perdagangan berjangka 
komoditi bisa tumbuh di atas 20 % untuk 
kontrak berjangka multilateral. “Memang 

ada beberapa aspek yang tak bisa kita 
jangkau untuk meningkatkan kontrak 
berjangka multilateral di bursa berjangka. 
Seperti kondisi ekonomi global yang 
belum kondusif dan berdampak pada 
penurunan harga-harga komoditi di 
pasar internasional,” katanya.

“Oleh karena itu, kami- Bappebti di 
tahun 2017 ini akan fokus bagaimana 
peningkatan volume kontrak berjangka 
memiliki kualitas. Jadi tak semata-mata 
kuantitasnya saja. Kualitas yang dimaksud, 
di mana fungsi bursa berjangka berjalan 
sebagaimana mestinya  sebagai sarana 
pembentukan harga dan lindung nilai,” 
ujar Bachrul.

Maka, ini PR- pekerjaan rumah kita 
semua, tambahnya. “Yang kita mau, ada 
peningkatan transaksi tetapi kualitasnya 
pun meningkat.”

Untuk mencapai peningkatan kualitas 
transaksi perdagangan berjangka 

komoditi di tahun 2017, mantan Dirjen 
Perundingan Perdagangan Internasional, 
Kemendag, itu, mengatakan, “kami 
akan tegas dan mengingatkan kembali 
kepada para pelaku untuk mematuhi 
seluruh ketentuan yang sudah digariskan 
Bappebti.”

“Sejak beberapa tahun lalu, telah ada 
kebijakan kewajiban pelaku usaha untuk 
transaksi multilateral sebesar 5 %.  Tetapi 
saya melihatnya kebijakan ini belum 
berjalan maksimal di pelaku usaha. Kalau 
saja kebijakan itu bisa dijalankan, saya 
cukup yakin akan bisa meningkatkan 
likuiditas industri,” ucap Bachrul. 

Terkait kebijakan itu, katanya lebih 
jauh, masih ada kebijakan lain dari 
Bappebti yang belum dijalankan pelaku 
usaha. Yaitu, kewajiban setiap perusahaan 
pialang berjangka harus memiliki desk 
commodity baik di kantor pusat maupun 
di kantor cabang. “Kalau kami perhatikan, 
sampai saat ini masih banyak perusahaan 
pialang yang tidak mematuhi kebijakan 
itu.”

“Kalau kita mau menyederhanakannya, 
jika ada perusahaan pialang yang tidak 
memiliki desk commodity berarti mereka 

tidak berpihak kepada transaksi kontrak 
multilateral. Harap juga diketahui, desk 
commodity di perusahaan pialang 
memiliki fungsi strategis. Karena dari situ 
‘lah masyarakat dapat mengetahui dan 
memahami lebih mendalam tentang 
perdagangan berjangka komoditi,” jelas 
Bachrul. 

“Jadi pada prinsipnya, untuk 
meningkatkan kualitas kontrak berjangka 
baik multilateral maupun bilateral, kami 
akan periksa ulang semua perusahaan 
pialang berjangka  apakah sudah memiliki 
alat kelengkapan yang dibutuhkan sesuai 
ketentuan yang ada,” tegas Bachrul. 

Potensi 

Di samping menegakan aturan yang 
ada, langkah atau strategi Bappebti 
dalam meningkatkan kontrak 

berjangka multilateral adalah mendorong 
keluarnya kebijakan Kementerian 
Keuangan terkait pajak final perdagangan 
berjangka komoditi. Menurut Bachrul 
Chairi, finalisasi kebijakan itu sudah 
berjalan dan pembahasannya dengan 
sejumlah pihak sudah dilakukan berulang-
ulang.

“Saya berharap dalam waktu yang 
tidak lama kebijakan Menkeu terhadap 
pajak final perdagangan berjangka 
komoditi akan diterbitkan. Karena kami 
pun mendapat dukungan dari berbagai 
pihak,  dan dari pejabat Kemenkeu juga 
melihat terdapat potensi pendapatan 
negara yang cukup besar dari industri ini,” 
ucapnya.

“Kita harapkan di triwulan pertama 
tahun ini kebijakan itu sudah keluar. 
Untuk itu kami cukup optimis, karena 
kami juga melihat frekuensi dari pejabat 
di Kemenkeu sudah sama dengan apa 
yang kami harapkan,” katanya. 

Sebagai gambaran, pengenaan pajak 
final atas transaksi di bidang perdagangan 
berjangka komoditi seperti proposal yang 
diajukan Bappebti kepada Kemenkeu, 
yakni, tarif pajak untuk kontrak berjangka 
multilateral sebesar 0,05 % dari setiap 
transaksi yang settled atau sebesar 0,025 
% dari masing-masing pihak penjual dan 
pembeli. Tarif pajak itu juga berlaku untuk 
transaksi penyaluran amanat ke bursa 
luar negeri- PALN. 

Bachrul Chairi
Blak-blakan Kebijakan PBK 2017

Bappebti canangkan 
sejumlah langkah dan 
strategi di tahun 2017 
untuk meningkatkan 

kulitas transaksi 
industri perdagangan 

berjangka komoditi. 
Masuknya investor 

asing dengan 
kepemilikan saham 
51 % menjadi salah 

satu opsi untuk 
mendongkrak 

transaksi bursa 
berjangka komoditi.

Jika ada perusahaan 
pialang yang tidak 

memiliki desk 
commodity berarti 

mereka tidak 
berpihak kepada 
transaksi kontrak 

multilateral
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Sedangkan pengenaan pajak final 
untuk kontrak berjangka bilateral, 
diusulkan sebesar 0,1 % per transaksi 
yang settled.

“Dengan adanya kebijakan pajak 
final di bidang perdagangan berjangka 
komoditi ini, juga akan memberi 
kepastian di dalam berusaha di industri 
ini. Sehingga para pelaku pun tidak 
memiliki beban,” ujar Bachrul. 

Tax Amnesty

Potensi lain yang menjadi target 
Bappebti dalam meningkatkan 
kontrak berjangka multilateral 

yakni, penerapan kebijakan tax amnesty 
di Indonesia, sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Menteri Keuangan 
No.123/PMK.08/2016, Pasal 6 ayat (2) 
huruf j, yang berbunyi; “perdagangan 
kontrak berjangka komoditi di bursa 
berjangka di Indonesia, menjadi salah 
satu instrumen investasi atas tax amnesty 

guna menampung masuknya dana 
repatriasi di Indonesia.”

“Sejak Permenkeu No. 123 diterbitkan 
pada Oktober 2016, lalu, kami secara 
maraton melakukan pembahasan untuk 
terbitnya kebijakan Bappebti terkait 
penerapan tax amnesty di industri 
perdagangan berjangka komoditi,” terang 
Bachrul Chairi. 

Dan untuk diketahui, tambahnya, 
kebijakan Bappebti sudah final. Namun 
saat ini masih dalam tahap harmonisasi 
dengan instansi  terkait seperti Kemenkeu 
dan Bank Indonesia. 

“Kalau tidak ada hambatan yang 
berarti, kebijakan itu akan terbit di bulan 
Februari 2017, ini. Sehingga industri pun 
tak perlu menunggu waktu yang terlalu 
lama. Karena dana dari tax amnesty itu 
cukup besar, dan pengelolaanya cukup 
terbuka luas di industri perdagangan 
berjangka komoditi,” urai Bachrul. 

Investasi Asing

Masuknya investasi asing di industri 
perdagangan berjangka komoditi 
tanah air menjadi salah satu 

langkah strategis yang siap digodok 
Bappebti. 

“Tentu dengan masuknya investor 
asing di industri ini akan ada pro dan 
kontra. Tapi dari sisi kebijakan jangka 
panjang akan menjadi pertimbangan 
demi memajukan industri,” terang Bachrul 
Chairi. 

Jadi menurut saya, tambahnya, 
segala sesuatu untuk kerjasama seperti 
itu kebijakannya akan dipersiapkan. 
“Kalau pun nantinya ada bursa yang 
tidak tertarik dengan kerjasama yang 
dimaksud, tidak menjadi masalah. Yang 
penting kebijakannya sudah ada. Karena 
itu menjadi salah satu fungsi bappebti 
untuk menyusun kebijakan,” katanya. 

“Kami mengusulkan investasi asing di 

industri perdagangan berjangka komoditi 
bisa dimiliki sebesar 51 %. Sekali lagi, 
angka itu masih dalam bentuk usulan. 
Tentunya nanti akan ada pembahasan 
dengan lembaga terkait,” jelas Bachrul.

Lebih jauh diungkapkan Bachrul, 
“saya sudah bertemu dengan pejabat 
bursa yang ada untuk menjajaki dan 
menyampaikan maksud tersebut. Tetapi 
memang belum mendapatkan respon 
yang baik seperti yang diharapkan, tetapi 
ini sudah menjadi prioritas kami. Karena 
tujuannya mewujudkan fungsi bursa 
berjangka sebagai sarana pembentukan 
harga dan lindung nilai.”

Dalam kaitan terbukanya investasi 
asing di industri perdagangan berjangka 
tanah air,  di akhir bulan Februari 2017, ini, 
telah dijadwalkan kunjungan dua pejabat 
bursa berjangka Amerika Serikat yakni 
dari Chicago Mercantile Exchange- CME.

“Kedatangan pejabat CME itu 
memang masih bersifat penjajakan. 
Tetapi paling tidak niat mereka datang 
ke Indonesia sudah menunjukan minat 

yang tinggi untuk berkolaborasi dengan 
kita. Karena itu,  kami selaku regulator 
akan mendorong terjadinya kerjasama 
antar bursa. Alasannya, melihat kondisi 
sekarang di mana kontrak multilateral 
masih sangat rendah, maka kita harus 
melakukan berbagai langkah strategis,” 
tutur Bachrul. 

“Mungkin saja kerjasama yang 
dilakukan seperti kontrak komoditi 
mereka diperdagangkan di dalam negeri 
demikian sebaliknya kontrak yang ada 
di bursa kita juga dipasarkan di CME. 
Karena kami juga melihat strategi yang 
dilakukan CME di berbagai negara seperti 
di Malaysia, exsposure bursanya sudah 
internasional sehingga likuiditasnya 
melejit karena mendapat dukungan dari 
CME,” jelasnya.

Cabut Moratorium 

Moratorium atau pembatasan 
pembukaan kantor cabang dan 
berdirinya perusahaan pialang 

berjangka untuk transaksi bilateral yang 

berakhir pada Maret 2017, sepertinya tak 
lagi diperpanjang. Pembatasan itu telah 
berjalan sejak Maret 2015 lampau. 

“Terjadinya moratorium itu ‘kan 
karena ada komitmen kita dengan DPR-
RI, yang  menyoroti kinerja industri tak 
sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, 
kita akan push industri untuk mematuhi 
ketentuan yang ada. Kalau semua 
ketentuan seperti yang dijelaskan tadi 
bisa berjalan, maka kami akan cabut.  Dan 
kami pun akan siap memberi pandangan 
dengan alasan yang tepat kepada DPR. 
Sehingga DPR pun puas,” ucap Bachrul 
Chairi.

Masih terkait dengan sorotan DPR-RI 
menyangkut sistem pengawasan online,  
Bappebti pun akan mengambil sikap 
tegas. Dikatakan Bachrul Chairi, pihaknya 
dalam waktu dekat akan memutuskan 
penggunaan satu jenis platform 
perdagangan berjangka untuk kontrak 
bilateral. 

“Platform perdagangan bilateral juga 
akan kita jadikan satu jenis saja. Karena 

Karena kami juga melihat 
strategi yang dilakukan 
CME diberbagai negara 

seperti di Malaysia, 
exsposure bursanya 
sudah internasional 

sehingga likuiditasnya 
melejit karena mendapat 

dukungan dari CME
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1. Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka
2. Perka Bappebti No. 3 Tahun 2016, tentang Penetapan Daftar Bursa Dan Kontrak Berjangka Luar Negeri 

Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri
3. Perka Bappebti No. 7 Tahun 2016, tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan 

Keuangan Bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan
4. Surat Edaran No. 32/BAPPEBTI/SE/03/2016, tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem 

Perdagangan Alternatif
5. Surat Edaran No. 132/BAPPEBTI/SE/06/2016, tentang Pemberlakuan Aplikasi Pengaduan Nasabah Secara 

Online
6. Surat Edaran No. 147/BAPPEBTI/SE/07/2016, tentang Penjelasan Teknis Peraturan Kepala Bappebti No. 125/

BAPPEBTI/PER/11/2015, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah
7. Surat Edaran No. 155/BAPPEBTI/SE/08/2016, tentang Sanksi Administratif Atas Penempatan Margin Untuk 

Pelaksanaan Transaksi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

selama ini ada banyak varian yang 
digunakan pelaku usaha. ‘Nah, kami 
akan minta hanya ada satu    platform 
yang digunakan. Terserah pelaku usaha 
yang mana yang digunakan. Tetapi pada 
intinya, ada kemudahan untuk melakukan 
pengawasan di Bappebti dan termasuk 
nasabah nyaman dengan platform 
tersebut,” urai Bachrul.

Selama ini kita ketahui ada sebanyak 
4 platform perdagangan bilateral yang 
digunakan para pelaku usaha, tambahnya. 
Tetapi dari hasil kajian yang dilakukan, 
ternyata dari salah satu platform itu 
terdapat sekitar 8 sub variannya. Sehingga 
ini menyulitkan pengawasan. 

“Jadi, kewenangan memutuskan 
platform itu ada di Bappebti. Kalau 
mereka- pelaku usaha tidak mau 
mengubahnya atau migrasi, maka akan 
kita ambil kebijakan tegas. Karena itu, 
tahun ini saya pastikan pelaku usaha akan 

menggunakan satu platform dengan 
sistem pengawasan tunggal,” tegas 
Bachrul Chairi. 

Pasar Fisik

Sejalan dengan langkah strategis 
peningkatan kontrak berjangka 
multilateral, Kepala Bappebti, Bachrul 

Chairi, juga menegaskan pada bursa 
berjangka untuk mengaktifkan pasar fisik 
komoditi yang selama ini telah ‘mati suri’. 

“Bursa berjangka juga memiliki fungsi 
sebagai pasar fisik komoditi. Namun 
selama ini tidak berkembang. Kita akan 
carikan jalan keluarnya sehingga pasar 
fisik itu aktif kembali. Karena kita ingin 
Indonesia selain negara produsen 
komoditi sekaligus penentu dan referensi 
harga di pasar global,” papar Bachrul. 

“Intinya, di tahun ini pasar fisik 
komoditi harus aktif kembali. Karena 
kami pun melihat pasar fisik ini juga akan 

mendorong perkembangan transaksi 
kontrak multilateral. Seperti komoditi 
timah yang diperdagangkan di pasar 
fisik BKDI, pada akhirnya ada kebutuhan 
kontrak berjangka timah,” tambahnya. 

Kebijakan lain yang tak kalah penting 
bagi Bappebti adalah melakukan ujian 
profesi dan ujian kompetensi Wakil Pialang 
Berjangka secara online. Langkah ini juga 
sejalan dengan semangat pemerintah 
yang menekan biaya pengeluaran yang 
tidak penting. 

“Selama ini ujian profesi itu dilakukan 
di berbagai kota, tentu itu membutuhkan 
anggaran cukup besar. Kenapa kita tidak 
melakukannya secara online, sehingga 
anggaran dapat ditekan sesuai dengan 
semangat pemerintah mengurangi 
pemborosan,” tandas Bachrul Chairi.

• Penyusunan Peraturan Kepala Bappebti tentang Sistem Pengawasan Tunggal (Single Platform) SPA;
• Penyempurnaan Peraturan Kepala Bappebti tentang Sistem Perdagangan Alternatif khususnya 

penyempurnaan mengenai Trading Rules;
• Penyempurnaan Perka Bappebti tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

PBK Dalam Angka
VOLUME TRANSAKSI PBK
PERIODE : 2013 – 2016

SHARE VOLUME TRANSAKSI PBK
2015 – 2016

NILAI TRANSAKSI PBK 
2015 –  2016

Sumber : Bappebti
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Kebijakan Bappebti di 2016 bidang perdagangan 
berjangka komoditi, diantaranya:

Target peyempurnaan kebijakan Bappebti 
di 2017, diantaranya;
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Resi Gudang Resi Gudang

Sepanjang tahun 2016 ada sebanyak 
250 Resi Gudang yang diterbitkan 
dengan volume komoditas sebesar 
6.428,69 ton. Jika dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2015, 
terdapat penurunan jumlah Resi Gudang 
yang diterbitkan dan penjaminan 
komoditi ke lembaga keuangan. 

Namun, penurunan penerbitan Resi 
Gudang itu sangat erat kaitannya dengan 
stabilnya sejumlah harga komoditi 
pangan di dalam negeri yang menjadi 
subjek komoditi Sistem Resi Gudang- 
SRG. Hal itu juga dibuktikan data Badan 
Pusat Statistik- BPS yang merilis inflasi 
sepanjang tahun 2016 sebesar 3,02 %.  
Dan menurut data BPS, inflasi tahunan di 
tahun 2016 adalah terendah sejak tahun 
2010.

Kepala BPS, Suhariyanto dalam 
keterangannya kepada media, di awal 
Januari 2017,lalu, mengatakan, rendahnya 
tingkat inflasi itu merupakan dampak 
positif langkah-langkah kebijakan 
pemerintah dalam menjaga produksi 

Harga Komoditas Stabil 
Penerbitan RG Turun

Dampak positif langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam menjaga produksi komoditi 
pangan dan rantai distribusi yang lancar, berimbas pada stabilnya harga pangan. Sehingga petani 

cenderung tak memilih pembiayaan alternatif SRG.
komoditi pangan dan distribusinya pun 
lancar.

Sementara itu, menurut Kepala 
Bappebti, Bachrul Chairi, mengatakan, 
tujuan utama kebijakan pemerintah 
mengimplementasikan SRG adalah salah 
satu solusi untuk menjaga pasokan 
dan stabilisasi harga. “Jadi, kalau ada 
penurunan jumlah Resi Gudang yang 
diterbitkan tak menjadi masalah. Tetapi 
kalau harga komoditi melorot dan 
kapasitas gudang SRG kosong, itu baru 
‘lah ada masalah besar,” katanya.

“Maka dalam setiap kesempatan 
pertemuan dengan petani atau 
stakeholder SRG saya selalu mengatakan, 
SRG adalah aternatif pembiayaan kepada 
petani di saat harga komoditas anjlok. Jadi 
kalau harga komoditas stabil, itu artinya 
petani tidak membutuhkan pembiayaan 
dan rantai distribusi berjalan normal,” 
terang Bachrul Chairi. 

Data Bappebti  menyebutkan, pada 
periode Januari - Desember 2016 terdapat 
250 Resi Gudang yang diterbitkan dengan 

diantaranya Kabupaten Tapin, Sambas, 
Tolitoli, Ngawi, Cianjur, Tuban, Grobogan, 
Jepara, Barito Kuala dan Kebumen.

Di sisi lain data tersebut mencatat, 
dalam upaya mendorong pelaksanaan 
SRG sejak 2009-2015 pemerintah telah 
membangun 120 unit gudang komoditas 
pertanian, namun baru 80 gudang 
yang telah memiliki kelengkapan untuk 
mendapatkan persetujuan (antara lain 
sertifikasi dan peralatan pendukung) 
sebagai gudang SRG. Sedangkan, sisanya 
sebanyak 40 gudang masih belum aktif. 

Sementara itu, hingga saat ini 
pemerintah telah memberikan 128 
persetujuan sebagai gudang SRG 
yang terdiri dari 80 gudang SRG milik 
pemerintah dan 48 gudang milik swasta.

Sejak dimulai pada 2008, daerah 
pelaksanaan SRG yang awalnya di 
Kabupaten Indramayu dan Kabupaten 
Jombang semakin meluas, saat ini SRG 
telah diimplementasikan di 75 kabupaten/
kota yang tersebar di 21 provinsi.

Empat Gudang 

Menutup tahun 2016, Bappebti juga 
merilis data nilai transaksi SRG 
di bulan Desember. Pada bulan 

Desember 2016 penerbitan Resi Gudang 
dilakukan di 4 gudang SRG. Diantaranya 
di gudang SRG milik Pemkab. Tapin dan 
Tolitoli yang dikelola oleh PT. Bhanda 
Ghara Reksa (Persero), gudang SRG 
milik Pemkab. Cianjur yang dikelola oleh 
Koperasi Niaga Mukti, serta gudang SRG 
milik Pemkab. Kebumen yang dikelola 
oleh KUD Subur. 

“Total resi gudang yang diterbitkan 
berjumlah 6 untuk komoditi gabah dan 
beras dengan total Volume sebesar 37,87 
ton senilai Rp 255.428.000,” terang data 
Bappebti. 

Jumlah itu turun jika dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. Tercatat, pada 
November 2016, jumlah Resi Gudang 
yang diterbitkan sebanyak 14 Resi 
Gudang dengan total volume komoditas 
sebanyak 227,31 ton dan nilai barang 

senilai Rp 1.421.219.100.
Dengan demikian, antara Desember 

dengan November terjadi penurunan 
jumlah Resi Gudang sebanyak 8 resi atau 
mencapai 57,14 %, volume komoditas 
sebanyak 189,44 ton atau 83,34 % dan 
nilai resi sebesar Rp 1.165.791.100 atau 
82,03 %. 

Di samping itu, dari sisi pembiayaan, 
pada bulan Desember 2016 terdapat 
1 Resi Gudang yang diagunkan untuk 

volume komoditas sebesar 6.428,69 
ton, senilai Rp 42.644.699.900 dengan 
jumlah pembiayaan Rp 15.591.922.000. 
Pencapaian itu turun jika dibandingkan 
dengan periode Januari – Desember 
2015. Sepanjang tahun 2015 jumlah Resi 
Gudang yang diterbitkan sebanyak 300, 
dengan total volume komoditas sebesar 
8.931,92 ton senilai Rp 81.171.788.490, dan 
jumlah pembiayaan Rp 45.597.684.680.

Jika dirinici, penurunan jumlah Resi 
Gudang di 2016 yakni sebanyak 50 atau 
16.67 %, volume komoditas sebesar 
2.503,23 ton atau 28,03 %, nilai komoditas 
sebesar Rp 38.527.088.590 atau 47,46 
%, dan nilai pembiayaan Resi Gudang 
sebesar Rp 30.005.762.680 atau 65,81 %.

Sebagai data tambahan, pada 
periode Desember 2016 terdapat 63 Resi 
Gudang aktif (barang masih disimpan di 
gudang SRG) untuk komoditi gabah dan 
beras dengan total volume komoditas 
sebesar 1.318,76 ton (1.036,76 ton gabah 
dan 282,00 ton beras). Komoditas itu 
tersebar tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 

komoditi gabah sebesar Rp 69.000.000. 
Adapun pembiayaan dilakukan oleh Bank 
BJB.

“Jika dibandingkan dengan bulan 
November 2016 dimana nilai pembiayaan 
resi gudang yang disalurkan Rp 
75.000.000, maka terjadi penurunan nilai 
pembiayaan sebesar Rp 5.100.000,- atau 
6,80%,” jelas data itu.

Grafik Nilai Resi Gudang dan Nilai Pembiayaan

Grafik Volume Komoditi Resi Gudang
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Pasar Lelang Pasar Lelang

Meninggalkan tahun 2016, 
tak ada salahnya jika kita 
melongok perkembangan 
PLK yang dibina dan diawasi 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi- Bappebti. Hingga Desember 
2016, Bappebti telah memberikan 
persetujuan kepada 19 Penyelenggara 
Pasar Lelang dan 2 Lembaga Kliring dan 
Penjaminan. 

Rinciannya, ada 9 PLK yang 
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan di masing-masing 
daerah. Diantaranya, PLK yang 
diselenggarakan oleh Provinsi Sumatera 
Barat, Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, 
Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 

Penyelenggara Swasta 
Ramaikan PLK 

Nilai transaksi pasar lelang komoditas- PLK selama tahun 2016 
menembus angka Rp 283 miliar. Tercatat ada 19 penyelenggara  
yang dilakukan dinas daerah, 6 swasta  dan 2 Lembaga Kliring 

dan Penjaminan.
Tenggara, serta Nusa Tenggara Barat.

Di samping itu, ada 4 PLK yang telah 
direvitalisasi. Yakni, Koperasi Pasar Lelang 
Agro Jawa Tengah, Koperasi Pasar Lelang 
Jawa Barat, PT Puspa Agro di Sidoarjo, 
dan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar 
Lelang Agro (PUSKOMPAS) Sulawesi 
Selatan. 

Lainnya, ada 6 PLK yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta. 
Antara lain diselenggarakan PT iPASAR 
Indonesia, PT Meukat Komuditi Gayo, 
PT Pos Indonesia, PT Asia Commodity 
Marketplace, PT Bahtera Komoditi 
Indonesia, serta PT Pasar Komoditas 
Jakarta.  Adapun  2 Lembaga Kliring dan 
Penjaminan PLK yaitu PT Kliring Berjangka 

Indonesia dan PT Asia Commodity 
Clearing House.

Menurut Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengawasan SRG dan PLK, Bappebti, 
Retno Rukmawati, mengatakan, di tahun 
anggaran 2017, terdapat tambahan 1 
penyelenggara PLK yaitu dari Dinas 
Perindag Provinsi Riau. “Kegiatan PLK di 
Provinsi Riau akan dilaksanakan dengan 
menggunakan Dana Dekonsentrasi Pasar 
Lelang,” terangnya.

Dari sisi transaksi, perkembangan PLK 
pada tahun 2016 mengalami peningkatan 
cukup signifikan. Secara keseluruhan nilai 
transaksi PLK periode Januari hingga 
Desember 2016 membukukan hingga Rp 
283.469.294.700. Angka itu meningkat 
Rp 42.924.224.850 atau 17,84 % jika 
dibandingkan transaksi pada tahun 2015 
yang mencapai Rp 240.545.069.850.

Retno menerangkan, meningkatnya 
nilai transaksi tersebut disebabkan 
terjadinya peningkatan di PLK Jawa Timur. 
Angkanya,  pada tahun 2015 mencapai 
Rp 36.203.650.000, dan pada  2016 
mencapai Rp 158.262.695.000. “Selain itu 
terdapat penyelenggara PLK baru yang 
langsung melakukan transaksi setelah 
mendapat persetujuan pada tahun 2016, 
yaitu PT Meukat Komuditi Gayo dan PT 
Pos Indonesia,” ujarnya.

Izin Baru

Berdasarkan data Bappebti, nilai 
transaksi terbesar pada 2016 
dibukukan oleh PT Puspa Agro 

Jawa Timur. Dan, nilai transaksi terendah 
dibukukan oleh PT Pos Indonesia yang 
baru menyelenggarakan lelang sebanyak 
2 kali. Adapun PT iPasar Indonesia selama 
tahun 2016 tidak melakukan transaksi 
sehingga nilai transaksi yang dibukukan 
adalah Rp 0. 

Sedangkan PT Asia Commodity 
Marketplace, PT Bahtera Komoditi 
Indonesia, dan PT Pasar Komoditas 
Jakarta, baru mendapat persetujuan dan 
belum melaksanakan lelang di tahun 
2016. 

“Hal yang mempengaruhi besaran 
nilai transaksi setiap penyelenggara 

adalah kombinasi antara frekuensi 
penyelenggaraan, jumlah peserta yang 
melakukan transaksi, dan besar nilai 
komoditas yang ditransaksikan,” ujar 
Retno.

Dia juga menjelaskan, secara 
umum nilai transaksi setiap bulan 
pada 2016 dipengaruhi oleh jumlah 
penyelenggaraan pada bulan berjalan. 
Rendahnya transaksi pada awal tahun 
2016 disebabkan oleh mayoritas dinas 
masih melakukan persiapan administrasi 
anggaran. Pada akhir tahun, transaksi 
juga cenderung rendah karena mayoritas 
penyelenggara sudah menyelesaikan 
penyelenggaraan lelang. Bulan Juni 
2016 juga mempunyai kecenderungan 
penurunan nilai transaksi karena 
bersamaan dengan bulan ramadhan. 

Data Bappebti juga mencatat, 
penyelenggaraan PLK pada tahun  2016 
digelar sebanyak 86 kali, atau naik 
4,88% dari penyelenggaraan tahun 
lalu sebanyak 82 kali. Kinerja itu telah 
melampaui kontrak kinerja Bappebti 
untuk pertumbuhan penyelenggaraan 
pasar lelang pada tahun 2016 sebesar 4%. 

Tiga Penyelenggara

Ada tiga penyelenggara yang telah 
menyelenggarakan PLK pada bulan 
Desember 2016. Diantaranya, 

Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, 
Dinas Perindag Prov Bali, dan PT Pos 
Indonesia. 

Secara akumulatif, nilai transaksi 
pada Desember 2016 membukukan Rp 
6.061.149.200. Transaksi itu mengalami 
penurunan jika dibandingkan 
dengan bulan November sebesar Rp 
10.176.593.800 atau 62,67 %.

Untuk Koperasi Pasar Lelang Agro 
Jawa Tengah, selama tahun 2016 telah 
telah melaksanakan PLK hingga 7 kali. 
Terakhir, koperasi ini menggelar pasar 
lelang pada 1 Desember 2016 lalu dengan 
nilai transaksi sebesar Rp 4.186.400.000. 

Dalam Lelang ini terjadi 12 transaksi 
yang dilaksanakan oleh 11 penjual dan 6 
pembeli. Ada lima komoditi dengan nilai 
transaksi terbesar, yaitu kopi, bawang 

merah, gula aren, gula merah, dan  
jagung. Sekedar catatan, selama tahun 
2016, PLK Jawa Tengah telah berhasil 
membukukan nilai transaksi sebesar Rp 
15.079.808.000.

Untuk Dinas Perindag Prov. Bali selama 
tahun 2016 telah melaksanakan PLK 
hingga 4 kali. Terakhir, pasar lelang digelar 
pada 15 Desember 2016 lalu dengan 
nilai transaksi sebesar Rp 1.725.470.000. 
Dalam Lelang ini terjadi 8 transaksi 
yang dilaksanakan oleh 10 penjual dan 5 
pembeli. Ada lima komoditi dengan nilai 
transaksi terbesar, yaitu kentang, bawang 
merah, jagung, kunir, dan kelapa.

Selama tahun 2016, PLK Bali telah 
berhasil membukukan nilai transaksi 
sebesar Rp 2.664.770.000. Tercatat, nilai 
transaksi tertinggi PLK di Bali terjadi pada 
bulan Desember 2016, sedangkan nilai 
transaksi terendah terjadi pada bulan 
November 2016. 

Jika dilihat dari aspek komoditas 
dengan nilai terbesar, ada tiga  besar 
komoditas dengan nilai transaksi terbesar 
di Bali selama tahun 2016, Diantaranya, 
mangga mencapai Rp 688.000.000, 
kentang Rp 640.000.000, dan bawang 
merah Rp 502.500.000.

Sementara itu, penyelenggaraan PLK 
oleh PT Pos Indonesia sedikit berbeda. 
Perusahaan BUMN ini mempunyai ciri 
khas dalam penyelenggaraannya yaitu 
hanya mentransaksikan Resi Gudang 
secara online. Selama tahun 2016, PT 
Pos Indonesia  telah melaksanakan PLK 
hingga 3 kali. Terakhir, kegiatan lelang 
dilaksanakan pada 5 Desember 2016 
lalu dengan nilai transaksi sebesar Rp 
149.279.200. Dalam Lelang ini terjadi 
2 transaksi yang dilaksanakan oleh 2 
penjual dan 2 pembeli. Adapun komoditi 
dengan nilai transaksi terbesarnya, yaitu 
resi gudang beras dan resi gudang 
gabah.

Nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas untuk setiap 
penyelenggara selama tahun 2016.

Grafik nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas 2004 – 2016 (Rp. miliar)

Sumber : Bappebti
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Agenda FotoAgenda Foto

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas 
Lumban Batu memimpin rapat pembahasan sinkronisasi 
kegiatan industri PBK tahun 2017, di kantor Bappebti, 
Senin (30/01).

Acara itu juga dihadiri Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar, Dharmayugo Hermansyah serta Kepala 
Bagian Kerjasama dan Informasi Publik, Taufik, serta Kepala 
Bagian Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan 
Pelayanan Hukum, Himawan Purwadi.

Acara itu bertujuan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan 
di industri PBK tahun 2017 antara Bappebti dengan SRO PBK, 
agar kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan terarah.

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi 
bersama dengan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang 
Pengamanan Pasar, Sutriono Edi beserta Pejabat Eselon 
II Bappebti melakukan kunjungan kerja dalam rangka 

Sinergitas Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).  Kunker 
itu dilakukan di Bandung, Tasik dan Garut Jawa Barat yang 
dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 23-25 Januari 2016.

Kunjungan diawali dengan melakukan pertemuan dengan 
PT Pos Indonesia yang diterima langsung oleh Direktur Utama 
PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahju Setijono.  Rangkaian kunjungan 
dilanjutkan melakukan kunjungan ke Gudang SRG di Kabupaten 
Tasikmalaya yang diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi II 
DPRD Kab Garut, serta Kepala Dinas Pertanian Kab Garut. 

Acara kunker dilanjutkan dengan pertemuan dengan 
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya. Hari terakhir 
kunjungan dilakukan ke Gudang SRG Kabupaten Garut yang 
merupakan Gudang Silo untuk komoditi jagung, dengan 
kapasitas 400 ton.

Kunker Kepala Bappebti 
dalam Rangka Sinergitas SRG 

Sinkronisasi 
Kegiatan Industri PBK 
Tahun 2017

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan 
Penindakan, Sri Hariyati memimpin rapat pembahasan 
Format Laporan Bulanan dari Pialang Berjangka ke 
Bank Persepsi selaku Gateway, di kantor Bappebti, 

Jum’at (13/01). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu.

 Rapat ini merupakan tindak lanjut rapat pembahasan 
rancangan Perka Bappebti tentang Pelaksanaan Transaksi 
Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung 
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 7 
Desember 2016. 

Rapat dihadiri oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan 
Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi yang bersumber dari 
Dana Pengampunan Pajak yang terdiri dari Bappebti, Bursa 
Berjangka, Kliring Berjangka, Aspebtindo dan Perbankan.

Pembahasan Format 
Laporan Bulanan dari 
Pialang Berjangka

Pelatihan Teknis Pelaku 
Usaha PBK Terkait 
Perizinan Online

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti 
Kemendag, Dharmayugo Hermansyah mewakili Kepala 
Bappebti membuka sekaligus memberikan sambutan 
pada acara Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan 

Berjangka Komoditi (PBK) di Bogor, Selasa (31/01).
Pelatihan teknis mengambil tema “Peningkatan Pelayanan 

Sistem Perizinan Online di Bappebti”. Acara ini dilaksanakan 
untuk memberikan pemahaman tentang proses dan mekanisme 
perizinan kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan Sistem 
Perizinan Online di Bappebti.

Peserta pelatihan sebanyak 100 orang yang terdiri dari 
69 direktur Pialang Berjangka dan pegawai yang menangani 
perizinan.
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SITNa- Sistem Informasi Transaksi Nasabah yang 
diluncurkan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sejak 
10 November 2015, telah dapat diakses nasabah dari 34 
perusahaan pialang berjangka anggota Bursa Berjangka 

Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.
“SITNa adalah informasi tambahan bagi investor atas transaksi 

yang terjadi, yaitu atas transaksi yang dilakukan oleh pialang 
berjangka dan telah didaftarkan di KBI. Hingga Desember 2016, 
telah ada sebanyak 34 perusahaan pialang yang memberi hak 

5 Gudang SRG Suplai Beras DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga 
kestabilan stok beras di ibukota, salah satunya dengan 
menerapkan Sistem Resi Gudang- SRG komoditi beras di 
gudang beras Pedaringan, Solo, Jawa Tengah.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang, Arief Prasetyo Adi 
mengatakan, penerapan Sistem Resi Gudang di Solo hingga kini 
masih harus menunggu izin dari Bappebti. “Setelah izin keluar, 
Sistem Resi Gudang langsung kami aktifkan,” katanya, baru-baru 
ini kepada media.

Arief menjelaskan, melalui Sistem Resi Gudang, stok beras 
di ibukota akan dapat dijaga. Sebab melalui sistem ini, pihaknya 
bisa membeli secara langsung beras dari sumber dan menjaga 
harga tetap terkontrol.

“Nantinya fungsi pengelolaan dan standby buyer akan 
dipusatkan di lokasi tersebut,” tuturnya.

Menurut Arief, gudang beras di Pedaringan, Solo tersebut 
mampu menampung sekitar 2.000-4.000 ton beras. Selain di 
tempat itu, pihaknya juga mengaktifkan SRG di lima lokasi.

“Dua gudang di Indramayu dan masing-masing satu Gudang 
SRG juga kami aktifkan di Cairu, Ngawi dan Majalengka. Di 
Ngawi sekitar 2.000 ton. Kalau di wilayah lain sekitar 200-300 
ton,” tutur Arief Prasetyo Adi.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, 
mengatakan, beroperasinya Sistem Resi Gudang- SRG 
komoditi garam di Kab. Pati, Jawa Tengah akan menyerap 

hasil panen garam rakyat. Langkah ini pun akan membuka akses 
penambak terhadap bisnis SRG dan pergudangan.

“Bisnis SRG itu tidak hanya menyimpan komodti garam di 
saat harga di tingkat penambak turun. Tetapi juga pengelolaan 
persediaan garam di gudang penyimpanan sehingga harga 
relatif stabil meski di masa paceklik,” ujar Brahmantya di saat 
peresmian gudang SRG komoditi garam Kab. Pati, 27 Januari 
2017. Acara itu juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR, Firman 
Soebagyo dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pat,  Muhammad 
Budiyono.

Menurut Brahmantya, SRG  membuka akses penambak 
garam untuk menyimpan hasil panen di gudang tersebut, 
serta memperoleh resi gudang yang dapat digunakan 
sebagai pinjaman modal ke perbankan. SRG garam Kab. Pati 
bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Jawa Timur, 
dan Bank Jawa Tengah.

“Dengan pola ini, penambak garam lebih cepat punya 
modal kerja untuk kembali berproduksi sehingga hasil (panen) 
lebih cepat dan lebih baik,” katanya.

Pengelolaan gudang garam nasional menggandeng 
koperasi penambak garam dan pembinaan oleh BUMN Garam, 
yakni PT Garam. Di Pati, pengelolaannya dilakukan Koperasi 
Mutiara Mina Laut.

Pembangunan gudang garam nasional di Pati merupakan 
bagian dari penerapan SRG secara nasional. Selain Pati, 
pemerintah telah membangun enam gudang komoditi garam, 
yakni di Indramayu, Cirebon (Jawa Barat), Pamekasan, Bangkalan 
(Jawa Timur), dan Bima (Nusa Tenggara Barat).

Tahun 2017, pemerintah akan membangun enam gudang 
garam berkapasitas 2.000 ton, yakni di Rembang, Brebes, 
Demak (Jawa Tengah), Tuban, Sampang (Jawa Timur), dan 
Kupang (Nusa Tenggara Timur). Total anggaran yang disiapkan 
berkisar Rp 11 miliar-Rp 12 miliar. “Pembangunan gudang SRG 
garam tersebut akan terintegrasi dengan sentra produksi dan 
pabrik pengolahan, sehingga terbentuk sentra garam yang 
terpadu,” ujar Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

SRG Garam Pati Beroperasi

akses kepada nasabahnya,” jelas Dirut PT KBI, Tris Sudarto. 
Lebih jauh dikatakan Tris Sudarto, aplikasi SITNa bagi 

perusahaan pialang berjangka menjadi salah satu nilai jual 
yang menunjukan perusahaan tersebut transparan, kredibel 
dan berintegritas. 

Dari data KBI, SITNa telah diakses nasabah perusahaan 
pialang sebanyak 36.868 kali. Berikut ini daftar perusahaan 
pialang berjangka pengguna SITNa; PT  Agrodana Futures, 
PT Asia Trade Point Futures, PT Bestprofit Futures, PT Century 
Investment Futures, PT Cyber Futures, PT Equityworld Futures, 
PT Eternity Futures, PT Fortis Asia Futures, PT Finex Berjangka, 
PT Garuda Berjangka, PT Gatra Mega Berjangka, PT Global 
Artha Futures, PT Esandar Arthamas Berjangka, PT Java 
Global Futures, PT Inter Pan Pasifik Futures, PT International 
Business Futures, PT International Mitra Futures,  PT Jalatama 
Artha Berjangka, PT Kontak Perkasa Futures, PT Kresna Investa 
Futures, PT Mahadana Asta Berjangka, PT Maha Ratu Berjangka 
, PT Mega Growth Futures, PT Menara Mas Futures, PT Menara 
Mas Futures, PT Monex Investindo Futures, PT Rifan Financindo 
Berjangka, PT Royal Trust Futures, PT Sinarmas Futures, PT Solid 
Gold Berjangka, PT Starpeak Equity Futures, PT Trijaya Pratama 
Futures, PT United Asia Futures, PT Valbury Asia Futures 

34 Daftar Pialang Pengguna SITNa

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, 
berkomitmen mengoptimalkan Pasar Lelang 
Komoditas dan Sistem Resi Gudang- SRG di 
tahun 2017 dengan cara online. Selain itu,  literasi 

pasar lelang dan SRG melalui sosialisasi dan diseminasi akan 
ditingkatkan sehingga manfaat ekonomisnya dirasakan baik 
oleh petani maupun masyarakat. 

“Pemda juga akan kita dorong untuk menerbitkan Perda 
(peraturan daerah) yang mengatur perdagangan komoditas 
melalui pasar lelang,” ujar Enggartiasto Lukita, kepada media di 
Jakarta baru-baru ini. 

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan,  pasar lelang 
yang dibina dan diawasi Bappebti, sepanjang tahun 2016 
menggelar sebanyak 86 penyelenggaraan lelang komoditas. 
Sedangkan nilai transaksi dari penyelenggaraan pasar lelang 
tersebut mencapai Rp 283,47 miliar. 

Dari nilai transaksi pasar lelang sepanjang tahun 2016, 
itu, terdapat peningkatan sebesar 17,84 persen dari tahun 
sebelumnya yang hanya Rp 240‚54 miliar. 

Di sisi lain, aktivitas perdagangan komoditas melalui SRG 
selama 2016 tercatat 6.421,69 ton dengan nilai transaksi Rp 

Transaksi PLK 2016 Meningkat 17,84 %
42‚58 miliar. Dari transaksi SRG itu terdapat penurunan sebesar 
28 % dengan nilai transaksi turun 48 % dibanding tahun 2015.

“Penurunan nilai transaksi komoditas SRG itu tidak semata-
mata dipandang negatif. Sebab, penurunan itu dikarenakan 
adanya kecenderungan harga komoditas yang relatif stabil 
khususnya pada komoditi pangan,”  ungkap Enggartiasto.

Enggar menambahkan, untuk mengamankan pasar 
dalam negeri, kementerian akan terus mengintensifkan 
pengawasan barang beredar melalui pengawasan pra-
pasar. Ini berarti pengawasan dilakukan melalui registrasi 
produk yang telah diberlakukan kewajiban SNI. Selain 
itu, menurut dia, pengawasan di pasar terus dilakukan. 
Pengawasan di pasar, kata Enggar, akan ditempuh dengan 
merujuk pada pemenuhan parameter SNI wajib, label bahasa 
Indonesia, manual kartu garansi, pengiklanan, penggunaan 
klausula baku, dan pelayanan purnajual. Sepanjang 2016, dari 
473 produk yang diawasi, baru 38 % yang memenuhi ketentuan.  
“Pengawasan barang beredar akan terus ditingkatkan dan 
diharapkan pada 2017, sekitar 60 % produk yang diawasi telah 
memenuhi ketentuan,” ujar Enggartiasto Lukita.
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Cerebro “the Vitamin” to boost 
ICDX multilateral transaction

Indonesian Commodity & Derivative Exchange – ICDX are us-
ing Cerebro trading system platform to increase liquidity of 
multilateral futures contract trading. Using this new platform, 
all ICDX member can use it. Therefore ICDX’s members don’t 

have to pay any charges to change the existing trading system 

Jakarta Futures Exchange – JFX was trying several ways to 
upgrade multilateral futures contract so that the founding 
purpose of the exchange can be achieved; be a tool of 
price formation and hedging value. The JFX’s seriousness 

was reflected from the budgeting usage that reached 35% of 
annual total budget.

“We are still optimist to increase the volume of multilateral 
futures contract. At least in the last 2 years, the allocated budget 
to increase multilateral futures contract has reached 35% of JFX 
total budget.” As said by JFX President Directore, Stephanus 
Paulus Lumintang to the media recently

On the other hand, as diclosed by Stephanus Paulus Lu-
mintang, in 2017 the attainment targets of multilateral futures 
contract has been targeted the same as in 2016 for about 1.5 
million lots. “ We didn’t change the target as we want all busi-
ness partnes to give their contributions to increase multilateral 
futures contract,” he said.

35%  of JFX’s budget was poured to 
build up the multilateral contract

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia- Gapki 
memprediksi industri sawit nasional masih tetap 
menjadi andalan sebagai mesin devisa dan motor 
penggerak perekonomian nasional. 

“Prospek industri minyak sawit di tahun 2017 diperkirakan 
masih cukup cerah karena terus digalakkannya mandatori BBN 
di dalam negeri dan Malaysia juga sudah mulai meningkatkan 
mandatori BBN,” kata Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan, 
dalam rilis resminya, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, jika mandatori BBN di Indonesia dan 

Industri Sawit Nasional Diprediksi Cukup Cerah

 “The realizarion of JFX Multilateral futures contract in 2016 
might only reached 60% of the target or approximately 900 
thousand lots. Regardless in 2017, we are optimist that we can 
reach 1.5 million lots with the permit launching from the author-
ity for index contract trading of 250 gramm, 500 gram and 1 kg 
of gold. Also the announcement of authority approval on over-
seas chanelling mandate – PALN,” Stephanus Paulus Lumintang 
added.

platform.
“Currently we already used the new trading system, named 

Cerebro. This platform was developed in Singapore and from 
our partners recommendation we established cooperation with 
Cerebro rights holder. Since November 2016, we have applied 
the system.” Megain said

 “At the 2017 first quarter we are able to view all market 
players’ performance using Cerebro. We are optimist enough. 
Therefore we are hoping in the near future all members have 
immigrated to Cerebro,” He added.

According to Megain Widjaja, current platform that was 
used by ICDX has some privileges. One of it is the ability to 
connect all ICDX’s member who already have trading system. 
“Therefore members don’t have to change their current system.” 
He said. Moreover, Cerebro’s privilege will give discretion to cus-
tomer with its various technology devices. This will not distract 
customer’s mobility as everything can be done on hand.

“We are confident enough that this system will increase the 
transaction volume of multilateral futures contract. It’s because 
Cerebro platform are specified for multilateral futures contract,” 
Megain Widjaja emphasized.

Malaysia berjalan dengan konsisten, maka penggunaan minyak 
sawit di dalam negeri kedua negara penghasil minyak sawit ini 
akan tinggi, dan pasokan kepada pasar global akan berkurang. 
“Apalagi jika produksi sawit tidak meningkat dengan signifikan. 
Hal ini tentu saja akan mendongkrak harga sawit di pasar 
global,” tuturnya. 

Dia juga menyarankan, fokus utama pengembangan 
industri kelapa sawit nasional perlu diprioritaskan beberapa isu. 
Di antaranya, pertama, promosi minyak sawit Indonesia di pasar 
India, Pakistan dan negara-negara Timur Tengah.

Kedua, penanganan isu-isu negatif seperti, isu super tax di 
Perancis, isu 3-MCPD (kandungan karsinogenik pada minyak 
nabati) di Italia dan diperkirakan akan semakin marak meskipun 
belum ada pembuktian secara scientific. Selain itu, isu sawit 
dituding sebagai penyebab utama deforestasi terutama di 
wilayah Uni Eropa.

Ketiga, penanganan isu-isu domestik seperti, penanganan 
lahan gambut dan pecegahan kebakaran lahan, serta sosialisasi 
kepada stakeholders tentang strategis dan pentingnya industri 
sawit.

Bank Dunia memperkirakan naiknya harga-harga untuk 
komoditas industri seperti energi dan logam mineral 
pada tahun 2017, karena pengetatan pasokan dan 
kenaikan permintaan.

Ekonom Senior Bank Dunia, John Baffes, mengatakan, 
lembaga tersebut memperkirakan harga minyak mentah untuk 
tahun ini di US$ 55 per barel, melompat 29 % dari capaian pada 
2016. 

Bank Dunia juga menaikkan proyeksi harga mineral logam 
dengan peningkatan 11 % dari kenaikan 4 % pada prediksi 
Oktober 2016, lalu. Hal itu terkait pengetatan lebih lanjut dari 
pasokan dan permintaan yang kuat di China dan negara maju.

“Harga untuk sebagian besar komoditas tampaknya telah 
dipercaya mencapai level terendah pada tahun lalu dan berada 
di jalur untuk mendaki pada 2017. Namun, perubahan kebijakan 
bisa mengubah jalan ini,” kata Baffes dalam keterangan resmi, 
beberapa waktu lalu.

Sementara, harga komoditas pertanian secara keseluruhan 
diperkirakan meningkat kurang dari 1 % di 2017. Kenaikan tipis 
tersebut diantisipasi untuk minyak dan minyak sayur dan bahan 

2017 Bank Dunia Proyeksikan 
Harga Komoditas Naik 

baku. Di sisi lain, harga biji-bijian diperkirakan turun hampir 3 
% karena prospek lonjakan pasokan. Lebih lanjut, harga logam 
mulia diramalkan menurun 7 % karena suku bunga acuan naik 
dan safe haven pembelian melambat.
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Info HargaINFO

Glossary

Ramdhani
082115358xxxx
Tanya;

Kepada Yth. Bappebti;
Sejak tahun 2013 lalu saya melanjutkan usaha yang puluhan 

tahun lalu dirintis oleh orang tua. Dan usaha tersebut cukup 
berkembang, sehingga banyak diketahui oleh  publik. Dalam 
dua tahun ini, saya cukup terganggung dengan banyaknya pihak 
yang menghubungi saya baik melalui handphone maupun datang 
langsung ke tempat usaha kami yang menawarkan investasi 
emas dan forex. Dalam penjelasannya, investasi itu menjanjikan 
keuntungan tetap. 

Karena merasa curiga, saya berusaha mencari informasi 
tentang legalitas perusahaan tersebut keberbagai instansi. 
Namun, saya tidak menemukan perusahaan tersebut berada di 
bawah pengawasan OJK atau pun Bappebti. Mohon penjelasannya.

Jawaban:
Yth. Bapak Ramdhani, sebelumnya kami mengucapkan 
terimakasih atas partisipasi Bapak berbagai informasi kepada 
Bappebti. Berikut ini penjelasannya;

1. Data yang Bapak sampaikan sudah dalam penelitian 
PPNS Bappebti untuk ditindaklanjuti.

2. Jika legalitas perusahaan yang dimaksud tidak dalam 
pengawasan OJK atau pun Bappebti, maka sebaiknya 
Bapak menghindari penawaran tersebut.

3. Saat ini di sejumlah daerah telah terbentuk Satgas 
Wasapada Investasi, maka Bapak bisa menyampaikan 
informasi tersebut.

Terima kasih.

 Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar 
Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, 
dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

SMS CENTER 
BAPPEBTI
0811-1109-901

1. Discount
1) Quality differences between those standards set for some 
futures contracts and the quality of the delivered goods. If 
inferior goods are tendered for delivery, they are graded 
below the standard, and a lesser amount is paid for them. 
They are sold at a discount; 2) Price differences between 
futures of different delivery months; 3) For short-term 
financial instruments, “discount” may be used to describe the 
way interest is paid. Short-term instruments are purchased 
at a price below the face va
2. Discount Broker
A broker who charges lower commissions than most 
brokers.
3. Discount Method
A method of paying interest by issuing a security at less 
than par and repaying par value at maturity. The difference 
between the higher par value and the lower purchase price 
is the interest.
4. Discount Rate
The interest rate charged on loans by the Federal Reserve 
Bank.
5. Discount rate
The interest rate charged by the Federal Reserve to its 
member banks (banks which belong to the Federal Reserve 
System) for funds they borrow. This rate has a direct bearing 
on the interest rates banks charge their customers. When 
the discount rate is increased, the banks must raise the rates 
they charge to cover their increased cost of borrowing. 
Likewise, when the discount rate is lowered, banks are able 
to charge lower interest rates on their loans.
6. Discretionary Account
A trading account over which the client gives a broker 
authority to effect transactions in the futures contracts or 
options without prior reference to or approval of that client.
7. Discretionary Trading
Customer accounts for which specified employees of 
a brokerage firm may execute trades without explicit 
authorization of every individual transaction.
8. Dominant Future
That future having the largest volume of open contracts.
9. Downtrend
A channel of downward price movement.
10. Duration
A measure of the sensitivity of a bonds price to changes in 
market rates of interest.

Sumber : BAPPEBTI
http://infoharga.bappebti.go.id/

Informasi Harga Komoditi Melalui SMS
Informasi harga komoditi juga dapat dengan mudah diperoleh dengan mengirim SMS ke 
SMS Center Info Harga Bappebti.
SMS request informasi harga ditulis dengan format
HARGA#[NAMA_KOMODITI]#[NAMA_DAERAH]
dan dikirim ke nomor

0812 1867 8000
Contoh : HARGA#BERAS#INDRAMAYU
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B

B

SRG Objek Kajian Ilmiah

B

Ciyeeee,,,, ciyeeee
yang baru pulang
KKN, kelihatnya
capek bangat ‘tuh,,,???!!!

Ehhh,,, kamu Peb? Sedang apa?

Ah,, gak usah basa-basi deh,,,!!!  Dah lihat pegang sapu,
ya pasti lagi nyapu halaman lah,,,

Ah,,, dasar kamu!!! Peb,,, kok ‘gak sekolah?
Lagi liburan ya,,,??? 

Ia ‘nih,,, Oh ya, KKN kamu bagaimana Bee,,,??? Masih ‘kok, sekitar 2 minggu
lagi sudah selesai.

Persoalannya gudang SRG tak mungkin menyimpan
cabai untuk stabilisasi harga, ya ‘kan Bee???

Bee, kuliah mu ‘kan ngak lama lagi sudah
mau selesai ‘nih,,,? Omong-omong kamu
mau bikin skripsi milih topiknya tentang apa???

B

Wuiiihhh,,, pasti banyak manfaatnya ‘tuh Bee,,, terutam
 bagi petani dan masyarakat. Dan saya yakin kamu bisa
selesaikan cepat dengan nilai terbaik.

Hmmm,,, Peb, ku masuk dulu yah,,,???

Tau ‘gak Bee,,, kemarin harga cabai rawit merah
harganya naik mencapai Rp 130 ribu per kg,,,???
Kenapa ya,,,???

Itu ‘sih hal biasa, Peb. Saat pasokan berkurang, pasti harga akan melonjak.
Pasokan berkurang itu disebabkan banyak faktor. Misalnya, cuaca buruk
yang berdampak pada rendahnya produkti�tas tanaman cabai.

Sepertinya aku mau milih tentang SRG ‘deh.
Soalnya, banyak sisi yang bisa dikaji dan
sepertinya masih sedikit karya ilmiah tentang SRG.

Ia deh, bersih-bersih dulu,,,
tapi ‘ntar kita ke taman ya Bee. Aku mau curhat,,, 

,,,?,,,?,,,?

Hmmmm,,,,

Jadi, sedang libur juga ‘nih??? Asiiik,,,
saya jadi ada teman ngobrol-ngobrol nih,,,
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Dataran tinggi Gayo yang terletak 
di daerah Takengon memiliki 
karakteristik alam yang sangat 
cocok untuk menanam kopi 

arabika Gayo dengan ketinggian antara 
900 m dpl dan 1700 m dpl, dengan 
curah hujan 1.834 mm per tahun dengan 
149 hari hujan yang merupakan tempat 
yang sangat ideal untuk tumbuhnya 
pohon kopi arabika. Sepanjang mata 
memandang di pegunungan ini dipenuhi 
kebun kopi arabika.

Keberadaan kopi arabika Gayo sudah 
dikenal sejak tahun 1908. Kopi ini sudah 
terkenal di dunia dengan cita rasa dan ciri 
khas aroma, perisa (flavor) kompleks dan 
kekentalannya (body) yang kuat.

PLK Aceh Tengah
Etalase Kopi ‘Legenda’ Gayo

pedagang atau ekportir,  petani sebagai 
pemilik barang hanya mengikuti, tidak 
mempunyai posisi tawar- bargaining 
position maupun tranparansi harga karena 
tidak ada lagi pilihan untuk menjual.  

Pasar Lelang

Untuk menguatkan posisi tawar dan 
transparansi harga tersebut perlu 
dibangun mekanisme transaksi 

dengan pasar lelang. Pasar lelang adalah 
pasar terorganisasi yang memperpendek 
mata rantai, mempertemukan pembeli 
dan penjual secara langsung, transparan 
dan berkeadilan. Pasar lelang juga 
bisnis yang mempunyai prospek yang 
menjanjikan di masa yang akan datang. 
Penyelenggara lelang mendapatkan jasa 
dari nilai transaksi sesuai kesepakatan. 

Alhamdulilah pada 3 Maret 2016 telah 
diberikan persetujuan PT. Meukat Komudit 
Gayo (MKG) sebagai Penyelenggara 
Pasar Lelang di Aceh Tengah. Sinergi 
dengan pasar lelang tersebut, telah 
beroperasi Sistem Resi Gudang- SRG 
Kopi di Aceh Tengah yang telah dikelola 
oleh perusahaan lokal PT Ketiara. SRG 
sebagai alternatif pembiayaan dengan 
menggunakan stok (kopi) sebagai agunan 
untuk pinjam uang di bank untuk tunda 
jual maupun menambah permodalan. 

Kopi arabika dapat ditemukan ada 
di beberapa Negara dan termasuk di 
beberapa daerah di Indonesia. Namun, 
kopi arabika Gayo dengan cita rasa dan 
ciri aroma yang khas hanya tumbuh di 
daerah Takengon yang meliputi Aceh 
Tengah, Bener Meriah dan Gayo Luwes. 

Magnet kopi arabika Gayo telah 
mendorong para buyer dalam dan 
luar negeri untuk berlomba-lomba 
mendapatkan komoditi ini,  termasuk 
adanya informasi mencampur kopi arabika 
Gayo dengan kopi lainnya dari berbagai 
daerah, sehingga memberikan aspek 
buruk terhadap kopi gayo. Beberapa 
pihak menginginkan bagaimana menjaga 
originalitas kopi gayo, sehingga buyer 

memang mendapatkan kualitas yang 
diinginkan. 

Produksi kopi arabika Gayo untuk 
kualitas high level specialty dunia menurut 
data Ditjen Perkebunan tahun 2015, 
berkisar 30.000 - 40.000 ton atau 80 % 
dari total produksi kopi arabika Indonesia. 
Mayoritas penduduk Aceh Tengah dan 
sekitarnya (Bener Meriah dan Gayo 
Luwes) adalah petani kopi, sehingga 
kehidupan sangat tergantung dari hasil 
kopi.

Dulu para petani menjual hasil 
kebunnya kepada pedagang atau 
eksportir di Medan. Memang harga kopi 
mengacu pada bursa berjangka di New 
York. Berapa pun harga yang ditetapkan 

Dengan adanya pasar lelang dan SRG, 
akan menjaga kopi arabika Gayo dari 
pihak-pihak yang ingin menjatuhkan 
maupun merusak harga. 

Menyadari potensi besar yang dimiliki 
kopi arabika Gayo bagi perekomomian 
Aceh Tengah, Pemda Aceh Tengah 
melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan ESDM Aceh Tengah, pada tahun 
2016 telah membangun satu unit Gedung 
Pasar Lelang Komoditas melalui APBD-P 
2016, dan pada akhir Desember 2016 
sudah selesai pembangunannya. 

Letak Gedung Pasar Lelang Komoditi 
tersebut persis di sebelah kiri dari 
Gudang SRG di Jalan. Paya Ilang, Blang 
Kolak, Takengon,  Aceh Tengah. Adapun 
luas bangunan  33 x 18 m2, dua lantai, 
terdapat kusi dan sound system dan 
dapat menampung peserta lelang hingga 
200 orang. 

PT MKG selaku penyelenggara lelang 
akan memanfaatkan gedung tersebut 
untuk transaksi lelang kopi arabika 
Gayo yang transparan dan berkeadilan. 
Untuk itu, diharapkan masyarakat, petani 
dan pelaku usaha seoptimal mungkin 
memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena 
tidak banyak daerah yang memiliki 
gedung khusus Pasar Lelang Komoditas. 

Terwujudnya gedung Pasar Lelang 
Komoditas Aceh Tengah tak lepas dari 
perhatian dan komitmen Pemda Aceh 
Tengah di bawah kepemimpinan Bupati H. 
Nazarudin, yang ingin menjaga stabilitas 
harga kopi arabika Gayo baik melalui SRG 
maupun Pasar Lelang Komoditias.

Di samping sebagai transaksi kopi 
arabika Gayo, PT MKG juga melakukan 
transaksi lelang untuk komoditi unggulan 
lainnya yang ada di Aceh Tengah dan 
sekitarnya seperti komoditi kakao, 
minyak nilam bahkan buah-buahan dan 
sayur-sayuran. Sebagaimana diketahui, 
PT MKG telah melakukan transaksi lelang 
perdana kopi arabika Gayo pada tanggal 
22 Oktober 2016, lalu, yang diikuti oleh 
buyer dari dalam dan  luar negeri.

Selain untuk transaksi lelang 
komoditas, gedung Pasar Lelang 
Komoditi Aceh Tengah juga menyediakan 
beberapa ruang yang dapat digunakan 
untuk ruang pameran dan promosi 
produk unggulan daerah, termasuk untuk 
meeting dan seminar.  *) Direktur PT 
MKG

Suasana Pasar Lelang Perdana  PT.MKG

*) Iwanitosan Putra

Gedung PLK Aceh Tengah
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para pelakunya,” katanya.
Seperti misalnya stabilisasi harga 

komoditi pangan yang kebijakannya 
ada di Dagri, tambahnya, Bappebti 
juga memiliki fasilitas yang mendukung 
kebijakan itu melalui SRG dan PLK. 
“Begitu juga dengan Daglu yang 
mengeluarkan kebijakan timah ekspor 
yang harus diperoleh dari transaksi di 
bursa berjangka, diawasi dan diatur oleh 
Bappebti.” 

Selama berkarier di Kementerian 
Perdagangan, pria kelahiran ‘kota talas’ 
Bogor, di bulan Mei, 53 tahun silam itu, 
telah beberapa kali berpindah-pindah 
posisi baik di Daglu maupun di Dagri. 
“Tetapi saya lebih banyak bertugas di 
Daglu, karena pertama kali menjadi PNS 
saya ditempatkan di Daglu,” ujar Didi. 

“Sekitar tahun 1998, saya pernah 
diminta pak Arifin Lumban Gaol (mantan 
Kepala Bappebti), untuk pindah tugas ke 
Bappebti. Saat itu saya sudah eselon IV. 
Tetapi karena ‘hasutan’ pimpinan saya 
saat itu, saya tidak jadi ke Bappebti,” kata 
Didi sembari tersenyum. 

“Kalau promosi menjadi eselon III, 
tak apa ‘lah pindah ke Bappebti. Tetapi 
kalau tidak ada promosi, saya lebih 
membutuhkan tenaga mu di sini,” kata 
Didi menirukan ucapan pimpinannya saat 
itu. 

“Eh, taunya pindah tugas juga ke 
Bappebti,” ujar ayah dua anak ini.

Entrepreneur 

Mengenang masa remaja, alumni 
Fak. Fisip, Unpad, 1988, ini, 
memiliki bermacam kisah yang 

tak dapat dilupakan sepanjang hayatnya. 
“Saya masih mengalami dan menikmati 
berbagai permainan tradisional yang ada 
di saat itu. Dan sekarang, saya juga bisa 
menikmati permainan berbasis teknologi 
dan mengikuti perkembangannya.”

“Tetapi sebaliknya anak-anak 
sekarang, hampir tak lagi mengenal 
permainan tradiosional. Dulu, saat kita 
bermain tembak-tembakan dengan 
peluru buah jali-jali, serunya minta 
ampun. Apalagi di saat bulan ramadan, 

kami dulu terbiasa memainkan meriam 
bambu. Kalau bunyinya menggelegar, 
senangnya minta ampun,” tutur Didi 
Sumedi bersemangat.

Beranjak lebih dewasa, peraih 
gelar S2 dari St. Mary’s University, 
Canada, 1996, ini, menyukai dunia 
otomotif. Hobi itu disalurkan 
bersama teman-temannya 
membuka bengkel mobil 
yang menerima jasa perbaikan 
mesin, body painting dan body 
repair. “Usaha itu cukup maju dan 
berkembang. Kami mereparair body 
angkot dan bahkan pernah terima 
order bikin mobil ambulan dari Dinas 
Kesehatan Bogor. Pengalaman itu hingga 
saat ini terkesan dan tak terlupakan,” kisah 
Didi si penggemar musik jazz ini. 

Tetapi  usaha itu tidak berjalan lama. 
Sebab,  Didi Sumedi patuh dan mengikuti 
nasihat orang tuanya yang meminta 
untuk mencoba tes CPNS di Kementerian 
Perdagangan. “Ya alhamdulilah, saya 
diterima menjadi PNS Kementerian 
Perdagangan di tahun 1990. Padahal 
saat saya kecil, saya bercita-cita menjadi 
seorang entrepreneur,” ucapnya dengan 
senyum melebar. 

Selain hobi dunia otomotif, Didi 
Sumedi juga hobi bermain tenis lapangan. 
Hobi itu dilakoninya paling tidak dua 
kali dalam seminggu. “Sekali main kita 
biasa menghabiskan waktu 3 sampai 
4 jam. Ya, lumayan lah untuk menjaga 
keseimbangan tubuh. Kalau di kantor 
‘kan kita kerja banyak duduk sampai 
berjam-jam, karena itu harus diimbangi 
dengan berolah raga,” katanya. 

Optimis

Bagi Didi Sumedi, industri 
perdagangan berjangka komoditi 
bak permata yang belum diasah. 

Keunggulan Indonesia yang memiliki 
sejumlah komoditi dari berbagai sektor 
pertambangan, kelautan, perkebunan 
dan pertanian tak dimiliki oleh negara 
lain. “Bursa berjangka di Amerika 
atau di Eropa bisa berkembang pesat 
karena mereka sudah ratusan tahun 

 ‘Anak Talas’
Sekretaris Pengawas

menyelenggarakannya. Tetapi kalau kita 
lihat di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
belum ketinggalan. Bahkan, hemat saya 
kita bisa bersaing dengan mereka,” 
katanya. 

“Di Singapura dan Malaysia ada bursa 
berjangka, tetapi mereka tidak banyak 
memiliki subjek kontrak komoditi.  Karena 
itu, yang berkembang kontrak berjangka 
berbasis keuangan. Tetapi kalau kita bisa 
memajukan bursa berjangka dengan 
berbasis komoditi pertambangan, 
kelautan, perkebunan dan pertanian, 
kontrak berbasis keuangan pun akan 
dengan sendirinya berkembang pesat,” 
terang Didi Sumedi.

Menurut Didi,  untuk memajukan 
industri perdagangan berjangka 
komoditi harus banyak diciptakan pelaku 
speculator.  Karena dengan keberadaan 
mereka maka bursa akan likuid. 

“Speculator di bursa berjangka 
jangan dianggap negatif, karena pada 
dasarnya aksi mereka itu untuk mencari 
keseimbangan baru dan sekaligus 
mengamankan posisinya di saat mereka 
melakukan lindung nilai,” pungkas Didi 
mengakhiri wawancara.

19 tahun silam 
Didi Sumedi 

pernah menolak 
dipinang berkarier 
di Bappebti. Tetapi 

kini, kendali 
Sekretariat Bappebti 

ada di tangannya. 

Perdagangan Berjangka Komoditi- 
PBK, Sistem Resi Gudang- SRG 
dan Pasar Lelang komodit- PLK 
yang menjadi bidang pengawasan 

dan pembinaan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi- 
Bappebti, Kementerian Perdagangan 
adalah etalase dari Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri- Daglu dan 
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri- Dagri. Dua direktorat itu menjadi 
garda terdepan pengaturan kebijakan 
perdagangan komoditi baik di dalam 
negeri maupun untuk tujuan ekspor. 

“Bappebti juga membuat kebijakan 
di bidang perdagangan komoditi, 
namun lebih mengatur para pelaku 
dan bisnisnya. Sedangkan Daglu dan 
Dagri, mengeluarkan kebijakan untuk 

perdagangan komoditi ekspor dan di 
dalam negeri. Jadi saya pikir, Bappebti 
itu seperti etalase atau fasilitator dari 
Daglu dan Dagri,” demikian diutarakan 
Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi kepada 
Buletin Bappebti di ruang kerjanya, baru-
baru ini.    

Didi, demikian dia akrab disapa, 
mengaku cukup senang ketika mendapat 
penugasan di lingkungan Bappebti. 
Karena sudah memiliki pengalaman 
bertugas baik di Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri maupun 
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri, Kementerian Perdagangan. 

“Di sana kita lebih banyak memikirikan 
soal kebijakan. Sedangkan di sini- 
Bappebti, kita harus bisa memahami bisnis 
yang diatur dan sekaligus mengawasi 

Didi Sumedi
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