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Tahun 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) makin 
sibuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas 
perdagangan berjangka. Pengawasan makin diperketat karena ditengarai 

makin banyak saja  perusahaan atau pialang perdagangan berjangka yang 
beroperasi secara diam-diam, dalam arti kegiatan mereka tidak memiliki izin 
usaha dan persetujuan sebagaimana mestinya  melalui Bappebti. Pada umumnya 
pialang jenis ini induk perusahaannya ada di luar negeri. Mereka beroperasi dengan 
memanfaatkan teknologi internet melalui website yang domainnya didaftarkan 
melalui registrar di luar negeri yang sulit disentuh oleh hukum Indonesia.

Hasil dari pengamatan, identifikasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh 
Bappebti  dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo), Satgas Waspada Investasi dan berbagai pihak terkait lainnya 
seperti para registrar yang ada di Indonesia, hingga akhir  Oktober 2018 sudah 
143 entitas pialang berjangka telah diblokir karena tidak bisa membuktikan bahwa 
perusahaan atau pialang berjangka tersebut memiliki izin usaha dan persetujuan 
dari Bappebti. 

4

BERITA UTAMA

Bisnis perdagangan berjangka menarik minat masyarakat untuk investasi dan 
menjadi nasabah. Indikasinya bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis ini yang 
makin membaik. Tetapi masyarakat harus hati-hati, karena bukan hanya sifat 
bisnis berjangka yang high risk dan high return, tapi jika tidak hati-hati bisa 
jadi masyarakat menjadi korban penipuan perusahaan dengan berkedok bisnis 
perdagangan berjangka.
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BAPPEBTI BLOKIR
143 ENTITAS PIALANG 
BERJANGKA ILEGAL
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Perusahaan Perusahaan

FBS
FBS
FBS
FBS
FBS
Olymptrade
Olymptrade
Gainmax Capital Limited
OctaFx
IB OctaFX
BeritaForex
Mia Fintech
Agea
Exness
IB Exness
Binari.com
IQ Option
IB XM
Simple FX
Alpari
Axitrader
FxPro
FxPro
PFX Instaforex Partner
InstaForex
Firewood Fx
OctaFx
Just Forex
Tickmill
London Capital Group
Salma Forex
Forex Mart
Super Forex
eToro
Weltrade Secure Broker
Fortfs Citadel of Trading
Grand Capital
Fintechfx
Nature Forex
Fullerton Markets
Sentraegold
OmahPoin Exchanger
Tifia
Tifia
Tifia
NPB FX
FX Optimax
FXCL
FX Open
LiteForex Indonesia
Mtrading
Forex Chief
Go Forex
MRG Forex
Fan Page FBS Indonesia
Fan Page Alpari
Fan Page Exness Indonesia
Fan Page Liteforex
Fan Page InstaForex Indonesia
Fan Page Nusa Fx
Fan Page Nature Forex Indonesia
Fan Page Go Forex
Fan Page FXTM
Fan Page ForexBatam
Fan Page Super Forex
Fan Page FXCC Forex
FXCM
Grafityfx
 
 
 

Website Website

http://fbs.id
https://www.caratradingfbs.com
https://natureforex-indonesia.com
https://www.ecnpro.com
https://www.gainscopefx.com
https://www.interbankpro.com
https://www.rebateforexfbs.com
https://alpari-forex.org/id/
https://bfxrebate.com/
https://fbs.trade/dan https://myfbs.trade/
https://gainmax.co.uk/
https://olymptrade.com
https://www.forextime.com/id
https://www.fxpro-indonesia.com/
https://www.icmarkets.com
https://www.ifxid.com/
https://www.jayafx.com/
https://www.proinsta.com/
https://www.xm-indonesia.com/
https://fxfbs.id/
https://fxmax.id/
https://octaidn.id/
https://www.gainscope.co.id
https://idnfbs.co.id
https://olymptrade.co.id
https://olymptrade.id
https://www.fbsindonesia.id
https://www.icmarkets.id
https://www.ifx.web.id
https://www.ifxid.co.id
http://fbsindonesia.org
http://www.fbsindonesia.us
http://www.forexbrokerpro.id
http://www.tradingasiafutures.com
https://fbsmarketsinc.com/
https://traderjepara.com/
https://www.gainmax.id/
https://www.profitlagi.com
https://www.omahforex.com
https://www.euromaxfx.com
www.chevronforex.com
www.yuanta-futures.com
http://www.fbs-forex.com/
http://www.mitrafbs.com/
http://www.fbspro.com/
http://www.tradingbygold.com/
http://www.iboctafx.com/
http://mrgpremiere.com/
http://mrgtrade.co.id/
http://omahforex.com/
http://rumahdolar.com/
http://www.exness.co.id
http://idexness.com/
http://www.yonathansa.com
http://www.exness.web.id
www.investasiku.web.id
https://rumahfx.com
http://tifia.id
https://www.weltradeindonesia.com/
https://ricofx.web.id/
https://www.iforex.co.id
https://www.forexbatam.com
https://www.nusafx.com/
http://www.forexbrokerpro.id/
https://www.profitlagi.com/
http://www.exness-indonesia.com/
https://www.bumifx.com/
https://komunitasfx.com
http://www.visctronicfutures.id/
http://www.investasi-iaf.id/
http://www.esuninternasionalutama.cf
http://ptesuninternationalutama.blogspot.com/

https://idnfbs.forex/
https://fbs.expert
http://www.fbs-forex.com/
http://www.mitrafbs.com/
http://www.fbspro.com/
https://olymptrade-id.com/
https://olymptrade-otzivy.com
http://gainmaxindonesia.net/
https://www.octaidn.com
http://www.iboctafx.com/
http://beritaforex.com/
www.mia491.com
www.agea.com
www.exness.eu
http://www.plangplung.com/
www.binary.com
www.iqoption.com
www.forexbase.camp
www.simplefx.com
www.alparigroup.com
www.axitrader.group
https://www.fxpro.co.uk/
https://fxpro.finance/
https://pfxid.com
www.instafxid.com
http://firewoodfx.com
http://www.octalanding.com/
https://justforex.com
www.tickmill.com
www.Icg.com
www.salmamarkets.com
www.forexmart.com
https://superforex.com
www.etoro.com
www.weltrade.com
www.fortfs.com
https://grandcapital.net/
www.fintechfx.com
https://www.natureforex.com/
https://www.fullermarkets.com/
www.sentraegold.com
www.omahpoin.com
https://tifia-indo.com/
http://www.tifia-id.com/
https://tifia.com
https://www.npbfx.com
https://fxoptimaxasia.com/
https://www.fxclearing.com/
https://www.fxopenasia.com/
https://www.indonesia-liteforex.com
https://mtrading.com/
https://www.forexchief.com/
http://goforexapp.com/
https://mrgforex.com/
https://www.facebook.com/FBSIndonesia/
https://www.facebook.com/AlpariID/
https://www.facebook.com/exnessindonesiaofficial/
https://www.facebook.com/LiteForex/
https://www.facebook.com/indonesia.instaforex/
https://www.facebook.com/forex.nusafx/
https://www.facebook.com/natureforex.id/
https://www.facebook.com/GoForexApp/
https://www.facebook.com/ForexTime/
https://www.facebook.com/forexbatam/
https://www.facebook.com/superforexOfficial/
https://www.facebook.com/fxccforex/
http://www.forexbrokerpro.id
http://www.grafityfx.com
http://www.fasapay.com
http://www.djohancapital.co.id
http://www.financial.org

FBS
FBS
Nature Forex
ECN
Gainscope
Interbank Pro
FBS
AlpariForex
BFX Rebate
FBS
Gainmax Capital Limited
Olymptrade
Forex Time
Fxpro -Indonesia
IC Market
InstaForex
Jaya FX
InstaForex
Xm-In Donesia
FBS
FXMAX
OctaForex
Gainscope
FBS
Olymptrade
Olymptrade
FBS
IC Market
InstaForex
InstaForex
FBS
FBS
FXCM
Trading Asia Futures
FBS
Trader Jepara
Gainmax Capital Limited
Profit Lagi
OmahForex
Euromax
CevronForex
Yuanta Futures
FBS
FBS
FBS
Trading By Gold
IB OctaFx
MRG Premier
MRG Trade
OmahForex
Rumah dollar
Exness
IB Exness
IB Exness
IB Exness
Binary Option Indonesia
Rumah FX
Tifia
Weltrade Indonesia
Rico Fx
iforex
ForexBatam
 
IB FXCM
Multi IB Forex Broker
IB Exness
IB Exness
 
PT. Visctronic Futures Indonesia
PT. Investasi Asia Futures
Esun International Utama
Esun International Utama
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Sementara mengenai penindakan 
yang dilakukan, Kepala Biro Peraturan 
Perundang-Undangan dan Penindakan 
Bappebti, M Syist, menjelaskan 
ada dua jenis entitas yang diawasi 
oleh Bappebti, yaitu perusahaan 
berjangka yang legal dan perusahaan 
berjangka yang ilegal. Ilegal? Ya, 
banyak juga perusahaan-perusahaan 
yang beroperasi di Indonesia tanpa 
melalui izin dan persetujuan Bappebti. 

“Perusahaan-perusahan itu biasanya 
menawarkan peluang bisnisnya 
melalui online. Mereka menawarkan 
keuntungan yang tinggi dan mencoba 
menarik nasabah dengan berbagai 
cara, antara lain melalui seminar dan 
pertemuan dengan alasan memberi 
penjelasan dan melakukan edukasi 
kepada masyarakat. Padahal, ujung-
ujungnya mereka menawarkaan 
transaksi berjangka,” kata M. Syst.

Dijelaskan bahwa berdasarkan 
pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 71 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi, 
kegiatan usaha Pialang Berjangka 
hanya dapat dilakukan oleh Anggota 
Bursa Berjangka yang berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT) yang telah 
memperoleh izin usaha Pialang 
Berjangka dari Bappebti.   Pelanggaran 
terhadap ketentuan tersebut diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun, dan denda paling 
sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
20.000.000.000 (dua puluh miliar 
rupiah).

Lebih lanjut berdasarkan pasal 
49 ayat (1a) Jo Pasal 73D ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2011, disebutkan  setiap Pihak dilarang 
melakukan penawaran Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya 
dengan atau tanpa kegiatan promosi, 
rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/
atau menghimpun dana margin, dana 
jaminan, dan/atau yang dipersamakan 
dengan itu untuk tujuan transaksi 

yang berkaitan dengan Perdagangan 
Berjangka kecuali memiliki izin dari 
Bappebti. Pelanggaran terhadap 
ketentuan ini diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun, dan denda paling sedikit Rp 
10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 20.000.000.000 
(dua puluh miliar rupiah).

Sebagai badan pengawas 
perdagangan berjangka, Bappebti 
selalu pasang mata dan telinga untuk 
terus memantau aktivitas pialang-
pialang yang nakal. Kecurigaan Bappebti 
selain dari pengaduan masyarakat 
juga karena kejelian Bappebti sendiri.  
Dari website yang diterbitkan oleh 
perusahaan atau pialang yang nakal itu 
setelah ditelusuri lebih dalam biasanya 
alamat yang tercantum dalam website 
palsu atau mendompleng alamat 
perusahaan lain yang terkadang tidak 
ada hubungannya sama sekali dengan 
kegiatan PBK. Jika alamat Pialang 
Berjangka ilegal tersebut sesuai 
dengan yang tercantum di website 

BERITA UTAMA
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Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan
dan Penindakan Bappebti

M. Syist
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atapun media cetak, maka Bappebti 
segera melakukan pemeriksaan 
dan memerintahkan kepada Pialang 
Berjangka ilegal tersebut untuk 
menghentikan kegiatan usahanya, atau 
mereka diarahkan untuk mengurus 
perizinan ke Bappebti. 

M Syist mengungkapkan Bappebti 
memiliki wewenang sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang 
untuk melakukan tindakan yang 
diperlukan untuk mencegah kerugian 
masyarakat sebagai akibat tindakan 
melawan hukum terhadap ketentuan  
peraturan perundang-undangan 
di bidang Perdagangan Berjangka 
(PBK) oleh Pialang Berjangka Ilegal. 
Namun hingga saat ini Bappebti masih 
mengedepankan aspek Pembinaan 
terhadap pialang berjangka ilegal 
tersebut. Tidak  mustahil  apabila 
perusahaan tidak mengindahkan 
peringatan yang telah diberikan, maka 
Bappebti akan mengambil tindakan 
hukum yang keras dan tegas (legal 
action) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.
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Dengan makin majunya teknologi informasi makin banyak cara 
perusahaan bisa melakukan penawaran jasanya, termasuk pialang 
berjangka ilegal.  Berikut ini modus-modus yang sering dilakukan 
oleh perusahaan atau pialang berjangka ilegal yang perlu mendapat 
perhatian masyarakat:

Hati-hati dengan 
Modusnya

1

4
5

7

8
9

6

2 3Melakukan aktifitas selayaknya Pialang 
Berjangka yang memiliki izin usaha dari 
Bappebti. Pialang Berjangka ilegal tersebut 
mewarkan kontrak berjangka (biasanya 
forex, index) kepada masyarakat, biasanya 
dengan margin yang rendah. Selain itu juga 
menawarkan sharing profit, dimana nasabah 
hanya menyetorkan sejumlah dana dan pihak 
perusahaan yang akan melakukan transaksi 
(trading) atas dana tersebut dan keuntungan 
akan dibagi dengan jumlah prosentase 
tertentu.

Melakukan duplikasi (mendompleng) website 
Pialang Berjangka Legal. Banyak Pialang  
Berjangka Ilegal menggunakan nama yang 
mirip dengan Pialang Berjangka legal. Hal 
ini sangat mudah dilakukan karena dengan 
memberi perbedaan satu huruf atau angka, 
maupun tanda tertentu website pialang ilegal 
dapat beroperasi. Bagi nasabah yang tidak jeli  
akan terkesan seperti perusahaan atau pialang 
yang legal.

Mencatut legalitas dari Bappebti dan Lembaga 
Pemerintah lainnya (biasanya dilakukan 
dengan menampilkan logo) untuk menarik dan 
meyakinkan masyarakat.

Menggunakan sosial media seperti Facebook, 
Instagram, dan channel Youtube untuk 
melakukan promosi dan menawarkan Kontrak 
Berjangka.

Menjadi Introducing Broker (IB) dari Pialang 
Luar Negeri.

Menampilkan Legalitas dari Regulator Dunia, 
misalnya:

1. International Financial Services 
Commission (IFSC): Belize

2. Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CYSEC): Cyprus

3. Financial Conduct Authority (FCA): 
London

4. British Virgin Islands Financial Services 
Commission (BVI-FSC), dan sebagainya

Memberi iming-iming Fixed Income dengan 
menjanjikan keuntungan yang besar di luar 
kewajaran (berupa paket-paket investasi).

Penawaran Kontrak Berjangka hanya sebagai 
“kedok”, dana yang terkumpul hanya berputar 
di antara anggota tanpa ditransaksikan di 
bidang PBK (biasanya hal ini dilakukan 
dengan menggunakan Skema Piramida / 
Skema Ponzi).

Menyelenggarakan kegiatan seminar, edukasi 
dan pelatihan di bidang Perdagangan 
Berjangka dengan penarikan margin untuk 
tujuan transaksi, tanpa memiliki izin dari 
Bappebti.

BERITA UTAMA
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Langkah preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh 
Bappebti , antara lain dengan melakukan pemblokiran website 
mereka merupakan  upaya untuk melindungi masyarakat 
yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pialang berjangka yang 
ilegal.  Lalu bagaimana halnya jika pelanggaran dilakukan 
oleh pialang berjangka yang legal? Untuk pialang berjangka 
yang legal biasanya lebih mudah dilakukan karena alamat 
ataupun domisili perusahaan jelas. “Apabila terdapat dugaan 
perusahaan yang melanggar ketentuan pidana, maka 

dilakukan pemeriksaan yang dapat dilanjutkan ke proses 
penyidikan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. 
Selain itu, perusahaan yang legal juga bisa dikenakan denda  
administratif yang jumlahnya bisa mencapai milyaran 
rupiah, misalnya jika tidak menyampaikan laporan transaksi 
dan laporan keuangan sebagaimana telah ditetapkan oleh 
Bappebti.

Bappebti/Mjl/202/XVII/2018/Edisi Oktober
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Bisnis perdagangan berjangka 
terus mengalami pertumbuhan 
positif. Dari data Bappebti 

terungkap total kontrak multilateral 
dari dua bursa berjangka yang ada, 
yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) 
dan Bursa Komoditi dan Derivatif 
Indonesia (BKDI), pada periode Januari 

– Juli 2018, volumenya mencapai 
908.602 lot. Ini artinya terjadi 
peningkatan sebanyak 30,19 persen.  
Nilai transaksinya mencapai Rp9,8 
Triliun.

Untuk kontrak SPA (Sistem 
Perdagagan Alternatif) volumenya 
mencapai 4.126.597 lot atau naik 
30,23 persen. Nilai transaksinya 
mencapai Rp54,2 Triliun lebih. Secara 
keseluruhan total volume kontrak  PBK 
tahun 2018 (Januari-Juli) mencapai  
5.035.199 lot atau naik 30,22 persen 
dengan total nilai transaksi sebesar 
Rp64 Triliun (naik 24,11 persen).  

Nah, pertumbuhan positif yang 
terjadi tersebut tentu menarik banyak 

kalangan untuk mencoba melakukan 
bisnis atau transaksi di perdagangan 
berjangka. Apalagi sekarang ini 
promosi mengenai  berbagai peluang 
bisnis, termasuk bisnis PBK, dengan 
mudah bisa diperoleh dengan makin 
mudahnya akses masyarakat  melalui 
internet. Kegairahan ini dirasakan oleh 
pelaku bisnis perdagangan berjangka, 
terutama untuk transaksi SPA yang 
secara rata-rata menguasai 80 
persen transaksi dalam perdagangan 
berjangka.

Menurut beberapa pelaku 
perdagangan berjangka, SPA memang 
lebih dinamis sehingga mendorong 
banyak orang untuk mencoba 
melakukan transaksi. Berbagai 
perusahaan perdagangan berjangka 
juga terus berusaha mencari nasabah 
baru, bahkan banyak perusahaan 
berjangka dari luar negeri yang 
masuk ke Indonesia menawarkan 
bisnis mereka. Di sinilah Bappebti 
terus memasang mata telinga untuk 

melakukan pengawasan terhadap 
aktivitas para perusahaan berjangka 
tersebut. 

Hal yang mereka lakukan untuk 
menjaring nasabah sebenarnya sah-
sah saja. Akan tetapi karena operasional 
mereka tidak memiliki izin dari lembaga 
berwenang, dalam hal Bappebti, maka 
tanpa disadari nasabah menghadapi 
risiko besar karena nasabah tidak 
mempunyai perlindungan sama sekali.

Berbeda dengan bisnis perdagangan 
berjangka yang terdaftar di Bappebti, 
dimana nasabah dilindungi dengan 
peraturan-peraturan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah sehingga 
perusahaan berjangka tidak semena-
mena dalam melalukan aktivitas 
perdagangannya. Peraturan yang 
ditetapkan Bappebti  yang ada juga 
terus disempurnakan dan diperbaharui 
sesuai dengan perkembangan 
sehingga mampu menjawab tantangan 
dalam perdagangan berjangka ini.

Bisnis perdagangan berjangka menawarkan 
keuntungan yang menggiurkan. Namun di sisi lain 
bisnis ini juga mempunyai risiko yang tinggi, atau 
istilah kerennya high risk high return. Berikut ini 
beberapa tips untuk menjadi investor yang cerdas 
dalam bisnis perdagangan berjangka:
1. Melakukan pengecekan legalitas perusahan 

Pialang Berjangka di website (www.bappebti.go.id)
2. Mengenali jenis investasi yang akan digunakan 

apakah berisiko atau tidak
3. Mengecek apakah memiliki (Segregated Account) 

atau tidak untuk penampungan dana Nasabah
4. Tidak terimingi-imingi janji pasti untung dan 

penghasilan tetap (fixed income)

5. Menghubungi Bappebti, bila masih meragukan 
jangan segan untuk menghubungi otoritas dan 
tanyakan legalitas.

Jika nasabah ragu dan ingin memperoleh 
informasi lebih lanjut tentang keabsahan 
suatu perusahaan berjangka, mekanisme 
transaksi, dan hal-hal terkait lainnya bisa 
menghubungi Bappebti  melalui http://
www.bappebti.go.id/id/pages/contact.html 
atau melalui SMS Center Bappebti 0811-
1109901 atau telepon (021) 31924744.

PBK yang 
makin menarik 
nasabah

Menjadi 
Investor 
yang 
cerdas
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Jakarta merupakan salah satu 
tujuan para pengelola gudang 
untuk menimba ilmu tentang 

bagaimana mengelola Sistem Resi 
Gudang yang baik dan benar. Setiap 
tahun Bappebti mengundang dan 
mengumpulkan para pengelola gudang 
SRG dari berbagai daerah untuk 
bersama-sama belajar, menelaah dan 
mengkaji bagaimana mengelola Sistem 
Resi Gudang, seperti yang berlangsung 
15-19 Oktober lalu. Sebanyak 80 
orang dari 40 pengelola gudang SRG 
berkumpul di sebuah hotel di Jakarta. 
Kepada mereka diberikan berbagai 
informasi dan materi yang dibutuhkan 
agar bisa mengelola gudang SRG 
menjadi lebih baik.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana dalam arahannya saat 
membuka acara “Bimbingan Teknis 
Peningkatan Kapasitas Pengelola 
Gudang Sistem Resi Gudang Tahun 
2018” menyampaikan bahwa dalam 
pelaksanaan Sistem Resi Gudang, 
Pengelola Gudang memiliki peranan 
sangat penting. Pengelola gudanglah 
yang bertanggungjawab untuk 
melakukan penataan, pemeliharaan 

dan pengawasan terhadap barang 
yang disimpan oleh pemilik barang/
petani serta menerbitkan Resi Gudang. 
Pengelola Gudang juga diharapkan 
mampu mengajak masyarakat untuk 
memanfaatkan SRG sebagai sarana 
tunda jual dan alternatif pembiayaan, 
menjadi jembatan koordinasi antara 
pemerintah, petani, koperasi/pelaku 
usaha, dan lembaga keuangan.

Mengenai acara Bimbingan Teknis 
itu sendiri Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengawasan SRG dan PLK, 
Retno Rukmawati, menyampaikan 
bahwa  penyelenggaraan kegiatan 
ini merupakan salah satu strategi 
Bappebti dalam meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia 
(SDM) Pengelola Gudang, sehingga 
mereka semakin kompeten dan 
profesional dalam pengembangan 
bisnis Sistem Resi Gudang, serta 
mampu bersinergi dan beradaptasi 
dengan dinamika regulasi maupun 
perkembangan teknologi informasi 
saat ini. Retno menambahkan dengan 
semakin banyaknya Pengelola Gudang 
SRG yang kompeten dan profesional 
akan memberi pengaruh positif bagi 

perkembangan SRG secara nasional.

SRG Sumbawa
Diantara para peserta dari berbagai 

daerah itu adalah Lang Rudy, pengelola 
gudang SRG dari Kecamatan Lopok, 
Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat. Sumbawa memang dikenal 
sebagai salah satu produsen utama 
jagung di tanah air. Rudy menjelaskan 
gudang SRG di daerahnya sudah ada 
sejak tahun 2011. Namun dalam 
perjalanannya gudang tersebut 
sempat mengalami pasang dan surut. 
Ia memberi gambaran bahwa gudang 
di Lopok yang kapasitasnya mencapai 
1.500 ton itu pernah dikelola oleh 
PT Pertani (2012-2013), kemudian 
oleh Koperasi Selarasa (2014-2015). 
Kemudian terakhir ada pendampingan 
dari PT BGR (Bhanda Ghara Reksa), 
tetapi tidak sampai menerbitkan 
Resi Gudang. Pada awal beroperasi 
ketika dikelola oleh PT Pertani sempat 
diterbitkan 15 resi, tetapi oleh Pemda 
Kabupaten Sumbawa Gudang SRG 
dianggap membebani APBD karena 
Pemda harus mengeluarkan subsidi 
penyimpanan dan mengeluarkan 
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Pengelola gudang memegang peranan vital dalam keberhasilan Sistem 
Resi Gudang. Bappebti selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas 
para pengelola gudang SRG itu, diantaranya melalui bimbingan teknis yang 
diadakan secara berkesinambungan.

Bimtek Tingkatkan 
Kualitas SDM Pengelola 
Gudang SRG

Pengelola Gudang SRGLang Rudy
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ongkos untuk pengelolaan. Sementara 
ketika dikelola oleh Koperasi Selaras 
tidak ada kegiatan terkait SRG.

“Tahun 2017 kami mendapat 
pelatihan dari Bappebti bersama-sama 
13 calon pengelola lainnya, dengan 
harapan bisa mengelola gudang SRG 
masing-masing. Kemudian kami 
mengajukan izin secara tertulis 
kepada Bappebti untuk jadi pengelola. 
Alhamdulillah, persyaratan sebagai 
pengelola gudang persyaratan sudah 
kami penuhi sesuai dengan arahan 
Bappebti. Ternyata pengurusannya 
tidak susah, asalkan kita mengikuti 
prosedur yang ditentukan oleh 
Bappebti,” ujar Lang Rudy dengan nada 
bersemangat. 

Saat ini pengelolaan Gudang SRG 
di Lopok sudah berjalan di bawah 
naungan Koperasi Pegawai Negeri 
Multi Niaga. Rudy mengungkapkan 
telah menerbitkan 4  resi gudang untuk 
220 ton jagung. Dengan harga jagung 
Rp3.150 per kg, maka nilai Resi Gudang 
yang diterbitkan pertama kali tersebut 
sekitar Rp600 juta. Menurutnya, ini 
sebuah start yang cukup memberi 
harapan.

Lang Rudy mengaku akan banyak 
mencontoh pengelolaan gudang SRG 
seperti yang dilakukan Koperasi Niaga 
Mukti di Cianjur. Sebab Koperasi Multi 
Niaga di Lopok, juga mirip seperti 
Koperasi Niaga Mukti, dimana para 
anggotanya adalah para pegawai 
negeri. Seperti sudah banyak diketahui 
bahwa Koperasi Niaga Mukti Cianjur 
sukses dalam mengelola SRG dan 
dijadikan percontohan bagi daerah-
daerah lainnya. 

Mengenai pengembangan SRG di 
Lopok, Lang Rudy mengungkapkan ia 
akan gencar melakukan sosialisasi ke 
petani-petani agar mereka ikut SRG. 
Caranya adalah dengan menjelaskan 
manfaat yang bisa diperoleh dengan 
ikut serta SRG. “Yang kami lihat
komoditi petani di Lopok sudah dibeli 
lebih awal oleh ijon. Untuk itu kami 
datang dan memberi penjelasan 
tentang manfaat SRG yang bisa 
memotong mata rantai pemasaran 
komoditi dan juga bisa dijadikan 
agunan untuk pinjaman kredit. Dari 
pengalaman, tidak semua petani 
menerima penjelasan yang kami 
sampaikan. Ada juga yang menolak, 

apalagi mereka pikir SRG merupakan 
program pemerintah. Mereka pikir ini 
gratis, kami kemudian menjelaskan 
bahwa SRG tidak gratis, tetapi SRG 
dapat memberi banyak manfaat. 
Mereka akhirnya mengerti,” ungkap 
Rudy.

Rudy yakin dengan potensi produksi 
jagung di daerahnya yang mencapai 
600 ribu ton per tahun, gudang 
SRG-nya akan bisa secara optimal 
memberikan pelayanan kepada para 
petani. Apalagi selain jagung Sumbawa 
juga potensial memproduksi padi 
500 ribu ton gabah setiap tahunnya. 

“Tahun depan Insya Allah kita akan 
dapat bantuan RMU (Rice Milling Unit) 
dan sarana angkut untuk menjemput 
panen petani. Selama  ini kita masih 
menunggu sifatnya. Dengan adanya 
mobil angkutan itu kami akan jemput 
bola dari petani untuk kemudian 
komoditinya dimasukkan ke gudang. 
Itu akan membuat SRG lebih efektif,” 
kata Rudy bersemangat di tengah-
tengah suasana Bimtek SRG di Jakarta.

RESI GUDANG
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Teknologi informasi  menyusup 
semua bidang kegiatan, tidak 
terkecuali pasar lelang komoditas 

yang dilakukan oleh Bappebti 
Kementerian Perdagangan. Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengawasan SRG dan 
PLK (Sistem Resi Gudang dan Pasar 
Lelang Komoditas), Retno Rukmawati, 
mengungkapkan saat ini peran 
teknologi informasi sudah memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat termasuk dalam 
sektor perdagangan. “Melihat semakin 
pesatnya perkembangan Teknologi 
Informasi dan besarnya potensi bisnis 
yang dapat diperoleh dari kegiatan 
e-commerce, maka Bappebti telah 
membangun Sistem Pasar Lelang 
Terpadu yang memungkinkan transaksi 
komoditas dapat dilakukan secara 
online maupun offline,” kata Retno 
Rukmawati.
Retno menambahkan keberadaan 
Sistem Pasar Lelang Terpadu muncul  
agar mekanisme penyelenggaraan 
lelang dapat berlangsung lebih efisien. 
Selain itu juga untuk menyempurnakan 
aplikasi yang telah ada sebelumnya, 
serta membantu pemerintah dalam 
pemetaan produk unggulan daerah dan 
ketersediaan stok komoditas di suatu 
daerah.
Sebagai badan yang bertugas 
mengembangkan pasar lelang 
komoditas, Bappebti terus berupaya 
meningkatkan  kemampuan berbagai 
pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pasar lelang komoditas ini. Untuk itu 
setiap tahun selalu diselenggarakan 
pelatihan dan update perkembangan 
yang terjadi, sehingga PLK bisa terus 
berkembang dengan memberikan 
mekanisme dan perkembangan yang 
lebih baik.
Pada Februari 2018 Bappebti 
menyelenggarakan Bimbingan 
Teknis Pasar Lelang Komoditas yang 
diikuti oleh 58 orang yang berasal 
dari perwakilan Dinas Provinsi yang 
membidangi perdagangan dan Calon 
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
di 11 daerah yaitu: Sumatera Barat, 
Jambi, Riau, Lampung, Jawa Tengah,  
Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Selain itu juga 
terdapat peserta dari 3 Dinas yang 
telah melaksanakan Revitalisasi Pasar 
Lelang, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur 
dan Sulawesi  Selatan. Sedangkan 
peserta dari pihak swasta berasal dari 
4 penyelenggara yaitu: Koperasi Pasar 
Lelang Jawa Barat, PT Puspa Agro, 
Koperasi Puskompas, dan PT Meukat 
Komuditi Gayo.

Dukungan Pihak Lain
Untuk mendukung keberhasilan Pasar 
Lelang Terpadu tersebut berbagai pihak 
yang terlibat juga turut mengambil 
peran, seperti yang dilakukan oleh 
lembaga kliring PT KBI (Persero) 
yang melaksanakan Bimbingan 
Teknis Pasar Lelang Komoditas (PLK) 

pada 28 - 29 Maret 2018. Ketika 
itu Direktur PT KBI (Persero) Agung 
Rihayanto menyatakan kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai tindak lanjut 
atas telah dibangunnya Sistem Pasar 
Lelang Terpadu yang memungkinkan 
transaksi komoditas dapat dilakukan 
secara online maupun offline, dimana 
di dalam aplikasi ini juga mempunyai 
fitur persetujuan penyelenggara Pasar 
Lelang online, pendaftaran anggota 
dan pelaporan online.
Kepada para peserta  Agung Rihayanto 
menyampaikan kepada seluruh 
peserta pelatihan nantinya agar 
dapat menerapkan aplikasi yang 
disediakan. Agung berharap peserta 
dapat mengembangkan Pasar Lelang 
sehingga dapat meningkatkan ekonomi 
rakyat terutama petani komoditas. 
Sementara itu Komisaris Utama PT KBI 
(Persero) Sutriono Edi menyatakan 

PASAR LELANG
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Berbagai Kegiatan 
Peningkatan Pasar 
Lelang Komoditas 
Bappebti terus melakukan update terhadap kemampuan para pelaku pasar 
lelang komoditas (PLK) dengan mengadakan pelatihan, bimbingan teknis dan 
sinergitas dengan berbagai pihak yang terlibat.
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bahwa pihak KBI dan Bappebti  
merupakan  satu kesatuan dalam 
pengembangan sistem teknologi 
perdagangan. “Berkaca dari resi 
gudang di luar negeri dimana resi 
gudang bersatu dengan sistem lain 
yang mendukung pasar, sehingga 
tercipta ekosistem pasar e-commerce 
yang baik. Di zaman digital ini kita 
harus bersinergi dan dinamis dalam 
perkembangan teknologi dan harus 
bergerak menyambut perubahan dan 
kompetisi,” ungkap Sutriono Edi.
Kegiatan lain yang dilakukan 
oleh Bappebti  terkait Pasar 
Lelang Komoditas ini adalah 
menyelenggarakan Forum Konsultasi 
Teknis (FKT) Penyusunan Program 
Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang 
Komoditas (PLK) Tahun 2018 yang 
diselenggarakan di Bogor, 7-9 Mei 
2018. Kegiatan ini diikuti oleh 45 orang 

peserta yang terdiri atas perwakilan 
dinas yang membidangi perdagangan 
dari 14 daerah/provinsi penerima dana 
dekonsentrasi.
Terdapat 4 materi utama yang 
disampaikan dalam FKT,  yaitu  
Kebijakan Dana Dekonsentrasi 
Kemendag Tahun 2018 yang 
disampaikan oleh Kepala
Biro Perencanaan Kementerian 
Perdagangan,  Evaluasi Laporan Hasil 
Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi Pasar 
Lelang Tahun 2017 oleh Inspektorat 
Jenderal Kemendag,  Evaluasi Kinerja 
Pasar Lelang Daerah Tahun 2017 yang 
dipaparkan oleh Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengawasan SRG & PLK, serta  
Program dan Anggaran Kegiatan Dana 
Dekonsentrasi Pasar Lelang Tahun 
2018 dan Rencana Program Tahun 
2019 oleh Sekretaris Bappebti.
Kegiatan terkait  PLK ini dilakukan untuk 
kemajuan perdagangan komoditas di 
masa yang akan datang. Selain itu juga 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kompetensi para pelaku PLK sehingga 
pelakasanaan PLK semakin baik dan 
memberikaan manfaat kepada semua 
pihak yang terlibat.

Keuntungan yang diperoleh melalui Pasar 
Lelang Komoditas bagi pihak-pihak yang 
terlibat: 

•	 Bagi	petani	/	kelompok	tani	/	asosiasi	/	perusahaan	
hasil	pertanian	bisa	memperoleh	jaminan	kepastian	
harga,	kepastian	pendistribusian	barang	sehingga	
kekhawatiran	merosotnya	harga	hasil	pertanian	yang	
pada	umumnya	terjadi	pada	musim	panen	dapat	
dihindari	

•	 Pedagang	bisa	mendapatkan	jaminan	ketersediaan	
barang	sesuai	dengan	jenis,	kualitas,	kuantitas	yang	
diinginkan

•	 Bagi	pabrikan/	industri/	konsumen	bisa	
mendapatkan	kepastian	harga	sehingga	dapat	
menghitung	biaya	bahan	baku	yang	diperlukan.
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Kepala Bappebti Kemendag Indrasari 
Wisnu Wardhana didampingi 
oleh pejabat Eselon II Bappebti 

melakukan kunjungan ke kantor Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ) di Gedung The 
City Tower Jakarta, Selasa (2/10). Dalam 
kunjungan kerja ini Kepala Bappebti 
berdiskusi dengan Dirut PT BBJ Stephanus 
Paulus Lumintang serta para Direksi 
BBJ mengenai berbagai isu di industri 
Perdagangan Berjangka serta melihat 
operasional BBJ. Selanjutnya Kepala 
Bappebti berkunjung ke PT KBI (Kliring 
Berjangka Indonesia) di Gedung Graha 
Mandiri yang letaknya sekitar 100 meter 
dari kantor BBJ dan diterima oleh Dirut PT 
KBI Fajar Wibhiyadi beserta jajarannya.
Kesempatan ini juga dimanfaatkan 
untuk mengunjungi kantor Asosiasi 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
Indonesia (Aspebtindo) di gedung yang 
sama dan diterima oleh Ketua Aspebtindo, 

Kepala Bappebti Kunjungi BKDI 
dan ICH

Kepala Bappebti Kunjungi BBJ, 
KBI dan Aspebtindo

Melanjutkan kunjungan kerja ke 
BBJ, KBI dan Aspebtindo, Kepala 
Bappebti Kemendag Indrasari 

Wisnu Wardhana didampingi oleh 
pejabat Eselon II Bappebti melakukan 
kunjungan ke kantor Bursa Komoditi dan 
Derivatif Indonesia (BKDI) dan Indonesia 
Clearing House (ICH) di Gedung Capitol 
Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/10). 
Kepala Bappebti didampingi Kepala 
Biro Peraturan Perundang-Undangan 
dan Penindakan M Syist, Kepala Biro 
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik 
Pantas Lumban Batu dan Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
Sahudi.
Dirut PT BKDI Lamon Rutten dan Dirut 
ICH Nursalam beserta jajaran menerima 
kunjungan ini, dilanjutkan dengan 
melihat ruang operasional dan berdiskusi 
mengenai berbagai isu yang berkembang 
di industri Perdagangan Berjangka.

FX Wishnu Broto beserta pengurus. Turut serta dalam kunjungan ini, 
Sekretaris Bappebti Nusa Eka, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan 
Fisik Pantas Lumban Batu dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Sahudi.
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Sebanyak 156 peserta dari 35 
Perusahaan Pialang Berjangka 
mengikuti Ujian Profesi Wakil 

Pialang Berjangka (WPB) di Bandung 
(4/10). Ini merupakan angkatan III 
tahun 2018. Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, 
mewakili Kepala Bappebti menyampaikan 
Wakil Pialang Berjangka merupakan suatu 
profesi yang harus dilaksanakan secara 
profesional dan membutuhkan keahlian 
khusus sesuai kompetensi di bidangnya. 
Untuk itu Ujian Profesi Wakil Pialang 
Berjangka merupakan langkah otoritas 
Perdagangan Berjangka di Indonesia 
dalam menilai kemampuan dan kecakapan 
para Wakil Pialang Berjangka di Bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ujian Profesi WPB ini berlangsung selama 
satu hari dan diharapkan para peserta 
menguasai hal-hal yang terkait dengan 
Perdagangan Berjangka.

Ujian Profesi WPB Angkatan III

Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan M Syist 
mewakili Kepala Bapebti, menghadiri 

sekaligus menjadi narasumber dalam 
acara Sosialisasi Waspada Investasi dan 
Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan 
yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) di Ambon, 10-11 Oktober 
2018.
Dalam kesempatan ini M Syist 
menjelaskan Tupoksi dan Wewenang 
Bappebti, Kegiatan Perdagangan 
Berjangka Komoditi dan Kegiatan Ilegal di 
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. 
Penjelasan ini dinilai penting mengingat 
perkembangan bisnis investasi guna 
mencegah terjadinya korban penipuan 
oleh perusahaan ilegal yang marak 
sejalan dengan berkembangnya teknologi 
informasi.
Narasumber lain dalam acara ini 
adalah Kepala OJK Provinsi Maluku, 
Bambang Hermanto dan Analis Eksekutif 
Departemen Penyidikan Sektor Jasa 
Keuangan Sekretariat Satgas Waspada 
Investasi.

Sosialisasi Waspada Investasi
di Ambon
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Sebanyak 80 orang peserta mengikuti 
acara Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kapasitas Pengelola Gudang Sistem 

Resi Gudang Tahun 2018 di Jakarta. 
Mereka berasal dari 40 Pengelola Gudang 
SRG dari berbagai daerah di Indonesia. 
Selama 5 hari (15-19 Oktober) para 
peserta dilatih soal pengelolaan gudang 
SRG.
Kepala Bappebti menyampaikan bahwa 
dalam Sistem Resi Gudang, Pengelola 
Gudang memiliki peranan penting 
dimana tanggung jawab untuk melakukan 
penataan, pemeliharaan dan pengawasan 
barang yang disimpan oleh pemilik barang 
serta penerbitan Resi Gudang ada pada 
pihak Pengelola Gudang. Pengelola 
Gudang juga diharapkan mampu mengajak 
masyarakat untuk memanfaatkan SRG 
sebagai sarana tunda jual dan alternatif 
pembiayaan, menjadi jembatan koordinasi 

AGENDA FOTO

16

Pelatihan Teknis Product Knowledge PBK

Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar, Sahudi, 
mewakili Kepala Bappebti membuka 

acara Pelatihan Teknis Pelaku Usaha 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
dengan tema : Product Knowledge PBK 
dalam rangka Meningkatkan Transaksi 
Multilateral” di Tangerang, Banten, Rabu 
(10/10)
Pelatihan teknis yang diikuti 72 peserta  
ini bertujuan memberikan pemahaman 
kepada pelaku usaha terkait produk PBK 
dalam rangka meningkatkan transaksi 
multilateral di Bursa Berjangka. Selain 
itu para Wakil Pialang Berjangka, sebagai 
pihak yang langsung berhubungan dengan 
nasabah, juga harus lebih mengenal dan 
memahami transaksi Kontrak Berjangka 
Multilateral sehingga dapat mengenalkan 
dan menjelaskan transaksi kontrak 
berjangka multilateral kepada nasabah.
Sahudi menambahkan Bursa Berjangka 
juga harus menggunakan kewenangannya 

untuk ikut membangun dan melakukan pengawasan terhadap Commodity 
Desk yang ada di setiap perusahaan yang menjadi anggotanya serta 
memastikan terdapat commodity desk di masing-masing perusahaan 
Pialang Berjangka yang berjalan sesuai dengan fungsinya.

antara pemerintah, petani, koperasi/pelaku usaha, dan lembaga keuangan.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Retno Rukmawati 
mengharapkan dengan semakin banyaknya Pengelola Gudang SRG yang 
kompeten dan profesional dapat berpengaruh positif bagi perkembangan 
SRG secara nasional.

Bimtek Peningkatan
Pengelola Gudang SRG
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Transaksi Trade Expo Indonesia 
2018 Meningkat 5 Kali Lipat

Konsinyering Evaluasi Pelaporan 
Keuangan Pelaku Usaha PBK

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita secara resmi menutup 
perhelatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 di ICE BSD City, 
Tangerang, Banten, Minggu (28/10). Mendag menyampaikan bahwa 

TEI 2018 berhasil membukukan transaksi USD 8,45 miliar atau Rp126,77 
triliun, meningkat 5 kali lipat lebih dari target sebesar USD 1,5 miliar. 

Perolehan transaksi ini membuktikan 
bahwa produk-produk nasional semakin 
diakui kualitasnya secara luas dan 
disegani sesuai selera pasar ekspor. Hal 
ini sesuai dengan tema yang diusung 
TEI tahun ini yaitu ‘Creating Products for 
Global Opportunities’. 
Mendag juga menyampaikan bahwa 
selama TEI 2018 berlangsung, tercatat 
sebanyak 28.155 pengunjung dari 132 
negara. Jumlah ini meningkat sebesar 
1,6 persen dibandingkan tahun lalu. Pada 
acara penutupan ini, Mendag memberikan 
penghargaan kepada pemenang Export 
Start Up Competition, Stan Terbaik, dan 
Perwakilan Perdagangan Berkinerja 
Terbaik selama penyelenggaraan TEI 
2018.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana menyampaikan terkait 
dengan pengawasan pelaporan 

keuangan saat ini, Bappebti, Bursa 
Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka 
telah melakukan pengawasan laporan 
keuangan secara harian, bulanan dan 
triwulanan melalui sistem e-reporting. 
Melalui mekanisme ini diketahui 
kepatuhan Pialang Berjangka, Pedagang 
Penyelenggara dalam mematuhi 
aturan di bidang keuangan, mulai dari 
penyampaian laporan keuangan sampai 
pemenuhan persyaratan keuangan 
minimum (Nilai Modal Disetor, Ekuitas 
dan Modal Bersih Disesuaikan).
Hal ini disampaikan Kepala Bappebti 
dalam acara Konsinyering Evaluasi 
Analisa Laporan Keuangan Pelaku Usaha 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa 
(30/10). Acara dihadiri oleh Kepala 
Biro Pengawasan Pasar Berjangka 
dan Fisik Pantas Lumban Batu, Kepala 
Biro Peraturan Perundang-Undangan 
dan Penindakan M Syist, Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
Sahudi. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan akan 
terjadi surplus produksi beras sebesar 2,85 juta ton di 
akhir tahun 2018. Namun pengamat pertanian yang 

juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas 
Santosa mengatakan pemerintah harus mewaspadai tahun 
2019. Pasalnya, stok surplus akhir tahun akan terpakai 
untuk periode Januari-Februari yang kemungkinan bisa 
paceklik.

Dwi Andreas menambahkan surplus versi BPS sebenarnya 
hanya akumulasi dari panen Maret dan April yang hampir 
mencapai 5 juta ton, sehingga ending stock akhir tahun 
sesungguhnya mungkin kurang dari 2 juta ton.

Produksi beras tahun ini diperkirakan sebesar 32,42 juta 
ton dan konsumsi sebesar 29,57 juta ton. Dengan demikian 
terdapat surplus produksi beras di akhir tahun bisa sebesar 

2,85 juta ton. Ditambah dengan cadangan beras impor 
Bulog sebanyak 1,5 juta ton, maka secara matematis 
akumulasi stok beras bisa mencapai 4 juta ton. 

Dari sisi harga, harga gabah sejak bulan Juli menunjukkan 
tren yang meningkat. Pada September harga gabah Rp 
4.389 per kg, dan Oktober melonjak sekitar Rp 5.000 per kg. 
Diperkirakan harga gabah akan terus naik sampai Desember. 

Mengingat periode Oktober-Desember minim panen, 
maka surplus akan terserap besar hingga periode Januari-
Februari yang bisa jadi paceklik. “Bulan depan harga beras 
pasti naik, kalau pemerintah tidak melakukan intervensi 
yang kuat, harga akan naik terus,” kata Andreas.

Produksi garam nasional tahun 2018 sampai 
Oktober 2018 sudah mencapai 1,94 juta ton. Ini 
merupakan produksi garam rakyat dan juga PT 

Garam. Rinciannya, produksi garam dari rakyat mencapai 
1,62 juta ton dan dari PT. Garam mencapai 315.005 ton. 
Angka yang diungkapkan oleh Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) ini berbeda dengan informasi dari 
Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia yang menyatakan 
produksi garam rakyat sudah mencapai 2,2 juta ton.

Produksi petani garam yang bagus tersebut berkat 
kondisi cuaca yang kering dan mendukung pengeringan 
garam serta adanya pengembangan teknologi geo-

membran yang meningkatkan produktivitas para petani.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya 
Satyamurti Poerwadi, menyatakan pihaknya menarik 
data berdasarkan hasil survei bersama Badan Pusat 
Statistik yang dihimpun dari sentra-sentra dari 
program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Mengenai penyerapan garam oleh industri Brahmantya 
Satyamurti menyatakan sejumlah perusahaan di 
Jawa Timur telah melakukan serap garam rakyat. 
Namun  pihaknya tidak memiliki data detail karena 
serapan industri tersebut merupakan kewajiban yang 
diatur oleh Kementerian Perindustrian. Komoditi 
garam sudah termasuk dalam Sistem Resi Gudang, 
sehingga petani garam bisa menyimpannya di gudang 
SRG agar bisa memperoleh pinjaman modal kerja 
dengan agunan komoditi garam yang disimpannya.
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Produksi Garam Hampir 
2 Juta Ton

Harga Gabah Diprediksi 
Masih Naik Sampai Awal 
2019
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Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi 
produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea 
Keluar (BK) periode November 2018 adalah USD 

578,34/MT. Harga referensi tersebut turun USD 24 atau 
3,98 persen dibandingkan periode Oktober 2018  sebesar 
USD 602,34/MT. “Saat ini harga referensi CPO kembali 
melemah dan berada pada level di bawah USD 750/MT. 
Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0 
per metrik ton untuk periode November 2018,” kata Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. 

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan 
Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk 
November 2018 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf 
C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 

sebesar USD 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK 
CPO untuk periode Oktober 2018 sebesar USD 0/MT. 

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada 
November 2018 mengalami penurunan sebesar USD 
175,54 atau 7,64 persen, yaitu dari USD 2.296,52 /
MT menjadi USD 2.120,98 /MT. Hal ini berdampak pada 
penetapan HPE biji kakao yang turun USD 171 atau 
8,49 persen dari USD 2.014 /MT pada periode bulan 
sebelumnya menjadi USD 1.843/MT pada November 2018. 

Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan 
melemahnya harga internasional. Penurunan ini tidak 
berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal 
tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B 
Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. 

Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 meraih sukses 
besar dengan perolehan transaksi mencapai 
USD 8,45 miliar atau Rp126,77 triliun. Menteri 

Perdagangan Enggartiasto Lukita pada penutupan 
TEI 2018 di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (28/10) 
mengungkapkan jumlah tersebut meningkat lima 
kali lipat dari target yang kita tetapkan sebelumnya.

Menteri Perdagangan merinci, total nilai transaksi 
TEI 2018 terdiri dari transaksi investasi sebesar USD 
5,55 miliar, transaksi pariwisata sebesar USD 170,5 
juta, dan transaksi produk dengan total USD 2,73 miliar.

“Kita patut berbangga dengan capaian transaksi tahun ini 
karena jauh melampaui target awal sebesar USD 1,5 miliar. 

Tentunya capaian ini juga berkat peran dan kerja keras 
para perwakilan di luar negeri, antara lain Kedutaan Besar 
RI, Konsulat Jenderal RI, Atase Perdagangan, Indonesian 
Trade Promotion Center (ITPC), dan Kantor Dagang dan 
Ekonomi Indonesia (KDEI), yang telah mendatangkan buyers 
dan kontak dagang potensial,” ujar Enggartiasto Lukita.

Enggar mengungkapkan, produk-produk yang banyak 
diminati para buyers adalah produk informasi dan teknologi, 
makanan olahan, produk-produk kimia, minyak kelapa 
sawit mentah (CPO), produk-produk perikanan, serta kertas 
dan produk kertas. Sedangkan, negara-negara dengan 
nilai transaksi perdagangan keseluruhan tertinggi yaitu 
Arab Saudi, Jepang, Inggris, Mesir, dan Amerika Serikat.

“Perolehan transaksi ini membuktikan bahwa produk-
produk nasional kita semakin diakui kualitasnya secara 
luas dan disegani sesuai selera pasar ekspor. Ini sesuai 
dengan tema yang diusung TEI tahun ini yaitu ‘Creating 
Products for Global Opportunities’,” tambahnya.
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Suasana tegang efek perang dagang China-
Amerika Serikat berimbas pada minyak sait 
mental atau crude palm oil (CPO). Memasuki 

kuartal III tahun 2018 harga CPO cenderung 
melemah,sementara pasokan CPO yang melimpah 
diproyeksikan masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Bloomberg, sepanjang kuartal III 
2018 harga CPO kontrak Desember 2018 di Malaysia 
Derivative Exchange melemah 7,95 persen ke RM 2.174 
per ton. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kemendag menyebutkan sejak 
awal tahun hingga Agustus 2018 ekspor CPO Indonesia 
turun sekitar 2 persen dibandingkan periode yang sama 
tahun 2017, yakni dari 20 juta ton menjadi 19 juta ton.

Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar  
berpendapat harga CPO sangat dipengaruhi oleh 
sentimen dari China atau India. Kali ini akibat isu perang 

dagang China-AS. Deddy mengkhawatirkan harga 
CPO pada akhir 2018 masih sulit untuk bergerak naik. 
Sebab pada kuartal IV diproyeksikan produksi CPO 
Indonesia naik 4 juta ton hingga 6 juta ton sehingga total 
produksi CPO menjadi 40 juta ton hingga 42 juta ton.

“Adanya kenaikan produksi dan ketegangan perang 
dagang AS dan China mendominasi pergerakan harga CPO 
hingga pelaku pasar merespon negatif komoditas ini,” kata 
Deddy sebagaimana dikutip Kontan.co.id, Kamis (4/10).

Bahkan, Deddy memproyeksikan kebijakan pemerintah 
yang mewajibkan penggunaan solar bercampur 
minyak kelapa sawit 20 persen  (B20) belum signifikan 
bisa menyerap banjirnya pasokan CPO hingga akhir 
tahun. Ia memperkirakan efek positif kebijakan 
tersebut baru akan terasa untuk jangka panjang.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti)  Kementerian Perdagangan RI meninjau 
gudang SRG (Sistem Resi Gudang) komoditi lada yang 

ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/10).  
Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan pembinaan 
dan pengawasan SRG. 

Kepala Bagian Pengawas SRG Bappebti, Sukardi, 
didampingi Kasubbag Pengawas Kelembagaan SRG Tomi 
Setiawan melihat kondisi gudang yang saat itu menyimpan 
50 ton lada milik petani. Gudang tersebut bisa menyimpan 
lada sampai 300 ton. Sukardi mengemukakan agar 
pengelola SRG tidak hanya memberi layanan penyimpanan 
tapi juga dapat membantu pemasaran lada para petani. 
“Kalau bisa pengelola gudang sudah bisa teken kontrak 
dengan industri pengguna lada. Misalnya pabrik Indomie 
yang bumbunya menggunakan lada dan pemasarannya lebih 
jelas, “ kata Sukardi. 

Kepada petani di Babel, Sukardi menyarankan agar 
memanfaatkan SRG jika harga komoditi tersebut sedang 

turun. Karena lada yang disimpan di gudang SRG bisa 
dijadikan agunan untuk pinjaman modal bagi petani.

Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas 
Perdagangan Provinsi Babel, Tanaim, menjelaskan bahwa 
saat ini petani lada di daerahnya sudah merasakan manfaat 
SRG. Ia memberi gambaran akhir Oktober ada petani yang 
melepas ladanya sebanyak 482 kilogram ke koperasi lada 
dengan harga yang lebih baik.  

“Saat petani lada itu menitip di gudang SRG, harga 
ladanya Rp 51.000 per kilogram. Namun pada 31 Oktober 
petani tersebut menjualnya dengan harga Rp 60.000 
perkilogram, “ ujar Tanaim.  Dalam kunjungan ini, Sukardi 
dan Tommy juga melihat kondisi Gudang Puding dan Air 
Mangkok.
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Harga emas dunia menunjukkan tren meningkat seiring 
dengan konflik yang melanda sejumlah kawasan 
global sepanjang Oktober 2018. Jika dihitung 

secara month to date (mtd), harga emas naik 3,31 persen. 
Mengutip Bloomberg, harga emas untuk kontrak pengiriman 
Desember 2018 di Commodity Exchange naik 0,38 persen  
ke level USD 1.235,80 per ons troi pada Kamis (25/10).

Direktur Garuda Berjangka, Ibrahim, menyatakan salah 
satu penyebab naiknya harga emas global adalah konflik 
geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Arab 
Saudi pasca peristiwa pembunuhan Jamal Khashoggi, 
jurnalis yang menjadi koresponden Washington Post.

Di samping itu, AS kembali terlihat konflik dengan Rusia. 
Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump berencana 
menarik AS keluar dari perjanjian senjata nuklir dengan 
Rusia. “AS menganggap Rusia lalai dan melakukan 
penyalahgunaan pengembangan senjata nuklir,” ujar 

Ibrahim. Selain itu harga emas juga dipengaruhi masalah 
defisit anggaran Pemerintah Italia dan perundingan 
perjanjian Brexit yang masih menemui jalan buntu.

Gejolak pasar saham global yang terjadi dalam 
beberapa pekan terakhir juga menjadi pendorong 
positif harga emas. “Selain dampak ekspektasi 
kenaikan Fed Fund Rate, saham-saham AS tumbang 
di tengah ketidakpastian perang dagang,” kata Ibrahim

Selama konflik-konflik tersebut belum menemui titik 
terang, harga emas masih cenderung naik. Apalagi, bulan 
November akan berlangsung perayaan Diwali di India 
yang otomatis mendorong permintaan emas. Harga emas 
dunia diprediksi pada awal akhir Oktober akan bergerak 
di kisaran USD 1.216,60—USD 1.245,00 per ons troi.

Volume transaksi PT Bursa Berjangka Jakarta 
(BBJ) hingga kuartal III tahun 2018 mencapai 
4,86 juta lot. Kontribusi terbesar berasal dari 

transaksi bilateral sebanyak 3,83 juta lot atau 78,81 
persen  dari total volume transaksi. Sementara sisanya, 
sebesar 1,03 juta lot berasal dari transaksi multirateral.

Pada transaksi bilateral (SPA-Sistem Perdagangan 
Alternatif), emas Loco menjadi komoditi yang paling banyak 
ditransaksikan dengan jumlah volume mencapai 2,68 
juta lot. Menurut Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus 
Lumintang,  emas loco sudah menjadi jagoan transaksi 
SPA sejak enam tahun lalu. “Fluktuasi harga emas dan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi membuat investor 
memburu emas Loco ini,” kata Sthephanus, Kamis (11/10).

Untuk transaksi forex dan indeks tercatat total 
volumenya sekitar 500.000 lot. Sementara, pada transaksi 
multirateral, kontrak berjangka kopi robusta berada pada 

urutan teratas dengan jumlah transaksi terbesar sekitar 
278.000 lot. Posisi kedua adalah kontrak emas berjangka 
seberat 250 gram dengan jumlah transaksi sekitar 250.000 
lot. Dan di urutan ketiga ditempati kontrak berjangka 
kopi arabika dengan jumlah transaksi sekitar 146.000 lot.

Stephanus mengatakan pertumbuhan volume 
transaksi BBJ bergerak positif dan sesuai dengan 
target. BBJ menaikkan target volume transaksi bilateral 
dari 4,5 juta lot menjadi 5 juta lot di akhir tahun ini. 
Stephanus juga menaikkan target volume transaksi 
multilateral dari 1,2 juta lot menjadi 1,4 juta lot.

Di akhir tahun, BBJ akan meluncurkan kontrak 
baru di transaksi mulilateral dengan produk emas 
syariah mulai dari 5 gram hingga 100 gram dan 250 
gram. Dengan kontrak emas syariah, diharapkan 
BBJ bisa meningkatkan pasar ritel karena emas 
syariah bisa diikuti oleh masyarakat secara umum.
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T he Minister of Trade Enggartiasto 
Lukita revealed, the Ministry 
of Trade continues to strive 

to maintain and improve national 
economic growth through increased 
exports and market access. On the 
Jokowi-JK Government’s four-year 
report on Tuesday (23/10), at the State 
Secretariat Office, Jakarta, the Minister 
of Trade Enggar revealed a number 
of achievements and strategies that 
had been taken related to marketing 
Indonesian products abroad and 
increasing exports until 2018.

“The government has worked 
hard to encourage the Indonesian 
economy, including by continuing to 
boost Indonesia’s export performance, 
especially in the non-gas sector. 
Indonesia’s export performance from 
year to year from 2016 to 2018 has 
continued to improve despite threats 
from the uncertainty of the global 
economy, “said Enggar.

The total value of Indonesian exports 

in 2017 improved compared to the 
2016 period with an increase of 16.2 
percent, from USD 145.1 billion to USD 
168.7 billion. Meanwhile, the export 
performance in the January-September 
2018 period also recorded an increase 
in total value compared to the January-
September 2017 period of 9.41 percent, 
from USD 123.3 billion to USD 134.9 
billion.

Several commodities that contributed 
to Indonesia’s largest export value in 
the world market during 2016 to 2018 
included mining and metal products, 
pharmaceuticals, transportation and 
weapons, cement, plantation products, 
fuel and fertilizer.

The main export destination countries 
of Indonesia, namely China, the United 
States (US), Japan, India, and Singapore, 
which control the Indonesian export 
market share with a percentage of 23.34 
percent of Indonesia’s exports to the 
world.
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Maintain Economic Growth
Through Increasing Exports

Indonesian Products Win Awards
at the Good Design Award Event

Indonesian products won awards at 
the international standard design 
competition, Good Design Award 

(G-Mark) in Tokyo, Japan, October 31, 
2018. A total of 7 Indonesian products 
facilitated by the Directorate General 
of National Export Development (PEN) 
Ministry of Commerce won a prestigious 
title .

One product, the Bamboo Bike by 
Singgih Kartono, received the G-Mark 
Best 100 award. The other 6 Indonesian 
products won G-Mark Good Design. The 
six products are Mark Widjaja’s Daihatsu 
Terios car; Painting Chair (Armchair) by 
Abie Abdillah; Bamboo Batik Stole Fabric 
by Lusiana Limono; Charcoal Pictures by 

Jindee Chua, Suriawati Qiu, and Merlins; 
Lubang Angin ‘Dashdot’ by Zenin Adrian; 
and Cold Drip Coffee Maker by Ronald 
Malone.

The Director General of National 
Export Development, Ministry of Trade, 
Arlinda said she was proud of the 
achievements of Indonesian products in 
this international competition. “Hopefully, 
this success can open opportunities for 
domestic products to be accepted in 
various export markets, especially Japan, 
which is one of Indonesia’s main trading 
partners,” Arlinda said as written in the 
press release of the Ministry of Trade, 
October 31, 2018.

Econometrics
The application of statistical and 
mathematical methods in the field 
of economics to test and quantify 
economic theories and the solutions 
to economic problems.

Economic good
That which is scarce and useful to 
mankind.

Economic Value Added (EVA)
Method of measuring and monitoring 
the performance of divisions within 
a firm and to compare economic 
performance across firms.

Economy of scale
A lower cost per unit produced, 
achieved through large-scale 
production. The lower cost can result 
from better tools of production, 
greater discounts on purchased 
supplies, production of by-products, 
and/or equipment or labor used at 
production levels closer to capacity. A 
large cattle feeding operation may be 
able to benefit from economies such 
as lower unit feed costs, increased 
mechanization, and lower unit 
veterinary costs.

Efficient Frontier
Efficient set. Set of efficient risky 
portfolios. Those portfolios that 
represent the best possible risk-
return trade off.

Efficient Market
A market in which asset prices reflect 
the true intrinsic value of those 
assets.

Elasticity
A term used to describe the effects 
price, supply, and demand have 
on one another for a particular 
commodity. A commodity is said 
to have elastic demand when a 
price change affects the demand 
for that commodity; it has supply 
elasticity when a change in price 
causes a change in the production 
of the commodity. A commodity has 
inelastic supply or demand when they 
are unaffected by a change in price.

Elasticity of Demand (Supply)
The percentage change in quantities 
demanded (supplied) for a given 
percentage change in price. Inelastic 
demand (supply) would indicate 
relatively small changes in quantities 
compared to the price change. Elastic 
demand (supply) would indicate 
relatively large changes in quantities 
compared to the price change.
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T he holding of the international trade exhibition Trade 
Expo Indonesia (TEI) 2018 was a huge success 
with a transaction of USD 8.45 or Rp.126.77 trillion. 

Minister of Trade Enggartiasto Lukita revealed this at the 
closing of TEI 2018 in Tangerang, Banten, Sunday (28/10).

Minister Enggar explained, the value of the transaction 
was very far beyond the target number. “We should be proud 
of the achievement of this year’s transaction because it 
far exceeded the initial target of USD 1.5 billion. Of course 
this achievement is also due to the role and hard work of 
representatives abroad, including the Indonesian Embassy,   
the Indonesian Consulate, Trade Attaches, the Indonesian 
Trade Promotion Center (ITPC), and the Indonesian Trade 
and Economic Office (IETO), which have brought buyers 
and potential trade contacts, “Enggar said as released 
in page of the Ministry of Trade (www.kemendag.go.id).

Furthermore, Enggar said, the total transaction value 

of TEI 2018 consisted of investment transactions of USD 
5.55 billion, tourism transactions of USD 170.5 million, 
and product transactions with a total of USD 2.73 billion.

The details of the product transaction consisted 
of transactions in goods and services amounting to 
USD 1.42 billion and USD 1.31 billion, respectively. The 
product transaction came from the MoU transaction, 
the mission of product purchases amounting to USD 
811 million, direct transactions at the exhibition of 
USD 470.65 million, local trade missions of USD 85.6 
million, business matching USD 51.29 million, and 
Nusantara Food and Food Exhibition of USD 680 thousand.

The 2018 TEI event which took place on October 24-28 
2018 was attended by 1,160 companies, higher than the 
target set at 1,100 participants. Until the closing day of 
the number of visitors there were 28,155 people from 132 
countries. This number increased 1.6 percent compared 
to last year which was 27,711 people from 117 countries.

ENGLISH CORNER
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Earn Export Opportunities,
Develop Organic Agriculture

2018 Indonesia Trade 
Expo Record Transactions 
of Rp.126.77 Trillion

The Ministry of Trade invites farmers to develop organic 
agricultural products to take advantage of considerable 
export opportunities. The Director of Export 

Development Cooperation, Directorate General of National 
Export Development (PEN) of the Ministry of Trade, Marolop 
Nainggolan revealed, the demand for world organic products 
is increasing. “That goes hand in hand increasing awareness 
of the world community on health issues,” he said.

In a discussion forum on “Development of Indonesian 
Organic Product Exports” in Karo District, North Sumatra, 
on Thursday (11/10), Marolop Nainggolan explained, now 
an effort is needed to improve farmers’ understanding 
of organic farming techniques. In addition, because the 
ultimate goal is to prepare Indonesian organic products 
to be ready for export, stakeholders need to consider the 
export standards of organic products.

The head of the Karo District Agriculture Service, Sarjana 
Purba, said that some farmers in Karo District had begun to 
implement organic farming. However, admittedly, organic 
farming techniques are not too popular. “Constraints 
and challenges for developing organic agriculture at this 
time are limited access to information and technology for 
farmers, in addition to market access, imposition of tariffs 
that reduce competitiveness in the global market, and high 
certification costs,” said Ancient Scholars as reported in the 
Ministry of Trade’s official website ( www.kemendag.go.id).

The Certification Director of PT BIOCert Indonesia, 
Hasudungan Sahat, said that the cost of certification is 
indeed not cheap and still feels heavy for farmers. However, 
farmer groups in each village can bear the costs together to 
obtain organic certificates. 
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Sejak 23 Agustus 2018 Suhendro Asmoro  setiap 
hari naik dan turun lift lantai 4 Gedung Bappebti di 
Jalan Kramat Raya, Jakarta. Suhendro menempati 

pos barunya di Bagian Kepegawaian dan Umum Bappebti, 
setelah sebelumnya cukup lama di Direktorat Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN  di Jalan Ridwan Rais, 
yang jaraknya sekitar 3 kilometer saja dari Gedung Bappebti.

“Sejauh ini, dalam beberapa bulan tugas di bagian ini 
semua normal dan rutin-rutin saja. Saya mengurusi masalah 
kapegawaian dan Umum (rumah tangga dan perlengkapan) 
yaitu antara lain usulan kenaikan Pangkat Aparatur Sipil 
Negara dahulu PNS, absensi, usulan pensiun dan keluar 
masuknya tenaga honorer dilingkungan Bappebti,” kata 
Suhendro membuka percakapan tentang tugas barunya. Kini 
ia banyak menghadapi persoalan orang dan juga barang, 
sementara dalam tugas sebelumnya ia banyak bergulat 
dengan hal-hal teknis sebagai Kasubdit Analisa Kasus 
Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional PPBJ 
(Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa) dan PPNS 
PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) 
“Sebelumnya saya menganalisa hasil pengawasan serta 
kasus-kasus pelanggaran UU Perlindungan Konsumen,” 
katanya.

Menangani tugas barunya ini Suhendro mengaku sedikit 
kerepotan dikarenakan saat ini harus belajar mengenai  
masalah kerumahtanggaan Bappebti, mulai masalah ID 
Card pegawai, permintaan mengenai pintu keluar masuk 
kantor yang aman untuk kepentingan Bappebti, termasuk 
pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, gedung dan 
kendaraan. “Ini yang paling berat karena berkaitan dengan 
BMN alias Barang Milik Negara,” ungkap Suhendro. Namun ia 
menambahkan tak terlalu khawatir karena didukung oleh 3  
sub-bagian di bawahnya, masing-masing menangani rumah 
tangga dan umum, sub-bag tata usaha dan perpustakaan 
dan sub-bag kepegawaian. Dengan demikian ia merasa 
sangat terbantu, walaupun dirasakan dari segi jumlah 

tenaga ASN yang ada dirasakan masih kurang.
Pegawai Bappebti seluruhnya berjumlah kurang lebih 

160 orang pegawai yang terdiri dari Apatur Sipil Negara 
dan Honorer. Di Bappebti khususnya sangat kekurangan 
Pegawai ASN, dengan jumlah ASN yang ada saat ini, 
Suhendro merasa jumlahnya masih perlu ditambah. Ia 
memberi contoh terdapat seorang Kepala Sub-bagian 
(kasubag) seyogyanya didukung oleh 2 orang staf, yang 
satu menangani masalah administrasi dan yang seorang 
lagi menangani soal-soal teknis. namun kenyataannya ada 
Kasubag yang bekerja sendirian karena ia tidak punya anak 
buah. Namun Suhendro bersyukur, dengan kondisi yang 
ada saat ini, masalah pekerjaan sehari-hari masih bisa 
diselesaikan dengan baik walaupun ada kasubag-nya yang 
single fighter.

Sebagai Kabag Kepegawaian dan umum ia 
menyayangkan adanya kasus ASN yang belum lama 
ini muncul tentang seorang pegawai Kemendag yang 
sudah disekolahkan di luar negeri atas biaya negara, 
namun sekembalinya di tanah air setelah lulus program 
magister-nya pegawai tersebut memilih keluar dan 
bekerja di tempat lain hal tersebut sangat disayangkan 
mengingat kebutuhan akan ASN yang terbatas ditambah 
lagi untuk menjadi ASN saat ini persyaratannya sangat 
sulit. Untuk kasus ASN tersebut “Pegawai tersebut 
dituntut untuk mengembalikan uang negara yang 
dikeluarkan untuk sekolahnya. Tuntutan itu memang ada 
aturannya. Saya berharap tidak ada lagi kasus seperti 
ini dan hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. 
Kasus ataupun masalah di bidang kepegawaian dan umum 
di Bappebti relatif belum banyak ditemukan. Namun 
Suhendro berharap semua masalah yang muncul bisa 
segera diatasi, jangan sampai berdampak tidak baik seperti 
kasus pegawai yang dituntut mengembalikan kerugian uang 
negara tersebut.

DARI LAPANGAN
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Semua Masih Rutin
Kecuali Masalah
Rumah Tangga

Kabag Kepegawaian dan 
Umum Bappebti

Suhendro Asmoro
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http://www.infomine.com/investment/metal-prices/tin/1-month/

https://id.investing.com/commodities/london-coffee

INFO HARGA
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Prospek minyak mentah (crude oil)
Harga minyak mengalami penurunan. Berdasarkan harga pada 15 Oktober 2018, pasar berjangka 
menunjukkan bahwa pada pertengahan November 2018 harga yang diharapkan adalah USD 71,27. 
Dengan kemungkinan 68% bahwa harga minyak akan berada di antara USD 65 dan USD 77 per barel. 
Demikian juga, ada sekitar 95% kemungkinan bahwa harga akan berada antara USD 58 dan USD 86. 
Dalam jangka panjang, pada pertengahan Januari 2019 dengan perkiraan satu kisaran standar 
deviasi harga antara USD 62 hingga USD 81 per barel dengan nilai yang diharapkan sebesar USD 
71,11 per barel.
Grafik ini menggambarkan harga minyak mentah pada 15 Oktober 2018 dan memprediksi harga 
minyak mentah berdasarkan opsi pada kontrak berjangka.. Garis biru dalam satu standar deviasi (σ) 
dari harga penyelesaian (garis tengah, hijau). Sedangkan di bagian luar, garis merah, berada dalam 
dua standar deviasi untuk setiap bulan.
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Permintaan Menurun Harga Timah Tertekan
Memasuki akhir kuartal ke-3 tahun 2018 harga timah dunia masih dalam kondisi tertekan, akibat 
ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Mengutip Bloomberg harga timah kontrak 
tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) per akhir September menurun 4,43 persen ke USD 
18.875 per metrik ton. Pelemahan terjadi karena sisi demand mengalami penurunan dibandingkan 
dengan supply.
Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures mengungkapkan terkoreksinya harga timah 
dipengaruhi oleh pelemahan mata uang negara penghasilnya. “Dengan melemahnya mata uang 
mereka, ada kekhawatiran negara-negara itu menggenjot ekspornya,” kata Andri, Selasa (2/10), 
sambil menyebutkan sebagian besar mata uang Asia melemah terhadap dolar kecuali yuan. 
Sentimen lainnya adalah turunnya permintaan timah pada tahun 2018. Tahun 2017 lalu  permintaan 
timah sudah turun 7,5 persen.
Sampai akhir tahun  harga timah diprediksi masih akan bearish. Pada 1 Oktober lalu harga timah 
berada pada USD 18.955 per metrik ton, turun 5,34 persen sejak awal tahun 2018 ini.
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KOLOM

A bad 14, untuk pertamakalinya 
bangsa Portugis menginjak 
bumi Nusantara. Mereka 

menemukan hasil bumi Negeri 
Khatulistiwa yang sangat mereka 
butuhkan saat itu: rempah. Menyusul 
bangsa Portugis dan Spanyol,  
bangsa-bangsa lain dari Eropa seperti 
Inggris dan Belanda selanjutnya 
berlomba menyambangi pulau-pulau 
di Nusantara untuk memperoleh 
komoditas yang sangat berharga 
itu. Rempah-rempah pada abad-
abad itu bernilai sangat tinggi, sama 
dengan emas. Untuk memperoleh itu 
bangsa-bangsa Eropa itu  tak jarang 
harus menggunakan kekuatan militer: 
berperang. 

Rempah Nusantara seperti cengkeh, 
pala, kayu manis, jahe, dan lada sangat 
dibutuhkan bangsa-bangsa Eropa 
ketika itu untuk berbagai keperluan, 
antara lain bagi kesehatan dan 
pengobatan. Rempah-rempah juga 
digunakan untuk bumbu masakan. 

Setelah merdeka hingga kini 
Indonesia masih dikenal sebagai 
penghasil rempah-rempah terbesar di 
dunia . Salah satu rempah yang masih 
menjadi primadona ekspor Indonesia 
yaitu lada. 

Indonesia memiliki dua jenis lada 
yakni lada hitam (black pepper) yang 
banyak dihasilkan di wilayah provinsi 
Lampung,  dan lada putih (white 
pepper) yang banyak diproduksi di 
provinsi Bangka Belitung. Selain 
kedua provinsi itu, daerah-daerah 
lain penghasil lada di Indonesia 
yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengara 
dan Sulawesi Selatan.

Luas Areal dan Produktivitas
Dalam dua puluh tahun terakhir 

produksi lada Indonesia mengalami 
pasang naik dan turun. Namun seperti 
disampaikan Kementerian Pertanian, 
dalam beberapa tahun terakhir 
produksi lada Indonesia cenderung 

naik. Pada tahun 2015 produksi lada 
di Tanah Air mencapai 81,50 ribu ton, 
kemudian menjadi 82,17 ribu ton pada 
tahun 2016 atau naik 0,82 persen. 
Dalam tahun 2017 diperkirakan ada 
kenaikan sekitar 0,97 persen menjadi 
82,96 ribu ton. (Liputan6.com, 26 
September 2017). 

Data agak berbeda diungkapkan 
International Pepper Community (IPC), 
sebuah organisasi antar pemerintah 
negara-negara produsen lada. Saat 
ini ada lima negara sebagai anggota 
tetap IPC yaitu Indonesia, India, 
Malaysia, Srilangka, Vietnam, dan dua 
negara sebagai associate member 
yaitu Filipina dan Papua Nugini.

Dikemukakan oleh Statistical 
Officer IPC di Indonesia Muhammad 
Taufiq, pada tahun 2016 total produksi 
lada Indonesia mencapai 75.000 ton, 
menurun dibanding tahun sebelumnya 
yang mencapai 80.000 ton. Sedangkan 
volume ekspor pada tahun 2016 
mencapai 53.000 ton. Sementara 
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Membangun 
Kembali Kejayaan
Lada Indonesia
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itu, luas lahan perkebunan lada di 
Indonesia dari tahun ke tahun terus 
menurun dari sekitar 150 ribu hektar 
lahan produktif pada tahun 1990an 
menjadi sekitar 120 ribu hektar pada 
tahun 2016. (Buletin Bappebti nomor 
198/XVII/2018/Edisi Juni).

Kondisi itu berkebalikan dengan  
tetangga dekat kita, Vietnam. Di 
Vietnam luas area produksi lada justru 
bertambah setiap tahun, demikian 
pula produksinya. Volume ekspor 
tahun 2016 mencapai 170 ribu ton 
dan tahun 2017 sebanyak 215 ribu ton. 

Memang, Indonesia kini tidak lagi 
menjadi negara nomor satu penghasil 
lada, melainkan telah bergeser pada 
urutan ke-dua setelah Vietnam. Tentu 
ini menjadi tantangan besar bagi kita 
untuk meningkatkan kembali produksi 
lada di Tanah Air, agar bisa kembali 
menjadi negara terbesar penghasil 
lada di dunia.

S i n e r g i  L e m b a g a - L e m b a g a 
Pemerintah

Pengembangan tanaman lada 
di Indonesia masih menghadapi 
sejumlah soal. Sejauh ini produktivitas 
tanaman lada di Indonesia masih 

relatif rendah. Statistical Officer IPC M 
Taufiq menjelaskan, perkebunan lada 
di Indonesia umumnya merupakan 
perkebunan rakyat. Kebun-kebun 
itu dikelola dalam skala kecil oleh 
petani dengan teknik produksi yang 
masih tradisional. Persoalannya, tidak 
mudah mengenalkan teknologi baru 
kepada para petani. Karena, mereka 
menggarap kebun lada berdasar 
teknik yang sudah dilakukan secara 
turun temurun. “Untuk itu dibutuhkan 
kesabaran dan pendekatan yang 
baik, agar para petani mau belajar 

menggunak an t ek nik-t ek nik 
produksi yang lebih modern dan bisa 
meningkatkan produktivitas,” ungkap 
Taufiq. 

Belum lagi, menyangkut serangan 
hama dan penyakit tanaman. 
Itu juga memerlukan perhatian 
tersendiri. Selain itu, terus menerus 
berkurangnya lahan perkebunan lada 
juga menuntut perhatian pula. Perlu 
ada kebijakan pemerintah untuk 
setidak-tidaknya mempertahankan 
luas lahan perkebunan yang produktif 
bagi tanaman lada. Syukur-syukur bisa 
ditambah, sehingga secara nasional 
produksi lada Indonesia  meningkat.

Pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Pertanian, telah 
berkomitmen untuk mengembalikan 
kejayaan produksi lada Indonesia. 
Tentu, berbagai hal yang menghambat 
peningkatan produksi lada sudah 
dipikirkan untuk dapat diatasi.

Sementara itu, Kementerian 
Perdagangan berupaya mendorong 
peningkatan volume perdagangan  
lada, baik di dalam negeri maupun luar 
legeri  dengan berbagai cara. Pada 
awal tahun 2018 misalnya, Kemendag 
memfasilitasi perdagangan lada 
asal Bangka Belitung. “Kemendag 
memfasilitasi hubungan antara  
koperasi lada, pengusaha dan industri 
lada, untuk memperpendek tata 
niaga,” ujar Kepala Badan Pengkajian 
dan Pengembangan Perdagangan 
Kemendag, Kasan Muhri. (Kontan.co.id, 
19 April 2018). 

Dengan pemangkasan jalur niaga, 
diharapkan harga lada bisa lebih 
wajar. Selama ini disparitas harga 
lada di tingkat penjual dengan di 
tingkat petani sangat jauh. Hal itu 
yang membuat minat petani selaku 
produsen lada semakin berkurang 
untuk meneruskan usahanya. 

Selain perdagangan di dalam negeri, 
Kemendag juga berupaya memperluas 
jaringan untuk meningkatkan ekspor 
lada. 

Antar kementerian dan lembaga-
lembaga pemerintah memang perlu 
bersinergi untuk mendongkrak 
produktivitas dan peningkatan ekspor 
lada Indonesia. Pemerintah daerah 
tentunya juga sangat diharapkan 
peranannya, khususnya dalam hal 
pembinaan kepada para petani di 
daerah masing-masing. Semoga 
dengan kerjasama dan sinergi yang 
baik, kejayaan produksi lada Indonesia 
bisa kembali. 

27



KIPRAH

28 Bappebti/Mjl/202/XVII/2018/Edisi Oktober

R uang kerja Pantas Lumban 
Batu di lantai 7 Gedung 
Bappebti, Jalan Kramat Raya 

Jakarta Pusat, masih terlihat rapih 
seperti biasa. Sebuah kardus besar 
teronggok di sudut depan bagian 
depan meja kerjanya. Beberapa buku 
sudah ia masukkan ke dalam dus 
tersebut, karena sebentar lagi ia 
harus meninggalkan ruang kerja nya 
untuk memulai lembaran baru saat 
memasuki usia pensiun.

Pantas Lumban Batu, 60 tahun,  
terakhir menjabat sebagai Kepala 
Biro Pengawasan Pasar Berjangka 
dan Fisik Bappebti (Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi) 
Kementerian Perdagangan. Tahun 
1983 ketika sedang berlibur dari 
Medan, anak muda dari Dolok Sanggul, 
Sumatera Utara, ini tergoda untuk 
bekerja di Jakarta. Sebagai seorang 
sarjana muda akuntansi  Universitas 
Nomensen  (lulus 1982), Pantas 
muda kemudian mencoba melamar 
ke Departemen Perdagangan dan 
diterima sebagai pegawai honorer 
di Badan Pelaksana Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bapebti –dengan 

satu “p”).  “Dari awal saya memang 
masuk di Bapebti, masih satu “p”. 
Kalau sekarang menjadi Bappebti 
dengan dua “p”. Setahun saya menjadi 
tenaga honorer, kemudian saya 
ikut tes CPNS dan lulus. Kantor kita 
waktu itu di Jalan Merdeka Selatan di 
seberang  Wisma Antara, masih satu 
gedung dengan Bapepam,” ujar Pantas 
mengenang masa awal kerjanya.

Sebagai pelaksana bursa komoditi  
berjangka dengan sistem perdagangan 
fisik, suasana kantor Bapebti ketika 
itu terasa sangat bersemangat karena 
memang disitu terjadi transaksi 
jual-beli komoditi, khususnya untuk 
kontrak komoditi karet dan kopi. Saat 
itu belum terbentuk bursa berjangka 
seperti yang ada sekarang, yakni 
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ atau 
JFX- Jakarta Futures Exhange) 
dan Bursa Komoditi dan Derivatif 
Indonesia (BKDI atau ICDX- Indonesian 
Commodity and Derivatives Exchange) 
dan pelaksanaan bursa komoditi 
masih dilakukan langsung oleh 
Departemen Perdagangan. “Suasana 
bursa komoditi saat itu bahkan lebih 
ramai dibandingkan dengan bursa 

saham. Saya bisa melihat itu dan 
membandingkannya karena kita 
Bapebti di lantai 4, sementara Bursa 
Saham berada di lantai 2 di gedung 
yang sama. Ditambah lagi kegiatan 
kita waktu itu juga menangani Info 
Ruang Muat Kapal dan Pengalihan 
Tekstil,” kata Pantas.

Dengan penuh semangat Pantas 
menceritakan masa-masa mudanya. 
Menjadi pegawai Kementerian 
Perdagangan yang ditugaskan di 
Bappebti bagi Pantas merupakan 
sebuah kebanggaan, karena ia 
berkiprah di lembaga ini boleh dibilang 
sejak awal pembentukannya. Pantas 
lalu menunjuk foto  di dinding ruang 
kerjanya. Sebuah foto lama dimana 
ia berjajar dengan para pegawai 
Bappebti lainnya sekitar tahun 
1985. Tertulis disitu “Tim Persiapan 
Penyelenggaraan Bursa Berjangka 
Komoditi”. Dalam foto Pantas berada 
di ujung kiri berbaju biru. “Saya 
bangga di Bappebti karena saya turut 
serta terlibat dan menjadi bagian 
dalam persiapan pembentukan 
bursa komoditi ketika itu,” ujarnya 
mengenang.

Kepala Biro Pengawasan Pasar 
Berjangka dan Fisik Bappebti 

Pantas Lumban Batu

Tiga puluh enam tahun Pantas Lumban Batu mengabdi di 
Kementerian Perdagangan. Sejak pertama masuk hingga 
usai masa tugasnya, ia tetap melaju di jalur Perdagangan 
Berjangka Komoditi

Sejarah Kariernya 
Di Dinding Ruang 
Kerjanya



Bappebti/Mjl/202/XVII/2018/Edisi Oktober

Bersama anggota tim lainnya ia 
antara lain mempersiapkan sarana 
dan prasarana perdagangan secara 
fisik dan juga perdagangan berjangka. 
Menurutnya hal ini merupakan bagian 
dari rencanan PJPT I (Pembangunan 

Jangka Panjang Tahap Pertama) 
tahun 1970-1995, dan diteruskan 
dalam PJPT II tahun 1995-2020. Pada 
PJPT II perdagangan komoditi tidak 
lagi secara fisik tetapi sudah tinggal 
landas menjadi kontrak berjangka 
(futures trading). “Saya senang 
di dunia Perdagangan Berjangka 
karena jelas kegiatannya berdampak 
positif terhadap perekonomian 
yaitu dengan pembentukan harga 
referensi ,” tambah Pantas.  Dengan 
harga referensi ini maka petani bisa 
mendapat harga acuan atas komoditi 
yang dihasilkannya, sehingga petani 
bisa menjual dengan harga yang 
sesuai dengan kondisi perkembangan 
pasar.

Pembentukan harga referensi 
komoditi terkait dengan transaksi 
multilateral dalam perdagangan 
berjangka. Secara keseluruhaan 
sejauh ini transaksi multilateral 

baru meraih kuota 20 persen, 
dibandingkan 80 persen transaksi 
perdagangan bilateral atau (SPA-
Sistem Perdagangan Alternatif). 
Pantas menjelaskan bahwa volume 
transaksi SPA yang lebih besar itu 

disebabkan karena kebiasaan para 
pelaku perdagangan berjangka 
yang sudah terbiasa bermain dalam 
sistem perdagangan bilateral, 
seperti transaksi forex. Sementara 
perdagangan multilateral kontraknya 
spesifik dan perlu edukasi yang lebih 
intensif kepada masyarakat.

Penyebaran informasi mengenai 
perdagangan berjangka dan juga 
Bappebti dilakukan dengan berbagai 
kegiatan,  termasuk juga sosialisasi ke 
kampus-kampus untuk memberikan 
pengertian mengenai apa dan 
bagaimana itu perdagangan berjangka 
serta tugas dan fungsi Bappebti. 

“Kami terus berusaha memberi 
pemahaman tentang perdagangan 
berjangka walau dengan keterbatasan 
sumber daya manusia yang ada pada 
kami. Kami menekankan bahwa dalam 
perdagangan berjangka intinya adalah 
bagaimana mengelola risiko. Salah jika 

ada orang yang beranggapan bahwa 
perdagangan berjangka itu judi. Itu 
salah. Judi itu lebih mengedepankan 
emosi, sementara transaksi dalam 
perdagangan berjangka rasional 
dengan memperhitungkan berbagai 

risiko yang mempengaruhinya,” ujar 
Pantas.

Penjelasan Pantas Lumban Batu 
mengenai perdagangan berjangka ini 
bisa ditelaah banyak orang melalui 
buku-buku yang dituliskannya. Bagi 
Pantas Lumban Batu, menyebarkan 
informasi mengenai perdagangan 
berjangka (futures trading) tidak 
akan terhenti, walaupun tahun 2018 
ini menjadi tahun terakhir masa 
tugasnya di Bappebti. “Saya akan lebih 
fokus mengajar seperti  yang sudah 
saya lakukan selama saya masih aktif. 
Sudah ada dua universitas tempat 
saya mengajar nanti. Selain itu saya 
akan menekuni hobi sehat saya, yaitu 
jogging, yang juga selalu saya lakukan  
setiap hari. Pensiun bukan berarti 
kegiatan berhenti,” kata ayah 4 anak 
(Paulus, Gabetua, Tribintang dan 
Felicia) ini mengakhiri.

KIPRAH
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Sejarah Kariernya 
Di Dinding Ruang 
Kerjanya
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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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Mardoni Saleh, 0816-114XXXX

Pertanyaan:

Saya Mardoni, mahasiswa fakultas pertanian sebuah universitas swasta, ingin 
menanyakan apa saja manfaat pasar lelang komoditi yang diselenggarakan 
oleh Bappebti. Terima kasih.
 
Jawab:

Terima kasih Bung Mardoni, sebagaimana diketahui Pasar Lelang Komoditi 
yang dibina dan diawasi oleh Bappebti berlangsung sejak tahun 2003, 
dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan ataupun 
diselenggarakan oleh swasta. Pasar Lelang Komoditi memberi manfaat kepada 
berbagai pihak:
Pertama, bagi petani produsen akan memiliki kepastian harga, sehingga 
memungkinkan mereka merencanakan pola budi daya tanam. Dengan 
demikian petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan 
produktivitas. 
Kedua, bagi  industri pengolahan, dapat memperoleh jaminan pasokan bahan 
baku sesuai dengan kapasitas dan rencana produksi. Bagi pedagang/ eksportir, 
akan terlindung dari kegagalan pengiriman, kerana adanya kepastian pasokan 
produk. 
Ketiga, bagi perbankan lebih memperoleh keyakinan dalam mendukung 
pembiayaan penyaluran kredit yang lebih aman, karena adanya jaminan 
penyelesaian kontrak jual beli.
Demikian, semoga informasi kami ini bermanfaat.



Bappebti/Mjl/202/XVII/2018/Edisi Oktober 27



Bappebti/Mjl/202/XVII/2018/Edisi Oktober


