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Indonesia dikenal sebagai negara 
kepulauan, sebuah negara maritim 
dengan luas laut mencapai 6,4 juta 

kilometer persegi. Area seluas itu 
merupakan tiga perempat dari total 
wilayah Indonesia dan menyimpan 
potensi kekayaan yang luar biasa. Garis 
pantainya sepanjang 99.000 kilometer 
sangat menjanjikan sebagai sarana 
pengembangan budidaya rumput  
dengan potensi luas areal budidaya 
mencapai kurang lebih 1,4 Juta hektar 
yang tersebar di 23 Propinsi. Beberapa 
budidaya jenis rumput laut yang 

populer antara lain Euchema Cotonii, 
Gracilaria, dan Sargassum. 

Rumput laut menjadi salah satu 
primadona kelautan Indonesia karena 
rumput laut menjadi komoditas ekspor 
terbesar  ke-3 di sektor kelautan 
setelah udang dan tuna. Rumput laut 
banyak digunakan sebagai bahan 
untuk industri makanan seperti agar-
agar, jelly food dan campuran makanan 
lainnya. Selain itu rumput laut juga dapat 
digunakan sebagai bahan baku industri 
kosmetika, farmasi, tekstil, kertas dan 
keramik. Mengingat manfaatnya yang 

luas tersebut, komoditas rumput laut 
mempunyai peluang pasar yang baik 
dengan potensi yang sangat besar.

Dalam pemaparannya pada acara 
Listerasi Kebijakan Sistem Resi 
Gudang (SRG) Rumput Laut, 19 Juli 
2018,di Makassar, Sulawesi Selatan, 
Staf Ahli Menteri Perdagangan  
bidang Pengamanan Pasar, Sutriono 
Edi, mengungkapkan rumput laut 
sebagai salah satu komoditas ekspor 
merupakan sumber devisa bagi negara 
dan budidayanya merupakan sumber 
pendapatan petani nelayan, dapat 

menyerap tenaga kerja, serta mampu 
memanfaatkan lahan perairan pantai 
di kepulauan Indonesia yang sangat 
potensial.

Potensi rumput laut yang besar 
saat ini dinilai masih belum optimal. 
Di tingkat produksi masih terjadi 
penurunan setelah sebelumnya terjadi 
peningkatan produksi. Demikian juga 
di lini pasca produksi atau pasca 
panen. Menurut data Kementerian 
Kelautan dan Perikanan potensi areal 
budidaya rumput laut di Indonesia 
seluas 1.427.112 hektar yang tersebar 
di 23 provinsi, sementara pemanfaatan 
potensi budidaya rumput laut itu  
sampai tahun 2017 baru 3.635 hektar 
saja. 

Produksinya pada tahun 2013 hingga 
2016 meningkat rata-rata per tahun 
7,92 persen, namun dalam dua tahun 
terakhir produksi antara tahun 2016 

– 2017 turun sebesar 7 persen. Pada 
tahun 2017 realisasi produksi rumput 
laut sekitar 10,8 juta ton lebih rendah 
dari target produksi sekitar 13,3 juta ton 
sedangkan pada tahun 2016 realisasi 

produksi rumput laut mencapai 11,6 
juta ton.  Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) menargetkan tahun 
2018 produksi rumput laut akan 
digenjot agar bisa mencapai target 
16,2 juta ton. Namun bagi sebagian 
kalangan, seperti asosiasi rumput laut, 
menilai target produksi tersebut terlalu 
optimistik, karena berbagai kendala di 
lapangan antara lain, permasalahan 
SDM, infrastruktur, biaya logistik , 
kualitas hasil produksi/budidaya dan 
keterbatasan akses pasar. 

Di lini hilir pada tahapan pasca 
produksi pemerintah melalui Bappebti 
Kementerian Perdagangan memberi 
perhatian tentang bagaimana 
petani rumput laut dapat meningkat 
kesejahteraannya dari hasil panennya.  
Salah satu solusi yang efektif 
dalam mengatasi masalah pasca 
panen rumput laut adalah dengan 
memanfaatkan skema Sistem Resi 
Gudang (SRG). Melalui mekanisme 
SRG, rumput laut dapat disimpan 
dalam Gudang SRG jika kondisi harga 
dianggap kurang menguntungkan saat 

itu. Dengan disimpan di gudang SRG 
yang di dalamnya telah ditetapkan 
aturan baku mutu, seperti kadar air, 
tingkat kotor dan seterusnya, petani 
kemudian bisa memperoleh resi 
gudang yang dapat dijaminkan ke 
bank yang ditunjuk sehingga petani 
bisa memperoleh dana pinjaman. 
Yang menarik dana pinjaman SRG ini 
bunganya lebih rendah dari bunga 
pinjaman bank pada umumnya, karena 
melalui mekanisme SRG pemerintah 
memberikan subsidi kepada petani.

Akan tetapi seperti diungkapkan 
Ketua Asosiasi Petani dan Pengelola 
Rumput Laut Indonesia (Aspperli), 
Arman Arfah, persoalan mutu 
komoditas memang masih menjadi 
kendala utama. Masalah rumput 
laut yang dihasilkan para petani 
sangat beragam. Arman memberi 
gambaran, mutu rumput laut yang baik 
seharusnya minimal di panen setelah 
berumur 45 hari. Kenyataannya, jika 
harganya sedang baik, maka tanaman 
yang belum mencapai usia matang pun 
dipanen demi mengejar pendapatan. 

4 5
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SRG Rumput Laut 
Hadapi Disrupsi 4.0

PETA POTENSI AREAL BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Keterangan: Sumber: Kemen KP (diolah Kemenko Ekon), 2016  

Eucheuma sp. Gracilaria sp.

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sistem yang menjanjikan dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani terus dikembangkan oleh Bappebti. Untuk 
komoditas rumput laut SRG sudah berjalan seperti yang  berlangsung di 
Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai sentra produksi rumput laut. Selain itu 
Bappebti juga terus melakukan pengembangan dengan membangun sistem 
yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
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Dengan mengikuti Sistem Resi 
Gudang petani diajarkan bagaimana 
caranya agar komoditi yang dihasilkan 
memenuhi kriteria dan standar mutu 
yang ditetapkan. Dengan demikian 
semua pihak bisa saling menjaga mutu 
produk yang diperjualbelikan melalui 
sistem resi gudang ini. “Sebenarnya 
solusi SRG ini paling bagus. Kalau ada 
kesadaran menerapkan SRG di setiap 
daerah, alangkah sangat bagusnya. 
Karena melalui SRG–lah pasar 
komoditas, khususnya rumput laut, 
bisa  menjadi normal. Harga dan juga 
mutu juga menjadi standar, minimal 
memenuhi Standar Nasional Indonesia 

atau SNI,” ujar Arman Arfah.
Jika para petani rumput laut 

mengikuti SRG ini, menurut Arman, 
maka kondisi yang mereka hadapi 
dalam hal pembiayaan untuk kembali 
berproduksi dan biaya hidup bisa 
diatasi dengan baik. Selama ini masalah 
pembiayaan ini tidak bisa lepas dari 
peran tengkulak yang memang sudah 
beroperasi sejak lama. “Supaya para 
petani tidak dipermainkan tengkulak 
sebaiknya mereka ikut SRG. Tapi SRG 
SRG tidak bisa jalan tanpa dukungan 
semua pihak. Di koperasi–koperasi yang 
menjadi anggota asosiasi,  SRG sudah 
berjalan, akan tetapi kami dihadapkan 

pada tantangan jika menggerakkan 
SRG secara masif, kita dihadapkan 
aspek pembiayaan. Apakah bank siap? 
Jika pihak perbankan tidak siap kami 
juga tdak bisa jor-joran menawarkan 
SRG ke petani,” tambah Arman.

Sebagaimana dipaparkan oleh Staf 
Ahli Menteri Perdagangan, Sutriono Edi, 
pelaksanaan SRG rumput laut terus 
berjalan, bahkan menunjukkan prestasi 
yang baik. Volume komoditas rumput 
laut yang diikutsertakan dalam Sistem 
Resi Gudang terlihat meningkat, begitu 
juga dengan nilai transaksinya.

Dari data Bappebti tersebut terlihat 
nilai transaksi SRG Rumput Laut tahun 
2017 mencapai Rp4,7 miliar dan 
kecenderungannya pada tahun 2018 
membaik karena sampai pertengahan 
tahun saja sudah mencapai Rp3,9 
miliar. Demikian juga volume rumput 
laut yang di-resigudangkan, pada 
tahun 2017 mencapai 520 ton dan pada 
pertengahan tahun ini sudah mencapai 
467 ton lebih. Data SRG Rumput Laut 
ini memperlihatkan pertumbuhan yang 

baik.
Prospek budidaya rumput laut 

memang sangat menjanjikan, karena 
pasar ekspor dan pengembangan 
industri pengolahan rumput dalam 
negeri masih terbuka lebar. Dalam draft 
road map rumput laut yang dikeluarkan 
oleh Kemenko Perekonomian terlihat 
arah pengembangan komoditas 
rumput laut, antara lain disebutkan 
pada tahun 2018 meningkatkan 
pendapatan pembudidaya rumput laut 

secara bertahap minimal 25 persen 
pada tahun 2021 melalui perbaikan 
kualitas, standardisasi dan harga 
referensi. Dalam konteks ini Sistem 
Resi Gudang memainkan peran yang 
sangat penting. Ditargetkan pula 
dalam tiga tahun mendatang yakni 
tahun 2021, Indonesia menjadi market 
leader dunia untuk industri karaginan 
dan agar-agar.

Sutriono Edi menambahkan, 
meskipun skema SRG sangat 
menjanjikan dalam pengembangan 
komoditas rumput laut, namun perlu 
sosialisasi pemanfaatan SRG yang 
lebih intensif sehingga keikutsertaan 
petani dan pihak lainnya yang 
mendukung sistem ini  lebih tinggi lagi. 
Selain itu masing-masing pemangku 
kepentingan yang terlibat seharusnya 

juga dapat bersinergi dan memegang 
komitmen untuk keberlangsungan SRG 
dalam memberdayakan para petani.  
Hal ini ia tekankan juga kepada semua 
peserta literasi SRG rumput lain yang 
antara lain dihadiri oleh Bank Indonesia, 
Bank BJB, Pemprov Sulawesi Selatan, 
Kementeriaan Kelautan dan Perikanan 
dan juga para petani rumput laut di 
Sulawesi Selatan.

Nilai Transaksi 
Resi Gudang Komoditas 
Rumput Laut

Sumber:  BAPPEBTI (2018)
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Disrupsi SRG 
Rumput Laut

Sistem Resi Gudang untuk 
komoditas rumput laut sudah 
berjalan dan seperti sudah 

dikemukakan prospeknya menunjukkan 
grafik positif menumbuhkan harapan 
yang lebih baik. Di tengah suasana 
itu muncul disrupsi, sebuah istilah 
yang belakangan ini sangat sering 
dalam berbagai kesempatan. Disrupsi 
mengacu pada perubahan yang cepat 
dan menginisiasi munculnya model 
bisnis baru. Dalam konteks SRG Rumput 
Laut, Staf Ahli Menteri Perdagangan 
Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono 
Edi, memberi gambaran bahwa sistem 
resi gudang harus selalu up-date 
mengikuti perkembangan zaman.

Sutriono Edi menjelaskan pentingnya 
pengembangan bisnis rumput laut 
tidak hanya melalui SRG dengan sistem 
offline seperti yang sudah berlangsung 
hingga saat ini, tetapi juga harus sudah 
dimulai pula dengan sistem online 
yang sekarang marak berkembang. 

“Menghadapi perkembangan teknologi 
khususnya teknologi informasi dimana 
saat ini tengah berlangsung disrupsi 
teknologi 4.0, maka Sistem Resi 
Gudang juga harus bisa menyesuaikan 
diri agar bisa menjawab kebutuhan 
petani dan pasar,” ujar Sutriono dalam 
wawancara terpisah dengan Buletin 
Bappebti.

Sutriono melihat bahwa SRG harus 

mampu mengadopsi perkembangan 
teknologi informasi yang berlangsung 
sangat cepat saat ini. Sebab era 
revolusi 4.0 tidak bisa ditahan, 
tetapi arus perubahan yang terjadi 
harus bisa dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan semua 
lapisan masyarakat, termasuk petani 
rumput laut.  Bappebti sendiri sudah 
mengantisipasi terjadinya disrupsi ini 
dengan membuat aplikasi yang bisa 
menjawab kebutuhan pasar, misalnya 
dengan membuat  SRG dan Pasar 
Lelang Komoditas menjadi terintegrasi 
dalam sistem online.

Melalui sistem online maka pasar 
komoditas, dalam hal ini rumput laut, 
menjadi terbuka luas. Pembeli rumput 
laut yang dalam sistem konvensional 
harus datang dan mengecek barang 
secara langsung, dengan sistem 
yang terintegrasi ini cukup mengecek 
barang secara remote. Setelah 
sebelumnya melalui mekanisme 
SRG yang diterapkan secara baik 
dan benar, rumput laut yang ada di 
gudang SRG bisa ditransaksikan tanpa 
harus memindahkan barang, kecuali 
memang komoditas tersebut setelah 
dibeli langsung hendak diangkut ke 
lokasi yang lain.

Di Sulawesi Selatan menurut Arman 
Arfah pihak asosiasi rumput laut sudah 
membuat aplikasi untuk melakukan 
transaksi secara online, walaupun 
diakui sistemnya masih belum 
sempurna. Arman berharap SRG yang 
sudah berjalan secara offline diperkuat 
terlebih dahulu untuk kemudian 
dikembangkan dengan sistem online 
sehingga pelaksanaannya berjalan 
secara simultan dan memberikan 
manfaat yang besar. “Sekarang ini kami 
sudah menjalankan sistem resi gudang 
melalui koperasi. Hanya saja kami 
merasakan masih parsial, sehingga 
jalannya masih perlahan. Kalau saja 
saya diberi dana Rp200 miliar saya 
jamin mutu dan harga rumput laut 
di semua daerah akan standar,” kata 

Arman. Dengan kondisi seperti ini 
maka sistem online dalam transaksi 
rumput laut masih perlu waktu untuk 
memperoleh kepercayaan berbagai 
kalangan.

Sutriono Edi sendiri yakin sistem 
online yang mengintegrasikan SRG dan 
Pasar Lelang Komoditas, khususnya 
rumput laut, bisa dilaksanakan karena 
akan mempercepat pengembangan 
pasar. Di sini peran pemerintah, dalam 
hal ini Bappebti, menjadi sangat 
penting agar transaksi dilakukan secara 
fair karena  dengan kewenangan yang 
dimilikinya Bappebti bisa melakukan 
pengawasan dan tindakan yang 
diperlukan sehingga tidak ada pihak-
pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kaitan ini  Sutriono Edi 

menegaskan kembali pentingnya 
edukasi tentang SRG harus 
dilakukan secara konsisten dan 
berkesinambungan dengan dukungan 
dan pelibatan berbagai pihak. 
Keterlibatan pihak-pihak lain dalam 
pengembangan SRG  sangat diperlukan 
karena menurutnya anggaran dari 
Bappebti sangatlah terbatas. “Edukasi 
harus dilakukan secara kreatif. 
Misalnya, edukasi secara online, 
penyebaran pesan melalui blasting 
SMS dan berbagai cara lainnya dengan 
memanfaatkan teknologi informasi,” 
ujar Sutriono, sambil menambahkan 
bahwa perubahan sikap juga harus 
dilakukan di lingkungan Bappebti 
sendiri. 

Model Bisnis Integrasi 
Sistem Resi Gudang 
dan Pasar Terorganisir 
(PLK Online) untuk 
Komoditas Rumput Laut
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d.Setiap tahun Bappebti 
Kementerian Perdagangan selalu 
menyelenggarakan konsinyering 

dengan para pelaku dan pihak terkait 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK), seperti yang berlangsung pada 
tanggal 23-24 Juli 2018 di Jakarta. 
Ini merupakan konsinyering PBK yang 
kedua dari rencana 3 kali pertemuan 
pada periode tahun 2018.

Kepala Bappebti Indrasari 
Wisnu Wardhana dalam sambutan 
pembukaan menyampaikan agar 
hasil konsinyering dapat langsung 
ditindaklanjuti untuk perbaikan industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi ke 
depannya.

Peserta yang hadir dalam 
konsinyering adalah pejabat Eselon I 
dan Eselon II terkait di Bappebti (yang 
menangani PBK), pejabat eselon 3, 4 
dan staf terkait serta Direksi Bursa 
Berjangka dan Direksi Lembaga 

Kliring Berjangka beserta divisi yang 
menangani pelaporan keuangan.

Kepala Bagian Pengawasan 
Kepatuhan, Biro Pengawasan 
Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, 
Danny Agus Setianto, menjelaskan 
maksud dan tujuan dari pelaksanaan 
konsinyering adalah untuk melakukan 
pembahasan mengenai hasil evaluasi 
atas pelaporan keuangan pelaku usaha 
PBK, khususnya Pialang Berjangka 
yang sudah dilakukan oleh Bappebti, 
Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring 
Berjangka. Hal-hal yang dibahas dalam 
konsinyering ini antara lain mengenai:

Kepatuhan penyampaian laporan 
keuangan Pialang Berjangka;

Kepatuhan Pialang Berjangka dalam 
memenuhi integritas keuangan (Nilai 
Modal Disetor, Ekuitas dan Modal Bersih 
Disesuaikan) yang dipersyaratkan;

Kepatuhan Pialang Berjangka dalam 
memenuhi ketentuan penempatan 

margin pada Lembaga Kliring 
Berjangka; dan

Hasil pelaksanaan verifikasi 
terhadap pelaporan keuangan Pialang 
Berjangka

Harapannya, dari hasil pelaksanaan 
konsinyering ini ada masukan bagi 
Bappebti dalam menetapkan kebijakan 
yang tepat terkait pelaporan keuangan 
Pialang Berjangka setelah mengetahui 
hasil evaluasinya.

Mengenai pelaporan keuangan 
yang disampaikan oleh Pialang 
Berjangka ke Bappebti, menurut 
Danny,  dari tahun ke tahun semakin 
baik perkembangannya.  Hal ini dapat 
terlihat dari beberapa kriteria, seperti 
ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan dan pemenuhan integritas 
keuangan khususnya Ekuitas dan MBD 
(Modal Bersih Disesuaikan). 

Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi membaiknya kualitas 
pelaporan keuangan ini, antara lain 
karena diterapkannya pelaporan 
keuangan secara online. “Pelaporan 
keuangan Pelaku Usaha PBK sejak 
tahun 2013 sudah dilakukan secara 
online dengan menggunakan sistem 
e-reporting, dimana pelaku usaha akan 
mengakses ke halaman http://lapkeu.
bappebti.go.id untuk melaporkan 

kondisi keuangannya. Hal ini telah 
diatur melalui Peraturan Kepala 
Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/
PER/10/2013 tentang Kewajiban 
Pelaporan Keuangan dan Ketentuan 
Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang 
Berjangka,” ujar Danny.

Membaiknya pelaporan keuangan 
yang dilakukan oleh para pialang 
berjangka akan mendorong 
kepercayaan yang semakin baik 

pula di masyarakat. Sementara bagi 
perusahaan yang membandel atau 
tidak mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan, Bappebti akan menjatuhkan 
sanksi. “Kepada perusahaan yang lalai 
dalam penyampaian laporan keuangan 
sebagaimana telah diatur dalam pasal 
160 huruf b Peraturan Pemerintah 
Nomor 49 Tahun 2014, yaitu berupa 
sanksi denda administratif sebesar 
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 
untuk setiap hari kerja keterlambatan 
dengan nilai jumlah denda maksimum 
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah),” kata Danny.

Selain itu jika tidak memenuhi 
integritas keuangan (Ekuitas dan MBD) 
dapat dikenakan sanksi administratif 
sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 
mulai dari peringatan sampai dengan 
pencabutan izin usaha. Dalam kasus ini, 
Bappebti pernah memberikan sanksi 
administratif kepada Pialang Berjangka 
yang lalai dalam penyampaian 
laporan keuangan berupa denda dan 
pembekuan izin usaha kepada Pialang 
Berjangka yang tidak memenuhi 
integritas keuangannya, khususnya 
dalam hal pemenuhan MBD.

PERDAGANGAN BERJANGKA PERDAGANGAN BERJANGKA

10 11

Bertemu dalam satu ruang dan satu momen untuk menyamakan persepsi 
dan meningkatkan semangat diantara para pelaku Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Bappebti selalu 
merawat momen-momen berharga ini. 

Perkuat PBK Melalui 
Konsinyering Pelaporan 
Keuangan
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Perkembangan teknologi informasi 
makin pesat. Internet sudah 
menjadi bagian kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Hampir semua 
komunikasi saat ini menggunakan 
jaringan internet, termasuk juga 
dalam berbisnis. Bisnis perdagangan 
berjangka pun tidak terkecuali. Dengan 
jaringan yang makin luas, berarti 
pasar juga makin terbuka lebar. Dan 
kenyataannya memang bisnis yang 
saat ini memanfaatkan teknologi 
informasi sudah masuk ke berbagai 
penjuru tanpa terkendala batas-
batas geografis dan fisik. Sepanjang  
ada jaringan internet, akses untuk 
bisa mengikuti bisnis perdagangan 
berjangka melalui jaringan online bisa 
dilakukan.  

Bisnis perdagangan berjangka 
juga memanfaatkan fasilitas 
teknologi internet ini dengan cara 
mempromosikan, memperkenalkan 
diri dan menawarkan produk-produk 
mereka dengan melalui website-nya 
masing-masing. Melalui fasilitas 
internet ini perusahaan perdagangan 
berjangka dari luar negeri dengan 
leluasa merangsek pasar dalam negeri.

Menurut M. Syist, Kepala Biro 
Peraturan Perundang-undangan dan 
Penindakan Bappebti, perusahaan 
asing menawarkan keuntungan 

yang menggiurkan dengan marjin 
mencapai 10-15 persen per minggu. 
Dengan janji keuntungan yang besar 
itu tidak mengherankan jika banyak 
masyarakat yang tertarik untuk ikut 
masuk ke dalam bisnis perdagangan 
berjangka yang ditawarkan secara 
online tersebut. “Untuk menjaring 
nasabah biasanya perusahaan asing 
itu membayarkan marjin keuntungan 
sesuai waktu yang dijanjikan. Tapi itu 
hanya pada awal-awal transaksi saja. 
Padahal sebenarnya uang pembayaran 
keuntungan itu diambil dari modal yang 
telah disetorkan si nasabah. Setelah 
satu dua kali transaksi biasanya 
nasabah mengalami kerugian,” ujar M. 
Syist.

Bappebti memantau makin hari 
makin banyak perusahaan berjangka 
yang melakukan penawaran bisnisnya 
secara online. Hal ini dipandang 
konsekuensi dari perkembangan 
teknologi yang sedang berlangsung.  
Yang jadi masalah adalah banyak 
perusahaan yang beroperasi tersebut 
tidak memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perdagangan berjangka komoditi, 
termasuk regulasi teknis yang 
ditetapkan Bappebti Kementerian 
Perdagangan. Di dalam bisnis ini telah 
diatur pihak-pihak yang terlibat, antara 

lain bursa berjangka, lembaga kliring, 
serta aturan lain yang melindungi 
nasabah dari kemungkinan terjadinya 
aksi penipuan. 

Kabag Penindakan Biro Peraturan 
Perundang-undangan dan Penindakan 
Bappebti, M Taufik, mengingatkan agar  
masyarakat hati-hati dalam memilih 
perusahaan dan melakukan transaksi 
dalam bisnis perdagangan berjangka. 
Taufik memberi gambaran tahun 2016 
melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemkominfo), Bappebti  
telah mengusulkan pemblokiran 61 
domain perusahaan, tahun 2017 
sebanyak 107 dan tahun 2018 sampai 
pertengahan tahun sebanyak 56 
domain perusahaan. Pemblokiran 
domain atau website perusahaan 
tersebut dilakukan karena perusahaan 
tidak memenuhi perizinan yang telah 
ditentukan oleh pemerintah. 

M. Syist menjelaskan bahwa langkah 
penutupan website suatu perusahaan 
berjangka dilakukan melalui prosedur 
yang sudah ditetapkan. Ketika dideteksi 
bahwa perusahaan tidak terdaftar di 
Bappebti, maka petugas dari Bappebti 
akan mendatangi kantor perusahaan 
untuk melakukan klarifikasi. “Petugas 
yang melakukan pengecekan di 
lapangan dilakukan misalnya dengan 
berpura-pura hendak menjadi nasabah. 

PERDAGANGAN BERJANGKAPERDAGANGAN BERJANGKA
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Jangan Tergoda Marjin 
Keuntungan Yang 
Tidak Masuk Akal

Jika alamat kantornya ditemukan, 
kami akan memanggil pengurus 
perusahaan agar melengkapi perizinan 
yang diharuskan. Biasanya kami 
mengerahkan staf kami yang  masih 
muda-muda untuk terjun ke lapangan. 
Dalam hal ini kami pun berkoordinasi 
dengan aparat keamanan sebagai 
tindakan berjaga-jaga, karena tidak 
semua perusahaan menerima kami 
dengan cara yang baik,” ujar M Syist. 
Berdasarkan pengalaman selama 
ini, dari pengecekan di lapangan juga 
banyak ditemukan perusahaan yang 
tidak jelas alamat kantornya. Untuk 
kasus seperti ini Bappebti langsung 
meminta Kominfo agar segera 
memblokir website perusahaan, karena 
jelas-jelas terindikasi melakukan 
penipuan.  Sementara bagi perusahaan 
yang alamatnya ditemukan tetapi 
tidak memiliki izin, kepada mereka 
Bappebti kemudian memberi arahan 
dan bimbingan. 

“Kepada perusahaan yang tidak 
berizin kami anjurkan untuk mengurus 
perizinan secara resmi, atau bisa juga 
bergabung dengan perusahaan yang 
sudah memiliki izin operasionalnya 
sehingga transaksi yang mereka 
lakukan legal sifatnya,” kata M Taufik 
menambahkan. Seperti yang dilakukan 
terhadap perusahaan perdagangan 

berjangka Didimax di Bandung. Yadi 
Supriadi, komisaris dan pemegang 
saham Didimax, mengungkapkan 
sekitar bulan Februari 2017 ia dipanggil 
oleh Bappebti karena dianggap sebagai 
broker perusahaan ilegal. “Saya datang 
memenuhi panggilan Bappebti. Saya 
jelaskan bahwa saya tidak tahu jika 
ada aturan harus memenuhi perizinan 
tertentu untuk menjadi broker pialang 
berjangka, karena sebelumnya saya 
menjadi broker perusahaan luar negeri 
dengan mudah saja. Saya senang 
dengan dunia trading-nya. Saat itu 
saya merasa nyaman menjadi broker 
perusahaan asing,” kata Yadi Supriadi.

Bappebti kemudian memberi 
penjelasan mengenai seluk beluk 
perizinan perusahaan berjangka dan 
Yadi Supriadi menerima masukan 
yang menurutnya sangat positif. Tak 
lama berselang, pada Maret 2017 
Yadi menutup Komunitas Hard Forex 
dimana ia menjalankan operasional 
transaksi perdagangan berjangka. 
Saat itu anggota komunitasnya 
sudah mencapai 30 ribu orang. 

“Saya kemudian mendirikan DidiMax 
Berjangka dengan memenuhi 
ketentuan yang berlaku, dan saya ajak 
teman-teman lama saya untuk masuk 
aktif kembali.  Di perusahaan Didimax 
ini kami mengedepankan edukasi 

terlebih dahulu sebelum calon nasabah 
ikut melakukan transaksi,” katanya. 

“Saya turun langsung memberi 
bimbingan langsung.  Hari Senin 
sampai Jum’at saya undang para 
calon nasabah ke kantor kami Didimax 
Berjangka di Jalan Garuda nomor 88, 
Bandung. Saya katakan kalau bapak 
atau ibu mau investasi, bapak atau ibu 
harus mengerti bisnisnya,” kata Yadi. 
Cara ini diakui lebih rumit dan makan 
waktu lebih lama dalam menggaet 
nasabah dan memperoleh keuntungan. 

Tetapi ia yakin melalui transaksi yang 
legal operasional perusahaan menjadi 
lebih aman. “Kalau nasabah pada 
awalnya merasa rumit, hal itu karena 
mereka belum terbiasa saja. Saya 
jelaskan kepada mereka bahwa data 
bapak dijaga, dan jika ada pengaduan 
juga gampang ditangani. Alhamdulillah, 
sejauh ini tidak ada keluhan. Bahwa 
kalau ada nasabah yang rugi dalam 
bertransaksi, itu hal yang biasa. Karena 
sebelum ia masuk ke dalam bisnis 
ini saya sudah kasih tahu yang pahit-
pahitnya lebih dahulu,” tambah Yadi 
Supriadi.

M. Syist
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan 
dan Penindakan Bappebti
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Plt Kepala Bappebti Kasan 
mengapresiasi diselenggarakannya 
acara halal bihalal yang 

diselenggarakan oleh PT Bursa Komoditi 
dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan 
PT Indonesia Clearing House (ICH) di 
Jakarta, (13/07). Sebab momen ini 
dapat digunakan untuk mempererat tali 
silaturahmi dan kebersamaan antara 
Bappebti dan keluarga besar PT BKDI 
dan PT ICH serta para pelaku usaha 
perdagangan berjangka komoditi lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 
Pantas Lumban Batu, yang mewakili Plt 
Kepala Bappebti Kasan. Acara dihadiri juga 
oleh Staf Ahli Mendag Bidang Pengamanan 
Pasar, Sutriono Edi; Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan dan Penindakan 
Bappebti, M Syist; Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengembangan Pasar, Dharmayugo 
Hermansyah; Komisaris dan Direksi PT 
BKDI dan PT CIH; Ketua Aspebtindo; serta 
pelaku usaha perdagangan berjangka 
lainnya.

Rapat Terbatas Bahas Harga 
Daging dan Telur

Bappebti Hadiri Halal Bihalal 
PT BKDI dan PT ICH

Terkait dengan melonjaknya harga 
telur dan ayam, pemerintah melalui 
Kementerian Perdagangan akan 

menyiapkan langkah-langkah untuk 
melakukan intervensi pasar. Salah satunya 
dengan meminta para integrator besar 
untuk mengeluarkan stok dan melakukan 
penjualan langsung ke pasar. 
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita 
menegaskan hal ini saat memimpin Rapat 
Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi 
Harga Daging Ayam Ras dan Telur Ayam 
Ras dengan Asosiasi Perunggasan 
dan Petelur di Kantor Kementerian 
Perdagangan, Senin (16/7).
Mendag meminta kerja sama pelaku usaha 
baik peternak mandiri, peternak layer, 
asosiasi, serta integrator untuk membantu 
pemerintah menstabilkan harga daging 
ayam dan telur yang cenderung naik 
pasca lebaran tahun ini. Kemendag juga 
akan segera mengintensifkan koordinasi 
dengan Kementan dan Satgas Pangan 
terkait hal ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita melantik Pejabat Pimpinan 
Tinggi Madya dan Pratama di 

Kantor Kementerian Perdagangan, 
Jakarta, Kamis (19/7). Pejabat Pimpinan 
Tinggi Madya yang dilantik adalah 
Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti), Wahyu Hidayat 
sebagai Direktur Tertib Niaga, Ani Mulyati 
sebagai Direktur Impor, serta Iskandar 
Panjaitan sebagai Direktur Perundingan 
Perdagangan Jasa.
Dalam sambutannya Mendag berharap 
agar pejabat yang telah dilantik dapat 
meningkatkan prestasi yang telah dicapai 
oleh pejabat sebelumnya.
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama Madya dan Pratama dilakukan 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2018.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 
dan Pratama di Lingkungan Kemendag

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana menyatakan agar hasil 
Konsinyering Analisa Laporan 

Keuangan Pialang Berjangka dapat 
langsung ditindaklanjuti demi perbaikan 
industri Perdagangan Berjangka Komoditi 
ke depannya. Harapan dan penegasan ini 
disampaikan saat membuka Konsinyering 
Analisa Laporan Keuangan Pialang 
Berjangka di Jakarta yang berlangsung 
23-24 Juli 2018. 
Pada kesempatan ini Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 
Pantas Lumban Batu, menyampaikan 
laporannya sebagai ketua panitia, 
dilanjutkan dengan PT BBJ dan PT KBI 
yang memaparkan evaluasi pelaporan 
keuangan pialang berjangka oleh bursa 
berjangka dan lembaga kliring berjangka, 
serta pemaparan PT BKDI dan PT ICH 
mengenai evaluasi pelaporan keuangan 
pialang berjangka oleh bursa berjangka 
dan lembaga kliring berjangka.

Konsinyering Analisa Laporan 
Keuangan Pialang Berjangka
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Pertemuan Teknis Kemetrologian 2018

Menteri Perdagangan Bahas Strategi 
Hubungan Dagang dengan AS

Kemendag Pantau Harga dan
Pasokan Bapok di Kota Sorong

Pertemuan Mendag RI dengan United States 
Trade Representative

Menteri Perdagangan RI, 
Enggartiasto Lukita, mengadakan 
kunjungan kerja ke Amerika 

Serikat. Pada pertemuan bilateral dengan 
Menteri Perdagangan (Secretary of 
Commerce) Amerika Serikat, Wilbur Ross, 
di Kantor Kementerian Perdagangan AS 
di Washington DC, Selasa (24/7), Menteri 
Perdagangan  membahas agenda utama 
mengenai strategi peningkatan hubungan 
perdagangan antara kedua negara. 
Kedua pejabat tinggi RI dan AS ini juga 
sepakat untuk menyusun peta jalan 
agar dapat mewujudkan peningkatan 
perdagangan Indonesia-AS. Ke depan, 
penyusunan peta jalan ini akan melibatkan 
pelaku usaha, baik dari Indonesia maupun 
Amerika Serikat.

Kementerian Perdagangan senantiasa 
berupaya mengharmonisasikan 
penyelenggaraan teknis metrologi 

legal di seluruh Indonesia. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah melalui 
Pertemuan Teknis Kemetrologian yang 
diselengggarakan di Batam, Kepulauan 
Riau. Kegiatan tahunan ini merupakan 
sarana komunikasi dan pertukaran 
informasi Unit Metrologi Legal (UML) 
pemerintah daerah dan Direktorat 
Metrologi. 
“Keharmonisan penyelenggaraan kegiatan 
metrologi legal antara pemerintah pusat 
dan daerah diperlukan untuk mewujudkan 
tertib ukur dan memberikan perlindungan 
kepada masyarakat terutama dalam hal 
kebenaran hasil pengukuran. Untuk itulah 
pertemuan ini digelar,” kata Direktur 
Jenderal Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga (PKTN), Veri Anggrijono, saat 
membuka acara ini pada Kamis (26/7).

Guna menjaga stabilitas harga dan 
kesinambungan pasokan bahan 
pokok (bapok), Kementerian 

Perdagangan terus melakukan 
pemantauan ke berbagai daerah. Untuk 
wilayah Papua Barat, Kemendag diwakili 
oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan 
Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi, 
turun ke lapangan melakukan peninjauan 
dan pemantauan harga di Pasar Sentral 
Remu dan Pasar Boswesen di Kota Sorong, 
Papua Barat, Minggu (29/7).
Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral 
Remu, harga beras berada di bawah HET 
(Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan, 
yaitu beras medium Rp10.000 dan beras 
premium Rp13.000. Harga daging ayam 
terpantau stabil Rp35.000/ekor. Pasokan 
ayam di daerah ini berasal dari Makassar, 
Manado dan Jayapura. Sementara harga 
telur ayam terpantau sebesar Rp32.000/
kg di mana pasokan berasal dari wilayah 
Surabaya dan lokal daerah sekitar.

Menteri Perdagangan RI, 
Enggartiasto Lukita melakukan 
pertemuan bilateral dengan 

United States Trade Representative, 
Robert E. Lighthizer di Washington DC, 
Jumat (27/7). Pertemuan bertujuan 
untuk membahas upaya peningkatan 
perdagangan dan pengurangan 
hambatan perdagangan antara kedua 
negara.
Kunjungan Mendag berupaya 
meningkatkan perdagangan secara 
timbal balik yang memberikan manfaat 
bagi Indonesia dan AS. Pertemuan 
tersebut juga menjadi agenda puncak 
dalam kunjungan kerja Mendag Enggar ke 
Amerika Serikat pada 21--27 Juli 2018.
Dalam kunjungan ini, Mendag RI 
didampingi oleh Duta Besar RI untuk AS, 
Budi Bowoleksono; Staf Khusus Mendag 
Bidang Isu-isu Strategis Perdagangan 
Internasional, Lili Yan Ing; serta Deputi 
Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi 
Internasional Kemenko Perekonomian, 
Rizal Affandi.
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Ada harapan positif bahwa realisasi penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) tahun ini akan 
melebihi target. Ini terjadi karena kenaikan 

harga komoditi alam, seperti minyak mentah 
dunia dan batubara yang akan mendorong PNBP. 

Dalam rapat kerja dengan DPR, Senin (2/7),  Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, 
Suahasil Nazara, memapaarkan realisasi PNBP hingga akhir 
Mei 2018 sebesar Rp 145 triliun. Jumlah itu sama dengan 
52,7 persen target Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 275 triliun, yang berarti 
tumbuh sebesar 18,66 persen year on year (yoy).  Sebagai 
catatan, pada akhir Mei tahun lalu, realisasi PNBP hanya 
sebesar Rp 122,2 triliun. Kenaikan realisasi PNBP terjadi 
karena meningkatnya harga minyak mentah Indonesia 
atau Indonesia crude price (ICP) dan juga harga batubara.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, Mariatul Aini, 
sebelumnya mengatakan bahwa realisasi PNBP sumber daya 
alam (SDA) migas dan nonmigas masih mencatat kenaikan 
yang cukup tinggi. Untuk PNBP migas, realisasi hingga 
akhir Mei 2018 mencapai Rp 50,6 tiliun. Jumlah realisasi 
itu tumbuh 43,75 persen  yoy atau 62,98 persen dari target.

Apalagi belakangan ini harga minyak kembali 
melonjak, yakni US$ 73,81 per barel untuk WTI pada 
perdagangan Senin (2/7). Harga minyak dalam 
tren meningkat sejak 21 Juni 2018 yang hanya US$ 
65,54 per barel. “Potensi kenaikan harga komoditi 
masih akan terjadi tahun depan,” ujar Suahasil.

Kemkeu berharap lonjakan harga komoditas masih 
terjadi tahun depan sehingga tetap mendorong 
PNBP 2019. Selain dari dorongan harga komoditas, 
pemerintah juga akan mendongkrak PNBP melalui 
perbaikan pelayanan. “Tata kelola akan terus diperbaiki, 
lalu peningkatan administrasi dan pelayanan 
publik untuk mendorong PNBP,” jelas Suahasil.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta 
negara-negara peserta Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) mengedepankan 

fleksibilitas dalam perundingan guna mewujudkan Pakta 
Perdagangan Mega Free Trade Agreement (FTA) RCEP. 
Hal ini disampaikan Mendag pada pertemuan intersesi 
Menteri RCEP ke-5 di Tokyo, Jepang, Minggu (1/7). 

Mendag menyampaikan bahwa meski perundingan 
sudah berlangsung 5 tahun namun kemajuan 
perundingan dirasakan berjalan lambat. Ini terjadi 
karena terdapat kesenjangan ambisi di antara negara-
negara peserta RCEP di hampir seluruh bidang 
perundingan. Fakta lainnya bahwa beberapa negara 
mitra ASEAN tidak mempunyai hubungan FTA dengan 
sesama Negara Mitra ASEAN, misalnya antara India dan 
RRT, yang mengakibatkan kesepakatan sulit dicapai. 

Pada pertemuan RCEP kali ini Mendag mendapatkan 

kesempatan menyampaikan review atas revisi ketiga 
tariff offer dari seluruh peserta RCEP dalam upaya 
mencapai tariff commitment RCEP yang secara komersial 
menguntungkan untuk semua peserta RCEP. “Ada 
sejumlah peningkatan dalam penawaran ketiga yang 
ditunjukkan oleh negara peserta, khususnya terkait 
offer yang ditargetkan untuk eliminasi. Namun pada 
saat yang sama juga masih terdapat disparitas jumlah 
offer kepada negara peserta RCEP, khususnya negara 
mitra dengan sesamanya,” ujar Enggartiasto Lukita.

Pertemuan Intersesi para Menteri Ekonomi dari 16 negara 
peserta RCEP ini merupakan yang ke-5 dan dilakukan 
dalam upaya mendorong penyelesaian perundingan RCEP 
secara substansial di akhir tahun 2018.  Para Menteri 
secara intensif membahas penyelesaian berbagai isu 
yang belum dapat dituntaskan oleh Komite Perundingan 
RCEP, khususnya isu-isu yang sensitif secara politis.

AKTUALITA
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PNPB Bisa Lampaui 
Target Karena Komoditi

Menteri Ekonomi ASEAN 
dan Mitra ASEAN Bahas 
Percepatan Perundingan 

Produksi jagung nasional tahun ini  diperkirakan 
meningkat  menjadi 26 juta ton. Ketua 
Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), 

Sholahuddi, menyatakan angka tersebut lebih 
tinggi dari produksi tahun lalu sekitar 24 juta ton.

Sholahuddin menjelaskan peningkataan produksi terjadi 
karena upaya pemerintah yang melakukan perluasan areal 
tanam serta adanya peningkatan produktivitas. “Saat ini 
terus berkembang pola tanam padi - padi - jagung, dimana 
dulunya padi - padi - padi,” ujar Sholahuddin seperti dikutip 
Kontan.co.id, Jumat (6/7). Hingga Juni 2018 produksi 
jagung sudah mencapai 18 juta ton. Sisanya sekitar  8 
- 9 juta ton akan dipanen mulai Juli hingga Desember.

Produksi jagung pada semester I memang lebih tinggi 
dibandingkan dengan semester II. Sebab masa tanam yang 
dilakukan di lahan tadah hujan atau lahan kering dilakukan 

pada Oktober atau November dan dipanen Januari atau 
Februari. Sementara masa tanam kedua dilakukan pada 
Februari atau Maret dan dipanen Juni atau Juli. Sedangkan  
masa tanam yang dilakukan di lahan irigasi atau lahan 
sawah dilakukan pada Juli atau Agustus dan dipanen 
pada Oktober atau November.  “Luas lahan dengan irigasi 
teknis untuk jagung lebih kecil dibandingkan dengan 
yang lahan kering atau tadah hujan,” jelas Sholahuddin.

Harga jagung dengan kadar air 15-17 persen di 
tingkat pabrik pakan sekitar Rp 3.700 - Rp 3.900 per 
kilogram (kg). Sementara, harga di tingkat peternak 
sekitar Rp3.400 - Rp 3.600 per kg. Menurutnya, harga ini 
sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Harga timah pada akhir Juli 2018 mengalami sedikit 
kenaikan. Menurut  Bloomberg, Jumat (27/7), harga 
timah untuk kontrak pengiriman tiga bulanan di 

London Metal Exchange (LME) ditutup menguat 0,38 
persen ke level US$ 19.925 per metrik ton. Sebelumnya 
harga timah sempat menyentuh level terendah 
sepanjang tahun di level US$ 19.325 per metrik ton.

Namun kenaikan yang sedikit tersebut diperkirakan 
hanya bersifat temporer saja. “Harga timah masih 
akan melemah karena beberapa sentimen, salah 
satunya rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral 
Amerika yang masih akan dinaikkan dua kali lagi,” 
kata Ibrahim, Direktur  Garuda Berjangka. Pergerakan 
dolar Amerika yang semakin menguat serta index 
dolar yang kemungkinan akan menguat membawa 

tekanan hampir ke semua komoditas termasuk timah. 
Ibrahim menambahkan rencana pertemuan European 

Central Bank (ECB) yang mengurangi stimulus mereka 
sebesar  2,6 triliun Euro juga ikut mempengaruhi index serta 
pergerakan dolar AS untuk semakin menguat.  Selain itu, 
perang dagang yang masih terjadi di antara AS-China juga 
menjadi salah satu sentimen melemahnya harga timah. 

Seandainya perang dagang selesai, kata Ibrahim, timah 
bisa saja kembali menyentuh harga US$ 21.000 per metrik 
ton. Tapi dengan situasi seperti ini, tidak heran jika nantinya 
harga timah bisa menyentuh US$ 17.000 per metrik tonnya.

Sejauh ini belum ada sentimen lain yang dapat 
mendorong harga timah untuk kembali menguat. Banyaknya 
sentimen global malah akan terus menekan harga 
timah. Karenanya Ibrahim merekomendasikan sell untuk 
timah. Ia memproyeksikan harga masih akan melemah 
dengan rentang US$ 19.700-US$ 19.870 per metrik ton.
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Luas Areal dan 
Produktivitas Komoditi 
Jagung Meningkat 

Timah Bersinar Sebentar 
Tapi Cenderung 
Redup Lagi
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Pemerintah menjamin rumput laut dan turunannya bisa 
tetap diekspor ke Amerika Serikat setelah sebelumnya 
ada rencana delisting ekspor produk rumput laut dan 

turunannya oleh Badan Standardisasi Organik Nasional 
(National Organic Standards Board) atau NOSB AS.  

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian 
Perdagangan, Pradnyawati menjelaskan sebelumnya muncul 
rekomendasi NOSB untuk mengeluarkan karagenan, salah 
satu turunan produk rumput laut, dari daftar ekspor AS 
sejak 2016 lalu. Menghadapi kondisi tersebut Kementerian 
Perdagangan kemudian menggandeng KBRI Washington DC, 
Asosiasi Rumput Laut Indonesia dan pemangku kepentingan 
terkait lainnya untuk mengupayakan tidak terjadi delisting 
tersebut.  Upaya yang dilakukan akhirnya berhasil dan 
Indonesia bisa mempertahankan ekspor rumput laut ke AS. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian 
Perdagangan Oke Nurwan menyatakan keputusan untuk 
memasukkan kembali karagenan ke dalam daftar pangan 
organik AS menjadi angin segar bagi pelaku usaha 

rumput laut Indonesia, terutama bagi petani kecil dan 
pelaku industri rumput laut. Keputusan NOSB kembali 
memperbolehkan ekspor produk rumput laut ke AS  berlaku 
efektif mulai 29 Mei 2018 dan berlanjut selama 5 tahun 
hingga 29 Mei 2023. 

Oke juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian 
AS membuktikan karagenan akan terus diperlukan dalam 
proses produk pertanian karena tidak tersedianya alternatif 
bahan pengganti, seperti gellan gum, guar gum, atau 
xanthan gum, yang sepenuhnya alami. Nah, dengan tetap 
masuknya karagenan dalam daftar produk pangan organik 
AS, maka potensi nilai ekspor Indonesia sebesar 207,33 juta 
dollar AS atas produk rumput laut dan turunannya dapat 
terselamatkan. 
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Potensi Ekspor Produk 
Rumput Laut ke AS 
Terselamatkan

Menjelang masa panen raya garam, para petani 
garam di Kabupaten Indramayu dan Cirebon 
berharap pemerintah membuat patokan harga 

terendah dan menyerap garam produksi mereka guna 
mencegah makin merosotnya harga garam. Biasanya 
musim kemarau merupakan puncak produksi garam.

“Sekarang makin banyak petani yang panen, harga 
pasti turun,” ujar Robedi, salah seorang petani garam di 
Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu. Sekalipun 
harganya turun, namun harga yang berlaku saat ini 
masih cukup tinggi. Karena itu para petani memilih 
menjual langsung garamnya kepada para pembeli yang 
datang dari berbagai daerah, ketimbang menyimpannya.

Harga garam di tingkat petani di Losarang, Indramayu, 
saat ini berkisar Rp1.200/kg. Harga itu sudah merosot 
turun dibanding saat panen perdana pada awal Juli lalu 
yang berkisar Rp1.500-Rp1.600 per kg. “Harga garam 
di tingkat petani di Cirebon saat ini berkisar Rp900-
Rp 1.100 per kg, tergantung kualitasnya,” ungkap salah 

seorang petani garam setempat yang juga menjabat 
sebagai Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jawa Barat, 
M Taufik. Berdasarkan pengalaman, harga garam akan 
semakin merosot saat memasuki masa puncak panen raya. 
Bahkan harga garam bahkan pernah di bawah Rp500/kg. 

Diperkirakan tahun ini panen raya garam akan 
berlangsung mulai akhir Juli atau awal Agustus. 

Untuk mencegah anjloknya harga garam di 
tingkat petani, diharapkan pemerintah menetapkan 
harga patokan terendah garam, minimal Rp700/kg.

Di seputar kawasan penghasil garam di Indramayu 
dan Cirebon pemerintah sebenarnya sudah membangun 
gudang SRG (Sistem Resi Gudang), sehingga pada 
saat harga jatuh petani bisa menjaminkan komoditas 
garamnya untuk memperoleh pinjaman modal kerja 
dari bank. Dengan demikian, petani bisa melakukan 
tunda jual, sampai harganya kembali membaik. 

Pemerintah terus meningkatkan pengawasan 
terhadap perusahaan-perusahaan yang menawarkan 
pengelolaan investasi yang bisa menimbulkan 

keresahan di masyarakat. Saat ini Satgas Waspada Investasi 
(SWI) saat ini tengah memantau dan mengidentifikasi 
20 perusahaan investasi yang tidak memiliki izin usaha 
pemasaran produk dan penawaran investasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing 
mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan karena kegiatan 
20 entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat 
mengingat imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan 
tidak masuk akal. “Ke-20 entitas perusahaan tersebut telah 
dipantau dan diidentifikasi oleh Satgas Waspada Investasi 
pada bulan Juli 2018,” kata Tongam dalam keterangan 
tertulis, Senin (30/7).

Tongam menambahkan kegiatan 20 entitas tersebut 

selama ini sudah menjadi perhatian dan pemantauan Satgas 
Waspada Investasi berdasarkan informasi yang disebarkan 
perusahaan dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya SWI 
juga telah memanggil dan mendorong entitas tersebut 
untuk mengurus perizinannya sesuai ketentuan perundang-
undangan. Seiring dengan itu SWI menghimbau kepada 
masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan 
dananya. “Jangan sampai tergiur dengan iming-iming 
keuntungan yang tinggi tanpa melihat risikonya,” kata 
Tongam.

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai 
daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas 
berwenang, masyarakat dapat mengaksesnya melalui 
Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. 
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, 
masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan 
kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.
go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.
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Petani Garam Berharap 
Pemerintah Tetapkan 
Harga Terendah

SWI Tindak 20 Perusahaan 
Investasi

Perum Bulog melalui Bulog Divisi Regional 
Jawa Timur membeli  gula petani sebanyak 
20.000 ton. Langkah ini dilakukan menyusul 

keputusan Rapat Koordinasi Terbatas 17 Juli 2018 
dimana pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk 
menyerap gula dari tebu rakyat yang digiling di pabrik 
gula milik BUMN yang sesuai standar kualitas SNI. 

Gula tersebut dibeli dengan harga netto Rp 9.700 
per kilogram (kg). Gula ini berasal dari pengolahan PG 
Gempolkrep Mojokerto PTPN X sebanyak 10.000 ton dan 
RNI sebanyak 10.000 ton.  Gula yang diserap dari RNI 
tersebut berasal dari PG Krebet Baru Malang sebanyak 
7.500 ton dan PG Redjo Agung Madiun sebanyak 2.500 ton.

“Pembelian gula ini merupakan gula petani hasil 
produksi pabrik gula milik BUMN, sekaligus bentuk sinergi 
BUMN,” ujar  Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional dan 
Pelayanan Publik Bulog, dalam keterangan tertulisnya, 

Rabu (25/7). Tri menjelaskan bahwa  penugasan 
penyerapan gula ini bertujuan untuk mengamankan 
harga gula lokal di tingkat petani dan harga di tingkat 
konsumen, serta penguatan stok gula nasional.

“Sebagai sahabat petani tebu lokal, kami siap 
membeli gula petani dengan harga Rp 9.700 per kg, 
dengan mutu sesuai standar kualitas SNI. Kami juga 
siap jika diberikan amanah oleh pemerintah untuk 
penugasan sembilan pangan pokok. Hal ini sejalan 
dengan harapan Presiden agar ketahanan dan 
kedaulatan pangan Indonesia dapat terjamin,” kata Tri.

Tri  menambahkan bahwa Bulog siap 
menyerap gula petani hingga April 2019 
dengan volume mencapai 600.000 ton.

Bulog Serap Gula Petani 
Asalkan Standar SNI
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The Minister of Trade Enggartiasto 
Lukita asked the regional 
government to push people to 

love Indonesian products. On the other 
hand, said the Minister of Trade, the 
regional government must encourage 
the business sector, especially small 
and medium enterprises (SMEs) in their 
regions to produce quality products.

“Local governments must continue 
to improve their competitiveness in 
seizing global markets. One of them 
is by creating products that are in 
line with the market’s desires,” said 
Minister Enggartiasto at the closing of 
the “Dialogue and Business Matching” 
which was held at the Association 
of Indonesian District Governments 
(Apkasi) Autonomy Expo 2018 in 
Indonesia Convention Center (ICE) 

BSD, Tangerang, Banten, Friday (6/7).
According to Enggar, in the 

era of global competition efforts 
to limit the flow of goods from 
the outside is to fill our market 
with the nation’s own products.

The Autonomy Expo 2018 edition 
carried the theme “Increasing Regional 
Competitiveness in Seizing the Global 
Market”. Activities held during July 6-8 
2018 were attended by around 200 
government and private institutions. 
In addition to the exhibition, in this 
event also held “Dialogue and Business 
Matching” that brought together the 
district government with potential 
investors and potential buyers from 
various countries. Beyond that, 
there were also various art shows 
from various regions in Indonesia. 
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Minister of Trade: Local Governments 
Must Push Society Loves Indonesian 
Products

Ministry of Trade Gives Award to 
Winner of Good Design Indonesia 
2018

The Ministry of Trade awards the 
winners of the 2018 Good Design 
Indonesia (GDI) competition. There 

are 7 winners of GDI 2018, namely one 
product that wins GDI of the Year and 6 
GDI Best winners. The award presentation 
in the form of trophies and certificates 
was carried out by the Director General 
of National Export Development, Ministry 
of Trade, Arlinda, in Jakarta, Wednesday 
(7/18).

GDI of the Year winning product is 
Terios from PT Astra Daihatsu. While 
the 6 winning products of GDI Best are 
Dashdot from PT Mujur Kurnia Ampuh, 
Panjai Rope Lounge Chair of PT Kriya 

Selaras International, News Mozaic 
Handwoven Wallcovering from PT Retota 
Retail Indonesia, Charcoal Images from 
Lagi-lagi, Jengki from Relax Furniture, 
and Arkan Necklaces Mabe Half Pearl 
Shells Skin Hair Motifs from Lombok-NTB 
Pearls By Riana Meilia. 

GDI 2018 winning products will 
be displayed at the 33rd Trade Expo 
Indonesia (TEI) at the Indonesia 
Convention & Exhibition (ICE) BSD 
Serpong Tangerang, Banten, on 24-
28 October 2018. At the exhibition, the 
Directorate General of National Export 
Development will provide special pavilion 
for GDI winning products. 

Debit Balance
Money owed to a broker/dealer by a 
customer.

Debit Instruments
10 Generally, legal IOUs created 
when one person borrows money 
from (becomes indebted to) another 
person; 2) any commercials paper, 
bank CDs, bills, bonds, etc.; 3) A 
document evidencing a loan or debt. 
Debt instruments such as T-Bills and 
T-Bonds are trade on the CME and 
CBOT, respectively.

Deep in-the-money 
An option is “deep-in-the-money” 
when it is so far in-the-money that 
it is unlikely to go out-of-the-money 
prior to expiration. It is an arbitrary 
term and can be used to describe 
different options by different people.

Deep in/deep out
Describes an option where the 
underlying is either well above or 
well below the strike price. A deep 
in-the-money option, therefore, has 
a high intrinsic value, whereas a deep 
out-of-money option has little or no 
intrinsic value and is made up largely 
or totally of time value.

Deep out-of-the-money
Used to describe an option that is 
unlikely to go into-the-money prior to 
expiration. An arbitrary term.

Default
Failure to meet a margin call or to 
make or take delivery. The failure to 
perform on a futures contract ad 
required by exchange rule.

Deferred (Delivery) Month
The more distant month(s) in which 
futures trading is taking place, 
as distinguished from the nearby 
(delivery) month.

Deferred Delivery
Futurestrading in distant delivery 
month.

Deferred Pricing
A method of pricing where a producer 
selles his commodity ow ad buys a 
futures contract to benefit frm an 
expected price increase. Although 
some people call this hedging, the 
producer is actually speculating 
that he can make money by selling 
the cash commodity and buying a 
futures contract than by storing the 
commodity and selling it later. (If the 
commodity has been sold, what could 
he be hedging against?).

Deliverable
A deliverable contract is one which 
allows the physical commodity 
or instrument described in the 
contract to be tendered or received in 
settlement of the contract.

The governments of Indonesia and the United States 
agreed to increase trade relations between the 
two countries. For this reason, the two countries 

view the need to prepare a road map to achieve 
certain targets. The agreement was reached when the 
Indonesian Minister of Trade Enggartiasto Lukita met US 
Secretary of Commerce Wilbur Ross, at the US Ministry 
of Trade Office, Washington DC, USA, Tuesday (24/7).

“In order to be more effective, the target of increasing 
trade between the Republic of Indonesia and the 
United States must be accompanied by a road map 
whose arrangement must involve the private parties 
of both countries. We propose a trade target of USD 
50 billion, and Minister Ross positively welcomes the 
invitation,” said Minister of Trade Enggar as reported by 
the Ministry of Trade’s website www.kemendag.go.id.

Enggar and Ross see the importance for both 
countries to further enhance bilateral relations by 
building strategic partnerships amid the current 

global trade dynamics. Minister Ross appreciated the 
arrival of the Minister of Trade Enggar to the US for 
dialogue and facilitating inter-private cooperation.

On that occasion the Minister of Trade Enggar requested 
full support from Minister Ross so that Indonesia would 
still get GSP (Generalized System of Preference) facilities. 
Before this the US Government stated that it would 
review Indonesia as a GSP recipient country. GSP is a 
US policy in the form of exemption from import duties 
on certain imported goods from developing countries. 
Minister of Trade Enggar also requested support from 
Minister Ross so that the US Government would exclude 
Indonesia from the implementation of an increase 
in tariffs on imports of iron and aluminum products.

“Steel and aluminum products from Indonesia 
are not competitors of local products in the US. 
Indonesian steel and aluminum are different 
from those produced in the US and the market 
share is different, “said Trade Minister Enggar.

Indonesia’s trade balance in June 2018 experienced a 
surplus of USD 1.74 billion. The June surplus corrected 
the trade deficit figures during the first semester of 

2018. During January-May 2018 Indonesia’s trade balance 
experienced a deficit of USD 2.83 billion. With a surplus 
of USD 1.74 billion in June 2018, the deficit rate during 
January-June 2018 was corrected to USD 1.02 billion.

The Head of the Trade Assessment and Development 
Agency, Kasan, in Jakarta on Monday (7/23) 
explained that the trade surplus in June 2018 was 
supported by the improvement in the trade balance, 

both in the oil and gas and non-oil and gas sectors.
As revealed in the Ministry of Trade’s press release 

(07/23/2018), the oil and gas trade balance experienced 
a deficit of USD 1.21 billion in May 2018, a deficit 
of USD 393.90 million in June 2018. While the non-
oil and gas trade balance from a deficit of USD 235 
80 million became a surplus of USD 2.14 billion.

Kasan emphasized that the trade balance deficit in 
the first semester of this year needs extra attention 
and handling from all parties. “The Ministry of Trade 
will focus on accelerating the increase in exports and 
controlling the import of goods, especially goods that 
can be substituted by domestic industries,” he said. 
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Indonesia-US Agree 
to Increase Trade 
Relationship

Indonesian Trade 
Balance in June 2018 
USD 1.74 billion surplus
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Sudah berpuluh tahun saya duduk menangani masalah 
keuangan di Bappebti. Nyaris tidak beranjak sejak 
masuk Bappebti tahun 1989 lalu, hanya sekali saja 

saya pindah ke bagian lain yakni Biro Pengembangan Pasar 
(sekarang Biro  Pembinaan dan Pengembangan Pasar). Itu 
pun tergolong hanya sebentar saja, yakni sekitar 1,5 tahun. 
Selebihnya saya kembali berkecimpung dalam urusan 
menghitung angka dan menghitung uang di Bappebti.

Pertama kali saya masuk Bappebti  tahun 1989, saat itu 
Bappebti masih disebut sebagai Badan Pelaksana Bursa 
Komoditi dan ditugaskan di unit Informasi Muatan Ruang 
Kapal. Dua tahun kemudian, sejak  tahun 1991, saya pindah 
tugas menjadi bendahara rutin. Sampai hari ini sudah 7 kali 
terjadi pergantian kepala Bappebti, saya terus menjalankan 
tugas di bagian keuangan karena mungkin Tuhan membuka 
jalan bagi saya bekerja di bagian keuangan setelah saya 
lulus SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) di Solo tahun 
1981 lalu.

Secara ringkas saya jelaskan bahwa bagian keuangan 
Bappebti  terdiri dari 3 subbagian sebagaimana termaktub 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :08/M-DAG/
PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perdagangan, yaitu:
1. Subbagian Perbendaharaan, Gaji dan Pengelolaan PNBP 
mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan, Gaji 
dan Pengelolaan PNBP pegawai di lingkungan Badan.
2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas 
melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran di 
lingkungan Badan.
3. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai 
tugas melakukan urusan inventarisasi kekayaan milik negara 
di lingkungan Badan. 

Saya merasa bersyukur bertugas di bagian keuangan 
karena saya jadi punya banyak kawan dari  instansi lain, 
semisal dengan rekan di Kementerian Keuangan yang 
biasanya bertemu saat membahas anggaran, dengan teman 
perbankan karena kita seringkali melakukan pencairan dana 
maupun transfer uang, juga dengan KPPN (Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara) dan instansi lainnya.Karena 
banyak teman dari kelompok yang berbeda, maka  Grup WA 
(Whatsapp) saya pun jadi berjibun. 

Bertugas di bagian keuangan  seringkali  saya 

menghadapi perubahan-perubahan sistem yang 
mengharuskan saya harus terus belajar dan banyak 
membaca. Apalagi sekarang zamannya TI (Teknologi 
Informasi) dimana sistem pelaporan keuangan juga 
mengalami penyesuaian-penyesuaian.  Sekarang ini, 
misalnya, ada lebih dari 10 aplikasi yang berbeda di 
Bappebti. Misalnya, PNPB aplikasinya lebih dari 5, pencairan 
anggaran lebih dari 5, begitupun aplikasi Penyusunan 
Laporan Keuangan/LK. Hal ini mengharuskan saya dan 
staf harus mengkompilasi terlebih dahulu dan dimasukkan 
ke sistem Kementerian Perdagangan untuk kemudian 
dilaporkan ke Kementerian Keuangan.

Dengan kondisi  terjadinya perubahan sistem yang 
berlangsung cepat membuat saya harus terus membaca 
peraturan-peraturan dan hal-hal terkait lainnya. Dengan 
rajin membaca saya tidak ketinggalan informasi. Sebab 
jika saya tidak dilakukan antisipasi dengan baik bisa jadi 
anggaran yang kami ajukan tidak cair karena adanya 
kesalahan ataupun ketidakcocokan. 

Bekerja di bagian keuangan di Bappebti seringkali 
memaksa saya harus pulang malam, karena berkaitan 
dengan hak anggaran bagian aau bidang lain. Jadi setiap 
pekerjaan harus segera diselesaikan dengan cepat 
dan akurat. Intensitas kerja itu makin memuncak saat 
ada pemeriksaan dan audit dari Inspektorat Jenderal  
Kemendag. Kalau sudah seperti itu, bagi sayarasanya 
bekerjanya itu 24 jam lamanya. Bahkan kalau diperlukan, 
saya dan tim akan menginap di kantor. Sebab kalau belum 
selesai tugas itu akan terpikirkan terus. Tapi ya semuanya 
itu saya nikmati saja, karena rasanya memang sudah garis 
tangan saya bekerja di bidang keuangan.

Kepada staf saya, selalu saya tanamkan agar bekerja 
dengan jujur dan juga  ikhlas. Sebab yang kita kerjakan 
adalah menghitung uang milik orang lain. Jangan sampai 
muncul pikiran negatif, misalnya mengambil yang bukan 
mejadi hak kita. Bagi saya sendiri, walau pekerjaan ini 
terasa berat karena minimnya staf pendukung ditambah 
lagi dengan bertambahnya usia, tapi saya jalani saja dengan 
penuh keceriaan.
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Grafik Harga Lada Dari IPC (International Pepper Community)
Harga lada mengalami penununan yang memprihatinkan. Di tingkat petani di daerah produksi lada 
Bangka Belitung harganya mencapai Rp50 ribu per kg. Ini merupakan harga terendah dan dirasakan 
sangat memukul petani lada, karena sebelumnya harga terendah masih di kisaran Rp70 ribu per kg. 
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menyatakan pemerintah tidak bisa berbuat 
banyak karena turunnya harga lada juga melanda wilayah lain di Indonesia, bahkan juga di kawasan 
Asean. Erzaldi menyarankan agar petani lada memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) sambil 
menunggu harga membaik kembali. Dengan SRG petani dimungkinkan untuk memperoleh pinjaman 
dengan jaminan lada yang mereka miliki yang disimpan di gudang SRG. Namun Gubernur Babel 
mengakui belum banyak masyarakat yang memanfaatkan sistem SRG ini. Pemprov Babel sendiri 
terus melakukan upaya agar petani lada di daerah Babel bisa memperoleh pasar yang baik untuk 
produk daerah ini, antara lain dengan mencari pasar ekspor ke Rusia.
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Minyak Mentah 
Harga minyak pada akhir Juli menunjukkan pergerakan positif. Pada Rabu (26/7) harganya naik 
setelah data pemerintah AS menunjukkan stok minyak mentah domestik negeri itu jatuh ke level 
terendah sejak Februari 2015.  Persediaan minyak mentah AS turun 6,1 juta barel dalam seminggu 
hingga 20 Juli yang menurut data dari Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan menjadi 404,9 
juta barel. Ini merupakan level terendah sejak Februari 2015.
Kenaikan harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh pernyataan Menteri Energi Arab Saudi, Khalid al-
Falih, yang mengatakan bahwa Saudi “menghentikan sementara” semua pengiriman minyak melalui 
Selat Bab El-Mandeb akibat serangan terhadap dua kapal minyak mentah oleh gerakan Houthi.
Minyak mentah Brent berjangka naik 49 sen menjadi US$ 73,93 per barel (0,67%). Minyak mentah 
berjangka West Texas Intermediate (WTI) di AS naik 78 sen menjadi US$ 69,30 per barel (1,14%).

Saleh Abich
 Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Bappebti

7 Kepala Bappebti 
Lewat, Saya Setia 
di Bagian Keuangan
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Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Juli 2018 merilis data tentang 
kemiskinan di Indonesia. BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin 
di Indonesia per Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen atau sebanyak 25,95 

juta orang dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencapai 10,64 
persen atau sebanyak 27,77 juta orang. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, tingkat 
kemiskinan itu merupakan yang paling rendah sejak krisis moneter tahun 1998. 

Suhariyanto menjelaskan, turunnya 
tingkat kemiskinan tahun ini karena 
adanya sejumlah faktor. Faktor 
yang cukup berpengaruh yakni 
kebijakan jaring pengaman sosial 
berupa bantuan sosial (Bansos) 
dari pemerintah yang tumbuh 87,6 
persen pada triwulan pertama tahun 
2018. Pertumbuhan jumlah bantuan 
sosial itu lebih tinggi dibanding pada 
triwulan pertama tahun sebelumnya 
yang tumbuh hanya 3,39 persen.

“Kecuali itu,  program pembagian 
‘beras sejahtera’ dan bantuan pangan 
non-tunai pada triwulan I tahun 2018 
dijalankan tepat waktu sesuai jadwal,” 
ungkapnya (Kompas.com, 17/7/2018).

Suhariyanto mengingatkan, 
meskipun prosentasenya relatif 
rendah yaitu 9,82 persen jumlah riil 
penduduk miskin di Indonesia masih 
tinggi yakni 25,95 juta orang. Oleh 
sebab itu, masih banyak ‘pekerjaan 
rumah’ bagi pemerintah untuk 
mengurangi jumlah penduduk miskin 
di Tanah Air. 

Momentum penurunan angka 
kemiskinan ini harus dijaga dan 
dijadikan titik tolak untuk terus bekerja 
agar angka kemiskinan semakin kecil.

Harga Pangan
Untuk menekan dan mengurangi 

angka kemiskinan pemerintah 
selama ini menjalankan setidaknya 
tiga program yaitu stabilisasi harga 
barang kebutuhan pokok, pemberian 
subsidi, dan program bantuan sosial. 

Harga bahan pangan yang 
merupakan kebutuhan pokok 
mempunyai pengaruh besar terhadap 
perekonomian masyarakat  miskin. 
Terjadinya kenaikan harga barang-
barang kebutuhan pokok  akan sangat 
memukul kehidupan warga miskin. 
Karena dengan pendapatan yang 
sama, mereka akan memperoleh 
barang dengan jumlah lebih kecil dan 
kemungkinan juga kualitas yang lebih 

buruk. Kenaikan harga bahan pangan 
juga akan meningkatkan inflasi. Inflasi 
yang tinggi akan melemahkan daya beli 
masyarakat, lebih-lebih masyarakat 
berpendapatan rendah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menjelaskan, bahwa BPS menetapkan 
angka kemiskinan berdasar kebutuhan 
kalori setiap orang per hari yaitu 2.250 
kalori. Jumlah kalori yang dikonsumsi 
masyarakat itu dikonversi dengan 
harga bahan pangan. Oleh sebab itu, 
bila harga bahan pangan naik, angka 
garis kemiskinan juga naik. (liputan6.
com/17 Juli 2018).

Ketika terjadi kenaikan harga, 
untuk bisa memenuhi jumlah kalori 
2.250 kalori itu masyarakat harus 
mengeluarkan uang lebih besar. Bila 
makin banyak orang yang tidak mampu 
menjangkau pemenuhan kebutuhan 
jumlah kalori itu, berarti jumlah orang 
miskin makin banyak.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, 
pemerintah terus berusaha agar 
harga pangan stabil dan terjangkau 
masyakarat agar tingkat kemiskinan 
bisa ditekan dan terus turun.

Upaya stabilisasi harga pangan 
menuntut keterlibatan banyak 
pihak, baik di tingkat produksi, 
pasca produksi, maupun distribusi. 
Kementerian Perdagangan dalam hal 
ini menerbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan No.58/2018 yang 
mengatur harga acuan pembelian 8 
komoditas di tingkat produsen dan 
penjualan pada konsumen. Selain itu, 
pemerintah juga membentuk Satgas 
Pangan sejak bulan Mei 2017 yang 
bertugas memantau harga pangan 
pokok, ketersediaannya, kelancaran 
distribusinya. Intinya tugasnya 
memastikan masyarakat/konsumen 
mendapatkan harga dan barang yang 
adil. 

Di samping stabilisasi harga pangan, 
upaya pengentasan masyarakat dari 
kemiskinan dilakukan pemerintah 

melalui program pemenuhan layanan 
dasar di bidang kesehatan (Kartu 
Indonesia Sehat) dan pendidikan 
(Kartu Indonesia Pintar), serta 
bantuan sosial lain seperti bantuan 
tunai dan bantuan pangan (beras 
sejahtera).

Pembukaan Lapangan Kerja
Selain program-program dan 

kebijakan yang bersifat karitatif 
berupa pemberian bantuan dan subsidi, 
upaya pemberantasan kemiskinan 
perlu dibarengi program-program 
pemberdayaan masyarakat untuk 
meningkatkan pendapatan mereka. 
Juga perlu program yang lebih intensif 
untuk membuka lapangan kerja baru. 
Untuk itu pemerintah menjalankan 
sejumlah program seperti pemberian 
dana desa untuk membangun 
infrastruktur dan pemberdayaan 
masyarakat dan penciptaan lapangan 
kerja melalui program pembangunan 
padat karya.

Namun, upaya penciptaan lapangan 
kerja baru dalam upaya memberantas 
kemiskinan bukan hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah. Berbagai 
unsur masyarakat juga diharapkan ikut 
berperan. Dalam hal ini pemerintah 
bisa berperan sebagai fasilisator 
dan pendorong bagi tumbuhnya 
iklim berusaha yang baik, sehingga 
merangsang warga masyarakat untuk 
menjadi pengusaha atau wirausaha. 
Di era ekonomi digital seperti saat ini 
peluang usaha sangat terbuka bagi 
mereka yang kreatif dan mau bekerja 
keras. 
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Menjaga 
Momentum 
Penurunan Angka 
Kemiskinan
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Akhir bulan Juli 2018 merupakan 
hari-hari terakhir ia naik-turun 
ke lantai 5 Gedung Bappebti di 

Jalan Kramat Raya, Jakarta. Mulai 
bulan Agustus ia lebih banyak mengisi 
waktunya dengan menyiram tanaman 
dan mengurus cucunya di rumah. 
Syarmanti Padma mengakhiri masa 
tugasnya selama 35 tahun di Bappebti 
Kementerian Perdagangan. 

“Saya masuk perdagangan tahun 
1980, dimulai sebagai tenaga honorer 
selama 3 tahun di sekretariat Ditjen 
Perdagangan Luar Negeri. Tiga tahun 
kemudian saya baru jadi PNS. Karena 
saat bekerja saya baru lulus SMA, maka 
kemudian kuliah lagi di Universitas 
Terbuka (UT),” kata Syarmanti 
membuka kisah perjalanan kariernya. 

“Saya ambil jurusan Administrasi 
Negara, biar sekalian ilmunya terpakai 
di kerjaan,” ujarnya.

Sebagai mahasiswa UT Syarmanti 
tak perlu terlalu tergopoh-gopoh 
untuk mengikuti perkuliahan, karena 
semuanya dilakukan jarak-jauh. 
Hanya waktu-waktu tertentu saja ada 
pertemuan, yakni satu bulan sekali 
dan biasanya kuliah pertemuan itu 

dilakukan di Kampus IKIP Rawamangun 
(sekarang UNJ-Universitas Negeri 
Jakarta). Selebihnya Syarmanti dan 
juga mahasiswa UT lainnya belajar 
sendiri di rumah. Sesekali  jika ada 
kuliah umum dan juga ujian semester 
barulah dilakukan di kampus UT di 
Pondok Cabe, Jakarta Selatan. 

Ketika Syarmanti pertama masuk 
ke Kementerian Perdagangan, 
Bappebti belum menjadi sebuah 
lembaga tersendiri. Bappebti  masih 
merupakan Sub-bagian Perdagangan 
Luar Negeri, namanya Proyek 
Pengembangan Bursa Komoditi . 
Baru tahun  1982 menjadi Badan 
Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah 
no. 35/1982 tentang Bursa 
Komoditi. Sementara tugas sebagai 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi  dibentuk pada tahun 1997 
berdasarkan UU no. 32/1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi. 

“Bappebti terbentuk ketika kantornya 
di Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, 
yang sekarang menjadi bagian dari 
kantor Bank Indonesia. Setelah itu 
kantor Bappebti sempat pindah ke 

Ridwan Rais, kemudian di Merdeka 
Selatan di Gedung Bapepam, ke 
Gedung Kementerian BUMN (dulu 
gedung Garuda), terus ke Imam Bonjol  
dan akhirnya ke Gedung Bappebti 
sekarang di Jalan Kramat Raya mulai 
tahun 2009,” jelas Syarmanti.  “Saya 
sendiri sudah berpindah-pindah 
tugas ke berbagai bagian di Bappebti. 
Hampir semua bagian sudah saya 
jalani,  kecuali di Biro Hukum saja saya 
belum pernah.”

Banyak kenangan yang tak bisa 
dilupakan oleh Syarmanti. Salah 
satunya ketika ia ditugaskan di 
Biro Operasi dan Perniagaan ketika 
Bapebti (masih dengan satu “p”) 
atau masih sebagai badan pelaksana 
perdagangan komoditi dan kantornya 
di Jalan Merdeka Selatan.  “Saya 
bertugas di bidang lelang, bagian 
pencatatan transaksi. Ketika itu 
komoditas yang dilelang adalah karet, 
kopi dan teh. “Suasana lelang ketika 
itu para pembeli dan penjual masih 
bertemu di satu ruang lelang. Kalau 
karet yang dijual adalah sheet RSS1-
3 (Rubber Smoke sheet 1 sampai 
3). Karet penjualnya banyak. Kalau 

teh penjualnya adalah KPB (Kantor 
Pemasaran Bersama). Untuk kopi  
yang saya ingat yang suka beli adalah 
PT Gunung Lintong. Ruangan lelangnya 
besar, ada pit (meja bundar 1,2,3).  Di 
ruang itu juga ada 10 layar monitor 
dari bursa di luar negeri seperti Tokyo, 
Singapura, Hongkong dan lain-lain 
dengan harga acuan dari Reuters. 
Lelang sendiri berlangsung dalam  dua 
sesi, yakni sesi pagi hari antara jam 9 
hingga jam 11, dan sesi sore setelah 
makan siang antara jam 13-15,” kata 
nenek dua cucu ini mengenang.

Syarmanti menjelaskan bagaimana 
suasana lelang ketika itu yang berbeda 
dengan lelang zaman sekarang. 

“Suasananya ramai sekali. Yang nge 
bid (beli pakai kode jari), misalnya ada 
20 orang mereka sibuk memberikan 
kode-kode dengan kedua tangan 
masing-masing. Sementara ketua 
lelang berdiri di tengah memegang 
palu, dan kita kemudian mencatatnya. 
Saya jadi petugas pencatat. Saat itu 
masih lelang spot, jadi masih fisik 
sifatnya,” tambahnya. Suasana lelang 
seperti ini tidak ada lagi setelah tugas 
lelang dialihkan ke Bursa Berjangka 

Komoditi. 
Syarmanti sendiri kemudian pindah 

tugas di bagian informasi muatan 
ruang kapal (IMRK), saat zaman 
Menteri Perdagangan Rahmat Saleh.
Tugasnya adalah mengecek informasi 
pengiriman barang seperti semen dan 
pupuk ke berbagai daerah. “Terdapat 
6 saluran telpon di ruangan yang bisa 
untuk teleconference. Setiap hari kita 
telepon untuk meghubungkan pemilik 
barang, seperti  pupuk Pusri dan 
Semen Padang dan daerah-daerah 
yang akan dikirim barangnya, untuk 
kepentingan pemerintah daerah,” 
ungkapnnya. 

Setelah dari IMRK Syarmanti yang 
rajin membaca novel ini, balik lagi ke 
sekretariat Bappebti dan ditempatkan 
di bagian umum untuk menangani 
bidang keuangan. Setelah itu pindah 
ke Biro Analisis Pasar (sekarang 
Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar) menangani data pasar. “Cuma 
sebentar, hanya setahun dua tahun. 
Setelah itu saya ditarik ke Bagian 
Program menangani Dokumentasi, 
termasuk juga memegang 
perpustakaan dan literatur-literatur 

Bappebti. Saya sempat membenahi 
perpustakaan Bappebti hingga 
bentuknya sekarang ini.  Terakhir saya 
menjadi Kasub TU di Biro Pembinaan 
dan Pengawasan SRG dan PLK. Saking 
lamanya saya di bagian program, 
sampai-sampai saya dijuluki sebagai 

‘emaknya’ Bagian Program,” kata 
Syarmanti.

Kini, setelah 35 tahun Syarmanti 
menunaikan tugasnya banyak hal 
manis yang pernah dirasakannya. 

“Kenangan manisnya banyak banget, 
karena dari muda sampai tua. Intinya 
Bappebti itu kalau di bilang teman-
teman di Kantor Pusat, eksklusif. 
Karena staf di Bappebti hanya 150 
orang, malah pada awalnya dulu 
hanya 50 orang saja. Jadi kita kompak 
banget. Kalau di bidang lain, yang level 
eselon satu stafnya bisa mencapai 
400 orang lebih,” tabahnya.

Selain merasakan kehangatan di 
antara teman-teman di Bappebti, 
Syarmanti juga merasa bersyukur 
karena bisa keliling berbagai daerah di 
Indonesia, serta beberapa negara Asia.

35 Tahun Dalam 
Kehangatan 
Bappebti

Syarmanti Padma
Mantan Kasub TU di Biro Pembinaan dan 
Pengawasan SRG dan PLK

“Bappebti itu kalau di 
bilang teman-teman di 
Kantor Pusat, eksklusif. 
Karena staf di Bappebti 
hanya 200 orang, 
malah pada awalnya 
dulu hanya 50 orang 
saja. Jadi kita kompak 
banget.” 
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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 reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

KOMIKITA
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Rina Hersiana (Cianjur, Jawa Barat) 0812-8010XXX

Pertanyaan:

Kurs rupiah dan nilai komoditi Indonesia
Belakangan nilai kurs rupiah terhadap dolar mengalami penurunan. Artinya, 
kalau kita ekspor barang kita yang 100 dolar AS, misalnya, jika dalam bentuk 
rupiah harga barang itu jadi lebih murah. Ini mestinya saat yang bagus buat 
menggenjt ekspor komoditi,seperti kopi, rumput laut dan sebagainya

Jawab:
Bu Rina yang baik, benar bahwa jika nilai tukar Rupiah kita menurun 
semestinya konsumen luar negeri lebih melirik komoditi dari Indonesia, 
terutama bagi negara-negara yang mata uangnya stabil, karena bagi mereka 
komoditi mereka harganya jadi lebih murah. Petani kopi di Lampung saat 
sekitar tahun 1999-2000 pernah merasakan kondisi turunnya nilai kurs rupiah 
ini sehingga panen kopi mereka laku keras pada saat itu sehingga mereka 
merasakan nikmatnya menjadi petani kopi.
Kondisi seperti sekarang semestinya dimanfaatkan petani untuk meningkatkan 
produksi, tetapi jangan lupa tetap jaga kualitasnya. Sebab konsumen di 
manapun tidak hanya menginginkan harga yang lebih murah, tapi juga mutu 
komoditas yang lebih baik. Dalam hal ini Bappebti terus mendorong para 
petani kita menjaga mutu hasil panennya sehingga dalam jangka panjang pasar 
komoditas Indonesia tetap terjaga di market dunia.
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