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Pembaca Buletin Bappebti yang budiman,

Bappebti terus menggenjot pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG), tidak 
hanya pelaksanaan di berbagai daerah tetapi jenis komoditinya pun diperluas. 
Akhir Juli 2020 ini Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama Kepala 
Bappebti Tjahya Widayanti meresmikan beroperasinya SRG ayam beku 
karkas di Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan SRG ayam karkas pertama, dan 
diharapkan dapat memacu lahirnya SRG ayam beku karkas di daerah-daerah 
lainnya. Kehadiran SRG ayam beku karkas ini menjadi idaman yang sudah lama 
ditunggu-tunggu oleh para peternak ayam, karena melalui SRG ini mereka 
bisa mengajukan pinjaman untuk modal kerja, cukup dengan jaminan ayam 
beku karkas milik mereka yang disimpan di gudang SRG. Semoga kehadiran 
SRG ayam beku karkas yang kami angkat dalam Berita Utama kali ini dapat 
mendongkrak kesejahteraan para peternak ayam.

Pada nomor ini kami juga menghadirkan wawancara khusus dengan seorang 
wanita yang sudah 15 tahun menjadi wakil pialang berjangka (WPB). 
Susan Taulabi, sudah malang melintang di dunia perdagangan berjangka 
mengungkapkan pengalamannya dan bagaimana ia bisa enjoy dalam industri 
perdagangan berjangka.

Tak lupa kami hadirkan tulisan lainnya tentang Perdagangan Berjangka, Pasar 
Lelang Komoditi, Regulasi, Profil Komoditi tentang perkembangan harga emas, 
English Corner dan juga Aktualita serta Agenda Foto tentang kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh Bappebti selama satu bulan terakhir.

Pembaca yang budiman, tak bosan kami mengingatkan kembali untuk  tetap 
menjaga kebugaran dan ketahanan tubuh agar kita bisa melakukan perlawanan 
terhadap kemungkinan serangan Covid-19 yang tidak bisa kita duga-duga. Insya 
Allah dengan menjaga imunitas tubuh, dengan menaati protokol kesehatan yang 
ditetapkan pemerintah, kita akan tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas dan 
usaha sebagaimana mestinya.

Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi Buletin 
Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 0811-1109-901, (021) 
31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Tjahya Widayanti, Redaktur: Nusa Eka,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Gunawan, Apriliyanto, 
Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, Sekretaris: 
Deni Usep Sutisna, Alamat Redaksi: Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan 
identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

D a r i  R e d a k s i

Bappebti Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti

SMS Center BAPPEBTI  
0811‐1109‐901

BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 9BULET IN  BAPPEBT I  |  E D I S I  2 1 92 3

B E R I T A  U T A M A



D aging ayam saat ini sudah menjadi kebutuhan 
protein utama masyarakat Indonesia. Selain 

karena rasa yang lezat, harganya yang terjangkau juga 
masyarakat mudah memperolehnya. Para peternak ayam 
juga tersebar dimana-mana sehingga pasokan daging 
ayam relatif tidak masalah. Namun ada satu hal yang 
seringkali membuat miris, yakni ketika para peternak 
mengeluh harga ayam yang kerap kali turun naik dengan 
rentang cukup jauh. Misalnya saja, harga bulan Juni 
Rp28 ribu/kg dan pada akhir Juli harganya sekitar Rp18 
ribu–Rp20 ribu/kg. Bayangkan, hanya dalam tempo satu 
bulan harganya turun sekitar 35 persen. Gerakan harga 
yang lumayan jauh ini kerapkali membuat para peternak 
ayam menjadi gundah gulana, sementara harga bibit 
DOC (anak ayam) dan pakan ayam relatif stabil dan 
cenderung terus naik.

Daging ayam sudah menjadi kebutuhan 
pokok masyarakat untuk memenuhi konsumsi 
makan masyarakat sehari-hari. Melihat 
kebutuhan yang terus meningkat peluang 
ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, 
khususnya peternak ayam untuk memenuhi 
permintaan/demand yang terus bertambah. 
Namun, dalam perjalanannya usaha yang 
dijalankan tidak selalu mulus akibat dinamika 
supply-demand komoditi ini yang seringkali 
membuat pusing para pelaku usahanya. 
Dalam hal daging ayam fluktuasi harga 
yang terjadi seringkali memukul para pelaku 
usahanya, terutama para peternak ayam. 
Nah, di sinilah momen Sistem Resi Gudang 
(SRG) hadir memberikan solusinya sebagai 
sarana untuk memperoleh pinjaman modal 
kerja bagi para pelaku usaha. Inilah yang 
kemudian mewujud sebagai SRG ayam beku 
karkas yang kini mulai berjalan. 

“Pemanfaatan SRG sebagai 
instrumen manajemen stok dan 
pembiayaan akan menggerakkan 

berbagai usaha yang akan 
mendorong roda ekonomi berputar 

kembali untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia.”  

—Agus supArmAnto

“Keluhan ini sudah lama terjadi dan hampir menerpa 
semua daerah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur,” ujar Mulyadi, Direktur Utama PT Atma 
Mulya Jaya kepada Buletin Bappebti. Fluktuasi harga 
yang lumayan tajam itu, menurut Mulyadi, tidak bisa 
diprediksikan karena bisa terjadi kapan saja. Inilah yang 
menjadi keprihatinan dan pendorong bagi Mulyadi untuk 
mengusahakan terbentuknya Sistem Resi Gudang 
(SRG) khusus untuk ayam beku karkas. Kebetulan ia 
sudah lama menggeluti bisnis ayam karkas, yakni sejak 
tahun 1997, dan saat ini perusahaannya juga sudah 
memiliki gudang coldstorage sendiri di daerah Bekasi, 
Jawa Barat.

Untuk itu Mulyadi kemudian menyampaikan niatnya 
dan berkonsultaasi ke Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator Sistem 
Resi Gudang (SRG). Ada cukup banyak persyaratan 
yang harus dipenuhinya, namun ia bersyukur izin untuk 
mengelola gudang SRG akhirnya diperolehnya.

Pada hari Rabu, 22 Juli 2020, gudang SRG ayam 
beku karkas yang dikelola oleh PT Atma Mulya Jaya 
(PT AMJ) diresmikan oleh Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto. Menteri Perdagangan menyatakan 
dengan beroperasinya gudang SRG ini diharapkan 
dapat menjadi embrio dan memacu pelaksanaan 
SRG komoditi ayam beku karkas di daerah lainnya. 
“Saya mengharapkan SRG ayam beku karkas ini 
dapat dimanfaatkan seluruh lapisan pelaku usaha 
dalam rantai bisnis komoditi ayam, terutama para 
peternak mandiri. Dengan memanfaatkan SRG, para 
peternak mandiri dapat mendukung tata kelola usaha 
peternakan dan memberikan nilai tambah bagi usaha 
mereka. Pemanfaatan SRG ini ke depannya juga 
dapat memberikan berkontribusi terhadap peningkatan 
kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) 
di sektor peternakan ayam,” ujar Menteri Perdagangan. F

o
to

: 
B

a
g

ia
n

 K
IP

SRG Ayam Beku Karkas

Menjawab Kerinduan 
Peternak Ayam

Agus Suparmanto

Menter i  Perdagangan
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Ayam Karkas 
Penuhi Protein 
Masyarakat
Ayam karkas adalah ayam yang sudah dipotong kepala 
dan kaki serta dibersihkan organ bagian dalam atau 
jeroannya. Bagi masyarakat, membeli ayam karkas 
dirasakan lebih praktis daripada membeli ayam hidup 
yang harus lebih dahulu dipotong. Walaupun sekarang 
di pasar ayam juga ada pedagang yang siap melayani 
pemotongan sampai membersihkan bulu dan jeroannya, 
tetapi dari sisi waktu membeli ayam karkas lebih cepat 
dan simpel. 

Dari sisi suplai, pasokan daging ayam di pasaran 
selama ini dirasakan lancar. Data Kementerian Pertanian 
menunjukkan pada tahun 2020 produksi ayam ras 
nasional adalah 2,7 juta ton dengan ton, sedangkan 
konsumsi nasional adalah 1.4 juta ton. Sedangkan  
tahun 2019, produksi ayam ras nasiona adalah 2,5 juta 
ton dengan ton dengan konsumsi nasional sebanyak 
1.4 juta ton. 

Di sisi permintaan, konsumsi daging ayam saat ini 
dominan di masyarakat. Direktur Utama PT Atma 
Mulya Jaya, Mulyadi, memperkirakan sekitar 60 persen 
kebutuhan protein hewani dipenuhi oleh daging ayam. 
Disini keberadaan ayam karkas memegang peran 
penting, karena dalam bentuk karkas daging ayam bisa 
tahan sampai 1 tahun dengan penyimpanan di ruang 
pendingin dengan pengaturan suhu sampai minus 21 
derajat Celsius. Dengan demikian teknologi coldstorage 
saat ini sangat memungkinkan daging ayam disimpan 
dalam waktu yang cukup lama, sehingga ayam karkas 
bisa dijadikan sebagai komoditi yang bisa digunakan 
sebagai agunan ke bank/lembaga keuangan oleh para 
peternak. Jaminan komoditi ini berlaku jika ayam karkas 
disimpan dalam mekanisme Sistem Resi Gudang 
(SRG).

Penyimpanan di gudang SRG juga bisa menjadi sarana 
untuk menjaga pasokan daging ayam di masyarakat. 
“Kami memiliki paguyuban peternak ayam di Jawa 
Barat. Mereka tersebar di berbagai daerah. Nah, melalui 
Sistem Resi Gudang ini kami yakin bisa membantu 
mengatasi masalah yang dihadapi para peternak pada 
saat suplai sedang melimpah, sehingga mereka bisa 
melakukan tunda jual atas daging ayam yang mereka 
miliki,” kata Mulyadi. 

Saat ini gudang yang siap menampung ayam karkas 
milik PT AMJ kapasitasnya sebanyak 60 ton. Kapasitas 
ini segera diperbesar dengan rencana perusahaan 
tersebut yang akan menyewa coldstorage di kawasan 
industri Cibitung, Bekasi, dengan kapasitas sampai 
1.000 ton. Nah, untuk menampung ayam karkas 
sebanyak itu maka PT AMJ akan mensosialisasikan 
Sistem Resi Gudang melalui paguyuban peternak ayam 
ke berbagai daerah. Mulyadi menjelaskan beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi agar peternak bisa 
menyimpan ayam karkasnya di gudang SRG PT AMJ, 
antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP. Setiap 
peternak atau kelompok bisa menyimpan dengan jumah 
minimal 1 ton. Ayam yang akan dimasukkan ke gudang 
SRG harus sudah dalam bentuk frozen/beku. Dalam hal 
ini peternak sebelumnya sudah melakukan pemotongan 
di rumah potong hewan (RPH) atau melalui mitra yang 
memiliki fasilitas freezer.

Persyaratan administrasi yang sudah dipenuhi kemudian 
diajukan ke bank, sementara ayam karkas milik peternak 
yang akan disimpan dilakukan pemeriksaan melalui uji 
mutu, baru kemudian jika ayam dinilai layak mutunya 
disimpan di gudang SRG, dan setelah itu baru 
diterbitkan resi gudangnya. “Uji mutu dilakukan oleh 

“Saya yakin pemanfaatan SRG sebagai instrumen 
manajemen stok dan pembiayaan akan menggerakkan 
berbagai usaha, mulai dari produsen komoditi, 
transportasi, pergudangan, pembiayaan, hingga lini 
produksi terkecil yang akan mendorong roda ekonomi 
berputar kembali untuk kesejahteraan masyarakat 
Indonesia,” kata Mendag. Selain itu, akses terhadap 
informasi di dalam Sistem Resi Gudang juga berdampak 
pada kemudahan memperoleh pembiayaan komoditi 
yang kompetitif dan memungkinkan adanya manajemen 
risiko harga yang lebih efektif dan transparan.

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti menambahkan, 
pelaksanaan SRG di Indonesia didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem 
Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. “Kami optimistis 
SRG dapat memberikan kontribusi dalam mendorong 
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia,” tambah Tjahya Widayanti.
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Beroperasinya gudang SRG ini tertuang dalam surat 
persetujuan kepada PT AMJ pada 16 Juli 2020 sebagai 
pengelola gudang dengan No. 72/Bappebti/Kep-
SRG/SP/PG/07/2020; surat persetujuan sebagai 
gudang SRG dengan No. 73/Bappebti/Kep-SRG/SP/
GD/07/2020; dan surat persetujuan sebagai Lembaga 
Penilaian Kesesuaian Uji Mutu No. 74/Bappebti/
KepSRG/SP/LPK/07/2020. 

Lebih lanjut Menteri Perdagangan mengungkapkan 
Sistem Resi Gudang (SRG) berpotensi memberikan 
kontribusi signifikan dalam membangun perdagangan 
dan industri yang berbasis sumber daya lokal. Menurut 
Mendag, SRG menawarkan mekanisme terbukanya 
akses pasar serta tersedianya informasi mengenai 
ketersediaan, sebaran, mutu dan nilai komoditas. 
Implementasi SRG yang semakin meluas akan membawa 
manfaat besar bagi perekonomian nasional yang saat 
ini terpukul akibat pandemi Covid-19. Sebab selama 
pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha komoditi baik 
pangan, peternakan, maupun perkebunan mengalami 
kesulitan arus kas (cash flow) dalam menyerap komoditi 
petani/peternak. Selain itu, permintaan komoditi, baik di 
luar maupun dalam negeri juga menurun.
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Sekilas Gudang 
SRG PT AMJ
Gudang khusus dengan fasilitas pendingin (cold 
storage) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki 
oleh pengelola dalam pelaksanaan SRG ayam karkas. 
PT AMJ sendiri memiliki gudang dengan kapasitas 
60 ton (20 ton untuk SRG) dengan luas 216 meter 
peresegi. Gudang PT AMJ telah dilengkapi beberapa 
fasilitas penunjang, seperti sistem pendinginan gudang, 
instalasi air dan listrik, listrik generator, saluran air, kantor 
pengelola gudang, rumah jaga, pagar tembok, serta 
area parkir untuk bongkar-muat. Gudang juga telah 
dilengkapi dengan fasilitas blasting untuk pembekuan, 
gudang untuk penyimpanan filet, dan gudang untuk 
penyimpanan karkas.

PT AMJ juga telah memiliki rekomendasi dari Dinas 
Perekonomian Rakyat Kota Bekasi berupa Rekomendasi 
Nomor Kontrol Veteriner, yaitu nomor registrasi unit 
usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya 
persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan 
dasar jaminan keamanan produk hewan. Selain itu, PT 
AMJ telah menjadi pemasok kebutuhan permintaan PD 
Dharma Jaya (BUMD DKI Jakarta), serta hotel, restoran, 
dan katering.

Skema SRG yang dijalankan PT AMJ akan memberikan 
pelayanan penyimpanan komoditi ayam beku karkas 
kepada para mitra usahanya yang sebagian besar 
adalah peternak ayam, UMKM/pelaku usaha ayam, 
dan beberapa rumah pemotongan ayam (RPA). Lokasi 
mitra usaha PT AMJ berasal dari Cikarang, Bogor, dan 
Tangerang. Dengan demikian para peternak dari daerah 
tersebut dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang 
yang memungkinkan mereka untuk memperoleh dana 
pinjaman dari bank dengan jaminan  ayam beku karkas 
yang mereka miliki yang disimpan di gudang SRG PT 
AMJ. Tidak menutup kemungkinan para peternak dari 
daerah lain juga memaanfaatkan fasilitas SRG ini.

Fajar menambahkan dengan mulai berjalannya SRG 
untuk komoditi ayam beku karkas menjadi angin segar 
bagi para peternak ayam. “Dengan pemanfaatan 
Resi Gudang untuk komoditi ayam beku karkas 
ini diharapkan harga ayam akan terjaga dan pada 
akhirnya akan memberikan dampak positif kepada para 
peternak,” katanya.

Dengan beroperasi SRG ayam beku karkas, maka saat 
ini ada 18 jenis komoditi yang dapat disimpan di gudang 
SRG sebagaimana Permendag Nomor 33 Tahun 2020  
Tentang  Barang  Dan  Persyaratan  Barang  Yang  Dapat  
Disimpan  Dalam  Gudang  Sistem  Resi Gudang, yaitu 
gabah,  beras,  jagung,  kopi,  kakao,  lada,  karet,  rumput  
laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang 
merah, ikan, pala, dan ayam beku karkas. Senada 
dengan Menteri Perdagangan, Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti juga sangat bersemangat dan SRG akan 
memberikan dampak positif. “Kami  optimistis SRG  
dapat  memberikan  kontribusi  dalam  mendorong  
kesejahteraan  masyarakat dan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia,” ujar Kepala Bappebti.
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pegawai perusahaan kami yang sudah terlatih dan 
memiliki sertifikat pengujian,” ujar Mulyadi. PT AMJ 
sebagai pengelola gudang SRG juga mendaftarkan resi 
gudang yang dikeluarkan ke lembaga kliring, yaitu PT 
KBI (PT Kliring Berjangka Indonesia). Setelah semua 
persyaratan dipenuhi pihak bank, dalam hal ini Bank 
BJB, akan mencairkan kredit yang diajukan oleh peternak 
ayam dengan jaminan ayam karkas yang disimpan di 
gudang SRG yang dikelola oleh PT AMJ.

Selain memberi layanan penyimpanan, seperti 
diungkapkan oleh Mulyadi, PT AMJ juga akan membantu 
memasarkan daging ayam yang disimpan, berdasarkan 
jenis dan kualitasnya. Dengan pola ini diyakini peternak 
menjadi terbantu. Seperti diketahui kualitas daging ayam 
beku karkas bisa bertahan selama 1 tahun, sementara 
lama penyimpanan daging ayam yang dimasukkan 
dalam SRG maksimal 6 bulan. Dengan demikian dapat 
dipastikan bahwa daging ayam dari SRG ayam beku 
karkas dalam kondisi yang terjaga mutunya pada saat 
dilepas ke pasar.

Direktur Utama PT Kliring Berkangka Indonesia (PT KBI), 
Fajar Wibhiyadi, mengungkapkan pemanfaatan 
SRG untuk komoditi ayam beku karkas ke depannya 
diyakini akan banyak dimanfaatkan, melihat terjadinya 
surplus ayam potong secara nasional. “Selama ini 
ayam beku karkas belum bisa memanfaatkan sistem 
resi gudang, karena gudangnya belum ada. Namun 
kini dengan sudah siapnya gudang untuk komoditi 
ini, kami optimistis instrumen resi gudang ayam beku 
karkas ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas 
Fajar. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sendiri 
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang.
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P asar lelang komoditi (PLK) semakin dirasakan 
manfaatnya oleh banyak pihak, baik  petani produsen 

maupun para pelaku usaha yang terkait, sebagai 
mekanisme pemasaran yang menjamin ketersediaan 
barang dengan kualitas baik, penentuan harga secara 
transparan, dan kemudahan untuk diakses melalui 
jaringan internet. Tidak mengherankan, kegiatan pasar 
lelang komoditi semakin diminati masyarakat. Di masa 
pandemi Covid-19 seperti sekarang pun, meskipun ada 
pembatasan-pembatasan mobilitas dan pertemuan fisik 
untuk mencegah penyebaran virus, pasar lelang komoditi 
tetap bisa diselenggarakan karena menggunakan media 
daring. Yaitu melalui aplikasi SPLT (Sistem Pasar 
Lelang Terpadu) yang bisa diunduh dan diaskes melalui 
perangkat komputer dan telepon seluler. 

Pada tanggal 27 Juni 2020 misalnya, pasar lelang 
komoditi diselenggarakan oleh Koperasi Wira Agri Aneka 
Jaya (Waanekaya) di  Jawa Tengah. Ini merupakan lelang 
perdana yang dilakukan Koperasi Waanekaya dalam 
tahun 2020. Lelang selanjutnya akan dilaksanakan 
berturut-turut pada setiap tanggal 20, mulai bulan Juli 
hingga Desember 2020, dan masih diteruskan  hingga 
Maret 2021. Pasar lelang komoditi diselenggarakan 
secara daring melalui SPLT dengan jenis komoditi 
berupa beras, jagung dan kopi. Pada pelaksanaan PLK 
perdana, hadir mewakili Bappebti yaitu Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan 
Pasar Lelang Komoditi, Widiastuti, beserta tim. 

Sedangkan pada pelaksanaan PLK ke dua, tanggal 
20 Juli 2020, Kepala Bappebti Tjahya Widayanti 
sendiri bersama jajarannya menghadiri acara tersebut. 
Kehadiran Bappebti pada acara pasar lelang 
menunjukkan bukti komitmen Bappabti untuk mendorong 
perkembangan PLK di berbagai daerah di Indonesia. 
Pada kesempatan itu, Kepala Bappebti menekankan 

pentingnya menjalankan sinergi antara PLK dengan 
Sistem Resi Gudang (SRG) untuk meningkatkan 
efisiensi perdagangan komoditi. Perlu diketahui, bahwa 
sejak tahun 2016 Bappebti mengintegrasikan PLK 
dengan SRG melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu 
(SPLT) yang berbasis internet. Pasar lelang dilakukan 
secara daring, didukung integrasi Sistem Informasi Resi 
Gudang dan Sistem Informasi Harga, sehingga akan 
menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan 
komoditi. Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan 
bersifat nasional, bisa melahirkan pembentukan harga 
yang lebih baik dan transparan, menciptakan efisiensi 
pemasaran. 

Peran Swasta dan Koperasi
Koperasi Waanekaya merupakan salah satu koperasi 
yang telah memperoleh izin dari Bappebti sebagai 
penyelenggara pasar lelang komoditi melalui Keputusan 
Kepala Bappebti Nomor 33/BAPPEBTI/KEP-PL/
SP/09/2019 tanggal 4 September 2019. Sampai 
saat ini, jumlah lembaga penyelenggara PLK yang 
telah mendapat persetujuan Bappebti sebanyak 24. 
Separuhnya berasal dari unsur Pemerintah Daerah 
(Dinas Perdagangan Provinsi), separuh lagi dari unsur 
swasta, termasuk koperasi. 

Pelibatan peran swasta, khususnya koperasi petani 
produsen, dalam penyelenggaraan pasar lelang 
komoditi merupakan hal penting guna mengembangkan 
perdagangan komoditi. Karena, harus disadari bahwa 
pengembangan perdagangan komoditi tidak bisa 
menyandarkan hanya kepada peran pemerintah. 

Bappebti sebagai institusi yang mengemban 
tugas membina, mengawasi dan mengembangkan 

pelaksanaan perdagangan komoditi, selama ini terus 
mendorong keterlibatan swasta termasuk koperasi 
dalam penyelenggaraan PLK. Hal itu dilakukan melalui 
program Revitalisasi Pasar Lelang, yang tujuannya untuk 
menciptakan lembaga penyelenggara pasar lelang 
komoditi yang profesional dan mandiri. Dari 24 lembaga 
penyelenggara PLK yang ada sekarang, 5 diantaranya 
merupakan penyelenggara swasta yang masuk program 
revitalisasi.

Koperasi Petani Karet
Perkembangan terakhir terkait pelibatan swasta dalam 
penyelenggaraan pasar lelang komoditi yaitu, Bappebti 
telah menyetujui Koperasi Asosiasi Petani Karet Kuantang 
Singingi (Apkarkusi), Riau, sebagai penyelenggara PLK. 
Dokumen persetujuan sebagai penyelenggara PLK 
disampaikan oleh Kepala Bappebti Tjahya Widayanti 
kepada Koperasi Apkarkusi secara daring pada tanggal 
29 Juli 2020. Persetujuan kepada Koperasi Apkarkusi 
sebagai penyelenggara PLK, sekali lagi, menunjukkan 
komitmen Bappebti dalam mendorong dan memfasilitasi 
pihak swasta yang berminat dan berpotensi untuk terlibat 
dalam penyelenggaraan pasar lelang komoditi.

Koperasi Apkarkusi adalah koperasi para petani karet di 
Kabupaten Kuantang Singingi (Kuansing), Riau. Apkarkusi 
beranggota 48 kelompok tani, terdiri dari 2.117 orang 
petani karet. Sebagaimana dilansir pada laman kuansing.
go.id, Bupati Kuansing, Mursini, mengungkapkan, daerah 
Kuantang Singingi sudah ditetapkan sebagai cluster 
karet, mulai dari penyediaan kebun entris, pembinaan 
penangkar karet, pemeliharaan sesuai standar good 
agriculture practice, penanganan panen dan pasca panen, 
pengolahan dan pemasaran hasil, serta pengembangan 
industri hilir produk berbasis karet. 

Namun, dijelaskan Bupati, potensi besar perkebunan 
karet itu belum didukung oleh sistem pemasaran yang 
baik, sehingga harga karet relatif rendah dan pendapatan 
para petani juga relatif kecil. Untuk mengatasi masalah 
itu, Pemkab Kuansing melalui Bidang Perkebunan Dinas 
Pertanian, mengembangkan pemasaran dengan sistem 
lelang yang disebut dengan 4S yaitu lelang secara 
bersama dalam satu waktu, satu tempat, satu harga dan 
satu mutu. Di bawah pembinaan Dinas Pertanian, lelang 
4S diselenggarakan oleh Apkarkusi sejak tahun 2018 dan 
hasilnya  cukup baik, karena mampu menaikkan harga karet 
sekitar Rp2.000,00-Rp3.000,00 per kilogram dibanding 
harga sebelumnya. Dengan demikian, pendapatan petani 
pun meningkat. 

Meskipun demikian, para petani merasa bahwa harga 
karet saat ini masih bisa ditingkatkan dengan memperbaiki 
sistem lelang yang telah ada. Oleh sebab itu, mereka 
menyampaikan kepada Bappebti, untuk menjadi 
penyelenggara pasar lelang komoditi yang dikembangkan 
Bappebti. Ternyata, Bappebti menyetujui Apkarkusi 
sebagai penyelenggara pasar lelang komoditi.

Bupati Kuansing, Mursini, meyakini, dengan 
menyelenggarakan pasar lelang komoditi melalui Bappebti, 
akan diperoleh hasil yang jauh lebih baik lagi. Hal ini tentu 
mudah dipahami, karena dengan sistem lelang komoditi 
yang dikembangkan Bappebti, jangkauan lelang semakin 
luas, tidak hanya di tingkat lokal, namun nasional. Sistem 
lelang komoditi juga menjamin transparansi dalam 
pembentukan harga, sehingga semakin menarik minat 
petani dan pelaku usaha untuk menjadi peserta lelang.

Apa yang dilakukan para petani karet di Kabupaten 
Kuansing tersebut kiranya bisa menjadi contoh bagi para 
petani, kelompok tani di daerah lain, untuk mengembangkan 
pasar lelang komoditi, yang sangat besar manfaatnya bagi 
kegiatan pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Mendorong Peran 
Swasta Dalam 
Penyelenggaraan 
PLK
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B erbagai keterbatasan akibat merebaknya pandemi 
Covid-19 di Indonesia, tidak menyurutkan komitmen 

Bappebti untuk terus mengembangkan usaha perdagangan 
berjangka komoditi, dengan meningkatkan kompetensi 
para pelaku usaha agar bisa menjalankan usaha dengan 
baik. Salah satu unsur penting dalam perdagangan 
berjangka komoditi yaitu wakil pialang berjangka. 

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengungkapkan, 
wakil pialang berjangka adalah wakil perusahaan dan 
menjadi ujung tombak dalam berhubungan dengan 
nasabah. Tjahya Widayanti menyampaikan hal itu ketika 
membuka kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang 
Berjangka Angkatan II Tahun 2020 di Bandung, Jawa 
Barat. Penyelenggaraan ujian ini sebagai wujud komitmen 
Bappebti untuk meningkatkan kualitas profesi wakil pialang 
berjangka. Ujian yang dilangsungkan selama dua hari, 28-
29 Juli 2020, diikuti 195 orang dari 24 perusahaan pialang 
berjangka dan peserta perorangan.

“Wakil pialang berjangka merupakan profesi yang 
membutuhkan keahlian khusus sesuai kompetensi di 
bidang perdagangan berjangka. Ujian profesi calon 
wakil pialang berjangka ini merupakan langkah otoritas 
perdagangan berjangka di Indonesia untuk menilai 
kemampuan dan kecakapan di bidang perdagangan 
berjangka komoditi” ujar Tjahya Widayanti. 

Ditegaskan Kepala Bappebti, ujian profesi calon wakil 
pialang berjangka merupakan salah satu syarat untuk 
mendapat izin sebagai wakil pialang berjangka. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi 
Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat 

Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; 
dan Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 2 tentang Izin 
Wakil Pialang Berjangka. 

Tjahya menjelaskan, Bappebti bersama Bursa Berjangka, 
Lembaga Kliring Berjangka, dan Asosiasi Pialang 
Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) akan terus 
meningkatkan kualitas profesi wakil pialang berjangka. 
Salah satunya dengan melakukan pembinaan, baik kepada 
para calon wakil pialang atau wakil pialang yang telah 
mendapat izin dalam bentuk pelatihan teknis, program 
pelatihan peningkatan profesi wakil pialang berjangka 
(P4WPB), sosialisasi, serta edukasi.

Peran Penting Wakil Pialang
Dalam usaha perdagangan berjangka komoditi, wakil 
pialang mempunyai peran sangat penting, karena dialah 
yang mewakili perusahaan pialang dalam berhubungan 
dengan calon nasabah dan nasabah. Peraturan Bappebti 
Nomor 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku 
Pialang Berjangka menyebutkan, hanya wakil pialang 
berjangka yang berwenang berhubungan langsung 
dengan calon nasabah atau nasabah untuk proses 
penerimaan nasabah, pelaksanaan transaksi Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 
Derivatif lainnya.

Sedangkan ruang lingkup kewenangan wakil pialang 
berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon 
nasabah meliputi: a) menjelaskan dan menawarkan Kontrak 
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak 
Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan; b) menjelaskan 
risiko perdagangan berjangka; c) menandatangani dokumen 
Pernyataan Adanya Risiko; d) menjelaskan peraturan 
perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi; 
e) menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; 
dan f) menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian 
Amanat.

Dengan ruang lingkup kewenangannya yang cukup luas dan 
strategis, seorang wakil pialang dituntut memiliki kompetensi, 
pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk usaha 
perdagangan berjangka komoditi. Wakil pialang bekerja 
bukan semata-mata untuk menawarkan produk perusahaan, 
namun juga harus bisa mengedukasi calon nasabah atau 
nasabah agar memahami perdagangan berjangka sehingga 
bisa mengambil keputusan dan langkah-langkah yang 
tepat. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang wakil pialang 
diperlukan berbagai persyaratan, baik persyaratan terkait 
kompetensi maupun legal.

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang
Wakil pialang berjangka harus memiliki izin dari Bappebti 
sebagai lembaga pengawas dan pembina perdagangan 
berjangka komoditi. Sedangkan untuk memperoleh izin dari 
Bappebti, wakil pialang berjangka wajib mengikuti ujian. 
Penyelenggaraan ujian bagi para calon wakil pialang diatur 
dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang 
Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola 
Sentra Dana Berjangka. Ketentuan ini mengatur secara detil 
tata cara pelaksanaan ujian, antara lain tentang persyaratan 
bagi peserta, materi ujian dan kriteria kelulusan.  

Untuk persyaratan peserta, disebutkan bahwa peserta 
ujian wajib memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah 
Diploma III (D3) atau setara; dan memiliki sertifikat pelatihan 
simulasi transaksi Kontrak Berjangka yang diterbitkan oleh 
Bappebti dan/atau Bursa Berjangka. Bekal pendidikan 
formal yang baik memang diperlukan bagi wakil pialang 

berjangka mengingat tugasnya tidak mudah dan 
memerlukan tingkat intelektualitas yang cukup baik. 
Sedangkan sertifikat pelatihan simulasi transaksi 
Kontrak Berjangka juga diperlukan, sebagai bukti 
kompetensi atau pengetahuannya tentang mekanisme 
transaksi perdagangan berjangka. Sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 tahun 2018 tentang 
Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, dalam 
berhubungan dengan calon nasabah wakil pialang wajib 
menjelaskan dan memberi kesempatan kepada calon 
nasabah melakukan simulasi transaksi perdagangan 
berjangka.

Sedangkan materi ujian sedikitnya meliputi a) 
pengetahuan umum perdagangan berjangka; b) pokok-
pokok pengaturan perdagangan berjangka di Indonesia; 
c) pemahaman teknis pasar berjangka; d) mekanisme 
dalam perdagangan berjangka; dan e) Perdagangan 
berjangka sesuai bidang spesialisasi wakil pialang 
berjangka/wakil penasihat berjangka/wakil pengelola 
Sentra Dana Berjangka. Setelah lulus ujian tertulis, 
peserta mengikuti ujian wawancara.

Melalui ujian dengan persyaratan dan materi  seperti itu, 
diharapkan seorang wakil pialang benar-benar memiliki 
kompetensi memadai untuk menjalankan tugasnya. 
Bahkan, setelah memperoleh izin sebagai wakil pialang, 
mereka masih diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensinya. Yaitu Program 
Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka 
(P4WPB), yang wajib diikuti setiap tiga tahun sekali. 

Urgensi Ujian 
Profesi Calon 
Wakil Pialang 
Berjangka
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Kunjungan Kerja 
Mendag Ke 
Bappebti

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melakukan 
kunjungan kerja ke kantor Bappebti di Jalan Kramat Raya 
no. 172, Jakarta Pusat. Kunjungan dilakukan untuk melihat 
bagaimana kesiapan Bappebti dalam rangka memasuki 
masa kebiasaan baru (new normal) yang diterapkan di 
lingkungan Kementerian Perdagangan.

Bappebti sendiri merupakan salah satu unit eselon I di 
Kementerian Perdagangan yang menangani masalah 
perdagangan berjangka komoditi. Selama masa pandemi 
Covid-19 Bappebti secara ketat menerapkan protokol 
kesehatan. Berbagai kegiatan pertemuan dan seminar 
dilakukan secara virtual agar terhindar dari risiko 
tertularnya virus Corona.

Dalam kunjungan kerja ini Menteri Perdagangan 
didampingi sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris 
Jenderal Kemendag Suhanto, Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti, Pejabat Eselon II Bappebti serta Kepala Biro 
Umum Kemendag.
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Audiensi Monev 
Penugasan 
Anggota Polri Dan 
PPNS Kemendag

Untuk meningkatkan kerja sama antara Kementerian 
Perdagangan dengan Polri, Kemendag melakukan 
audiensi dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) 
penugasan anggota Polri serta optimalisasi kinerja 
Penyidik Pegawai Negeri SIpil (PPNS) di lingkungan 
Kemendag. Audiensi berlangsung di Kantor Kemendag, 
Selasa (28/7) dan dipimpin langsung oleh Sekretaris 
Jenderal Kemendag, Suhanto. 

Suhanto menjelaskan PPNS Perdagangan yang berada 
di bawah Kemendag berjumlah 576 penyidik baik 
di pusat maupun daerah. Selain itu Kemendag juga 
memiliki pejabat pengawas di bawah binaan Ditjen 
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dan 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 
(BAPPEBTI), yaitu Pengawas Kemetrologian, Pengawas 
Perdagangan, dan Pemeriksa Perdagangan Komoditi.

Sekjen menambahkan, menurut data kepegawaian, saat 
ini terdapat 11 Anggota dan Pejabat Polri yang ditugaskan 
di Kemendag, terdiri dari dari 1 Staf Khusus Menteri 
Perdagangan, 1 Tenaga Ahli Menteri Perdagangan, 
8 anggota pengawalan Menteri Perdagangan, dan 1 
anggota pengawalan Wakil Menteri Perdagangan. Sekjen 
berharap kerja sama yang baik antara Kemendag dan Polri 
dapat terus dijaga untuk mewujudkan perdagangan yang 
lebih baik dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sumedang, Subang, 
Ini Bappebti Datang

Kunker Kepala Bappebti 
Ke Jawa Tengah

Kepala Bappebti, Tjahya Widayanti didampingi Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang 
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Widiastuti, 
melakukan kunjungan kerja ke Gudang SRG Kopi yang 
dimiliki dan dikelola oleh Koperasi Gunung Luhur Berkah. 
Gudang SRG yang berkapasitas 500 ton ini terletak 
di Kampung Babakan, Kecamatan Cisalak, Kabupaten 
Subang, Jawa Barat, Selasa (7/7).

Koperasi Gunung Luhur Berkah merupakan koperasi 
nasional yang saat ini beranggotakan 120 orang petani 
produsen yang tersebar di provinsi Banten, Jawa Barat 
dan Jawa Tengah. Perkebunan kopi yang dikelola koperasi 
ini tidak hanya di Kabupaten Subang, namun merambah ke 
kabupaten lainnya meliputi Cianjur dan Bogor dengan total 
luas lahan yang dikelola mencapai lebih dari 320 hektar.

Kepala Bappebti menyatakan bahwa dukungan Pemerintah 
Daerah memiliki peran penting untuk mendorong optimalnya 
pemanfaatan SRG. Sementara Ketua Koperasi Gunung 
Luhur Berkah, Miftahudin Shaf, menyatakan bahwa melalui 
SRG harga kopi Java Preanger dapat dipertahankan pada 
tingkat harga optimal. Selain itu keterbatasan modal kerja 
yang selama ini dihadapi petani juga dapat ditemukan 
solusinya melalui pembiayaan pinjaman bank dengan 
jaminan kopi yang disimpan di gudang SRG.

Kunjungan dilanjutkan ke gudang SRG milik PB Rizki 
Wijaya Subang yang berlokasi di Dusun Tanjung salep 
Desa Jatimulya, Kec. Compreng, Kab. Subang. Gudang 
SRG yang juga dikelola oleh Koperasi Gunung Luhur 
Berkah ini diperuntukan sebagai penyimpanan beras ketan 
yang merupakan komoditas khas Subang. Kepala Bappebti Tjahya Widayanti beserta jajaran secara 

maraton melaksanakan kunjungan kerja terkait Sistem Resi 
Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Provinsi 
Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan ke Gudang SRG Kabupaten 
Pekalongan, Gudang SRG Kabupaten Grobogan, Gudang 
SRG Kabupaten Jepara, Gudang SRG Kabupaten Kudus, dan 
Penyelenggara PLK di Semarang. (19–20 Juli 2020).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendorong implementasi 
SRG dan PLK di masing-masing wilayah sekaligus untuk 
melakukan koordinasi dengan Pemda setempat. Kepala Bappebti 
memberikan arahan bahwa implementasi SRG perlu peningkatan 
nilai tambah, karena gudang SRG sudah dilengkapi dengan 
peralatan seperti dryer maupun Rice Milling Unit (RMU) yang 
dapat mengolah gabah menjadi beras premium.

Kepala BAPPEBTI juga menekankan pentingnya sinergi antara 
SRG dan PLK dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan. 
Di akhir kunjungan kerja, Kepala Bappebti menyempatkan 
diri meninjau penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi yang 
dilaksanakan oleh Koperasi Wira Agri Aneka Jaya-Semarang 
yang dilakukan secara online menggunakan Sistem Pasar Lelang 
Terpadu.

Audiensi SRG Ayam 
Karkas

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti didampingi 
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan 
PLK Widiastuti menerima audiensi dari PT Atma Mulya 
Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 
unggas dan sembako. Dalam pertemuan (3/7) tersebut 
PT Atma Mulya Jaya menyatakan minat dan kesiapannya 
untuk menjadi Pengelola Gudang SRG untuk ayam karkas. 

PT Atma Mulya Jaya menyatakan gudang SRG untuk 
ayam karkas tersebut berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.
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Kemendag Dorong 
Peningkatan 
Produktivitas Garam 
Nasional

Bappebti Tertibkan 
Promosi Investasi 
Ilegal di Media Sosial

Dengan produksi yang rendah, 
Indonesia belum mampu memenuhi 
kebutuhan garam nasional, terutama 
kebutuhan garam industri yang masih 
dipenuhi dari impor. Lahan garam 
di Indonesia juga bukan merupakan 
hamparan, melainkan petakan-
petakan yang diusahakan secara 
tradisional. Untuk itu  Kemendag 
bersama unsur pemerintah lainnya, 
antara lain Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT), 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
dan Kementerian Perindustrian; 
juga akan terus bergerak melakukan 
berbagai upaya penanganan sesuai 
tugas dan fungsinya masing-masing 
dalam mendorong produktivitas garam 
nasional. 

Kementerian Perdagangan berkomitmen 
mendorong peningkatan produktivitas 
garam dalam negeri, baik secara 
kualitas dan kuantitas. Garam 
merupakan salah satu komoditi yang 
sangat dibutuhkan masyarakat di 
berbagai sektor, mulai dari rumah 
tangga untuk konsumsi, hingga industri 
sebagai bahan baku, antara lain dalam 
produksi pipa PVC, sabun, kosmetik, 
tekstil, manufaktur, dan hasil industri 
lainnya. 

Pada kesempatan ini disampaikan 
bahwa produktivitas rata-rata lahan 
garam di Nunkurus adalah 100 ton/ha 

untuk setiap siklus panen (sekitar 40-
45 hari), lebih tinggi dari produktivitas 
rata-rata lahan garam lainnya yang 
berkisar 60—70 ton/ha. Kualitas garam 
yang dihasilkan juga termasuk cukup 
baik dengan NaCl minimal 97 persen. 
Kualitas garam dalam negeri rata-rata 
memiliki kandungan NaCl di bawah 95 
persen sehingga menyebabkan garam 
dalam negeri tidak dapat diserap 
industri pengguna garam. Harga jual 
garam dari petambak di Nunkurus 
berkisar antara Rp600--1.000/kg, 
lebih tinggi dari rata-rata harga garam 
di tingkat petambak yang harganya di 
bawah Rp500/kg. 

“Kemendag terus mendorong para 
petani garam agar memanfaatkan 
Sistem Resi Gudang (SRG), termasuk 
para petani di Nunkurus, NTT, karena 
nantinya dibentuk SRG di sini. Melalui 
SRG, diharapkan harga garam akan 
relatif stabil karena petambak bisa 
menyimpan garam di gudang dan 
menjualnya pada saat yang tepat, serta 
memperoleh dukungan pendanaan 
berupa pinjaman,” ujar Mendag. 

Menteri Perdagangan Agus 
Suparmanto mengungkapkan salah 
satu tantangan kondisi masalah 
garam dalam negeri yang paling 
krusial adalah tingkat produksi yang 
belum mencukupi kebutuhan nasional. 
Kebutuhan garam nasional pada 
2020 diperkirakan sebesar 4,4 juta 
ton, terdiri atas kebutuhan industri 
sebesar 3,74 juta ton, rumah tangga 
321 ribu ton, dan lainnya sebesar 398 
ribu ton. Sedangkan produksi garam 
tahun 2020 diperkirakan sebesar 
2,5 juta ton, sehingga belum mampu 
mencukupi kebutuhan garam di dalam 
negeri. “Rendahnya produktivitas 
garam di dalam negeri disebabkan 
produksi garam yang rentan terganggu 
cuaca, lahan pergaraman yang tidak 
luas dan tidak terintegrasi, serta 
sistem pemanenan garam yang 
sederhana. Selain membuat jumlah 
produksi yang rendah, hal ini juga 
berdampak pada kualitas garam yang 
tidak seragam,” ujar Mendag Agus. 
Hal ini diungkapkan Mendag saat 
meninjau persiapan panen garam di 
tambak garam PT Timor Livestock di 
Nunkurus, Kabupaten Kupang, Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/7). 

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) bekerja 
sama dengan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika kembali melakukan 
penertiban terhadap informasi yang 
beredar di jejaring internet. Kali ini 
Bappebti menertibkan 81 video di 
kanal media sosial Youtube dan 57 
domain entitas ilegal selama periode  
Juni 2020. Penertiban dilakukan 
untuk   mencegah kerugian masyarakat   
sebagai akibat pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan 
di bidang perdagangan berjangka. 
Sebelumnya pada Mei 2020   
Bappebti telah membloki 112 halaman 
Facebook, 73 akun instagram, dan   
45  domain  tidak  berizin. 

Dengan demikian, selama Januari-Juni 
2020,  Bappebti telah memblokir 266 
akun/konten media sosial dan 581 
domain tidak berizin. “Bappebti  akan  
terus  melakukan  penertiban  terhadap  
promosi atau iklan perdagangan  
komoditi ilegal yang beredar di  
masyarakat, baik yang  tayang  di  media  
cetak  maupun  media  elektronik,” ujar 
Kepala Bappebti Tjahya Widayanti.

Menurut Tjahya, Bappebti terus 
melakukan pengawasan dan  
pengamatan terhadap konten-
konten video yang tayang di 
Youtube. Dari pengawasan tersebut 
Bappebti  menemukan konten video 
promosi perdagangan berjangka  
yang mengarahkan masyarakat 
untuk berinvestasi ke perusahaan 
yang tidak memiliki izin usaha dari 
Bappebti sebagai pialang berjangka. 

“Meskipun mengaku telah memiliki  
legalitas dari regulator luar negeri,  
namun untuk melakukan kegiatan 
usaha perdagangan berjangka 
di Indonesia maka pialang wajib 
mengantongi izin dari Bappebti,” 
Kepala Bappebti menegaskan.  Tjahya  
juga menambahkan Bappebti telah  
mengatur tata cara pelaksanaan  
kegiatan promosi, iklan, pelatihan, dan 
pertemuan di bidang perdagangan 
berjangka komoditi melalui Peraturan 
Kepala Bappebti  Nomor  83/Bappebti/
Per/06/2010.

“Saat ini harga referensi CPO berada 
pada level di bawah USD 750/MT. 
Untuk itu, Pemerintah mengenakan 
BK CPO sebesar USD 0/MT untuk 
periode Agustus 2020,” kata Plt. 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan 
Srie Agustina. BK CPO bulan Agustus 
2020 tersebut sama dengan BK 
periode Juli 2020 sebesar USD 0/MT. 

Sementara itu, harga referensi biji 
kakao pada Agustus 2020 sebesar 
USD2.196,66/MT turun 7,28 
persen atau USD172,56 dari bulan 
sebelumnya, yaitu sebesar USD 
2.369,22/MT. Hal ini berdampak 
pada penurunan HPE biji kakao pada 
Agustus 2020 menjadi USD 1.917/
MT, turun 8,1 persen atau USD168 
dari periode sebelumnya yaitu 
sebesar USD 2.085/MT. Penurunan 
harga referensi dan HPE biji kakao 
ini disebabkan melemahnya harga 
internasional. Namun penurunan ini 
tidak berdampak pada BK biji kakao 
yang tetap 5 persen. 

Harga Referensi CPO 
dan Kakao Periode 
Agustus 2020

Harga referensi produk CPO (crude 
palm oil) untuk penetapan bea keluar 
(BK) periode Agustus 2020 adalah 
USD 656,98 /MT. Harga referensi 
tersebut naik sebanyak USD34,51 
atau 5,54 persen dari periode Juli 
2020 yaitu sebesar USD 622,47/
MT. Penetapan ini tercantum dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 66 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Harga Patokan Ekspor 
(HPE) atas Produk Pertanian dan 
Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. 
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Tingkatkan Ekspor 
Sayur dan Buah ke 
Jepang

Kementerian Perdagangan 
mendorong peningkatan eskpor 
produk hortikultura, khususnya sayur 
dan buah-buahan Indonesia ke 
Jepang. Hal tersebut disampaikan 
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan 
Kehutanan Kemendag, Sulistyawati, 
saat menjadi pembicara kunci dalam 
“Japan-Indonesia Market Access 
Workshop: Horticulture”. Acara 
berlangsung secara virtual pada 
Selasa, (21/7). “Ekspor buah dan 
sayuran berpotensi ditingkatkan ke 
Jepang. Dengan skema Pernjanjian 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Indonesia-Jepang (IJEPA), para 
pelaku usaha dapat memanfaatkan 
fasilitas tarif ekspor nol persen untuk 
komoditi nanas dan pisang,” ungkap 
Sulistyawati. 

Sulistyawati menjelaskan, dalam 
kerangka IJEPA, kuota tarif nol persen 
yang ditetapkan untuk ekspor pisang 
segar yaitu sebanyak 1.000 metrik 
ton/tahun, sementara untuk nanas 
segar sebanyak 300 metrik ton/ tahun. 
Namun untuk masuk ke pasar Jepang, 
ada sejumlah spesifikasi yang harus 
dipenuhi, seperti persyaratan maksimal 
berat nanas 900 gram. Selain itu, 
Jepang juga meminta produk sayur 
dan buah dalam keadaan beku (frozen) 
agar bisa bertahan lama. 

Konsul Jenderal KJRI Osaka, Mirza 
Nurhidayat menambahkan, impor 

produk sayur dan buah Jepang 
meningkat karena produksi dalam 
negeri Jepang semakin sedikit. Hal 
ini tentu menjadi peluang sekaligus 
tantangan bagi Indonesia untuk 
meningkatkan daya saing produk 
sayur dan buah. Tiga hal utama yang 
perlu diperhatikan dalam proses 
memasuki pasar Jepang menurut 
Mirza ialah kualitas, kuantitas, dan 
kontinuitas. “Kualitas terkait dengan 
pemenuhan persyaratan standar 
kelayakan pangan yang diakui Jepang, 
pengemasan dengan deskripsi 
yang jelas, dan pelabelan yang 
menarik. Kuantitas terkait dengan 
konsistensi jumlah produk yang 
diekspor. Sedangkan kontinuitas 
terkait dengan kesanggupan dalam 
memepertahankan keberlanjutan 
ekspor,” jelas Mirza. 

Mirza menegaskan diperlukan 
kolaborasi dan kerja keras semua 
pihak agar ketiga hal utama tersebut 
dapat terpenuhi.  

Pada 2019, Jepang merupakan 
importir sayuran ke-7 dengan pangsa 
3,4 persen dan importir buah-buahan 
ke-13 dunia dengan pangsa sebesar 
2,5 persen. 

Tren pertumbuhan impor produk buah 
dan sayur Jepang juga meningkat 
selama lima tahun terakhir masing-
masing sebesar 4,8 persen dan 

1,6 persen per tahun. Impor produk 
sayuran Jepang selama kuartal I 2020 
mencapai USD 576 juta. 

Indonesia merupakan pemasok ke-13 
produk sayuran impor Jepang dengan 
pangsa yang masih relatif kecil, yaitu 
0,9 persen, dibandingkan dengan 
Cina yang menjadi pemasok utama 
dengan pangsa pasar 57,3 persen. 
Meskipun demikian, tren pertumbuhan 
impor sayuran Jepang dari Indonesia 
naik signifikan selama lima tahun 
terakhir sebesar 11,5 persen per 
tahun. Bahkan, pada kuartal pertama 
2020, impor Jepang dari Indonesia 
justru meningkat sebesar 24,2 persen.

Produksi Batubara 
Bakal Dipangkas 

Asosiasi Pertambangan Batubara 
Indonesia (APBI) mengumumkan 
produsen batubara berencana akan 
memangkas produksi batubara tahun 
2020 antara 15%-20%. Langkah ini 
dilakukan untuk menjaga profitabilitas 
produsen di tengah pandemi Covid-19 
yang menimbulkan adanya kelebihan 
pasokan dan terjadinya penurunan 
permintaan.

Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan 
Aji Gusta Utama menilai, pemotongan 
volume produksi batubara memang 
dapat menjaga profitabilitas karena 
dapat mendorong harga jual batubara. 
Terlebih lagi, permintaan batubara dari 
China dan India berangsur pulih.

“Produsen batubara Indonesia juga 
berpeluang memperoleh tambahan 
permintaan dari Cina karena tensi 
konflik perdagangan negara tersebut 
dengan Australia sedang meninggi,” 
kata Analis Binaartha Sekuritas, M. 
Nafan Aji Gusta Utama, Kamis (2/7). 
Hal senada juga dikemukakan Analis 
Jasa Utama Capital, Chris Apriliony, 
yang menyatakan upaya menahan 
produksi batubara di tengah pandemi 
Covid-19 tergolong cukup baik untuk 
menjaga stabilitas harga, mengingat, 
permintaan batubara di masa pandemi 
ini juga cenderung berkurang.

Oleh karena itu, Chris memprediksi, 
harga batubara akan kembali membaik 
ke depannya. Apalagi, ekonomi Cina 
mulai kembali meningkat dalam satu 
bulan terakhir. “Hal itu terlihat dari 
permintaan batubara dari China yang 
mulai naik sehingga menarik untuk 
sisi harga batubara ke depannya,” ujar 
Chris Apriliony. 

Hati-hati Penyedia 
Jasa Kripto Ilegal

Bappebti secara tegas menyatakan 
akan memberikan sanksi kepada 
para penyedia jasa kripto exchange 
ilegal ataupun perusahaan yang tidak 
terdaftar namun masih beroperasi di 
Indonesia. Kepala Bappebti Tjahya 
Widayanti menyatakan hingga akhir Juli 
2020 pihaknya hanya memberikan izin 
kepada 13 perusahaan penyedia jasa 
kripto exchange di Indonesia. Mereka 
telah melalui serangkaian proses 
administrasi dan sudah mematuhi 
seluruh regulasi industri jasa kripto 
exchange.

“Karena perusahaan yang terdaftar 
hanya ada 13 entitas, jika ada 
perusahaan penyedia layanan kripto 
exchange yang beroperasi di luar 
izin Bappebti, maka akan dianggap 
ilegal dan akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan regulasi yang berlaku 
di Indonesia,” ujar Kepala Bappebti, 
Kamis (23/7). Sebab perusahaan 
ilegal, menurut Kepala Bappebti, 
rentan melakukan tindak penipuan dan 
nasabah tidak terjamin keamanannya. 
Untuk itu Bappebti bekerja sama 
dengan Satgas Waspada Investasi 
OJK akan melakukan tindakan kepada 
pihak-pihak yang melakukan kegiatan 
tanpa izin sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.

“Risikonya sangat rentan terjadinya 
kecurangan dan penipuan yang 
dilakukan oleh exchanger kepada 
nasabah, karena exchanger ilegal 
itu dalam melakukan kegiatan 
perdagangan aset kripto tidak 
mengikuti peraturan yang ditetapkan 
pemerintah dan tidak ada pihak yang 
melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan yang dilakukan,” katanya.

Ditambahkan perusahaan yang resmi 
mendapatkan izin dari Bappebti untuk 
beroperasi di Indonesia di bidang 
jasa Kripto sebanyak 13 perusahaan, 
yaitu PT Crypto Indonesia Berkat 
(Tokocrypto), PT Upbit Exchange 
Indonesia (Upbit), PT Tiga Inti Utama 
(Triv), dan PT Indodax Nasional 
Indonesia (Indodax), PT Pintu Kemana 
Saja (Pintu), PT Zipmex Exchange 
Indonesia (Zipmex), PT Bursa Kripto 
Prima (Bicipin), PT Luna Indonesia Ltd 
(Luno), dan PT Rekeningku Dotcom 
Indonesia (Rekeningku), PT Indonesia 
Digital Exchange (Indonesia Digital 
Exchange), PT Cipta Koin Digital 
(Koinku), PT Triniti Investama Berkat 
(Bitocto), dan PT Plutonext Digital 
Aset.

Bappebti Cabut Izin 
PT Arta Mas Futures

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan telah 
mencabut izin usaha untuk 
menyelenggarakan kegiatan sebagai 
Pialang Berjangka atas nama PT 
Arta Mas Futures. Pengumuman 
dikeluarkan Kamis, 30 Juli 2020.

Tindakan ini dilakukan berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Bappebti 
Nomor 05 Tahun 2020 tentang 
Pencabutan Izin Usaha Untuk 
Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai 
Pialang Berjangka Atas Nama PT 
Arta Mas Futures. Sebab PT Arta Mas 
Futures tidak melakukan langkah-
langkah perbaikan dalam jangka waktu 
selama 90 (sembilan puluh) hari sejak 
tanggal pembekuan kegiatan usaha PT 
Arta Mas Futures.

Pencabutan izin usaha terhadap 
PT Arta Mas Futures tersebut tidak 
menghilangkan atau menghapus 
tanggung jawab perusahaan terhadap 
tuntutan Nasabah atas segala tindakan 
atau pelanggaran yang menimbulkan 
kerugian bagi Nasabah, dan juga 
kewajiban pembayaran denda terkait 
keterlambatan penyampaian laporan 
keuangan maupun laporan Direktur 
Kepatuhan. Dengan dicabutnya izin 
usaha PT Arta Mas Futures, maka 
Bappebti juga mencabut seluruh izin 
Wakil Pialang Berjangka pada PT Arta 
Mas Futures.
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T he Covid-19 pandemic has not shrunk Indonesia’s 
export performance to the United States. On the 

other hand, Indonesian furniture products to the US 
actually jumped significantly.

Based on data from the Glocal Trade Atlas (2020), 
Indonesian furniture exports to the US for the January-
May 2020 period were recorded at USD 582.11 million. 
This number increased by 51.3 per cent compared to 
the same period the previous year which was recorded 
at USD 384.82 million.

“This increase certainly provides breathing fresh air to 
the performance of national exports,” said the Head of 
the Los Angeles Indonesian Trade Promotion Center 
(ITPC LA) Bayu Nugroho.

Bayu conveyed that the US West Coast region was 
the largest contributor, reaching 62.9 per cent of the 
increase in furniture exports. The West Coast of the US 
is the ITPC Los Angeles working area consisting of 21 
states covering the work area of Consulate General of 
the Republic of Indonesia (CGRI) Los Angeles, CGRI 
San Francisco and CGRI Houston.

Bayu explained, the increase in the export value of 
furniture from Indonesia specifically for the US West 
Coast for the January-May 2020 period reached USD 
366.21 million. This value increased by 72.15 per cent, 
compared to the same period in the previous year which 
was only USD 212.72 million.

Currently, Indonesia is ranked 8th in the largest furniture 
exporter to the US. The total export of Indonesian 
furniture to the US in 2019 was recorded at USD 1.04 
billion, an increase of 29.16 percent compared to 2018 
which amounted to USD 808.77 million.

Based on BPS data processed by the Ministry of 
Trade, the total trade between Indonesia and the US 
for the January-May 2020 period was recorded at USD 

Furniture Exports Soared 
51.3% Amid The Covid-19 
Pandemic

Warehouse Receipt for 
Chicken Farmers

M inister of Trade Agus Suparmanto inaugurated 
the Warehouse Receipt System (WRS-Sistem 

Resi Gudang) of frozen chicken at the WRS warehouse 
owned by PT Atma Mulya Jaya (PT AMJ), located in 
Bekasi, West Java, Wednesday (22/7). Minister Agus 
conveyed that the WRS of the frozen chicken in Bekasi 
expected to be the forerunner to the application of WRS 
for frozen carcase in other regions.

“I hope the frozen carcass WRS can be utilized by all 
business actors in the chicken commodity business 
chain, especially independent breeders. By utilizing the 
WRS, it can support livestock business governance and 
provide added value for business actors. I hope that by 
using this WRS can contribute to improving the welfare 
of MSME actors in the field of chicken farming,” said the 
Minister Agus

The Ministry of Trade’s Commodity Futures Trading 
Supervisory Agency (CoFTRA or Bappebti) has issued 
an approval letter for the warehouse manager, approval 

as a WRS warehouse, and an approval letter as the Quality 
Testing Conformity Assessment Body to PT AMJ. Minister 
Agus emphasized that the WRS has the potential to make 
a significant contribution to developing trade and industry 
based on local resources. 

“I am sure that the use of WRS as a stock management 
and financing instrument will drive various businesses, 
from commodity producers, transportation, warehousing, 
financing, to the smallest production line that will drive back 
the economy for the welfare of the Indonesian people,” 
explained the Minister.

Head of CoFTRA Tjahya Widayanti added, the implementation 
of the WRS in Indonesia is based on Law Number 9 of 2006 
concerning the Warehouse Receipt System as amended by 
Law Number 9 of 2011. There are 18 commodities that can 
be stored in the WRS warehouse:  rice, corn, coffee, cocoa, 
pepper, rubber, seaweed, rattan, salt, gambier, tea, copra, tin, 
shallots, fish, nutmeg, and frozen chicken. “We are optimistic 
that the WRS can contribute to improving people’s welfare 
and Indonesia’s economic growth,” Tjahya added.

Proud to Made in 
Indonesia Products

T he Minister of Trade, Agus Suparmanto, initiated the 
“Every Thursday, Always Optimistic” in the Ministry 

of Trade starting Thursday (23/7).

Every Thursday the Minister of Trade invites all 
employees of the Ministry of Trade to use Indonesian 
products. This is a concrete step for the ranks of the 
Ministry of Trade to support micro, small and medium 
enterprises (MSMEs) to produce local products.

“Starting today, every Thursday, I invite all employees of 
the Ministry of Trade to use products made in Indonesia. 
This is following President Joko Widodo’s direction and 
as a follow-up to the launch of the national movement 
‘Proud to be Made in Indonesia’ on 16 July 2020,” said 
Minister Agus.

According to the Minister of Trade Agus, the purpose of 
this activity is to encourage the purchase of domestically 
made products while at the same time propulsion 
MSMEs to keep producing and developing. It is also 
to increase great public interest in domestic products.

“Indonesian products have good quality and are highly 
competitive. The government will continue to encourage 
MSME players to sell offline and online. Online sales are an 
innovation that needs to be adapted by MSME players to 
survive amid the Covid-19 pandemic,” said Minister Agus.

Minister of Trade Agus also said that collaboration between 
the government and the community is needed to increase 
awareness of Indonesian consumers in supporting MSMEs. 

“The use and pride of domestic products by Indonesian 
consumers will certainly strengthen the nation’s economy,” 
he said.

10.75 billion, with a surplus for Indonesia of USD 3.70 
billion. Meanwhile, in 2019, the total trade between the 
two countries reached USD 27.11 billion with a surplus for 
Indonesia of USD 8.58 billion.

Exploring Virtual Trade Agreements 

Taking advantage of this momentum, ITPC LA continues to 
strive to encourage furniture exports by conducting virtual 
business matching, especially for furniture products on 
Friday (17/7). 

The business matching succeeded in bringing together nine 
export-oriented small and medium enterprises (SMEs) in 
the furniture sector assisted by the Ministry of Trade with 
three buyers from the United States (US), namely American 
Furniture Manufacture Inc. (AFM), Bali Aga, and Kasih Coop.

“We must take full advantage of the momentum of the surge 
in Indonesian furniture exports to the US, especially in the 
midst of the Covid-19 pandemic. This is a great opportunity 
for Indonesian SMEs in the Indonesian furniture sector to 
enter the US market,” he explained.

According to Bayu, this business matching is also a follow-
up to business coaching which was held on July 9, 2020, 
this business matching was held in cooperation with the 
Ministry of Trade through the IITPC LA and the Indonesian 
Export Training and Education Center.

Through this business matching, SME players under the 
auspices of the Ministry of Trade and buyers can exchange 
information to increase the promotion of their products in the 
US market.

“At the discussion session, US importers expressed their 
interest in several products displayed by Indonesian SME 
players. Furthermore, ITPC Los Angeles will continue to assist 
SMEs, one of which is by facilitating further communication 
between Indonesian SMEs with importers so that new export 
transactions can be realized,” he said.
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K emana kerja setelah lulus kuliah? Sebagian besar 
mahasiswa ekonomi biasanya mencari pekerjaan sebagai 

admin, akuntan, marketing, atau sales. 

Padahal, saat ini terdapat satu profesi yang karirnya cukup 
cemerlang, gajinya bisa puluhan juta bahkan hingga unlimited. 
Profesi tersebut ialah Wakil Pialang Berjangka (WPB).

Menjadi WPB tidak bisa abal-abal, melainkan harus 
berpengalaman dan punya izin resmi. Izin diperoleh setelah 
lulus ujian profesi Wakil Pialang yang diadakan oleh Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 
Untuk menjadi WPB salah satu syaratnya minimal lulusan D3.

Profesi wakil pialang berjangka, merupakan prospek pekerjaan 
yang menjanjikan. Disamping omset yang besar, jenjang 
karier juga terbuka lapang. Seperti Susan Taulabi, Vice 
Business Manager di PT Rifan Financindo Berjangka yang 
sudah berpengalaman 15 tahun sebagai WPB.

Bagaimana perjuangannya menjadi WPB yang berhasil? 
Berikut penuturannya kepada Tim Buletin Bappebti.

Sebagai 
WPB Kita 
Harus Genjot 
Multilateral

Buletin Bappebti: Sejak kapan aktif di dunia 
perdagangan berjangka?

Susan: Saya mulai terjun ke panggung transaksi 
berjangka sejak awal 2005. Tapi rasanya seperti 
baru kemarin.

Buletin Bappebti: Apa yang membuat Anda enjoy 
dengan bisnis perdagangan berjangka ini?

Susan: Saya melihat perdagangan berjangka ini sangat 
dinamis perkembangannya. Sejak 2005 sampai 
sekarang perdagangan berjangka mengalami 
kemajuan yang luar biasa. Pemerintah pun dalam hal 
ini Bappebti selalu memberikan banyak dukungan 
dan arahan yang baru.

Buletin Bappebti: Lalu kenapa Anda memilih 
menjadi WPB?

Susan: Saya ini lahir di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 
Sejak kecil saya familiar dengan komoditi seperti 
kopi. Ayah saya pun perajin perhiasan emas dan 
perak. Jadi komoditi perdagangan itu bukanlah hal 
yang terlalu asing buat saya. Itu justru menarik minat 
saya menjadi wakil pialang berjangka.

Buletin Bappebti: Pada periode awal 2005 itu 
bisnis perdagangan berjangka terbilang masih 
baru. Bagaimana strategi meyakinkan masyarakat 
agar mau berinvestasi di bursa berjangka? 

Susan: Waktu 2005 memang lebih sulit untuk 
meyakinkan masyarakat untuk berinvestasi di sektor 
perdagangan berjangka. Masyarakat belum kenal 
dengan yang namanya Bursa Berjangka Jakarta 
(Jakarta Futures Exchange/JFX). Orang lebih paham 
tentang perdagangan di bursa saham. 

Kita harus gigih berjuang memberikan banyak literasi 
dan edukasi untuk meyakinkan masyarakat tentang 
perdagangan berjangka. Tapi sejujurnya saat itu 
penolakan masyarakat memang lebih kuat.

Beda dengan kondisi sekarang yang lebih maju, 
akses mudah didapat melalui website perusahaan 
sehingga masyarakat lebih familiar terhadap 
perdagangan berjangka sehingga lebih mudah 
diyakinkan.

Buletin Bappebti: Bagaimana dulu orang bisa 
menjadi WPB?

Susan: Untuk menjadi wakil pialang berjangka maka 
seseorang harus memiliki wawasan tentang 
bisnis ini dulu. Minimal harus kenal dulu apa itu 
bursa berjangka, apa tujuannya dan siapa target 
marketnya. Setelah paham semua hal itu, kita bisa 
mengikuti ujian sebagai WPB. Prosedurnya juga 
sama, pendidikan minimal D3. 

Buletin Bappebti: Kapan Anda pertama kali ikut 
ujian WPB?

Susan: Saya justru baru ikut ujian WPB pada 2010 
setelah lima tahun berkecimpung di bisnis pasar 
berjangka. Saya harus melakukan pengenalan lebih 
mendalam tentang bisnis perdagangan berjangka. 

Buletin Bappebti: Apakah menjadi WPB itu 
susah? Apa saja persiapan yang harus dilakukan?

Susan: Saya merasa waktu itu untuk menjadi seorang 
WPB cukup sulit. Dia harus punya pengetahuan 
mendalam tentang industri perdagangan berjangka. 
Setelah itu dikuasai baru bisa ikut ujian di Bappebti 
untuk mendapatkan sertifikasi sebagai WPB.

Di awal-awal perjalanan karir saya sertifikasi seorang 
WPB itu berlaku 4 tahun. Sekarang menjadi 3 tahun 
sekali harus ikut ujian sertifikasi lagi. Istilah saya 
refreshing lagi. Saya sendiri baru saja ikut ujian 
sertifikasi ulang.

Buletin Bappebti: Menurut Anda perlukah ujian 
ulang untuk WPB dilakukan? Apa plus minusnya?

Susan: Saya menekankan kemampuan seorang 
WPB itu harus lebih di-refresh lagi. Sebab bisnis 
perdagangan berjangka ini terus berkembang 
semakin maju, dan banyak perubahan yang terjadi. 
Maka sangat penting ujian ulang itu diadakan. Kalau 
tidak bagaimana kita bisa mengetahui berbagai 
perkembangan atau perubahan terbaru itu.

Susan Taulabi  
Vice Business Manager 
di PT Rifan Financindo
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USD. Namun di masa pandemik sekarang tentu 
saja orang banyak memilih Gold karena USD 
nilainya masih bisa volatile. Emas juga sangat stabil 
bahkan tahun ini kenaikannya mencapai 30 persen. 
Sedangkan Loco Gold London selama sebulan Juli 
kemarin naik mencapai 224 poin. Selama karir saya 
sejak 2005 menjadi WPB baru kali ini menyaksikan 
kenaikan yang sefantastis itu. 

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan multilateral 
apa saja produk yang paling diminati investor?

Susan: Di multilateral orang masih berpikir tentang 
kopi. Menurut saya kopi tidak ada matinya. Di 
masa Covid-19, cafe-cafe kelas atas masih berjaya 
karena orang masih bisa membawa pulang kopi ke 
rumah. Kopi sudah menjadi sebuah kebutuhan dan 
gaya hidup. Meskipun harga kopi saat ini sedang 
turun, namun saya yakin dengan promosi yang kuat 
transaksi kopi akan bertahan.

Buletin Bappebti: Bagaimana dengan komoditi 
lain di multilateral seperti CPO, kakao?

Susan: Kalau untuk CPO kita masih menjadi salah 
satu negara penghasil minyak sawit terbesar di 
dunia setelah Malaysia. 

Sebetulnya masih banyak komoditi yang lain di 
multilateral yang bisa kita kembangkan. Masih 
banyak PR kita untuk mengembangkan pasar 
multilateral. Kalau kita mampu mempromosikannya 
dengan baik saya kira akan makin banyak orang 
mau  bertransaksi. 

Buletin Bappebti: Mana yang lebih 
menguntungkan transaksi bilateral atau 
multilateral?

Susan: Transaksi bilareral itu ‘high risk high gain’. 
Gain-nya pun lebih cepat dan lebih banyak, namun 
risikonya pun lebih tinggi. Si nasabah ini tergolong 
risk taker-nya seperti apa? Kewajiban WPB lah 
untuk menjelaskan secara transparan. 

Namun sejauh ini, nasabah lebih prefer ke bilateral. 
Sebab nasabah belum tentu sudah well informed 
tentang transaksi multilateral. Contoh, para investor 
milenial lebih mudah mendapatkan penawaran 
bilateral.

Jadi di transaksi multilateral komoditi kita Bappebti 
harus lebih banyak lagi melakukan promosi, 
pelatihan dan experiencing.  

Buletin Bappebti: Pemerintah terus menggenjot 
transaksi multilateral karena akan memberikan efek 
snowball sampai ke tingkat produsen/petani. Ini 
tantangan besar buat WPB. Bagaimana pendapat 
Anda?

Susan: Saya berharap sebagai WPB kita sadar 
dulu deh kenapa kita harus genjot multilateral. 
Indonesia ini sangat kaya dengan komoditi yang 
ditransaksikan di bursa berjangka seperti kakao 
dan kopi. Seharusnya sebagai produsen utama 
komoditas itu Indonesia bisa menjadi acuan harga 
di pasar komoditas dunia.

Bahkan transaksi multilateral ini bisa menjadi sarana 
lindung nilai (hedging) bagi komoditas petani, 
sehingga harganya tetap stabil di tengah fluktuasi 
harga. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja ada 
efek snowball yang dirasakan produsen dan para 
petani kita. 

Jadi peluang transaksi multilateral ini ke depan 
sangat luar biasa. Saya sendiri meyakini kalau orang 
sudah paham tentang multilateral maka semua 
orang akan berpikir ke sana.

Buletin Bappebti: Bagaimana mekanisme kerja 
WPB di lingkungan kerja Anda?

Susan: Pertama tentu harus mengetahui latar belakang 
nasabah atau istilahnya know your costumer 
(KYC) siapa sesungguhnya nasabah kita apakah 
pernah bertransaksi di bursa berjangka, bagaimana 
kemampuan finansialnya. 

Selanjutnya WPB akan menjelaskan dokumen 
profil perusahaan tempat kita bekerja. Kita juga 
menjelaskan kepada calon nasabah adanya risiko. 
Kemudian pernyataan amanat seperti apa serta 
menjelaskan kontrak berjangka apa saja yang akan 
ditransaksikan. 

Lalu menyampaikan adanya dokumen untuk 
membuka rekening serta transaksi ke rekening 
terpisah. Itulah tahapan yang harus dilakukan 
seorang WPB kepada calon nasabahnya.

Buletin Bappebti: Etika apa yang harus dijaga dari 
seorang WPB?

Susan: Seorang WPB itu berwenang langsung 
berhubungan dengan nasabah dalam pelaksanaan 
transaksi. Pelaksanaan kewenangan WPB terhadap 
calon nasabah hanya dapat dilakukan oleh WPB 
yang sama jadi jangan sampai WPB-nya berganti-
ganti.

WPB harus memberikan kesempatan kepada 
nasabah untuk melakukan simulasi terlebih dulu. 
Itu etikanya dan harus dllakukan setiap WPB. 
Berikutnya seorang WPB harus menerima setiap 
pengaduan atau komplain nasabah, tidak boleh 
menarik diri. 

Buletin Bappebti: Sebetulnya mudah atau 
sulit mengajak orang agar mau berinvestasi di 
perdagangan berjangka?

Susan: Harusnya sih mudah karena yang saya rasa 
memang mudah. Target market kami adalah orang-
orang yang tidak masalah dengan keuangan. 
Mereka yang memang punya uang untuk investasi di 
luar pengeluaran rutin. Mereka adalah orang-orang 
yang sangat sibuk. 

Tentu tidak mudah menemui mereka apalagi di 
tengah isu banyaknya investasi bodong. Untuk 
meyakinkan mereka kami menggunakan market 

approach. Yang penting mereka mau ketemu kita 
baru kita jelaskan bisnis ini dengan detil. 

Jadi mereka yang menolak, karena belum mendapat 
informasi yang clear tentang perdagangan 
berjangka.

Sekarang ini di masa pandemi covid-19 ini justru 
menjadi berkah bagi perusahaan kami. Investor 
baru sangat bertumbuh dibanding sebelumnya. 
Makin banyak orang yang bertransaksi di bursa 
perdagangan berjangka. 

Banyak investor baru justru di saat pemerintah 
menggalakkan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB). Kami juga terbantu dengan promosi dari 
luar dan dalam negeri tentang bagaimana kiat 
menghasilkan uang di masa pandemi Covid-19.

Selain itu kita juga melihat banyak usaha konvensional 
yang tidak bertumbuh bahkan colaps. Nah, kami 
mungkin dulu pernah menawarkan investasi 
perdagangan berjangka. Setelah masa Covid-19 
yang mengharuskan orang lebih banyak di rumah, 
barulah mereka berpikir kembali untuk berinvestasi 
di perdagangan berjangka dan menghubungi kami 
lagi.

Buletin Bappebti: Apa pengembangan diri yang 
harus dilakukan seorang WPB?

Susan: Jangan buang-buang waktu, harus mengikuti 
segala perkembangan industri perdagangan 
berjangka, perkembangan harga komoditi dan 
banyak membaca semua analisa dan berita tentang 
bursa berjangka di luar maupun dalam negeri. 
Serta banyak menjalin komunikasi dan membangun 
jejaring.

Buletin Bappebti: Dari transaksi multilateral dan 
bilateral, mana yang lebih diminati masyarakat?

Susan: Untuk saat ini masyarakat lebih prefer untuk 
berinvestasi di sektor perdagangan bilateral seperti 
Loco London untuk Gold, juga Forex para investor 
lebih familiar. Kemudian selain multilateral kami juga 
mengenalkan transaksi yang multibilateral.

Buletin Bappebti: Produk apa yang paling diminati 
investor bilateral?

Susan: Sekarang sudah lebih banyak. Untuk bilateral 
ada Gold sebagai alternative safe haven selain 
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M enjelang akhir bulan Juli 2020 emas mengalami 
rebound dan harganya kian mendekati zona 

USD2.000/troy ons. Hal ini disebabkan oleh tingginya 
penyebaran pandemi Covid-19 yang tidak menunjukan 
adanya perlambatan penyebaran. Sementara itu sejumlah 
negara di Asia kembali menerapkan pembatasan sosial 
untuk membatasi penyebaran Covid-19 lagi.

Di Amerika Serikat, Senat Partai Republik telah 
mengajukan paket stimulus senilai USD1 triliun untuk 
mendukung perekonomian mereka akibat kelumpuhan 
menyusul penyebaran Covid-19 yang signifikan, 
dengan fokus selanjutnya kini berada pembicaraan 
lanjutan dengan Senat Partai Demokrat. Dengan kedua 
sentimen yang bernada negatif tersebut, membuat 
emas yang dianggap sebagai aset dengan risiko yang 
minim sehingga meningkatkan minat beli para investor.

Harga emas pada 28 Juli 2020 berada di level tertinggi 
sepanjang masa, resistansi harga terdekatnya kini 
berada di area USD2.000 dengan support terdekatnya 
berada di area USD1.945 hingga ke areal USD1.930. 
Resistance terjauhnya berada pada area USD2.050 
dengan support terjauhnya berada di area USD1.900.

Rabu, 29 Juli 2020 harga emas bergerak di atas zona 
USD1.950 dengan sentimen utama penopangnya 
masih berasal dari AS dan tingginya pertambahan 
kasus harian Covid-19. Support sementara masih 
disumbangkan oleh ekspektasi pasar terkait tambahan 
stimulus dimana Senat Partai Republik telah sepakat 
atas paket stimulus lanjutan untuk meredam dampak 
ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Sementara itu, 
hubungan antara AS-Cina juga masih menjadi perhatian 
karena dampak dari penutupan konsulat Cina atas 
permintaan dari pemerintah AS sendiri.

S ektor perkebunan Indonesia masih berperan 
penting bagi perekonomian nasional. Salah satu 

komoditi andalan perkebunan yang dipasarkan di 
perdagangan internasional adalah kakao (Theobroma 
cacao L.). 

Pohon budidaya perkebunan yang berasal dari Amerika 
Selatan ini sekarang ditanam di berbagai kawasan 
tropika. Dari fermentasi biji tumbuhan itu dihasilkan 
produk olahan yang dikenal sebagai cokelat. 

Kakao turut berperan dalam mendorong pengembangan 
wilayah dan pengembangan agroindustri. Salah satu 
komoditas perkebunan ini ternyata sangat cocok 
dengan iklim dan jenis tanah Indonesia, sehingga negeri 
Nusantara dapat menghasilkan dan memproduksi 
kakao. Beberapa provinsi penghasil kakao terbesar di 
Tanah Air adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
dan Sulawesi Selatan

Perkembangan produksi kakao Indonesia mengalami 
tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, 
produksi kakao Indonesia mencapai 767.280 ton. 
Produksi kakao Indonesia selama kurun waktu 2016-
2020 sempat turun pada 2017 menjadi 590.684 ton. 
Jumlah produksi kakao terbesar terjadi pada tahun 
2019 yaitu sebesar 783.978 ton.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia 
(Askindo), Arie Nauvel, ekspor biji kakao di awal 2020 
naik 30 persen. Ekspor kakao olahan juga naik 32 
persen. Sementara impor biji kakao 5 persen, dan impor 
produk turun 23 persen sepanjang Januari-Maret 2020. 

Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), 
hingga Februari 2020 nilai ekspor kakao Indonesia 
sebesar 136,6 juta dolar AS atau naik 37,9 juta dolar 
AS dibanding periode sama tahun lalu sejumlah 98,7 
juta dolar AS.

Namun di masa pandemi Covid-19, kinerja industri 
kakao turun sebanyak 10 persen seiring dengan adanya 
penerapan aturan lockdown dan PSBB sehingga 
menggerus permintaan kakao ekspor dan dalam negeri. 

Saat ini per tanggal 21 Agustus 2020 harga kakao di bursa 
komoditas ICE Futures New York mencapai 2.411,50 
dolar AS per MT. 

Angka ini masih jauh berbeda ketika pada Juli 2020 
Kementerian Perdagangan mengumumkan harga referensi 
produk biji kakao turun 0,98 persen menjadi 2.369,22 
dolar AS per MT dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 
2.392,59 dolar AS per MT.

Keputusan ini tercantum pada Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan 
Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. 

Tentunya hal ini berdampak pada penurunan HPE biji kakao 
pada Juli 2020 menjadi 2.085 dolar AS per MT, turun 1,1 
persen atau 23 dolar AS dari periode sebelumnya yaitu 
sebesar 2.108 dolar AS per MT.

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.

Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) 
Pieter Jasman menjelaskan hingga saat ini belum ada 
perubahan dalam industri kakao dalam negeri khususnya 
untuk ekspor. Menurutnya ekspor kakao masih saja seret. 

“Permintaan masih ada, tapi kami belum berani untuk 
ekspor karena harga pasaran produk olahan kakao 
juga saat ini masih anjlok, jadi lebih baik kami simpan 
menunggu situasi dan harga stabil,” jelasnya. 

Selain itu, pertambahan kasus harian yang tinggi di 
seluruh dunia juga masih menjadi penopang utama 
harga emas, karena mempengaruhi kecepatan perbaikan 
ekonomi global. Sebagai catatan, pertambahan kasus 
per harinya telah melebihi 200.000 kasus per hari.

Harga emas pada Kamis, 30 Juli 2020 kembali bergerak 
naik dan uji zona USD1.980 lagi setelah rapat bank 
sentral Amerika, The Fed, malam sebelumnya. Pada 
rapat tersebut disepakati tidak ada perubahan kebijakan 
dan AS tetap bertahan pada tingkat suku bunga rendah.

Sejumlah pelaku pasar terlihat berekspektasi atas 
pentingnya stimulus untuk perbaikan ekonomi secara 
global. Namun demikian ekspektasi tersebut masih 
dibayang-bayangi oleh tingginya penularan kasus 
Covid-19 yang kembali mencetak rekor terbanyaknya 
pada 29 Juli kemarin, yakni sebanyak lebih dari 290.000 
kasus positif dalam waktu 24 jam saja. Pertambahan 
kasus yang signifikan ini masih menjadi masalah utama 
bagi sejumlah negara untuk mulai memasuki masa 
perbaikan ekonomi.

Akhir Juli 2020 ini harga emas yang kembali menguat 
sejak sesi perdagangan kemarin kembali menguji zona 
resistansi terdekat yang berada di areal USD1.970 
hingga ke areal USD1.980. Resistansi terjauhnya kini 
berada di area psikologis USD2.000. Sementara untuk 
support terdekatnya berada di areal USD1.950 hingga 
ke areal USD1.930 dengan zona support selanjutnya 
berada di areal USD1.900. Melihat kecenderungannya, 
sangat besar kemungkinan harga emas akan menembus 
batas USD2.000 per troy ons, sehingga ini akan menarik 
para pelaku pasar untuk memborong emas.

Nikolas Prasetia Anal is  Komodit i  ICDX

Emas Rebound 
Tembus Batas 
Psikologis

Kinerja Kakao 
Turun 10 Persen 
Akibat Pandemi 
Covid-19
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Peraturan 
Terbaru Izin 
WPB

B appebti melakukan perubahan dan penyempurnaan atas 
Peraturan Bappebti nomor 2 tahun 2018 tentang Izin Wakil 

Pialang Berjangka (WPB). Perubahan dikeluarkan tanggal 17 Januari 
2020 melalui Peraturan Bappebti Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bappebti nimor 2 Tahun 2018 tentang Izin 
Wakil Pialang Berjangka (WPB).

Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi 
pelaksanaan Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang 
Berjangka (P4WPB) yang dilaksanakan oleh Bappebti dan Komite 
Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka.  
Beberapa pasal dan ayat yang mengalami perubahan antara lain:

•  Tambahan pada pasal 1: Tahun Kewajiban P4WPB adalah tahun 
yang menjadi kewajiban bagi Wakil Pialang Berjangka untuk 
mengikuti P4WPB.

•  Tambahan pada pasal 8: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi orang perseorangan yang 
menduduki jabatan sebagai Direktur Kepatuhan.

•  Pasal 9 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
yaitu:

(2) P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti  
oleh Wakil Pialang Berjangka setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak 
tahun penerbitan izin sebagai - 5 - Wakil Pialang Berjangka 
yang pertama atas nama yang bersangkutan, atau sejak Tahun 
Kewajiban P4WPB terakhir.

(4) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah pindah bekerja pada 
Pialang Berjangka lain, kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) tetap berlaku.

•  Ketentuan Pasal 9 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil  
Pialang Berjangka wajib mengikuti P4WPB.

(2) P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti  
oleh Wakil Pialang Berjangka setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung  
sejak tahun penerbitan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 
yang pertama atas nama yang bersangkutan, atau sejak Tahun 
Kewajiban P4WPB terakhir. 

Informasi lebih lengkap peraturan tentang izin Wakil Pialang 
Berjangka ini dapat diakses melalui: 
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_01_01_e37z55rx_id.pdf

(4) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah pindah bekerja pada Pialang 
Berjangka lain, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) tetap berlaku.

•  Ketentuan ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) dan ayat (8) Pasal 11 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) Pemegang izin sebagai Wakil Pialang Berjangka telah memenuhi  
kewajiban P4WPB apabila: 

a. telah mengikuti P4WPB dalam bentuk tatap muka dengan total 
durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 
(dua ratus) angka kredit dalam 1 (satu) periode pelaksanaan 
P4WPB pada Tahun Kewajiban P4WPB; atau 

b. telah mengikuti P4WPB dalam bentuk selain tatap muka yang 
setara dengan pelaksanaan P4WPB dalam bentuk tatap muka 
dengan total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara 
dengan 200 (dua ratus) angka kredit dalam 1 (satu) periode 
pelaksanaan P4WPB pada Tahun Kewajiban P4WPB. 

(7) Dalam hal terdapat Wakil Pialang Berjangka yang mengikuti P4WPB 
sebelum Tahun Kewajiban P4WPB maka:

a. kewajiban untuk menyampaikan laporan keikutsertaan P4WPB 
sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13; dan 

b. kewajiban untuk mengikuti kembali P4WPB tetap dihitung sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
dan ayat (3). 

(8) Periode pelaksanaan P4WPB setiap tahun mulai dari tanggal 1  
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Demikian beberapa perubahan yang dilakukan dalam peraturan Bappebti 
yang baru. Dengan perubahan dan penyempurnaan ini diharapkan Wakil 
Pialang Berjangka dapat bekerja dengan lebih profesional sehingga memberi 
dampak positif terhadap majunya perdagangan berjangka di Indonesia.
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