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Rotasi jabatan adalah hal yang lumrah terjadi di jajaran birokrasi pemerintahan.  
Di Bappebti bulan Maret 2017 juga terjadi pergantian jabatan sektetaris. 
Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi, digantikan oleh Nusa Eka. Kepala Bappebti 
Kementerian Perdagangan RI, Bachrul Chairi, memimpin prosesi serah terima 
jabatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti Kemendag, di gedung 

Bappebti Kemendag, Jakarta (01/03).
Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 277/M-DAG/KEP/2/2017 Tanggal 23 Februari 2017.  
Selanjutnya Didi Sumedi menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Perencanaan 
Kementerian Perdagangan.  Dalam arahannya Kepala Bappebti menyampaikan selamat 
bekerja untuk para pejabat yang baru dilantik dan mengharapkan kerjasama yang baik 
kepada seluruh pegawai di lingkungan Bappebti. Acara serah terima jabatan ini juga 
dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan III Bappebti beserta Pegawai di lingkungan Bappebti.
Inilah salah satu peristiwa dan kegiatan yang berlangsung selama bulan Maret 2017 
di lingkungan Bappebti. Selain itu banyak kegiatan lain yang dilakukan sebagaimana 
dipaparkan dalam Buletin Bappebti kali  ini, diantaranya tentang Transaksi Perdagangan 
Berjangka dari dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) yang 
dilaksanakan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Dengan dikeluarkannya 
Peraturan Kementerian Keuangan yang membuka peluang para pemilik dana repatriasi 
untuk menanamkan investasinya di transaksi berjangka, yang kemudian diikuti dengan 
dikeluarkannya Keputusan Kepala Bappebti no.1/2017, merupakan langkah nyata 
Bappebti untuk mendorong aktivitas perdagangan berjangka di Indonesia. Pembahasan 
masalah ini ditulis dalam Berita Utama.
Redaksi juga tetap menyajikan perkembangan informasi terbaru terkait dengan pasar 
lelang komoditi, sistem resi gudang dan perdagangan berjangka.  Tidak lupa kami sajikan 
pula aktivitas Bappebti dalam rubrik Agenda Foto. Juga komoditi emas  yang menjadi 
salah satu unggulan dalam perdagangan berjangka, serta upaya Universitas Lampung 
(UNILA) yang tetap bersemangat mendukung pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) 
yang berjalan di Provinsi Lampung.

Foto : Kepala Bappebti, Bachrul Chairi (kanan) menyaksikan acara serah terima jabatan Sekretaris Bappebti dari Didi Sumedi 
(tengah) kepada pejabat yang baru Nusa Eka (kiri). Acara ini berlangsung di Gedung Bappebti, Jakarta tanggal 1 Maret 2017.

Bappebti Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti
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Berita Utama

Sejak dikeluarkannya kebijakan 
pengampunan pajak oleh 
Kementerian Keuangan, 
Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan juga turut 
sibuk melakukan berbagai langkah. 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan 
nomor 122/2016 juga disebutkan 
bahwa dana repatriasi dari 
pengampunan pajak (tax amnesty) 
dapat dimanfaatkan untuk transaksi 
kontrak berjangka di bursa berjangka.

Dana repatriasi adalah dana 
yang masuk dari luar negeri ke 
Indonesia setelah para pemiliknya 
mengikuti program pengampunan 
pajak (tax amnesty). “Pintu telah 
dibuka oleh Menteri Keuangan. Kita 
menindaklanjuti dengan peraturan 
Kepala Bappebti No. 1/2017 
mengenai pelaksanaan transaksi

Pemerintah menetapkan 
transaksi perdagangan 

berjangka menjadi salah satu 
pilihan investasi dari dana 

repatriasi program Tax Amnesty. 
Bappebti mengambil langkah 

cepat untuk menangkap 
peluang ini. Kepala Bappebti 

sudah mengeluarkan peraturan 
pelaksanaannya.

kontrak berjangka komoditi dalam 
mendukung UU Pengampunan 
Pajak,” ujar Sri Hariyati, Kepala Biro 
Peraturan Perundang - Undangan 
dan Penindakan Bappebti. 

Peraturan Kepala Bappebti No. 
1/2017 tersebut mulai berlaku tanggal 
22 Maret 2017. Melalui peraturan ini 
para pialang perdagangan berjangka 
komoditi dapat mengelola dana 
repatriasi dari nasabah yang sudah 
mengikuti program pengampunan 
pajak untuk diinvestasikan melalui 
transaksi kontrak berjangka di Bursa 
Berjangka.

“Intinya,  Peraturan Kepala 
Bapebti itu memberi kesempatan 
kepada pialang berjangka 
untuk memanfaatkan peluang 
ini. Tidak semua pialang bisa 
melakukan transaksi dari dana 
repatriasi ini,” kata Sri Hariyati. 
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Berita Utama

“Pialangnya harus memenuhi 
syarat, yakni memiliki modal bersih 
disesuaikan, maksudnya memiliki 
integritas keuangan yang baik. 
Juga tidak pernah kena sanksi atau 
peringatan 3 kali berturut-turut. 
Jadi integritas keuangan dan track 
recordnya baik,” tambah Sri Hariyati.

KERJA MARATON

Peraturan Kepala Bappebti No. 
1/2017  merupakan produk kerja 
maraton Bappebti  menyusul 

dikeluarkannya  peraturan menteri 
keuangan. Kepala Bappebti, Bachrul 
Chairi, sebelumnya menjelaskan 
bahwa melalui penerapan kebijakan 
tax amnesty Bappebti mempunyai 
target untuk meningkatkan kontrak 
berjangka multilateral. Sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri 
Keuangan No.123/PMK.08/2016, 
Pasal 6 ayat (2) huruf j, bahwa  
“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,” ujar Bachrul 
Chairi.

TANTANGAN BAGI BURSA 
BERJANGKA

Terbukanya kesempatan dana 
investasi dari dana repatriasi 
tax amnesty ini menjadi peluang 

pengembangan perdagangan 
berjangka komoditi di Indonesia.  
Jumlah dana ini tergolong besar. 
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 
mengungkapkan, sampai tanggal 29 
Maret 2017, komitmen repatriasi dari  
program tax amnesty tahap I dan II 
sampai akhir 2016 mencapai Rp141 
triliun. Namun ditambahkan, jumlah 
yang sudah masuk ke penampungan 
dana repatriasi baru mencapai 
Rp112 triliun. Pemerintah terus 
mengupayakan lebih banyak lagi dana 
repatriasi yang masuk ke Indonesia. 
Dengan demikian uang itu bisa

diinvestasikan ke berbagai sektor 
seperti yang sudah diatur, antara 
lain di bidang properti, deposito, 
perdagangan saham, termasuk 
transaksi berjangka di bursa 
perdagangan berjangka.

Para pelaku perdagangan 
berjangka menyambut baik peluang 
investasi dari dana repatriasi ini. 
Bagaimana mekanismenya? “Seperti 
biasa. Tapi ada sedikit yang berbeda. 
Karena yang menjadi nasabah adalah 
pemilik dana repatriasi dan gateway-
nya sudah ditentukan yakni melalui 
bank-bank penyimpan margin yang 
ditunjuk oleh pemerintah. Karena 
itulah ada rekening khusus untuk 
transaksi ini,” ujar Sri Hariyati.

Bank-bank yang ditunjuk 
pemerintah untuk mengelola dana 
repatriasi ini adalah Bank BNI, 
Mandiri, Sinar Mas, BCA, CIMB Niaga. 
“Pialang berjangka harus membuka 
rekening khusus untuk dana 
repatriasi. Lembaga kliring juga harus 
membuka rekening khusus untuk 
Selama ini nasabah menandatangani 
perjanjian amanat  dalam 
berjangka tidak harus melalui 
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dunia. Perkembangan harga dunia 
menjadi pegangan bagi perdagangan 
berjangka di bursa berjangka 
komoditi seperti BBJ atau kerap juga 
disebut JFX (Jakarta Futures Exchange).

Stephanus yakin, pemilik dana 
repatriasi akan tertarik menanamkan 
uang mereka di transaksi berjangka 
komoditi. Karena perdagangan 
berjangka memiliki beberapa 
keunggulan atau kekhasan. “Kita 
bisa menjual sebelum kita punya 
barang. Jika pada perdagangan 
biasa seseorang harus memiliki 
komoditinya terlebih dahulu sebelum 
ia menjual, dalam perdagangan 
berjangka seorang investor bisa 
menjual komoditinya bahkan sebelum 
barang itu berada di tangannya,” 
kata Stephanus bersemangat. 
Selain itu uang yang ditanamkan 
dalam perdagangan berjangka 
menggunakan sistem marjin. 
Misalnya untuk komoditi dengan 
nilai Rp1 miliar tidak perlu seseorang 
menyetorkan dana sebanyak Rp1 
miliar juga, akan tetapi cukup dengan 
nilai 1 hingga 3 persen saja dari 
nilai Rp1 miliar tersebut. Artinya, 

bank. Nah, khusus untuk dana 
repatriasi harus melalui rekening di 
bank gateway  yang sudah ditentukan 
oleh pemerintah.

TRANSAKSI MULTILATERAL

Perdagangan di bursa berjangka 
yang terbuka untuk para inves-
tor pemilik dana repatriasi ada-

lah transaksi multilateral. Stephanus 
Paulus Lumintang, Direktur Utama 
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), men-
gungkapkan, transaksi multilateral 
merupakan semangat  yang hendak 
dihidupkan oleh pemerintah dalam 
perdagangan berjangka, dengan 
harapan bursa berjangka ini nantinya 
bisa menjadi acuan harga komoditi di 
Indonesia.

Di BBJ sendiri ada 4 jenis komoditi 
yang bisa diinvestasikan dalam 
transaksi berjangka di bursa berjangka 
komoditi dan bisa dimanfaatkan oleh 
para investor yang memiliki  dana 
repatriasi, yakni kopi, coklat, olein dan 
emas.  Para investor bisa memperoleh 
peluang keuntungan dari marjin 
perdagangan komoditi tersebut 
yang mengacu pada harga komoditi

dengan dana sekitar Rp10 hingga Rp30 
juta seorang investor bertransaksi 
untuk komoditi senilai Rp1 miliar.

“Transaksi dalam perdagangan 
berjangka aman karena dijamin oleh 
lembaga kliring milik pemerintah 
yakni PT Kliring Berjangka Indonesia 
(KBI),” demikian kata Stephanus 
memberi  gambaran tentang bisnis 
perdagangan berjangka yang bisa 
dijalankan oleh para pemilik dana 
repatriasi.

“Masalahnya, pajak final atas 
transaksi yang terjadi di bursa 
berjangka masih belum jelas. Untuk 
itu menurut kami perlu ada sinergitas  
antara pemerintah yakni Bappebti 
dengan para pelaku  berjangka 
serta Ditjen Pajak untuk membahas 
masalah ini. Kita perlu duduk 
bersama,” tambahnya.

Terlepas dari masalah pajak 
yang dianggap Stephanus masih 
harus dicari solusinya, kontrak 
perdagangan berjangka menjadi 
pilihan menarik bagi para investor 
dana repatriasi.  “Menurut kami 
transaksi kontrak berjangka kan 
sebagai sarana hedging. Sarana

Berita Utama

6

Pialangnya harus 
mempunyai integritas 

keuangan dan 
track record yang baik



Bappebti/Mjl/184/XVI/2017/Edisi Maret

hedging ini bagi pemilik dana, kalau 
dia seorang eksportir kopi misalnya, 
maka dia perlu lindung nilai. Nah, 
hal itu bisa dilakukan hanya lewat 
bursa berjangka,” kata Sri Hariyati.

Salah satu komoditi yang menarik 
untuk investasi di kontrak berjangka 
adalah emas. Seperti dikemukakan 
oleh Stephanus dan juga Sri Hariyati, 
emas memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan dengan jenis komoditi 
lainnya. “Menariknya, kontrak 
berjangka emas, bisa diambil fisiknya 
emas. Emas adalah satu-satunya 
komoditi yang memiliki likuiditas 
tinggi, mudah untuk diperjual-
belikan,” kata Sri Hariyati. 

Sebagaimana Stephanus Paulus 
Lumintang, Sri Hariyati juga yakin 
para pemilik dana repatriasi akan 
tertarik menanamkan investasinya 
di perdagangan berjangka komoditi. 
”Peluang keuntungan  di bisnis 
berjangka ini tinggi, walau di sisi lain 
resikonya juga tinggi,” ujar Stephanus.

Ia yakin para pemilik dana repatriasi 
adalah orang-orang yang memiliki 
pengetahuan yang cukup di bisnis 
keuangan, sehingga investasi di 
perdagangan berjangka pasti akan 
menarik mereka.

Sri Hariyati menyatakan, bulan 
April 2017 perdagangan berjangka 
dari nasabah yang memiliki dana 
repatriasi dari program tax amnesty 
sudah bisa berjalan.  Diharapkan akan 
banyak nasabah yang menanamkan 
dana mereka di bidang ini.  “Target 
kita ya sebanyak-banyaknya. Tapi 
yang penting pemerintah sudah 
membuka kran investasi melalui 
transaksi berjangka buat pemilik 
dana repatriasi, selain sektor-sektor 
yang lain. Kami yakin  perdagangan 
berjangka ini akan menarik, terutama 
mereka yang sudah menguasai 
pengetahuan investasi di bidang 
jasa keuangan,” ujar Sri Hariyati.

Menurut catatan Bappebti, 
sebagaimana diungkapkan Kepala

Bappebti, Bachrul Chairi, secara 
keseluruhan kinerja industri 
perdagangan berjangka komoditi 
sepanjang tahun 2016 mengalami 
pertumbuhan positif. Transaksinya 
mengalami peningkatan 6,40 persen 
yakni 7.012.220 lot dibandingkan 
periode yang sama tahun 2015 
sebesar 6.590.530 lot. Khusus untuk 
perdagangan kontrak berjangka 
multilateral di tahun 2016 mengalami 
peningkatan sebesar 12,97 persen 
menjadi 1.446.953 lot. Sedangkan 
untuk kontrak berjangka bilateral 
meningkat sebesar 4,81 persen 
dengan volume transaksi sebesar 
5.565.267 lot.

Berita Utama
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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA 
MENDUKUNG UNDANG-UNDANG

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi untuk memanfaatkan peluang arus dana yang berkaitan dengan pengampunan pajak, 
khususnya penempatan dana repatriasi pengampunan pajak dalam kegiatan Perdagangan Berjangka 
Komoditi, diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka Komoditi dalam 
rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KOMODITI DALAM RANGKA MENDUKUNG 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Nasabah adalah Wajib Pajak berupa 
orang pribadi atau badan yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak telah 
memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
tentang Pengampunan Pajak, yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang 
dikelola oleh Pialang Berjangka.

Pasal 3
Pialang Berjangka yang dapat menerima dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa : 1. 
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Bappebti; 2. denda administratif 
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh Bappebti; atau 3. pembekuan kegiatan usaha oleh 
Bappebti, b. memiliki nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum Pialang Berjangka mengajukan permohonan; c. rekomendasi dari 
Bursa Berjangka, dalam hal Pialang Berjangka memiliki 2 (dua) keanggotaan Bursa Berjangka, wajib 
memperoleh rekomendasi dari masingmasing Bursa Berjangka; dan d. menjadi anggota Lembaga 
Kliring Berjangka.

BAB II 
PEMBUKAAN REKENING PADA PIALANG BERJANGKA

Pasal 7
Dalam proses pembukaan rekening, Pialang Berjangka wajib meminta dokumen dari Nasabah berupa : 
a. Identitas Nasabah; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Nomor Rekening Khusus Wajib Pajak pada 
Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway pada saat pengalihan dana ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan d. Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Berita Utama
INI POIN-POIN PENTING PERKA BAPPEBTI 

NOMOR 1 TAHUN 2017
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BAB III
PENGELOLAAN DANA NASABAH OLEH PIALANG BERJANGKA

Pasal 8 
(1) Pialang Berjangka wajib membuka Rekening Terpisah khusus untuk menampung dana Nasabah 
pada Bank Persepsi. 
(2) Pialang Berjangka wajib melaporkan posisi investasi Nasabah kepada Bank Persepsi setiap bulan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya tanggal pelaporan. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Laporan Rekening Khusus Nasabah 
pada Pialang Berjangka untuk Keperluan Transaksi Kontrak Berjangka; dan b. Laporan Bulanan Hasil 
Transaksi Kontrak Berjangka Nasabah, dengan berpedoman pada formulir Nomor I.TA.8 dan Formulir 
Nomor I.TA.9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Kepala Badan ini.

Pasal 10
Setoran dan penarikan dana Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka wajib 
melalui Rekening Khusus Nasabah pada Bank Persepsi.

Pasal 11
Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan pengelolaan dana Nasabah yang bersumber dari 
dana repatriasi pengampunan pajak kepada Kepala Bappebti setiap bulan, paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak berakhirnya tanggal pelaporan

BAB IV
PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 12
(1) Nasabah hanya dapat melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
(2) Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kontrak Berjangka dalam 
rangka penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri.

BAB VII
SANKSI
Pasal 15

(1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk 
pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. 
Pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha; d. Pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
e. pembatalan persetujuan.

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Ttd

BACHRUL CHAIRI

Untuk informasi lebih lanjut bisa di akses :
https://www.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2017-03-24_17-52-19_Download_File.pdf

INI POIN-POIN PENTING PERKA BAPPEBTI 
NOMOR 1 TAHUN 2017 Berita Utama
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Resi Gudang

SRG Semakin Hari Semakin Diminati
Bupati Banyuasin melanjutkan 
untuk menambah wawasan dan 
daya saing Koperasi sebagai calon 
pengelola gudang beserta Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) teknis. 
Terkait dengan SRG disarankan 
Bappebti untuk meninjau secara 
langsung tentang cara pengelolaan 
sistem SRG milik Pemkab Barito 
Kuala (Batola).

Terpisah, Wakil Bupati Batola 
H Ma’mun Kaderi mengatakan, 
penerapan SRG di Batola telah 
beroperasi sejak 2010. Yang 
keberadaannya ditujukan untuk 
membantu masyarakat petani agar 
padi yang dihasilkan memperoleh 
harga terbaik pada saat panen 
maupun pasca panen.

“Harapan kita dengan adanya SRG 
ini akan benar-benar dimanfaatkan 
dan menjadi alternatif jalan keluar

Semakin banyak saja mereka 
yang tertarik dengan Sistem 
Resi Gudang. Tampak dari 

pemberitaan media bahwa ada 
pemerintah daerah yang belajar 
pengelolaan SRG kepada pemda 
lainnya. Seperti yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 
Sumatera Selatan, yang ‘berguru’ 
sampai jauh ke Barito Kuala, 
Kalimantan Selatan.

“Kunjungan kami untuk 
menindaklanjuti rekomendasi hasil 
rapat persiapan peresmian gudang 
SRG Kabupaten Banyuasin dengan 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan RI pada 
tanggal 27 Januari 2017 lalu,” kata 
Plt Bupati Banyuasin, SA Supriono, di 
Marabahan, Rabu (29/3).

Supriono yang juga Wakil 

terbaik bagi masyarakat petani 
kita dalam rangka menunjang 
tercapainya peningkatan sejahteraan
hidup mereka dari waktu ke waktu,” 
kata Ma’mun.

Juga dijabarkan persyaratan 
komoditi yang disimpan, alur 
sistem SRG, persyarakatan mutu 
komoditi, tahapan penyiapan SRG, 
penyiapan daerah dalam penyiapan 
SRG, kelembagaan SRG, progres, 
persyaratan koperasi yang menjadi 
pengelola, hingga kunci sukses 
terlaksananya SRG.

Ada beberapa kesamaan 
antara Kabupaten Barito Kuala 
dan Kabupaten Banyuasin. Yaitu 
sama-sama daerah pasang surut, 
kemiripan topografi, dan sebagai 
daerah penghasil padi dan jagung.

Di Sulawesi Utara, Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 

10
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Literasi Sistem Resi Gudang
Bappebti Rangkul 
Perguruan Tinggi

Sistem resi gudang (SRG) mempunyai 
fungsi strategis dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani dan membantu 
menjaga stabilitas harga pangan. 
Namun, sejauh ini, belum banyak 
kalangan khususnya petani  yang 
mengenal  dan memanfaatkan SRG. 
Oleh sebab itu, Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) terus melakukan sosialisasi 
tentang SRG. Bappebti  menggandeng  
perguruan tinggi, para akademisi, 
untuk menyebarkan pengetahuan 
tentang SRG kepada masyarakat 
khususnya petani di pedesaan.

Pada 30 Maret 2017 misalnya, 
Bappebti bekerjasama dengan 
Universitas Bojonegoro (Unigoro), 
menggelar acara “Literasi Sistem 
Resi Gudang” yang diikuti kalangan 
mahasiswa dan kelompok-kelompok 
tani.  Pada acara yang berlangsung di 
kampus Unigoro, Jalan Lettu Suyitno, 
Bojonogoro, Jawa Timur, itu hadir 
Kepala Bappebti  Bachrul Chairi 
dan Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro 
Basuki.

Dalam sambutannya Kepala
 Bappebti Bachrul Chairi menjelaskan, 
resi gudang adalah dokumen 
kepemilikan barang yang disimpan

Resi Gudang

provinsi ini mengatakan kopra kini 
sudah masuk dalam SRG setelah 
perjuangan panjang. Jadi, harga 
produk unggulan Sulut tersebut akan 
lebih tinggi.

Namun, yang menjadi salah satu 
kendala saat ini gudang SRG di Sulut 
belum dikelola dengan baik. Meski 
sudah ada dua gudang, yakni di 
Kabupaten Minahasa Selatan dan 
Kabupaten Bolaang Mongondow. 
Namun, tahun ini sudah ada pihak 
swasta yang melirik pengelolaan SRG 
di Sulut.

Pada 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 berkisar 
mencapai Rp 11 miliar sampai Rp 12 
miliar. 

Untuk lebih dikenal -- termasuk 
di kalangan Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) -- memang harus 
dilakukan langkah strategis seperti 
edukasi dan sosialisasi. Aksi ini 
harus terus digemakan pemerintah 
pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), 
Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin), 
asosiasi industri tertentu dan bank, 
serta media massa (baik media cetak 
maupun media online).

Edukasi dan sosialisasi mengenai 
SRG ini dapat dilaksanakan dengan 
temu wicara (talk show) di televisi 
atau radio, laporan khusus di media 
cetak, dan pameran industri dalam 
negeri. serta diadakan di kampus. 
Semakin banyak pelaku usaha dari 
kalangan muda dan mahasiswa yang 
melakukan bisnis rintisan (start up 
business). Jadi, kampus merupakan 
pasar potensial untuk berbagai
produk dan jasa, terutama yang 
bermuatan teknologi informasi yang 
terus berubah.

di gudang tertentu yang terakreditasi 
oleh Bappebti. Resi gudang ini bisa 
dijadikan jaminan untuk memperoleh 
dana pinjaman dari bank. Sehingga 
petani yang membutuhkan dana 
untuk modal kerja bisa memanfaatkan 
resi gudang.

Para petani bisa menyimpan 
barang hasil produksinya saat panen 
raya, sehingga harga barang tidak 
jatuh dan membuat mereka rugi.  
“Memang, SRG ini dibuat untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani 
dan pelaku bisnis yang terkait,”ujar 
Bachrul Chairi.

Mengingat besarnya manfaat SRG 
Bachrul Chairi mengharap adanya 
sinergitas berbagai pihak untuk 
memasyarakatkan SRG.  Dalam hal ini 
lembaga-lembaga perguruan tinggi 
mempunyai peran penting, misalnya 
dengan memasukkan materi SRG 
dalam kurikulum perkuliahan, juga 
melakukan sosialisasi SRG pada saat 
pelaksanaan Program KKN (Kuliah 
Kerja Nyata) di pedesaan.

Ketua Yayasan Universitas 
Bojonegoro Arif Yanuarso dan Rektor  
Slamet Kiswantoro menyambut baik 
ajakan Kepala Bappebti Bachrul Chairil. 
Menurut Arif, masalah di lapangan 
adalah para petani umumnya masih 
terbiasa berpikir secara instan 
karena terdesak kebutuhan. Lebih 
jauh Arif mengungkapkan, SRG bisa 
dilaksanakan dengan mengadopsi 
konsep lumbung desa.
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GULA KRISTAL RAFINASI
Pendatang Baru di Pasar Lelang Komoditi

mengharuskan penjualan gula 
kristal rafinasi hanya melalui pasar 
lelang komoditi (PLK). Ketentuan 
itu tertuang dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) 
No. 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang 
Perdagangan GKR melalui Pasar 
Lelang Komoditas.

Dalam keterangan persnya, 
seperti dimuat dalam laman 
Kemendag, Menteri Perdagangan 
Enggartiasto Lukita menjelaskan, 
penerbitan Permendag ini 
dimaksudkan untuk menjamin dan 
menjaga ketersediaan, penyebaran 
dan stabilitas harga gula nasional, 
serta memberi kesempatan yang 
sama bagi industri besar dan kecil 
dalam memperoleh gula kristal 
rafinasi. Dengan permendag yang 
dikeluarkan tanggal 15 Maret 
2017 tersebut, tegas Enggartiasto, 

Pada pertengahan Bulan Maret 
2017 Kementerian Perdagangan 
merilis peraturan baru terkait 

penyediaan dan distribusi gula kristal 
rafinasi. Selama ini penyediaan 
dan pendistribusian gula yang 
merupakan hasil olahan gula 
mentah (raw sugar)  impor tersebut 
menghadapi sejumlah masalah. 
Gula kristal rafinasi  sebenarnya 
diperuntukkan bagi  kalangan 
industri makanan dan minuman. 
Namun, di lapangan tak jarang 
dijumpai gula kristal rafinasi dijual 
secara eceran di pasaran umum.  Hal 
ini  dikeluhkan produsen gula lokal. 
Rembesan gula kristal rafinasi ke 
pasar dinilai mengakibatkan harga 
gula lokal anjlok.

Untuk mengatasi masalah 
tersebut Kementerian Perdagangan 
mengeluarkan ketentuan yang

produsen gula kristal rafinasi yang 
mengimpor gula kristal mentah wajib 
menjual hasilnya melalui pasar lelang 
komoditi.

“Dengan mekanisme pasar lelang 
diharapkan harga yang diterima 
di tingkat industri makanan dan 
minuman akan lebih terjangkau,” 
ungkap Enggartiasto.

Terkait dengan masalah ini 
Menteri Perdagangan akan 
menetapkan harga batas bawah 
dan harga batas atas penjualan gula 
kristal rafinasi secara berkala. Harga 
batas bawah dan harga batas atas 
ini menjadi acuan batas harga dalam 
transaksi jual beli di pasar lelang gula 
kristal rafinasi.

Sedangkan  penyelenggara  pasar 
lelang komoditi gula kristal
rafinasi akan ditetapkan oleh
Menteri Perdagangan. Peraturan
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Kepala Bappebti Bachrul 
Chairi kepada sebuah media 
di Jakarta mengungkapkan, 
proses penetapan
perusahaan    Penyelenggara    
Pasar 
Lelang Gula Kristal Rafinasi 
diperkirakan membutuhkan 
waktu sekitar dua bulan.

Lebih jauh Bachrul 
menjelaskan, penjualan 
melalui pasar lelang komoditas 
merupakan awal proses 
memasukkan gula kristal rafinasi 
dalam perdagangan berjangka 
komoditas (PBK). Menurut 
Bachrul, gula kristal rafinasi 
ditargetkan masuk PBK pada awal 
tahun 2018 atau sekitar 6 bulan 
setelah diperdagangkan melalui 
pasar lelang komoditas pada Juni 
2017.

“Setelah selama enam bulan di 
pasar lelang komoditas, diharapkan 
bisa diperoleh harga referensi, jumlah 
pasokan dan permintaan gula kristal 
rafinasi,” ujar Bachrul.

Gula Kristal rafinasasi dinilai 
memiliki potensi dipasarkan melalui 
PBK. Setiap tahun kebutuhan industri

Pasar Lelang

Memiliki sistem elektronik terpadu 
termasuk e-Barcode untuk 
pengawasan dan distribusi yang 
mencatat importasi gula kristal 
mentah serta produksi, penjualan,
atau distribusi GKR (dibuktikan 
dengan Surat Pernyataan di 
atas materai dari Pengurus 
Perusahaan);
Memiliki kerja sama dengan 
Bursa Berjangka dan/atau dimiliki 
seluruh atau sebagian sahamnya 
oleh Bursa Berjangka (dibuktikan 
dengan Surat Perjanjian 
Kerjasama);
Memiliki kerja sama dengan 
Lembaga Kliring dan Penjaminan 
Pasar Lelang (dibuktikan dengan 
Surat Perjanjian Kerjasama); dan
Memenuhi persyaratan teknis 
lainnya sesuai Dokumen Pra 
Kualifikasi yang dapat diunduh dari 
www.bappebti.go.id.

5.

6.

7.

8.

makanan dan minuman di Indonesia 
terhadap gula Kristal rafinasi sekitar 
2,5 juta ton. Diperkirakan sekitar 
separuh dari jumlah itu masuk dalam 
pasar lelang komoditas.

Kepala Bappebti menjelaskan, 
tujuan memasukkan gula Kristal 
rafinasi dalam perdagangan berjangka 
komoditas yaitu memberikan harga 
yang adil bagi setiap kelas usaha 
atau industri. Selama ini menurut 
Bachrul, ada ketimpangan harga yang 
cukup besar harga gula kristal rafinasi 
antara industri besar dengan industri 
kecil. Nah, dengan dipasarkan secara 
transparan, semua perhitungan 
pasokan dan perimintaannya akan 
lebih jelas. Perbedaan harga yang 
terjadi akan cukup logis terkait volume 
pembelian, bukan hasil  permainan.

ini mensyaratkan perusahaan 
penyelenggara pasar lelang memiliki 
sistem elektronik terpadu termasuk 
electronic Barcode (e-Barcode). 
Menteri Perdagangan Enggartiasto 
menyatakan, sistem e-barcode 
sangat penting guna membantu 
pengawasan dalam mencegah 
penimbunan atau perembesan gula 
kristal rafinasi di pasaran umum.

“Kode unik dalam e-Barcode 
mengandung informasi dan 
histori perdagangan gula kristal 
rafinasi yang lengkap dan akurat. 
Mulai dari proses importasi 
bahan baku, produksi, penjualan, 
pembelian, serta distribusi gula. 
Data dan informasi tersebut 
juga bisa diakses secara realtime 
dan online,” jelas Enggartiasto.

Perdagangan Berjangka 
Komoditi

Menindaklanjuti Permendag 
nomor 16/2017 tersebut 
Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) melalui laman www. 
bappebti.go.id telah mengumumkan 
undangan kepada perusahaan-
perusahaan lelang untuk mengikuti 
lelang terbuka guna menetapkan 
Penyelenggara Pasar Lelang Gula 
Kristal Rafinasi. Pendaftaran dibuka 
hingga tanggal 12 Apri 2017. 
Sesuai Permendag nomor 16/2017 
ada sejumlah persyaratan bagi 
perusahaan yang bisa menjadi 
Penyelenggara Pasar Lelang Gula 
Kristal Rafinasi yaitu:

Berbentuk badan hukum 
Perseroan Terbatas (PT) dilengkapi 
company profile ;
Memiliki persetujuan sebagai 
Penyelenggara Pasar Lelang 
Komoditas dari Bappebti;
Memiliki Peraturan dan Tata Tertib 
Pasar Lelang GKR;
Memiliki fasilitas dan Sistem 
Perdagangan Gula Nasional 
(dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan di atas materai dari 
Pengurus Perusahaan) ;

1.

2.

3.

4.

“Produsen gula 
kristal rafinasi yang 

mengimpor gula kristal 
mentah wajib menjual 

hasilnya melalui 
pasar lelang komoditi. 

Dengan mekanisme 
pasar lelang 

diharapkan harga yang 
diterima di tingkat 

industri makanan dan 
minuman akan lebih 

terjangkau”



Bappebti/Mjl/184/XVI/2017/Edisi Maret

Agenda Foto

Serah terima jabatan 
dari Sekretaris Bappebti 
Didi Sumedi yang saat 

ini menjabat Kepala Biro 
Perencanaan Kepada Nusa Eka 
(1/3). Serah terima jabatan ini 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 277/M-DAG/KEP/2/2017 
Tanggal 23 Februari 2017.

Ujian Profesi 
Calon Wakil 
Pialang Berjangka 

Serah Terima Jabatan Sekretaris Bappebti
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Bappebti mengadakan Ujian Profesi
Calon Wakil Pialang Berjangka 
Komoditi (CWPBK) yang 

diselenggarakan pada tanggal 8 dan 9 Maret 
2017 di Bandung. Ujian ini adalah Ujian Profesi 
Angkatan Pertama di tahun 2017. 
Sekretaris Bappebti Nusa Eka didampingi 
Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi 
Publik Taufik, hadir dalam acara untuk
memberikan pengarahan kepada peserta 
ujian sekaligus membuka acara ujian.

Nusa Eka menyampaikan Wakil Pialang
Berjangka (WPB) memiliki peran yang 
strategis dalam mengembangkan industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), oleh
karena itu profesi ini harus dilaksanakan 
secara profesional dan membutuhkan
keahlian khusus. 



Bappebti/Mjl/184/XVI/2017/Edisi Maret 15

Agenda Foto

Bappebti menyelenggarakan 
Literasi Sistem Resi Gudang 
(SRG) kepada kalangan civitas 

akademika Universitas Bojonegoro, 
Kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Tengah, Kamis (30/3). Selain
kegiatan literasi, Kepala Bappebti 
Bachrul Chairi bersama Kepala Dinas 
Perdagangan Kab. Bojonegoro 
Basuki dan Pengelola Gudang 
Koperasi Cianjur, Nana Sukatna 
menjadi pembicara dalam Dialog 
Sistem Resi Gudang di iNews TV 
Surabaya pada tanggal 30 Maret 
2017.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, 
mewakili Menteri Perdagangan, 
Enggartiasto Lukita, menghadiri 

peluncuran Program AKSI-Pangan 
yang diselenggarakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 
Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat. Peluncuran 
dilakukan bersama oleh Menko 
Bidang Perekonomian, Anggota 
Komisi XI DPR RI, Komisioner OJK, 
Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 
Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. 
(24/03)

Literasi Sistem Resi Gudang dan 
Dialog Interaktif di Bojonegoro

Program AKSI Pangan Di Kab. Lima Puluh Kota
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Aktualita

Emas Berjangka Mengkilap di Tengah 
Ketidakpastian Politik Dunia

Unsrat: Potensi Komoditas Cokelat dan 
Kopi Sulut Besar 

Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile 
Exchange berakhir lebih kuat di tengah serangkaian 
ketidakpastian politik dan perdagangan di dunia. 

Kontrak emas yang paling aktif diperdagangkan 
untuk pengiriman Juni naik US$ 4,4, atau 0,35 %, 
menjadi menetap di US$ 1.258,4 per troi ons.

Ketidakpastian geopolitik di Eropa telah 
mendorong harga emas berjangka lebih tinggi, 
karena meningkatnya permintaan, kata para analis.

Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) 
Manado, Dr Ellen Kumaat, mengatakan pihaknya 
mendorong pengembangan cokelat dan kopi di 

Provinsi Sulawesi utara (Sulut). “Kami akan mendorong 
pengembangan komoditas cokelat dan kopi di 
Sulut karena melihat potensinya cukup besar,” kata 
Dr Ellen Kumaat di Manado, beberapa waktu lalu.
  Menurut Ellen, Unsrat melihat komoditas cokelat

Analis Asia Tradepoint Futures, Deddy Yusuf 
Siregar, penguatan harga emas di awal tahun 
disokong oleh peningkatan permintaan emas pada 
perayaan tahun baru China atau Imlek. Selain 
itu, permintaan emas dari India pun meningkat.

Pada Februari tahun ini, permintaan emas India naik 
175% menjadi 96,4 ton dibanding permintaan Februari 
2016. World Gold Council memprediksi permintaan 
emas India sepanjang tahun ini akan melonjak dari 
600 ton ke kisaran 650 ton-700 ton. Emas juga 
makin diminati sebagai aset hedging (lindung nilai).

Pada akhir kuartal satu, pamor emas sebagai 
aset lindung nilai semakin menguat setelah 
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, gagal 
mengajukan revisi UU Kesehatan kepada Kongres 
AS. Kegagalan itu dikhawatirkan juga akan terjadi 
pada beberapa rencana pemerintah lainnya. 

Pada kuartal II, kemungkinan emas masih mampu 
mempertahankan penguatan. Namun,  kenaikan 
dollar AS dapat menghadang laju penguatan 
emas. Deddy menghitung, harga emas di kuartal II 
bergerak antara US$ 1.263-US$ 1.300 per troi ons.

dan kopi sangat diminati pembeli baik domestik maupun 
mancanegara. Hal ini yang membuat pihaknya ikut 
mendorong pengembangannya.        

Pada tahun 2016 sasaran utama Unsrat adalah 
padi. Pada tahun 2017 ini sasaran utama adalah jagung 
dengan mendorong pengembangan cokelat dan kopi.    
Pihaknya menerima amanah untuk mendorong peneliti 
di lingkungan kampus ini dalam mengembangkan 
riset dan inovasinya. Demi capaian target nasional 
dalam bidang pangan.  “Riset harus menghasilkan 
Inovasi, khususnya di bidang Pertanian,” kata Ellen. 

Sementara Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, 
Darwin Muksin, mengatakan permintaan buyers atau 
pembeli dari luar akan komoditas cokelat dan kopi 
cukup tinggi, namun Sulut belum mampu memenuhinya.  
“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi baik 
dengan instansi terkait, swasta maupun pemangku 
kepentingan lainnya, agar mampu mengembangkan 
kedua komoditas tersebut,” jelas Darwin. 

16
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Aktualita

Harga Kakao Solok Membaik dan Membahagiakan

HARGA kakao (Theobroma cacao L) di daerah sentra 
produksi hasil perkebunan Kota Solok, Sumatera 
Barat, kini dalam kondisi membaik di pasaran. 

Demikian diungkapkan para petani di Kelurahan 
Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.

Harga kakao di Kota Solok kini sudah menembus 
angka Rp.35.000 per kilogram, naik dari sebelumnya 
Rp24.000/kilogram. Membaiknya harga komoditas 
itu membuat petani kakao sangat terbantu untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-
anaknya.

Kondisi ini cukup beralasan karena warga di 
daerah itu umumnya mengandalkan penghasilannya 
dari berkebun kakao. Kakao merupakan bahan 
baku untuk membuat aneka makanan cokelat dan 
harganya sudah membaik sejak awal Maret 2017.

Petani berharap kondisi membaiknya harga 
tersebut bisa terus bertahan dan stabil pada 
posisi Rp35.000/kg. Jika harga kakao bertahan 
baik, maka para petani tanaman ini akan 
lebih bersemangat dalam merawat kebunnya.

“Perkebunan kakao akan mendapat perhatian dan 
tempat khusus seperti komoditas beras, jagung, dan 
cabai yang selalu dicari para pedagang pengumpul. 

Kami kini bisa bernapas lega dan tersenyum bahagia 
setelah mengetahui kenaikan harga komoditas kakao 
atau cokelat di tingkat petani dan pedagang pengumpul,” 
kata Siman (47), seorang petani kakao di Solok.

Kepala Seksi Perkebunan Dinas Pertanian dan 
Perkebunan Kota Solok, Rini Meliza, mengemukakan 
produksi kakao di daerah tersebut pada 2016 mencapai 
229,54 ton, dengan persebaran 135,5 ton di Kecamatan 
Lubuk Sikarah, dan 94 ton di Tanjung Harapan. 

Sebagaimana diketahui kakao termasuk salah satu 
komoditas yang masuk dalam Sistem Resi Gudang 
(SRG) yang dijalankan oleh Bappebti, Kementerian 
Perdagangan.

Rp1 Triliun Buat Peremajaan Kebun Sawit

Sampai saat ini industri kelapa sawit telah menyerap 
pembiayaan sekitar Rp 50 triliun atau 10 persen 
dari portofolio kredit PT Bank Mandiri Tbk. Pada 

tahun 2017, Bank Mandiri akan mengalokasikan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai kegiatan 
peremajaan kebun kelapa sawit sekitar Rp 1 triliun.
Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika 
Wirjoatmodjo, kredit terbesar disedot industri sawit 
dan turunannya. Pembiayaan itu dikucurkan kepada

perusahaan besar, petani plasma, sampai koperasi 
di industri kelapa sawit. “Memang ini kredit terbesar 
karena hampir Rp 50 triliun untuk sawit setara dengan 
10 persen dari portofolio kredit Bank Mandiri,” ujar 
Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung sektor strategis ini, 
selain terobosan dalam urusan sertifikat lahan 
perkebunan, perbankan harus mendorong dari 
sisi pembiayaan. Kartika mengatakan mulai 2017 
perusahaan akan memberikan jatah KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) untuk peremajaan kebun kelapa 
sawit.  “Total KUR Bank Mandiri kan Rp 13 triliun 
di tahun ini, nanti kalau disetujui paling tidak Rp 1 
triliun bisa untuk KUR peremajaan sawit,” jelasnya.

Diakui Kartika industri kelapa sawit memegang 
peranan penting di sektor perkebunan nasional. 
Nilai devisa yang dihasilkan dari ekspor minyak 
sawit Indonesia dan turunannya mencapai US$ 18,1 
miliar dengan volume 25,1 juta ton sepanjang 2016.
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Fakta: Sawit Penyelamat Kerusakan Hutan

Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak 
sawit (CPO) dan eksportir terbesar di dunia. Sebagian 
kalangan menyoroti luasnya pengembangan 

perkebunan sawit di Indonesia telah mengakibatkan 
kerusakan hutan dan lingkungan.  Namun sebuah 
diskusi publik di Jakarta yang berlangsung Jum’at (31/3) 
mengungkapkan bahwa hadirnya perkebunan kelapa 
sawit justru membantu Indonesia melakukan perbaikan 
kerusakan hutan yang terjadi sejak 1980an akibat illegal 
logging dan pemanfaatan hak pengusahaan hutan (HPH). 
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Prof Dr Supiandi Sabiham mengatakan 
deforestasi sudah berlangsung sebelum tahun 1960-
an dan puncaknya terjadi 1980-an hingga 1990-an 
pada saat transmigrasi dan Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH) berkembang pesat. Sedangkan sawit muncul 
jauh sesudah kerusakan hutan terjadi, yakni setelah 
tahun 2000an.  “Saya melihat fakta yang ada bahwa 
sawit bukan penyebab deforestasi, justru sebagai 
penyelamat deforestasi. Kerusakan hutan berlangsung 
sejak zaman Belanda. Ini artinya sawit muncul 
sesudah kerusakan hutan terjadi,” jelas Supiandi.

Dr. Ir. Petrus Gunarso, MSc. Dewan Pakar Persatuan 
Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki), menjelaskan 
pada 1990-2010 berdasarkan penelitiannya perkebunan 
sawit di Indonesia, Malaysia, dan Papua. Hasilnya bahwa 
63 juta ha adalah kawasan APL (Area Penggunaan 
Lain), hutan produksi (HP) seluas 77, 38 juta ha, hutan 
konservasi (HK) 21,17 juta ha, hutan lindung (HL) 
32,06 juta ha, HTI (bagian dari HP) 4,5 juta ha, kelapa 
sawit dalam APL  4,5 juta, kelapa sawit dalam kawasan 
hutan yuridis-politis sebesar 4,8 juta ha. “Paling besar

63 juta ha adalah wilayah APL, dan itu tidak salah 
dan bukan wilayah deforestasi karena sudah ada 
rencana untuk kawasan tersebut,” ungkap Petrus.
Ia mengatakan perkebunan sawit di Sumatera 
memiliki persentase rendah menggunakan kawasan 
hutan primer. Pada tahun 2000, luas hutan primer 
5,6 juta dan kawasan sawit 2,8 juta, sementara 
tahun 2005, luas hutan primer naik menjadi 6,03 
juta dan kawasan sawit 3,98 juta. Pada tahun 2010, 
luas hutan primer turun sedikit menjadi 5,489 
juta dan perkebunan sawit naik menjadi 4,71 juta.

Prof Dr Yanto Santosa DEA Guru Besar Fakultas 
Kehutanan lPB mengatakan sawit bukan merupakan 
penyebab deforestasi di Indonesia. Pasalnya, lahan 
perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia 
tidak berasal dari kawasan hutan.  “HPH itu bukan 
deforestasi, tapi degradasi. Kalau berubah menjadi 
non hutan maka itu adalah deforestasi. Jika bicara 
konteks hukum, perubahan hutan ke sawit, itu 
bukanlah deforestasi. Karena deforestasi perubahan 
secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak 
berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia”.

Prof Chairil Anwar Siregar PhD Pakar Hidrologi 
dan Konservasi Lahan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan menyatakan tidak benar 
jika sawit merupakan tanaman yang mengganggu. 
Sawit punya keunggulan produktivitas dan paling 
efisien dalam pemakaian air. Sama halnya dengan 
penyerapan stok karbon lebih tinggi daripada kedelai.
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Breaking News

ARLI: Seaweed Export Would Increase

High Quality Salt Factory Built in Central Java

The Indonesian Seaweed Association 
(ARLI)  predicted that in 2017 exports 
of seaweed would increase both in raw 

material and processed products.  ARLI hopes 
more support from the government to develop 
and boost business in seaweed in the upstream 
as well downstream as integrated industry.

Before that ARLI general chairman Safari Azis 
attributed the decline to weak demand amid the 
global economic crisis and U.S. policy in organic 
products. “In 2016, (seaweed exports) dropped 
around 30 percent . There was issue in 2016 
that the United States would exclude processed 
seaweed from its list of organic products,” Safari said.

Central Java government  will build a salt factory 
this year to meet national people’s need of this 
commodity.  The construction of the factory 

will start after the feasibility study has been final. 
“The study has been carried on March,” Head of the 
Infrastructure and Natural Resource Bureau of the 
Central Java provincial administration, Peni Rahayu, 
said in Semarang, Central Java, on March 25, 2017.

Peni explained, the factory will be built in the 
Regency of Rembang and the Regency of Pati, Central 
Java. The factory will use farmers salt to produce 
high quality salt with 96 percent of NaCl. This is 
higher than 86 percent of NaCl in smallholders salt. 

As quoted by Antara, a deputy at the office 
of the Coordinating Minister for Maritime Affairs 
Agung Kuswandono said, self sufficiency in 
salt supply is expected to be reached in 2017. 

Agung said the country needs around 4.02 million 
tons of salt including 2.05 million tons of industrial salt 
and 1.97 million tons of consumption salt. The domestic

Based on statistic data at the Marine and Fisheries 
Ministry, the country’s production of seaweed totaled 
1.12 million tons in 2015. Around 21 percent or 
236,900 tons of the production were exported to 
various countries including 97 percent in raw material 
and 3 percent in processed products. The exports 
of raw seaweed were valued at US$160.4 million 
and exports of processed products of seaweed was 
worth US$45 million or 22 percent of the total value.

In 2016 , in the first 8 months , exports of raw 
seaweed totaled 121,500 tons valued at US$80 
million ; and exports of processed products of 
seaweed totaled 4,000 tons valued at US$25.4 million.

Apart from the report that the United States 
would exclude processed products of seaweed from 
its list of organic products, there are many factors 
hampering exports of that commodity, such as export 
restriction and plan to slap export tax on seaweed. 

“The government plans to impose an export tax 
of 20-40 percent on raw seaweed . The plan, however, 
has been shelved. The export tax was planned without 
consultation with the business players,” Safari added.

production is around 3.8 million tons a year including 
3.1 million tons of farmers salt and 700,000 tons 
produced by the state-owned salt company PT Garam. 

Based on data from the Indonesian Association of 
Salt Consuming Industries (AIPGI), in 2015, the country 
needs 400,000 tons of salt to preserve fishes a year. 
The process of fish salting generally does not use iodine 
although iodine is important for human health, Agung 
said.



Bappebti/Mjl/184/XVI/2017/Edisi Maret

INFO

Glossary
1. Leverage 
Leverage is a concept that can enable you to multiply 
your exposure to a financial market without committing 
extra investment capital.

2. Leveraged ETFs 
Leveraged ETFs are a form of exchange traded fund 
(ETF) that seek to deliver multiplied returns of the un-
derlying benchmark they track. For instance, if the FTSE 
100 increases 10% in a day, a 2x FTSE ETF will aim to 
increase 20%.

3. Leveraged products 
Leveraged products are financial instruments that 
enable traders to gain greater exposure to the market 
without increasing their capital investment. They do so 
by using leverage.

4. Liabilities 
A company’s liabilities are the debts and obligations 
represented on its balance sheet. They are the oppo-
site of assets.

5. LIBOR 
LIBOR, or the London Interbank Offered Rate, is a 
benchmark that dictates daily interest rates on loans 
and financial instruments around the world.

6. Limit order 
A limit order is an instruction to your broker to execute 
a trade at a particular level that is more favourable 
than the current market price.

7. Limit up / limit down 
Limit up and limit down are the maximum amounts a 
commodity future may increase (limit up) or decrease 
(limit down) in any single trading day.

8. Liquidity 
In investment, liquidity is the ease of buying or selling 
a particular asset in the market without affecting its 
price. It can also refer to the facility of converting an 
asset to cash quickly and easily.

9. Long 
When used in trading, long refers to a position that 
makes profit if an asset’s market price increases. Usu-
ally used in context as ‘taking a long position’, or ‘going 
long’.

10. Lot 
A lot is a standardised group of assets that is traded 
instead of a single asset.
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Nur Ilham, 0812-780144XXX
Petani jagung di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Pertanyaan:
Daerah kami merupakan salah satu penghasil jagung dan 

saya sendiri seorang petani jagung. Saya dengar cerita 
Bappebti punya program Sistem Resi Gudang yang bisa 
menolong petani dari jatuhnya harga saat panen. Bisakah di 
daerah saya bisa didirikan gudang?

Jawab:
Di Bima sudah ada gudang SRG (Sistem Resi Gudang). Ada 
baiknya jika anda menghubungi Dinas Perdagangan Pemda 
setempat untuk mendapatkan informasi lebih rinci. 
Soal pembangunan gudang baru, untuk sementara ini 
memang pemerintah melakukan moratorium atau 
penghentian sementara. Namun demikian jika ada pihak 
ketiga yang berminat untuk mendirikan gudang SRG, kami 
akan menyambutnya dengan tangan terbuka.

Sukanti, Bogor, 087-8998xxxx
Sekarang kan zamannya e-commerce.  Mengapa untuk 
komoditi tidak ada perdagangan melalui on-line. Kan kita 
negara yang kaya dengan hasil komoditi?

Jawab:
Anda benar sekali, sekarang kita berada pada era 
perdagangan on-line. Bappebti sendiri sedang membangun 
sistem perdagangan komoditi secara on-line dan saat ini 
masih dalam masa uji coba pelaksanaannya. Kami 
berusaha untuk secepatnya bisa dilakukan perdagangan 
komoditi secara on-line ini sehingga masyarakat juga lebih 
mudah memperoleh komoditi yang diinginkan.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai iformasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perda-
gangan 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 reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)
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INFO SRG

Sumber : BAPPEBTI

LOKASI GUDANG SRG 
(121 Gudang Pemerintah & 50 Gudang Swasta tersebar di 120 Kabupaten pada 27 Propinsi)

ACEH
1. Pidie Jaya
2. Pidie
3. Aceh Tengah
4. Aceh Besar
5. Simeulue
6. Bireun
7. Bener Meriah
8. Pidie Jaya
9. Bener Meriah

SUMATERA UTARA
1. Serdang Bedagai
2. Karo
3. Simalungun
4. Langkat
5. Deli Serdang

SUMATERA BARAT
1. Solok
2. Pasaman Barat
3. Lima Puluh Kota
4. Tanah Datar

SUMATERA SELATAN
1. Banyuasin
2. Pagar Alam
3. Musi Banyuasin

LAMPUNG
1. Lampung Selatan
2. Lampung Tengah
3. Lampung Timur
4. Tanggamus
5. Tulang Bawang
6. Pesisir Barat
7. Bandar Lampung

JAWA BARAT
1. Indramayu
2. Cianjur
3. Garut
4. Bogor
5. Sumedang
6. Kuningan
7. Subang
8. Majalengka
9. Purwakarta
10. Tasikmalaya
11. Ciamis
12. Karawang
13. Indramayu
14. Bandung
15. Cianjur
16. Ciamis
17. Subang

JAWA TENGAH
1. Demak
2. Kudus
3. Jepara
4. Pekalongan
5. Banjarnegara
6. Grobogan
7. Blora
8. Wonogiri
9. Kebumen
10. Cilacap
11. Pemalang
12. Purworejo
13. Banyumas
14. Pekalongan
15. Karanganyar
16. Sragen
17. Pemalang
18. Surakarta

BANTEN
1. Lebak
2. Pandeglang
3. Tangerang

JAWA TIMUR
1. Ngawi
2. Pasuruan
3. Nganjuk
4. Jombang
5. Sampang
6. Madiun
7. Sumenep
8. Probolinggo
9. Blitar
10. Lamongan
11. Situbondo
12. Tuban
13. Malang
14. Bojonegoro
15. Kediri
16. Jember
17. Banyuwangi
18. Bondowoso
19. Banyuwangi
20. Tulungagung
21. Nganjuk
22. Ngawi
23. Bojonegoro
24. Mojokerto
25. Jombang

SULAWESI UTARA
1. Minahasa Selatan
2. Bolaang Mongondow

SULAWESI SELATAN
1. Gowa
2. Bone
3. Bantaeng
4. Takalar
5. Sidrap
6. Palopo
7. Pinrang
8. Luwu
9. Luwu Timur
10. Luwu Utara
11. Gowa
12. Pinrang
13. Sidrap
14. Makassar
15. Bone

NTB
1. Sumbawa
2. Lombok Timur
3. Dompu
4. Lombok Barat
5. Lombok Timur
6. Lombok Tengah

NTT
Kupang

BENGKULU
1. Kepahiang

KALIMANTAN TENGAH
1. Katingan
2. Kapuas

KALIMANTAN UTARA
1. Nunukan

SULAWESI TENGGARA
1. Konawe
2. Konawe Selatan
3. Wakatobi
4. Kolaka

PAPUA
1. Jayapura

MALUKU
1. Maluku Tengah

GORONTALO
1. Gorontalo
2. Pohuwato

DIY
Bantul

KALIMANTAN SELATAN
1. Barito Kuala
2. Tapin

SULAWESI TENGAH
1. Toli toli
2. Palu

KALIMANTAN BARAT
1. Sambas
2. Landak

SULAWESI  BARAT
1. Mamuju
2. Polewali Mandar
3. Polewali Mandar

DKI
1, Jaktim
2, Jakut

BALI
Badung

Belum
disetujui sbg
Gudang SRG

Gudang 
Swasta

Sudah 
disetujui sbg 
Gudang SRG

TAHUN
PENERBITAN DIAGUNKAN

JUMLAH RESI 
GUDANG

VOLUME 
KOMODITI (TON)

NILAI
BARANG (Rp)

JUMLAH RESI 
GUDANG NILAI (Rp)

2008 16 508,83 1,4 M 6 0,3 M
2009 13 214,11 0,5 M 5 0,1 M
2010 57 2.299,94 8,6 M 35 4,2 M
2011 271 8.895,62 40,0 M 218 24,0 M
2012 379 18.144,16 93,1 M 334 58,65 M
2013 532 20.796,23 108,94 M 446 66,99 M
2014 605 21.649,27 116,51 M 559 75,79 M
2015 300 8.931,92 81,17 M 208 45,59 M
2016 250 6.428,69 42,64 M 135 15,59 M

2017*) 18 338,15 4,10 M 13 2,41 M
TOTAL 2.441 88.206,92 497,29 M 1.959 293,75 M

REKAPITULASI TRANSAKSI 
DALAM SISTEM RESI GUDANG 2008 – 28 FEBRUARI 2017

Pada tahun 2015 nilai transaksi dalam SRG mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal:
1. Terjadinya kegagalan panen di beberapa daerah sentra produksi, sehingga harga komoditas

pertanian cenderung tinggi sepanjang tahun 2015
2. Terbitnya kebijakan dari PT Pertani (Pengelola Gudang SRG) untuk membatasi operasional

pengelolaan Gudang SRG dikarenakan keterbatasan SDM

VOLUME DAN NILAI KOMODITI RESI GUDANG 
TAHUN 2008 – 28 Februari 2017

Jumlah Resi Volume (ton) Nilai (Rp) Pembiayaan (Rp)

Gabah 2.137 73.318,61 374.259.883.836 225.544.762.230

Beras 135 7.922,10 60.011.466.500 33.351.580.300

Jagung 109 5.704,77 19.267.559.194 11.286.883.100

Kopi 40 671,57 39.165.089.187 22.485.801.063

Rumput Laut 16 555,57 4.250.940.000 1.090.600.000

Kakao 1 3,14 78.500.000 -

Rotan 3 31,16 264.548.000 -

TOTAL 2.441 88.206,92 497.297.986.717 293.759.626.693

TOTAL 2008 - 2016
Komoditi
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Kilau Emas 
Tidak Akan Pudar
Kilau Emas 
Tidak Akan Pudar

Perdagangan emas berjangka 
adalah salah satu produk dari 
Jakarta Future Exchange (JFX) 

atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) -- 
sebagai bursa berjangka pertama di 
Indonesia--- berbeda dengan menjual 
emas pada umumnya. Karena BBJ 
benar-benar menjual emas batangan 
dengan kemurnian 99,99% yang 
dilengkapi sertifikat yang diakui 
London Bullion Market Association 
(LBMA), Inggris, dengan sertifikasi 
dari dari PT Aneka Tambang (Antam).

Emas sendiri memiliki nilai yang 
sangat penting. Kini, emas merupakan 
salah satu cadangan devisa 
negara. Seluruh dunia, harus diakui, 
bergantung pada emas. Indonesia 
sejak dari dulu, di zaman kerajaan 
misalnya emas menjadi simpanan. Itu 
karena kilau emas tidak akan pernah 
pudar. Soal harganya yang naik 
turun adalah hal biasa. Menyimpan

Emas merupakan salah satu 
kontrak unggulan dalam 
perdagangan berjangka 

komoditi di Bursa 
Berjangka Jakarta 

(Jakarta Future Exchange).
Ada 3 jenis transaksi yang 

diperdagangkan yakni Gulir, 
Berjangka, dan Berkala.

Stephanus Paulus Lumintang, 
Direktur Utama JFX

emas sebagai alat pegangan. 
Meski inflasi pergerakan harga di 
dunia banyak tergantung emas.

Semua negara dari yang kaya 
sampai miskin semuanya tahu 
tentang emas. Jadi, emas itu skalanya 
internasional. Emas merupakan salah 
satu kontrak unggulan yang ada di 
BBJ. Ada tiga jenis transaksi emas 
yang diperdagangan di BBJ, yakni 
sistem Gulir, Berjangka, dan Berkala.

Kontrak Gulir Emas merupakan 
kontrak emas berdasarkan harga 
spot emas internasional yang 
dikonversikan ke dalam Rupiah 
per gram. Sebagai kontrak gulir, 
posisi terbuka akan digulirkan 
ke perdagangan hari berikutnya,
sehingga kontrak ini tidak memiliki 
waktu jatuh tempo. Kontrak ini bisa 
bermanfaat bagi pelaku pasar ekspor-
impor untuk melihat acuan harga 
emas internasional dengan cepat

24
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dalam kurs Rupiah. Pergerakan harga 
emas internasional yang cepat juga 
membuat pergerakan nilai kontrak 
ini berfluktuasi dengan cepat. Pelaku 
pasar yang menginginkan produk 
dengan pergerakan yang cepat bisa 
memanfaatkan kontrak ini untuk 
memanfaatkan peluang capital gain.

Kontrak berjangka emas 1 Kg, 
250 gr, 100 gr. Transaksi jenis ini 
diluncurkan pada April 2011. Kontrak 
ini memiliki jatuh tempo dengan masa 
transaksi paling lama tiga bulan untuk 
tiap-tiap bulan kontraknya. Pada saat 
jatuh tempo kontrak, kepada investor 
bisa juga dilakukan serah terima 
emas batangan secara fisik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Karena emas secara internasional 
ditransaksikan dalam Dollar AS, 
maka pergerakan harga emas 
dalam Rupiah cenderung mengikuti 
fluktuasi pergerakan kurs Dollar AS 
terhadap Rupiah. Hal ini membuat 
kontrak berjangka emas, selain 
dapat digunakan untuk melakukan 
lindung nilai terhadap naik-turunnya 
harga emas di Indonesia, juga 
dapat digunakan untuk lindung 
nilai terhadap fluktuasi Dollar AS. 
Sebagai alternatif investasi, kontrak 
berjangka emas dapat dimanfaatkan 
untuk memanfaatkan peluang 
capital gain jangka waktu pendek.

Kontrak Berkala Emas merupakan 
hasil inovasi BBJ yang menggabungkan 
sifat-sifat dari produk investasi gadai 
emas, kontrak berjangka, dan kontrak 
gulir.  Transaksi jenis ini dimulai tahun 
2013. Kontrak ini merupakan produk 
investasi emas yang memberikan
kebebasan sepenuhnya kepada

pelaku pasar untuk mengatur 
proses perkembangan investasinya.
Pelaku pasar bisa membeli kontrak 
emas dengan margin layaknya 
kontrak berjangka, namun dengan 
memanfaatkan harga spot layaknya 
kontrak gulir. Selanjutnya, pelaku 
pasar bisa memilih untuk mencicil 
emas yang dibelinya sesuai 
dengan kemampuannya tanpa 
ketentuan apapun, atau langsung 
membayar tunai.  Pelaku pasar 
juga mendapat kebebasan  untuk 
memilih penyelesaian tunai, 
menerima emas secara fisik, atau 
menggulirkan posisi transaksi 
untuk memanfaatkan peluang 
pergerakan harga lebih lanjut. Pilihan 
sepenuhnya ada pada pelaku pasar.

Kontrak Berkala Emas 5 Gram 
merupakan satuan terkecil -- bisa juga 
10 gr, 25 gr, 100 gr --dalam rangkaian 
produk Kontrak Berkala Emas dengan 
serah terima fisik berupa keping 
emas 5 Gram dengan kemurnian 
99,99% yang dilengkapi sertifikat 
dari PT Aneka Tambang (Antam).

Perdagangan emas berjangka 
bukan seperti jual beli di toko emas. 
Jadi, jangan salah kaprah. Ini bisnis 
margin. Kita menjual kontrak, meski 
dimungkinkan juga penyerahan 
secara fisik. Namun demikian jika 
investor menginginkan penyerahan 
fisik, kita bisa melakukannya dan 
hal ini sudah terjadi beberapa kali.

Minat masyarakat terhadap

perdagangan emas berjangka 
ini cukup tinggi, meski kita harus 
menyebutnya fluktuatif. Jika dilihat 
dari Desember 2015 sampai setahun 
berikutnya peningkatannya bisa 
sampai 40 persen. Padahal, pada 
tahun 2015 perlambatan ekonomi 
sudah dirasakan.

JFX berdiri dengan landasan 
untuk membawa manfaat besar 
bagi komunitas bisnis dan sebagai 
sarana lindung nilai. Pendirian JFX 
dilandasi oleh Undang Undang 
Nomor 32 tahun 1997 Tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. 
JFX berkomitmen memberikan 
solusi dan pelayanan terbaik bagi 
Industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK). Proses transformasi 
dan pendayagunaan teknologi 
informasi terkini dioptimalkan untuk 
merespon tuntutan pasar serta 
lingkungan bisnis yang dinamis. 

JFX konsisten melakukan inovasi, 
pengembangan produk, peningkatan 
kapasitas serta kompetensi 
seluruh fungsi dan lini organisasi, 
serta penyediaan infrastruktur 
perdagangan komoditi yang 
berskala internasional. JFX bangga 
telah menjadi bagian dari sistem 
penggerak transaksi perdagangan 
sektor komoditi di tingkat domestik 
dan global. Jadi, yang dijual tidak 
hanya emas, tapi juga komoditi 
lainnya, seperti Olein, Kakao, dan Kopi 
(Robusta dan Arabika).

JFX berdiri dengan 
landasan untuk 

membawa manfaat
 besar bagi komunitas 

bisnis dan sebagai 
sarana lindung nilai. 
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Sistem Resi Gudang pertama kali 
dikenal di Provinsi Lampung 
sekitar 10 tahun lalu. Dosen 

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian 
Universitas Lampung (Unila), Dr 
Hanung Ismono mengungkapkan 
sebelum diperkenalkan Sistem 
Resi Gudang (SRG) masyarakat 
petani di Lampung mengenal 
Pasar Lelang Lokal. Pasar Lelang 
Lokal yang dikelola oleh Pemda 
Lampung ini berupa lelang komoditi 
pertanian yang dilakukan secara 
tertutup. Komoditi yang dilelang 
harus dihadirkan di pasar lelang 
tersebut. Dalam sistem pasar lelang 
lokal ini para pedagang melakukan
penawaran secara tertutup. 

“Sistem pasar lelang lokal ini 
sempat berjalan selama dua tahun, 
akan tetapi karena petani repot 
untuk mengikutinya akhirnya mereka 
kembali menjual komoditinya ke

Hanung yang lulus dari 
Jurusan Sosial Ekonomi  

Institut Pertanian Bogor 
(IPB) tahun 1985 sangat 
tertarik dengan konsep 
SRG. Untuk itu ia terus 

mendorong pelaksanaan 
Sistem Resi Gudang

sistem biasa, yakni melalui pedagang 
pengumpul,” ujar Hanung, yang juga 
Ketua Bidang Usaha Univ. Lampung. 
Ini terjadi karena para petani merasa 
repot membawa hasil pertaniannya 
ke pasar lelang, selain itu mereka 
juga merasa berat karena harus 
mengeluarkan biaya transport dari 
desa mereka ke lokasi pasar lelang.

Di Lampung kemudian dibangun 
7 gudang SRG di beberapa lokasi 
untuk menampung produk para 
petani. Komoditi yang dijaminkan 
adalah gabah.  Akan tetapi menurut 
Dr. Hanung, yang juga peneliti di 
Unila, lokasi pembangunan gudang 
SRG tidak terlalu tepat. Akibatnya, 
saat ini banyak gudang SRG yang 
tidak optimal dan tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. Para petani 
yang hendak menyimpan gabahnya 
menjadi enggan, karena jaraknya 
ke gudang SRG jauh.  Selain proses
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pengurusan Resi Gudangnya juga 
dinilai agak berbelit untuk sampai 
mereka mendapatkan dana pinjaman 
dari bank.

Hanung yang lulus dari Jurusan 
Sosial Ekonomi  Institut Pertanian 
Bogor (IPB) tahun 1985 sangat 
tertarik dengan konsep SRG. Untuk 
itu ia terus mendorong pelaksanaan 
Sistem Resi Gudang ini. Kepada para 
mahasiswanya ia sering menjelaskan 
sistem ini dengan penuh semangat.

Hanya saja menurut Hanung, 
komoditi yang di-SRG-kan di 
Lampung yakni gabah sebenarnya 
tidak terlalu menarik. Mengapa? “Padi 
itu keuntungannya tidak menarik. 
Yang lebih menarik untuk Lampung 
adalah tanaman keras, seperti kopi 
dan lada yang banyak ditanam 
oleh petani di Lampung,” katanya.

Gabah yang disimpan sebagai 
komoditi SRG memiliki nilai-waktu 
yang lebih pendek, artinya gabah 
yang disimpan harganya akan 
membaik setelah kira-kira 2-3 
bulan disimpan. Jika tidak segera 
dilepas, maka memasuki musim 
panen berikutnya harga gabah akan 
kembali turun. “Ibarat yoyo, harga 
gabah itu sebentar naik tapi tidak 
lama kemudian akan turun kembali. 
Jadi sebenarnya buat petani padi, 
mereka lebih suka menjualnya saat 
musim panen, walau harganya 
lebih rendah. Berbeda dengan

kopi, misalnya, kenaikan harganya 
relatif stabil. Dan acuan harganya 
pun bisa diantisipasi dari harga 
kopi dunia,” ungkap Hanung yang 
menjadi dosen Unila sejak 1986 ini.

Itulah sebabnya Hanung 
sebenarnya lebih mendorong SRG 
di Lampung menyerap komoditi 
tanaman keras. Karena tanaman 
keras yang menjadi unggulaan 
di Lampung, seperti kopi dan 
lada, menjanjikan kenaikan harga 
yang lebih ajeg. Kenaikannya 
mengikuti tren harga kopi dunia.

Sebagai dosen di Fakultas 
Pertanian, Hanung yang sebelumnya 
pernah menjabat sebagai Kepala 
Inkubator Bisnis Unila, terus 
menggalakkan penerapan SRG. Ia 
tetap bersemangat dan berharap 
SRG bisa berjalan dengan baik, 
khususnya di Lampung, sehingga bisa 
meningkatkan kesejahteraan para 
petani.   Kepada para mahasiswanya 
ia memberikan motivasi dan 
memberi pembekalan agar ketika 
turun dan bertemu dengan para 
petani, mereka memberi penjelasan 
tentang Sistem Resi Gudang.

Kajian Komoditi Strategis
Sebagai Ketua Badan 

Pengelola Usaha Unila, Hanung 
berpendapat perlunya dilakukan 
kajian tentang komoditi strategis 
yang dikembangkan melalui SRG

di Lampung. Untuk itu Unila 
siap melakukan kajian, dan jika 
diperlukan Unila juga siap untuk 
mengelola gudang-gudang SRG 
yang ada di wilayah Lampung. 
“Kita mau mengelola SRG jika kita 
diberi mandat. Kita juga siap untuk 
bekerjasama dengan Pemda,” 
katanya. Pengelolaan gudang SRG 
setelah dibangun oleh Bappebti 
memang diserahkan kepada pihak 
Pemda masing-masing daerah. 

Unila juga siap menyediakan 
tenaga terlatih untuk mengelola 
gudang SRG yang ada. “Kalau 
petani itu gampang mengajaknya. 
Tapi yang menjalankan SRG itu di 
lapangan haruslah orang profesional 
yang berpikir bisnis,” katanya.

 Gagasan untuk pengelolaan 
gudang SRG secara bersama-sama 
antara Unila dan pihak Pemda  
sebagai bagian dari transfer of 
knowledge tentang manajemen 
SRG kepada operator gudang 
selanjutnya. “Jadi setelah sekian 
tahun kita kelola dalam kerjasama 
operasi, misalnya, kami akan lepas”.

Dengan pola semacam ini diyakini 
Sistem Resi Gudang di Lampung 
akan berjalan dan memberikan 
manfaat yang besar terutama 
bagi para petani di daerah ini.

Harga gabah itu ibarat 
mainan yoyo, sebentar 

naik sebentar turun. Jadi 
buat petani mereka lebih 
suka menjual saat musim 

panen walau harga 
lebih rendah.
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