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Dari Redaksi

Pada edisi ke-10 tahun 2021 ini Buletin Bappebti hadir dengan Berita Utama
tentang apa yang boleh atau dianjurkan, dan apa yang tak boleh atau harus
dihindari dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK). Hal ini menjadi
perhatian dari Bappebti mengingat masyarakat kerapkali menjadi korban
dari pelaku ilegal dalam PBK. Untuk itu Bappebti tidak bosan untuk terus
mengingatkan masyarakat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan masyarakat
dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka.
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WAWANCARA

PROFIL KOMODITI

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, memasuki bulan ke-10 tahun
2021 suasana kehidupan terasa lebih lega karena kekhawatiran terhadap
Covid-19 sudah mulai mereda. Ditambah dengan keyakinan masyarakat yang
lebih bersikap positif karena rata-rata sudah melakukan vaksinasi. Sementara
para petani juga gembira karena harga beberapa komoditi pertanian mengalami
peningkatan, seperti yang dialami petani sawit dimana CPO mengalami kenaikan
di pasar dunia sehingga pendapatan mereka jadi lebih baik. Demikian juga
komoditi lainnya yang ditransaksikan di bursa berjangka.
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Dalam rubrik Wawancara Khusus kami ajak pembaca untuk menyimak
perbincangan dengan Melanie Armelia Desky, Komisaris PT Trijaya Prata
Futures, tentang transaksi multilateral dan bagaimana pihaknya sebagai pialang
berjangka mengajak calon investor untuk melakukan transaksi multilateral. Kami
juga menginformasikan kabar gembira dari Sistem Resi Gudang (SRG) yang
mengalami pertumbuhan sangat baik sampai kuartal ketiga tahun 2021 ini (rubrik
Resi Gudang). Sementara pada rubrik Pasar Lelang kami informasikan pasar
lelang komoditi yang baru pertama kali dilakukan oleh Provinsi Banten yang bisa
mem-booster penjualan komoditi pertanian dari wilayah tersebut.

PASAR LELANG
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RESI GUDANG
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Tak lupa kami hadirkan kegiatan Bappebti dan Kemendag dalam rubrik Agenda
Foto dan juga perkembangan perniagaan komoditi dalam Aktualita. Pada rubrik
Regulasi kami sampaikan tentang pentingnya kehadiran market maker dalam
perdagangan berjangka.
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Pembaca yang budiman, semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi
manfaat bagi Anda. Kepada Anda 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
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Do’s and
Don’t Pada
Perdagangan
Berjangka

Pembahasan mengenai perdagangan berjangka
komoditi (PBK) selalu menarik banyak
kalangan, karena bidang ini terus mengalami
perkembangan. Selain itu juga kerapkali diwarnai
munculnya kasus, terutama yang dianggap
merugikan nasabah, yang biasanya dilakukan
oleh pialang-pialang tak berizin atau biasa orang
menyebutnya pialang bodong. Untuk itu Bappebti
terus melakukan edukasi dan literasi kepada
masyarakat tentang perdagangan berjangka
agar masyarakat cukup memiliki pengetahuan
dalam melakukan transaksi PBK. Melalui upaya
ini diharapkan masyarakat menjadi lebih cerdas,
dan di sisi lain industri perdagangan berjangka
bisa tumbuh makin sehat memberi kontribusi ke
berbagai pihak yang terlibat.

S

atu momen menarik dihadirkan oleh Bappebti
menjelang akhir tahun 2021 lalu, ketika Bappebti
mengadakan literasi tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) Selasa, 26 Oktober 2021. Topik yang
dibahas mengenai “Do’s and Don’t: Investasi pada
Perdagangan Berjangka Komoditi bagi Milenial” yang
membahas apa yang boleh dan tak boleh, atau apa
yang seharusnya dan apa yang harus dihindari dalam
perdagangan berjangka.
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
saat membuka literasi yang berlangsung secara online
menjelaskan bahwa setiap orang terlahir dengan
pembawaannya
masing-masing.
“Tiap
individu
karakternya berbeda-beda. Ada orang yang berani
mengambil risiko, ada yang takut, dan ada juga yang
sifatnya sedang-sedang saja. Artinya tidak berani, tapi
tidak takut juga. Karakter itu kembali pada diri masingmasing,” ujar Kepala Bappebti.
Begitu juga sikap yang tampak dalam transaksi
perdagangan berjangka. Ada yang cepat mengambil
langkah dan keputusan, ada yang hati-hati penuh
perhitungan. Namun Kepala Bappebti menjelaskan
bahwa pada investasi perdagangan berjangka
komoditi (PBK) yang sifatnya high return ini, yang bisa
menghasilkan tinggi, pasti risikonya juga tinggi (high
risk). “Tidak ada investasi yang bisa menghasilkan
untung besar tetapi risikonya kecil. Nah, perdagangan
berjangka komoditi (PBK) termasuk kategori yang
sifatnya high return high risk,” kata Kepala Bappebti.
Dalam deskripsi tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi yang diterbitkan oleh Bappebti dijelaskan
bahwa di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan
dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi
keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) dikenal sebagai bentuk investasi yang
memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan
keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat
(High Risk High Return). Dalam praktik perdagangan
berjangka, seorang nasabah tidak perlu menyetor uang
sebesar nilai kontrak yang diperjual-belikan, tetapi
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Indrasari Wisnu Wardhana
Kepala Bappebti
hanya dalam sejumlah persentase kecil berkisar antara
3-5 % dari nilai kontrak. Sejumlah uang ini disebut
dengan margin. Setiap saat nasabah dapat melepas
atau menjual kontraknya sebelum kontrak jatuh tempo.
Namun sebagai nasabah mereka harus diingatkan
bahwa transaksi jual beli yang digeluti adalah suatu
bisnis yang tidak hanya menilai margin yang disetorkan,
tetapi sesungguhnya sebesar nilai kontrak tersebut.
Dengan demikian, bilamana terjadi perubahan harga
pada komoditi yang menjadi subyek suatu kontrak di
pasar naik beberapa persen, bisa jadi nasabah akan
memperoleh keuntungan atau kerugian yang amat besar
sehingga margin yang disetorkan bisa berlipat atau
lenyap dalam waktu singkat.
Dalam era teknologi informasi yang serba cepat seperti
sekarang ini, para investor PBK bisa dengan cepat
mengambil langkah-langkah dalam bertransaksi. Internet
yang sudah merambah kemana-mana memudahkan
orang untuk mendapatkan akses informasi, termasuk
dalam perdagangan berjangka. Bahkan transaksi bisa
dilakukan sambil berjalan. Begitulah kemudahan yang
bisa diperoleh semua orang. Terutama kaum milenial
yang sejak di bangku sekolah sudah sangat mengenal
teknologi internet. Namun kemudahan yang ada
tersebut harus juga dibarengi dengan kehati-hatian,
karena kecepatan informasi saat ini juga berdampak
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pada meningkatnya risiko. Untuk itu Kepala Bappebti
Indrasari Wisnu Wardhana selalu mengingatkan agar
calon nasabah dan nasabah PBK tetap waspada.
Kepala Bappebti mengingatkan 7 P dalam perdagangan
berjangka komoditi (lihat box).
Selanjutnya Kepala Bappebti mengungkapkan beberapa
tips guna menghindari risiko tertipu dalam PBK:
- Jangan pernah serahkan user name dan password
akun kita kepada pihak lain, sebab risiko kita yang
menanggungnya
- Jangan percaya dengan penawaran fixed income
atau bagi hasil yang tinggi
- Kalau ada yang melakukan penggalangan dana,
misalnya mengumpulkan uang dari orang-orang
untuk transaksi perdagangan berjangka dengan
janji bagi hasil yang besar, jangan percaya. Jika ada
modus yang dilakukan oleh badan usaha, perorangan
ataupun koperasi, “Kumpulkan uangnya, biar kami
yang jalankan uangnya, nah itu jangan pernah
dipercaya!”

- Banyak kaum milenial yang tertarik dengan kripto,
lalu mereka pakai semua uangnya untuk investasi
kripto. Hati-hati. “Don’t put the eggs in one basket”.
Juga jangan berinvestasi pakai uang dari utang atau
pinjaman dari pihak lain. Lakukan investasi dari uang
“dingin”, dan bukan uang untuk kebutuhan seharihari.
- Jika ada yang mengajak seminar tentang investasi
PBK, cek terlebih dahulu ke Bappebti apakah pelaku
seminar sudah memperoleh izin dari Bappebti. Karena
prinsipnya kegiatan PBK harus ada izin dari Bappebti.
“Peringatan ini penting dan langkah-langkah yang
ditetapkan sangat perlu dilakukan. Daripada Anda
sudah meluangkan waktu datang mengikuti seminar,
tapi pada akhirnya terjerumus jadi korban penipuan,”
ujar Kepala Bappebti mewanti-wanti.
Kepala Bappebti menambahkan bahwa PBK tentu saja
bukan bisnis tipu-tipu. Perdagangan Berjangka Komoditi
yang sudah berlangsung sampai sekarang adalah bisnis
riil dan diatur oleh pemerintah. “Akan tetapi banyak
masyarakat yang merasa tertipu karena kurang berhatihati dan minimnya pengetahuan serta hasrat ingin
memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
Karena itu berhati-hatilah dalam berinvestasi. Selamat
berinvestasi dengan cara yang benar!,” tambah Kepala
Bappebti.

Usai pengarahan dari Kepala Bappebti, Plt Kepala
Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti,
M Syist, menjelaskan tentang perdagangan berjangka
komoditi (PBK) mulai dari pengertiannya, aspek hukum
yang memayunginya, dan juga tentang penerimaan
nasabah yang sekarang bisa dilakukan secara tatap
muka secara langsung ataupun secara tidak langsung
(konvensional), atau bisa juga registrasi online, dimana
proses penerimaan nasabah dilakukan tanpa sama
sekali didahului adanya pertemuan baik secara langsung
atau tidak langsung antara Wakil Pialang Berjangka dan
calon nasabah.
Dikatakan jika calon nasabah memilih cara konvensional,
maka hal itu dilakukan dengan dokumen tertulis (buku),
mencantumkan tanda tangan basah dalam buku
perjanjian, melampirkan fotokopi dokumen pendukung,
dan wakil pialang berjangka (WPB) harus menjelaskan
setiap dokumennya. Sementara jika calon nasabah
mendaftarkan diri secara online, maka tandatangan
basah diganti dengan tick-mark di setiap halaman,
dokumen pendukung cukup di-upload, dan nasabah
wajib membaca sendiri setiap isi dokumen untuk
dipahami.
Berikut hal yang harus dihindari/tidak boleh dilakukan
jika calon nasabah melakukan pendaftaran secara
online:
1. Calon nasabah tidak boleh menyerahkan kuasa
kepada Pialang Berjangka untuk melakukan pengisian
data
2. Wakil Pialang Berjangka (WPB) termasuk pegawai
Pialang Berjangka tidak boleh memberikan penawaran
kepada nasabah untuk melakukan pengisian data
3. Calon nasabah tidak boleh menggunakan email milik
pialang berjangka atau pegawai yang bekerja di
pialang berjangka
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Agar terhindar dari penyalahgunaan atau penyimpangan,
Pialang Berjangka wajib menjalankan prinsip KYC
(Know Your Customer) dan uji kepatutan atau CDD
(Customer Due Diligence) dengan mencermati:
- Latar belakang pekerjaan, jika seseorang adalah
pegawai Bappebti, bursa berjangka, atau lembaga
kliring berjangka, dilarang untuk jadi nasabah
- Track Record nasabah, jika ia termasuk DPO (Daftar
Pencarian Orang) atau pernah mengalami kepailitan,
jangan dijadikan nasabah
- Seorang calon nasabah harus cakap hukum, yakni
minimal berusia 21 tahun
- Dari segi keuangan, calon nasabah harus memiliki
dana cadangan yang menganggur, kemampuan
keuangannya sangat baik dan mampu
- Memiliki pengetahuan yang baik tentang perdagangan
berjangka
Sebuah catatan penting dari Bappebti bahwa jika syarat
tersebut tidak terpenuhi, sebaiknya janganlah menjadi
nasabah PBK, sebab jika dilaksanakan maka risikonya
akan tinggi sekali bagi calon nasabah tersebut.
Pada sesi berikutnya Pemeriksa PBK Ahli Utama,
Sahudi, yang mewakili Tirta Karma Senjaya
(Kabiro Pembinaan Pasar Bappebti) mengungkapkan
kelebihan-kelebihan dalam transaksi transaksi dan
manfaat perdagangan berjangka. Salah satu kelebihan
bertransaksi dalam PBK dibandingkan dengan Bursa
Saham, yaitu setiap pihak dapat mengawali transaksi
dengan mengambil posisi jual. Sedangkan di Bursa
Saham harus diawali dengan posisi membeli. Selain itu
investasi dana (margin) dalam PBK bersifat leverage,
artinya cukup dengan dana 5-10% dari nilai volume
kontrak, investor sudah dapat membeli suatu kotrak
komoditi.
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PBK bermanfaat sebagai sarana pengalihan risiko
melalui kegiatan lindung nilai (hedging) bagi produsen,
pedagang, importir maupun eksportir. PBK juga sebagai
tempat pembentukan harga (price discovery) yang
transparan dan efisien, serta acuan/referensi harga
yang terpercaya.
Sahudi menjelaskan dalam PBK terdapat 2 bursa
berjangka, yakni JFX dan ICDX, 2 lembaga kliring yaitu
KBI (Kliring Berjangka Indonesia) dan ICH (Indonesia
Clearing House), 9 bank penyimpan marjin, 68 pialang
berjangka (62 aktif, 1 non operasional dan 5 dibekukan),
1.521 WPB (1.470 WPB aktif dan 51 WPB dibekukan),
111 pedagang berjangka (946 pedagang timah 47 non

SPA), 7 pialang PALN (Penyaluran Amanat nasabah ke
bursa Luar Negeri) dan 170 kantor cabang perdagangan
berjangka (156 aktif dan 14 dibekukan).
Kelengkapan lembaga PBK ini menunjukkan bahwa
bisnis perdagangan berjangka sudah berjalan baik
dan terus berkembang. Jika ada catatan ‘aktif atau
dibekukan’, hal ini juga membuktikan peran Bappebti
sebagai pengawas di bidang PBK yang tetap berfungsi
sebagaimana mestinya.

keuntungan. Jangan juga Anda mengumpulkan dana
dari masyarakat untuk kemudian diputar di bisnis
PBK. Hal ini pernah terjadi, dan merugikan kita semua,
khususnya industri PBK yang sudah kita bangun
dengan susah payah ini,” kata Paulus.

Pada literasi kali ini, dalam sesi tanya jawab dengan
para peserta ada beberapa pertanyaan yang muncul,
di antaranya dikemukakan Nola Alfiona dari Unair,
Surabaya, tentang iklan binari option Binomo yang
terus bermunculan. Nola menanyakan apakah ada
perlindungan jika ada yang jadi korban binari option?
Menjawab pertanyaan ini M Syist menegaskan bahwa
Bappebti seringkali melakukan pemblokiran. “Tak
terhitung sudah berapa kali kami blokir. Tapi dengan
teknologi saat ini dimana tidak ada batas negara, dari
luar negeri dan dalam negeri bisa diakses, maka sangat
mudah membuat domain situs web. “Kami blokir,
muncul lagi, muncul lagi. Jadi sepanjang regulasi
pembuatan domain berjalan seperti sekarang ini,
Bappebti tidak bisa mencegah. Namun kami tidak akan
berhenti. Di sisi lain masyarakat harus waspada dan
hati-hati,” ujar Syist

Paulus menegaskan bahwa dalam dunia perdagangan
berjangka tidak ada yang namanya fixed income. “Omong
kosong yang bilang ada fixed income. Jangan tergiur
janji-janji manis. Janji manis itu bakal menjebak kita
yang ditawarkan oleh pialang tidak bertanggung jawab.
Saya tegaskan bahwa Tuhan itu Maha Penyayang,
tapi market (pasar) tidak bersifat penyayang. Karena
itu BBJ akan terus gencar memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang apa yang boleh dan apa yang
tidak boleh dilakukan, baik dari segi investor maupun
pialang.”

Lalu apa upaya hukumnya? “Ini ranah pidana umum.
Silakah laporkan ke pihak berwajib. Tentunya harus ada
bukti-bukti pendukungnya. Masyarakat boleh usulkan
pemblokiran, atau perlu penegakan hukum lebih lanjut.
Kami tidak akan berhenti memblokir. Ini merupakan
salah satu upaya kami untuk menghambat gerak
situs ilegal itu. Kalau kita blokir terus web atau media
sosialnya, tentu masyarakat nanti akan menilainya
bahwa pialang itu tidak berizin. Dengan masyarakat
yang makin cerdas gerakan mereka makin sempit gerak
mereka”.

Pada bagian akhir penjelasannya, Paulus mengingatkan
para milenial yang melakukan transaksi PBK jangan
tamak atau greedy yang akhirnya menjebak diri sendiri.
“Kita siap untung dan siap mental jika harus mengalami
kerugian dari transaksi yang kita lakukan. Jangan
gegabah dan jangan emosi,” tutupnya.

Tentang kripto, Martua Hasiholan dari Univeristas
Gajah Mada, Yogyakarta, mempertanyakan apa yang
dilakukan oleh Bappebti. Apakah kripto ini akan
dibiarkan saja atau diatur dan dimana di dalamnya
ada hak negara untuk mengambil manfaat? M Syist

Ini Masanya Buat
Kaum Milenial
Direktur Bursa Berjangka Jakarta BBJ (Bursa Berjangka
Jakarta) atau JFX (Jakarta Futures Exchange),
Stephanus Paulus Lumintang, menegaskan
bahwa saat ini merupakan momen yang baik bagi kaum
milenial terjun ke perdagangan berjangka. “Ini masa
Anda, kamu para milenial, untuk berinvestasi. Tapi
ingat, jangan tamak dan latah terhadap keuntungan
yang ditawarkan. Ini bisnis high risk high return.
Siap-siap juga kalau uang Anda hilang. Hati-hati ada
kemungkinan skim jebakan. Untuk itu Anda harus cek
dan ricek ke Bappebti, bursa berjangka atau lembaga
kliring berjangka yang ada,” tegas Paulus Lumintang.
Untuk mencegah terjadinya risiko, Paulus mendorong
para calon investor untuk meminta simulasi kepada
Wakil Pialang Berjangka (WPB) tentang PBK yang
ditawarkan. “Jangan ragu untuk meminta penjelasan
sampai Anda benar-benar paham,” katanya kepada
para peserta literasi dari kalangan milenial.
Hal lain yang dikemukakan untuk menekuni perdagangan
berjangka harus mengunakan dana dingin. “Gunakan
dana dingin yang tidak akan menggangu finansial Anda
jika merugi, walaupun tentu niat kita adalah memperoleh

8

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 232

Sedikit Catatan
Dari Sesi Diskusi
menjelaskan bahwa saat ini Bappebti masih mengatur
aspek perdagangan fisik kripto. Kelembagaan yang ada
wajib memenuhi ketentuan yang ada, dengan standar
internasional ISO, termasuk orang-orangnya juga harus
handal, baik pedagang fisik, lembaga penyimpanan,
bursa dan lembaga kliringnya.
“Saat ini sedang dalam pembentukan bursa Aset Kripto.
Selama bursa tersebut belum berdiri maka fungsifungsi perdagangaan kripto ada pada masing-masing
pedagang aset kripto. Tetapi pengawasan para calon
pedagang aset kripto tetap dilakukan oleh Bappebti,
termasuk pelaporan transaksi, keuangan dan aktivitas
perusahaan,” tambah M Syist.
Sementara peserta lainnya, Deni Akbar Santoso,
memohon penjelasan apakah bisa aset kripto
diwariskan, dan bagaimana langkah-langkahnya? Dalam
hal ini Sahudi menjawab “bahwa kripto di Indonesia
dikategorikan sebagai komoditi. Karena itu posisinya
sama dengan komoditi yang lainnya. Mengingat aset
kripto bisa untuk investasi dan menyimpan kekayaan,
maka aset kripto bisa diwariskan jika si pemilik ingin
mewariskannya”.
Kepada kaum milenial Sahudi mengungkapkan ide
lainnya, yakni aset kripto bisa dijadikan sebagai mas
kawin. “Kalau dulu nikah itu dengan emas, maka
sekarang bisa saja dengan bitcoin misalnya. Bayangkan
kalau mas kawinnya 10 bitcoin saja, dimana harga satu
bitcon sekarang sekitar Rp800 juta/bitcoin, bayangkan
berapa jumlah mas kawinnya?” tutup Sahudi sambil
tersenyum.
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Banten Jawab
Dinamika Pasar
P

erlahan tapi pasti kegiatan Pasar Lelang Komoditi
(PLK) bergerak maju. Provinsi Banten yang sudah
cukup lama merencanakan mewujudkan PLK akhirnya
bisa “pecah telur” dengan dilaksanakannya pasar lelang
yang pertama. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten berinisiatif menggelar kegiatan pasar
lelang terpadu komoditi tahap pertama yang digelar
sebanyak 3 kali yaitu tanggal 13, 23 September dan
terakhir 6 Oktober 2021.
Upaya mewujudkan pelaksanaan PLK ini merupakan
jawaban atas dinamika pasar produk pertanian di wilayah
Banten yang memiliki keyakinan dapat mengembangkan
pasar komoditi, khususnya hasil-hasil pertanian.
Kegiatan pasar lelang terpadu komoditi Provinsi
Banten ini dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, Babar Suharso, dan dihadiri oleh
beberapa pejabat dari Bappebti serta perwakilan Dinas
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Tercatat jumlah penjual maupun pembeli di setiap sesi
lelang rata-rata dihadiri oleh lebih dari 20 peserta, di
luar peserta yang ikut bergabung secara virtual. Artinya
kegiatan ini direspons sangat baik oleh para pelaku
usaha baik perorangan maupun kelembagaan ekonomi.
Beberapa komoditi hasil pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan dari Provinsi Banten yang
ditampilkan cukup banyak, mulai dari beras, jagung,
kopi, bawang merah, cabe merah, telur bebek dan
garam. Bahkan produk atau komoditi lokal asli Banten
seperti olahan gula aren (gula semut) dan tepung talas
Beneng juga ikut digelar dalam lelang ini.
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Selama 3 sesi pelaksanaan telah terjadi transaksi
penjualan yaitu untuk komoditi bawang merah
sebanyak 1,2 ton, jagung pipil kering 1 ton,
cabai rawit 200 kg, cabai merah keriting 350 kg
dengan total nilai transaksi Rp 30 juta lebih. Kepala
Disperindag Babar Suharso berpesan kepada
petani sebagai produsen untuk terus meningkatkan
produksinya, juga mutu serta ketersediaan
pasokannya. Sementara kepada pelaku usaha
khususnya di wilayah Banten ia berharap dapat
menyerap hasil petani serta membangun komunikasi
dengan para petani.
Salah satu petani yang mengikuti lelang komoditi
ini, Ulung dari Kabupaten Pandeglang, menyatakan
kegiatan pasar lelang ini telah membantu dirinya
untuk bertemu langsung dengan pembeli. “Harga
yang terjadi juga sangat kompetitif, serta adanya
jaminan kepastian harga dan pembayaran.
Saya berharap kegiatan seperti ini bisa terus
dilaksanakan di Provinsi Banten,“ katanya.
Melihat antusiasme peserta dan pembeli di pasar
lelang ini, pelaksana kegiatan berjanji akan membuat
lebih semarak lagi pada lelang berikut, sebab masih
banyak produk-produk pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan serta olahan dari Provinsi
Banten yang perlu ditransaksikan secara lebih luas.

F o t o : www.be r az am .c o m

PASAR LELANG

NTB Gelar PLK Yang Keenam
Selain Banten, daerah lain yang juga menggelar Pasar
Lelang Komoditi pada bulan Oktober 2021 ini adalah
Nusa Tenggara Barat (NTB). Lelang diselenggarakan
oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Rabu
(27/10) dan diselenggarakan di Hotel Jayakarta. Ini
merupakan kegiatan Pasar Lelang Komoditi Agro ke-6
dan nilai transaksinya mencapai sekitar Rp500 juta.
Kepala Bidang PPDN Prov. NTB, Prihatin Haryono,
mengungkapkan sektor pertanian adalah sektor
unggulan dan tetap eksis meski Covid-19 sejak awal
tahun 2020 lalu. Produksi komoditi terus berjalan,
namun persoalan yang dihadapi adalah terbatasnya
akses pasar. Maka dengan adanya Pasar Lelang
Komoditas (PLK) yang diselenggarakan di bawah
pengawasan Bappebti Kementerian Perdagangan,
akses pasar bisa terbuka lebih luas. Dalam lelang kali
ini transaksi didominasi oleh komoditi beras dengan
nilai lelang mencapai Rp450 juta, menyusul kayu manis
Rp33,5 juta, kopi luwak Rp30 juta, jagung Rp25 juta
dan kopi robusta Rp4 juta.
“Pandemi Covid-19 tidak menurunkan aktivitas
produksi para petani. Cuma satu kesulitannya,
pemasaran. Sehingga alternatifnya adalah kita
pertemukan penjual dan pembeli dalam kegiatan pasar

lelang,” ujar Prihatin Haryono. Haryono menambahkan
melalui pasar lelang komoditi ini para pelaku bisa
memperoleh manfaat, antara lain posisi tawar komoditi
bisa bersaing dan transparan. Tata niaga pemasarannya
menjadi lebih pendek, produk atau komoditinya dapat
terjual dalam waktu lebih singkat dan jumlah besar,
serta adanya kepastian penjual maupun pembeli. Selain
itu, pasar lelang komoditi (PLK) ini mendorong petani
untuk meningkatkan mutu dan produktivitasnya karena
terbukanya peluang pasar yang lebih besar. Tentang
transaksinya, bisa terjadi pembeli dan penjual bertemu
secara langsung (konvensional) ataupun melalui
sistem online. Dengan begitu peluang petani menjual
komoditinya menjadi lebih luas tidak hanya sebatas
di Nusa Tenggara Barat dan transaksinya lebih aman
karena penyelenggaraan PLK ini diawasi oleh Bappebti.
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RESI GUDANG

K

egiatan di gudang-gudang Sistem Resi Gudang
sepanjang tahun 2021 ini menunjukkan aktivitas
yang meningkat. Tren positif ini juga terlihat dari catatan
Resi Gudang yang diterbitkan oleh PT Kliring Berkangka
Indonesia Persero (KBI) sebagai pusat registrasi resi
gudang di Indonesia.
KBI mencatat pemanfaatan resi gudang pada kuartal
III/2021 tumbuh cukup tinggi dari berbagai sisi. Tercatat
jumlah resi gudang (RG) yang diregistrasi hingga
kuartal III/2021 sebanyak 481 resi. Jumlah ini meningkat
86 persen dari posisi yang sama pada tahun 2020
sebanyak 258 RG. Begitu juga nilai pembiayaan RG
tumbuh signifikan, hingga akhir kuartal III/2021 tumbuh
203 persen menjadi Rp215,1 miliar. Sementara pada
periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp70,9 miliar.
Pertumbuhan juga terjadi pada volume serta nilai barang.
Volume barang yang diresi-gudangkan sepanjang tahun
2021 hingga kuartal III ini tercatat sebanyak 9,932 juta
kg, atau naik 65 persen dibandingkan periode yang
sama tahun 2020 sebesar 6,022 juta kg. Sedangkan
dari sisi nilai barang tercatat mencapai Rp375,4 miliar.
Jumlah ini naik 206 persen dibandingkan periode yang
sama di tahun 2020 sebesar Rp122,6 miliar.
Dari segi jenis komoditi, juga terjadi peningkatan dari
yang sebelumnya 7 komoditi yang diresi-gudangkan
pada tahun 2020 menjadi10 komoditi hingga kuartal
III/2021. Pada kuartal III/2021 ini juga masuk komoditi
baru yaitu kedelai dengan 2 resi gudang yang

12
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Foto: e ko n o m i.bisn is.c o m

Angin
Menggembirakan
Berhembus Dari
Gudang SRG
diregistrasikan. Adapun komoditi yang paling banyak
diregistrasikan adalah ayam karkas beku dengan 118
RG.
Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi tak bisa
menyembunyikan rasa gembiranya dengan meningkatnya
pemanfaatan sistem resi gudang (SRG) ini. “Terjadinya
peningkatan pemanfaatan resi gudang ini merupakan
hasil dari kegiatan edukasi, serta sosialisasi yang terus
menerus kami lakukan bersama dengan berbagai
pemangku kepentingan,” ujar Fajar Wibhiyadi dalam
siaran pers, Rabu (13/10). Ia menyatakan perlu upaya
yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman
para petani dan pemilik komoditi tentang manfaat SRG.
Karena itu pihaknya akan terus melakukan kegiatan
edukasi dan sosialisasi, terutama di wilayah-wilayah
sentra komoditi. “Pertumbuhan pemanfaatan resi
gudang yang ada menunjukkan bahwa instrumen ini
makin diminati masyarakat, khususnya para petani dan
pemilik komoditi,” tambahnya.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Kementerian Perdagangan sebagai
regulator terus berusaha memperbaiki Sistem Resi
Gudang (SRG), di antaranya dengan menetapkan
motto 3M (Mudah, Murah, Manfaat). Kepala Bappebti
Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa alur
pemanfataan sistem resi gudang (SRG) dapat diakses
secara mudah oleh pasar/ industri maupun petani. SRG
juga menjadi murah biayanya dengan terus mendorong

petani dan nelayan meningkatkan volume komoditi yang
diresigudangkan melalui kelompok tani dan nelayan.
“Dalam halnya manfaatnya, SRG dapat menjadi
sarana pengendalian stok nasional, mempermudah
akses pasar, penguatan kelembagaan ekonomi petani,
harga jual yang kompetitif, dan jaminan yang bersifat
likuid karena disimpan di gudang SRG”, kata Kepala
Bappebti.
Saat ini gudang SRG sudah tersebar di 105
Kabupaten/Kota di 25 Provinsi di Indonesia. Sesuai
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021
yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang
dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam
Sistem Resi Gudang (SRG), komoditi yang dapat
masuk ke Sistem Resi Gudang lebih luas meliputi 20
jenis, yakni beras, gabah, jagung, kopi, kakao, karet,
garam, lada, pala, ikan, bawang merah, rotan, kopra,
teh, rumput laut, gambir, timah, gula putih kristal, kedelai
serta ayam karkas beku.
Terkait pengembangan pemanfaatan resi gudang,
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG
dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti, Widiastuti,
mengungkapkan kunci keberhasilan pelaksanaan
SRG antara lain kerjasama sinergis antar lembaga
yang terkait, baik di pusat maupun daerah, baik yang
berperan di sisi hulu maupun hilir dan profesionalisme
pengelola gudang.
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AGENDA FOTO

Calon WPB Wajib
Ikut Pelatihan
Transaksi Multilateral

Hal ini disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Pasar, Tirta Karma Senjaya, mewakili Kepala
Bappebti saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam
acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB)
Angkatan II Tahun 2021 yang diselenggarakan di Jakarta,
Senin-Selasa, 18-19 Oktober 2021. Turut hadir secara
daring dalam kesempatan tersebut Sekretaris Bappebti Tuti
Prahastuti, Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan
dan Penindakan, M.Syist, Kepala Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik, Mardyana Listyowati, Pemeriksa PBK
Ahli Utama (AHU) Nusa Eka, Pemeriksa PBK Ahli Utama
(AHU) Sahudi, Direksi Bursa Berjangka, Direksi Kliring
Berjangka, serta Ketua Aspebtindo.

Foto: Bagian KIP

Bappebti terus melakukan berbagai upaya untuk
mendorong peningkatan transaksi kontrak berjangka
multilateral. Di antaranya mensyaratkan bahwa peserta Ujian
Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB)
wajib memiliki sertifikat pelatihan simulasi transaksi Kontrak
Berjangka Multilateral yang diterbitkan oleh Bappebti atau
Bursa Berjangka.

Tirta Karma Senjaya menyatakan tugas Bappebti adalah
melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan dan
pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK). Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut,
Bappebti perlu mengatur dan memastikan bahwa Wakil
Pialang Berjangka selaku petugas yang berhubungan
langsung dengan calon nasabah memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam laporannya Pemeriksa PBK Ahli Madya, Diah Sandita
Arisanti, menyampaikan jumlah peserta ujian yang berhak
untuk mengikuti Ujian CWPB sebanyak 116 (seratus enam
belas) orang. Mereka berasal dari 30 perusahaan Pialang
Berjangka dan perorangan.

14

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 232

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 232

15

AGENDA FOTO

Kopi Gayo Arabika
Melenggang ke Pasar
Inggris

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau
lahan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berbasis
hortikultura di Desa Ria-ria, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Sumatra Utara, Sabtu (16/10). Wamendag
didampingi Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar
Banjarnahor; anggota Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga
serta Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag,
Iqbal Shoffan Shofwan.

Kementerian Perdagangan bersama PT Astra
International Tbk melakukan pelepasan ekspor 1
kontainer Kopi Aceh Gayo Arabika ke Inggris senilai
Rp1,4 miliar pada Minggu (24/10).

Foto: Bagian KIP

Bappebti Serahkan
Izin PLK Spot Kepada
PT Pasar Komoditi
Nusantara
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem
Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK),
Widiastuti, mewakili Kepala Bappebti menyerahkan
Persetujuan kepada PT Pasar Komoditi Nusantara sebagai
Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Segera
(Spot), Selasa (5/10).

Gudang korporasi petani yang akan dibangun dibiayai
melalui DAK-TA 2022 ini dilengkapi dengan berbagai
fasilitas, antara lain stasiun penerimaan, stasiun
pembersihan, stasiun pengeringan, stasiun pengemasan,
stasiun penyimpanan dan stasiun distribusi.

Foto: Humas Kemend ag

Diharapkan dengan bertambahnya pelaku usaha
penyelenggara PLK ini, kinerja PLK akan semakin
meningkat dan pemanfaatan PLK sebagai instrumen
perdagangan akan semakin meluas. Persetujuan PT Pasar
Komoditi Nusantara ditetapkan melalui SK Bappebti
No 72/BAPPEBTI/Kep-PL/SP/09/2021 tanggal 30
September 2021.
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Ekspor dilakukan oleh Pesantren Darul Mujahadah Al
Waliyyah, PT Merador Kopi Berjaya, dan Koperasi Gayo
Leuser Antara. Ketiganya merupakan fasilitator kopi Aceh
Gayo Desa Sejahtera Astra (DSA) Takengon yang selama
ini bekerja sama membina petani kopi Aceh Gayo.

Mendag Lutfi dan
Menteri Malaysia Bahas
Perdagangan dan
Komoditi

Pelepasan ekspor digelar secara hibrida dari Takengon,
Aceh Tengah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, Subhandhy, dan Head of
Corporate Social Responsibility PT Astra International
Tbk, Bondan Susilo, serta disaksikan secara virtual oleh
Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop
Nainggolan, serta Atase Perdagangan RI Den Haag dan
London.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan
Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, YB Datuk
Hajah Zuraida, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta,
Jumat (22/10).

Dalam sambutannya, Marolop mengatakan, kopi Aceh
Gayo merupakan salah satu contoh produk Indikasi
Geografis Indonesia yang pertama diakui pasar
global, khususnya pasar Eropa. Karena itu, Kemendag
senantiasa memberikan perhatian bagi pengembangan
Indikasi Geografis Kopi Gayo.

Kedua Menteri membahas langkah strategis terkait
perdagangan dan komoditi untuk menciptakan perdagangan
global yang adil dan bermanfaat.

Usai
melakukan
pelepasan
ekspor,
dilakukan
penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara PT
Astra International Tbk dengan The Coffee Cupping
International (CCI) yang berkantor pusat di Belanda
yang mencakup komitmen pembelian kopi, peningkatan
kapasitas petani, dan pengembangan perkebunan kopi
Indonesia yang berkelanjutan untuk pasar global.

Dalam kesempatan ini Mendag Lutfi didampingi Kepala
Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari
Wisnu Wardhana dan Ketua Tenaga Ahli Mendag, Bayu
Krisnamurthi.

Foto: Bi ro Humas Kemendag

Kemendag bersama Bappenas berkomitmen mendukung
program pengembangan korporasi petani, khususnya
untuk menyokong KSPP dan penguatan kawasan sentra
produksi pertanian, perikanan dan hewani. Gudang
yang akan dibangun diharapkan menjadi sarana dan
prasarana perdagangan utamanya sebagai sarana
distribusi. Kemendag juga mendukung pembinaan
dan pengembangan pemasaran produk melalui Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Dukungan tersebut termasuk untuk jangkauan pasar
ekspor dan pembinaan standar mutu komoditi. Terkait
alternatif pembiayaan, dapat juga menggunakan instrumen
Sistem Resi Gudang. Kelembagaan korporasi diharapkan
semakin bertumbuh dengan semakin baiknya dukungan
administrasi dan kapasitas permodalan, khususnya dalam
hal peningkatan skala ekonomi.
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Wamendag Tinjau
Lahan KSPP di
Humbang Hasundutan
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Ada Modus Baru Yang
Ditawarkan Lewat Situs
PBK Ilegal
Walau tidak memberikan celah
masuk, ternyata tetap saja situs-situs
Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) ilegal terus muncul dan
mencoba menggoda masyarakat.
Contohnya Binomo yang selalu muncul
di jagat internet, walaupun Bappebti
telah berkali-kali memberangusnya.
Pada Agustus 2021 lalu Bappebti
telah memblokir 249 domain situs web
entitas di bidang PBK ilegal. Dikatakan
ilegal disebabkan mereka tidak memiliki
izin dari Bappebti sebagaimana yang
sudah ditetapkan pemerintah. Jumlah
situs yang diblokir pada bulan Agustus
ini merupakan yang terbanyak sejak
awal 2021. Secara total domain situs
web yang sudah diblokir sejak Januari
hingga Agustus 2021 mencapai 954
domain.
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu
Wardhana menegaskan pemblokiran
di bulan Agustus 2021 merupakan
terbanyak
dibandingkan
bulanbulan sebelumnya. Banyak domain
yang membuat penawaran, iklan,
serta promosi tentang PBK tanpa
izin Bappebti. “Pemblokiran dan
pengawasan yang dilakukan oleh
Bappebti bertujuan untuk mencegah
adanya kerugian masyarakat. Hal ini
mengingat saat ini banyak modus
baru yang muncul untuk menarik
masyarakat agar tergiur mengikuti
18
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investasi di bidang PBK tanpa perlu
memperhatikan pentingnya memiliki
pengetahuan tentang mekanisme
trading di PBK,” ujar Kepala Bappebti.
Pemblokiran situs ilegal dilakukan
Bappebti bekerja sama dengan
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika (Kementerian Kominfo).
Pemerintah
meminta
masyarakat
lebih waspada sebelum berinvestasi
di bidang PBK. Sementara itu Plt.
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan Bappebti,
M Syist, menyatakan selain terpantau
menggunakan modus-modus lama,
sejumlah entitas yang diblokir tersebut
juga terpantau menggunakan modus
baru. “Modus yang paling baru adalah
penawaran paket investasi forex
berkedok penjualan robot trading
melalui paket-paket investasi dengan
menggunakan sistem member get
member,” kata Syist.
Namun secara umum, kata Syist,
seperti halnya entitas-entitas yang
pernah diblokir Bappebti sebelumnya,
entitas-entitas yang diblokir saat ini
masih menjalankan modus-modus
yang sudah sering digunakan.
“Biasanya menawarkan investasi
berkedok forex dengan menjanjikan
fixed income dalam bentuk paketpaket investasi dengan mendompleng

legalitas pialang berjangka yang
memiliki izin usaha dari Bappebti,
menjadi introducing broker (IB) dari
pialang luar negeri, penawaran binary
option atas kontrak komoditas seperti
emas, dan kontrak mata uang,” tambah
Syist.

Harga Batubara
Melambung Tinggi
Selain CPO komoditi yang harganya
sedang melambung adalah batubara.
Harga batubara acuan (HBA) pada
September 2021 menembus USD150
per ton, atau melonjak 152 persen
year to date (ytd). Pada saat yang
bersamaan produsen batubara nasional
terus menggenjot pasar ekspor.
Asosiasi
Pertambangan
Batubara
Indonesia (APBI) menilai pasar ekspor
batubara memiliki prospek cerah seiring
permintaan yang meningkat di akhir
tahun ini.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra
Sinadia,
mengungkapkan
China
sebagai salah satu pasar ekspor utama
berpotensi menambah kebutuhan
batubara. “Kalau mencermati krisis
energi di China dimana pemerintah
setempat meminta agar impor batubara
dimaksimalkan, tentu akan mendorong
permintaan terutama memasuki musim
dingin,” kata Hendra, Minggu (3/10).
Permintaan sejumlah negara di Asia
Timur diprediksi akan meningkat pada
akhir 2021 seiring masuknya musim
dingin. Sementara untuk negaranegara di kawasan Asia Tenggara
demand batubara juga meningkat
seiring membaiknya perekonomian di
kawasan ini.

Salah satu produsen batubara PT Bukit
Asam Tbk (PTBA) melihat permintaan
ekspor akan meningkat tahun ini.
“Batubara global tengah menghadapi
peluang cukup tinggi dengan kenaikan
permintaan, termasuk dari China, yang
sedang meningkatkan impor untuk
memenuhi kebutuhan energi mereka,”
ujar Sekretaris Perusahaan PTBA,
Apollonius Andwie, sebagaimana
dikutip pers Jumat (1/10).

Manfaatkan Tren
Komoditi Unggulan
Kenaikan harga komoditi unggulan
saat ini bisa memberikan dampak
positif dan menjadi peluang untuk
meningkatkan penerimaan negara.
Pendapat ini dikemukakan oleh Chief
Economist Bahana TCW Investment
Management (Bahana TCW), Budi
Hikmat, Selasa (12/10). Menurut
Budi, meski krisis energi yang
melanda berbagai negara di dunia
dapat menjadi sentimen negatif bagi
pemulihan ekonomi Indonesia,. tapi di
sisi lain hal itu memberikan peluang
besar bagi Indonesia terutama dari sisi
penerimaan negara.
Budi memberi gambaran bahwa
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang mayoritas dikontribusi
oleh pendapatan komoditas, hingga
Agustus 2021 saja telah mencapai
93,1 persen dari target yang
ditetapkan di APBN. “Jika kita dapat
memaksimalkan komoditas unggulan
kita yang saat ini harganya rally, bukan
tidak mungkin pada akhir tahun PNBP
kita akan melebihi target pemerintah.
Tentu ini adalah peluang besar yang
dapat kita maksimalkan,” ujarnya.

Mengutip data Bloomberg, hingga
3 Oktober 2021 harga beberapa
komoditi unggulan Indonesia terus
menunjukkan tren naik. Secara year
to date (ytd), harga batubara telah
naik 180,4 persen, timah tumbuh
130 persen, CPO naik 11,4 persen,
dan nikel naik 31,6 persen. Jika
tren kenaikan harga komoditi ini
berlanjut hingga akhir tahun serta
pemerintah dapat mengoptimalisasi
peluang tersebut, maka pendapatan
negara secara umum di akhir tahun
akan mendekati 100 persen bahkan
melebihi target yang telah ditetapkan.
Budi memprediksi tren kenaikan harga
komoditi akan bertahan setidaknya
hingga akhir tahun 2021. Dengan
kondisi ini tentu akan berdampak
positif terhadap APBN Indonesia
yang pada akhirnya kondisi APBN
yang sehat akan berdampak positif
terhadap rencana pemulihan ekonomi
pascapandemi.
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Mesir Minta Kirim CPO
Indonesia Lebih Banyak,
Kenapa?
Mesir menginginkan Indonesia bisa
meningkatkan pengiriman CPO lebih
banyak guna memenuhi kebutuhan
konsumsi dalam negerinya yang
terus naik. Hal ini diungkapkan Atase
Perdagangan di Kairo, lrman Adi
Punrvanto Moefthi, saat mendampingi
Dubes RI untuk Mesir, Lutfi Rauf, dalam
pertemuan dengan GM Gulf Arabian
Co, Osama El Manharawy, di Sharqia,
Mesir. “Gulf Arabian Co mengharapkan
dukungan KBRI Kairo agar Indonesia
dapat menambah suplai minyak kelapa
sawit menjadi 20.000 MT/bulan atau
senilai USD22,5 juta untuk memenuhi
permintaan konsumen pasar Mesir dan
negara sekitar,” ujar Irman kepada pers,
di Jakarta, Kamis (30/9). Sebelumnya,
Irman
menyatakan
permintaan
perusahaan ini hanya sebesar 15.000
MT/bulan atau senilai USD16,88 juta.
Irman menjelaskan kenaikan permintaan
tersebut didukung beberapa hal,
di
antaranya
dampak
pandemi
covid-19 yang masih berlangsung
berupa kebijakan lockdown yang
mengakibatkan terjadinya pelemahan
produksi di negara penghasil sawit
dan minyak nabati lainnya. “Tingginya
permintaan minyak kelapa sawit
juga disebabkan perspektif positif
masyarakat Mesir. Selain harga yang
lebih kompetitif dibanding minyak
nabati lainnya, minyak kelapa sawit
Indonesia dikenal memiliki gizi tinggi,”
ujar Irman.
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Ia menambahkan, harga komoditi minyak
kelapa sawit di dunia terus berangsur
naik. Sejalan dengan permintaan pasar
ekspor dari sejumlah negara tujuan,
termasuk Mesir. Irman juga menyebut,
Gulf Arabian Co berharap kenaikan
harga CPO ini tidak memengaruhi suplai
dari produsen Indonesia. Perusahaan
yang mengimpor minyak kelapa sawit
dari Indonesia sejak 2010 ini juga
membuka peluang untuk memperluas
produksi minyak kelapa sawit. “Melalui
skema bisnis penanaman modal di
Indonesia atau pembukaan perusahaan
patungan (joint venture) di Mesir,” kata
Irman.
Berdasarkan data BPS per Juli 2021,
kinerja
perdagangan
Indonesia
untuk produk minyak kelapa sawit
dan turunannya tercatat sebesar
USD542,52 juta. Catatan harga ini naik
52,85 persen dibanding periode yang
sama tahun 2020 sebesar USD356,89
juta. Sementara secara kumulatif
Januari-Juli 2021, total volume ekspor
komoditas ini tercatat sebesar 539 ribu
MT.
Kementerian
Perdagangan
menginformasikan harga referensi
produk crude palm oil (CPO) untuk
penetapan bea keluar (BK) periode
Oktober 2021 adalah USD1.196,60/
MT. Harga referensi tersebut meningkat
USD11,34 atau 0,96 persen dari

periode September 2021 sebesar
USD1.185,05/MT.
Penetapan
ini
tercantum dalam Permendag 56/021
tentang Penetapan Harga Patokan
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian
dan Kehutanan yang Dikenakan Bea
Keluar. “Saat ini harga referensi CPO
telah jauh melampaui threshold
USD750/MT. Untuk itu, pemerintah
mengenakan BK CPO sebesar USD
166/MT untuk periode Oktober 2021,”
kata Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana,
Rabu (29/9).

Peluang Besar
Indonesia Dalam
Perdagangan Karbon
Dunia
Kunjungan Menteri Perdagangan
Muhammad Lutfi ke Paris, Prancis,
menghadiri Pertemuan Dewan Menteri
OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development) 5-6
Oktober 2021 membuka peluang
besar bagi Indonesia. Dalam sesi
pleno “Building a Green Future”,
terutama dalam perdagangan karbon,
dikatakan
Indonesia
berpotensi
menjadi negara superpower dunia.
“Indonesia
berpotensi
menjadi
carbon offset superpower di dunia
melalui perdagangan karbon sukarela
secara internasional. Namun, kerja
sama
internasional
diperlukan
untuk mendorong kolaborasi antara
pemerintah dan sektor swasta dalam
rangka pengembangan kerangka
regulasi kebijakan yang efektif,” kata
Lutfi seperti dikutip siaran persnya,
Jumat (8/10).

Laba KBI Bertumbuh
50 Persen Lebih
Dalam sesi tersebut Indonesia juga
menyampaikan
komitmen
untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca
sebagaimana
tercantum
dalam
kesepakatan Paris Agreement. Salah
satu upaya yang dapat dilakukan
adalah melalui kebijakan carbon
pricing.
Keikutsertaan
Indonesia
dalam
Pertemuan Dewan Menteri OECD
bertujuan untuk memperkuat kerja
sama dengan berbagai negara di
dunia serta membahas berbagai
isu perdagangan terkini. Dalam
kunjungannya Mendag Lutfi turut
didampingi
Dirjen
Perundingan
Perdagangan Internasional Kemendag,
Djatmiko Bris Witjaksono.
Hal lain yang dibahas pada sesi
“Building a Green Future” adalah
upaya mendorong agenda pemulihan
ekonomi untuk mendukung agenda
transisi menuju ekonomi hijau, inovasi,
dan peluang ekonomi baru bagi para
pekerja. Sebaliknya, dalam sesi working
lunch, para menteri memastikan
manfaat perdagangan dapat dirasakan
seluruh lapisan masyarakat dan
lingkungan. Disebutkan bahwa para
perwakilan negara OECD menyadari
urgensi
untuk
mengembangkan
kebijakan perdagangan yang dapat
berkontribusi terhadap penyelesaian
permasalahan sosial, ekonomi dan
lingkungan.

Badan usaha milik negara (BUMN)
di bidang perdagangan berjangka,
PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI),
membukukan
pertumbuhan
laba
bersih 55, 49 persen pada kuartal III
tahun 2021 menjadi Rp70,9 miliar,
dibandingkan kuartal yang sama pada
tahun sebelumnya sebesar Rp45,6
miliar. “Di tengah ekonomi nasional
yang masih landai, kami berhasil
mencatatkan pertumbuhan laba positif,”
kata Direktur Utama KBI (Persero),
Fajar Wibhiyadi, Kamis (7/10).
Fajar juga menyampaikan dari sisi
laba operasional kuartal III 2021 KBI
mencapai Rp80,4 miliar meningkat
34,03 persen (yoy) dibandingkan
periode yang sama tahun 2020 yaitu
sebesar Rp60 miliar. Menurutnya sektor
perdagangan berjangka komoditi, pasar
fisik komoditas, serta Sistem Resi
Gudang, memiliki potensi besar untuk
terus tumbuh. Salah satu inisiasi bisnis
baru yang dijalankan KBI di tahun 2021
ini adalah perannya sebagai lembaga
kliring penjaminan dan penyelesaian
transaksi di pasar fisik timah dalam
negeri, yang mulai berjalan sejak Maret
2021.

Sampai dengan September 2021
transaksi perdagangan pasar fisik timah
dalam negeri di Bursa Berjangka Jakarta
(BBJ) mencapai 1.480 lot dengan nilai
transaksi sebesar Rp647,9 miliar. Ke
depan KBI akan terus mengembangkan
bisnis baru di luar yang sudah berjalan.
“Salah satu inisiasi bisnis yang kami
targetkan berjalan di kuartal IV 2021
adalah pasar fisik emas digital, di mana
KBI akan berperan sebagai lembaga
kliring atas transaksi pasar fisik emas
digital di Bursa Berjangka Jakarta,”
katanya. Fajar menyatakan secara
infrastruktur dan teknologi KBI sudah
siap 100 persen dan izin dari Bappebti
juga telah diperoleh beberapa waktu lalu.
Selain itu KBI juga sudah siap sebagai
lembaga kliring untuk perdagangan
asset kripto. “Terkait sebagai lembaga
kliring aset kripto, ia mengatakan KBI
sudah siap 100 persen baik dari segi
permodalan maupun infrastrukturnya,”
tambah Fajar.
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ENGLISH CORNER

he Central Statistics Agency (BPS) recorded that
Indonesia’s export value in October 2021 reached
USD 22.03 billion. This achievement grew by 6.89 per
cent month-to-month or MtM, driven by the growth of oil
and gas exports of 9.91 per cent MtM and non-oil and
gas exports of 6.75 per cent MtM.

Foto: kemlu.go .id

“Meanwhile, compared to an annual basis, exports in
October grew quite high, by 53.35 per cent year-onyear or YoY,” said Head of the Central Statistics Agency,
Margo Yuwono in a virtual press conference. Annually,
export performance drives by oil and gas exports which
grew by 66.84 per cent YoY, while non-oil and gas
exports increased by 52.75 per cent. High commodity

India, Strategic Partner of
Indonesia Spices Trade

M

inister of Trade Muhammad Lutfi is committed to
realizing Indonesia as a centre for the halal product
industry and a mecca for Muslim world fashion. This
effort was composed by holding a hybrid Halal Trade
Forum on October 22, 2021, and embracing Jakarta
Muslim Fashion Week (JMFW) on November 18, 2021,
at the Aquatic Stadium Gelora Bung Karno,Senayan,
Jakarta. This event is part of the Trade Expo IndonesiaDigital Edition (TEI-DE) 2021 event will take place from
October 21 to November 4, 2021 (online interactive) to
December 20, 2021 (showcase).
“The Halal Trade Forum and Embracing JMFW held at
TEI-DE 2021 are different from the TEI events that took
place in previous years. In holding TEI-DE 2021, we
want to realize Indonesia as the centre of the world’s
halal industry, and Jakarta is the mecca of the world’s
Islamic fashion industry. We will start these two things
this year,” said Trade Minister Lutfi.
According to the Minister of Trade, the world market
for halal products is a very hopeful market. The world’s
Muslims are estimated to spend more than USD 2
trillion on food, pharmaceutical products, cosmetics,
fashion and recreation. “Currently, the export value of

22

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 232

Indonesian halal products is estimated to have only
reached USD 6 billion or ranked 21st in the world.
Meanwhile, Muslim fashion exports are estimated at
USD 4.1 billion or ranked 13th in the world,” said the
Minister of Trade.
The Ministry of Trade will also cooperate with PT
Bank Negara Indonesia through BNI Xpora to improve
product quality in financing and networking. Therefore
overseas buyers will see and be interested.
Meanwhile, at the Embracing JMFW, a fashion show,
talk show, and mini showcase in the fashion sector,
including halal cosmetics, will feature the works of
Indonesian and international Muslim designers and halal
cosmetic products.

Indonesia Becomes
the Center of the Halal
Industry and the Qibla of
World Muslim Fashion

M

inister of Trade Muhammad Lutfi is committed to
realizing Indonesia as a centre for the halal product
industry and a mecca for Muslim world fashion. This
effort was composed by holding a hybrid Halal Trade
Forum on October 22, 2021, and embracing Jakarta
Muslim Fashion Week (JMFW) on November 18, 2021,
at the Aquatic Stadium Gelora Bung Karno,Senayan,
Jakarta. This event is part of the Trade Expo IndonesiaDigital Edition (TEI-DE) 2021 event will take place from
October 21 to November 4, 2021 (online interactive) to
December 20, 2021 (showcase).
“The Halal Trade Forum and Embracing JMFW held at
TEI-DE 2021 are different from the TEI events that took
place in previous years. In holding TEI-DE 2021, we
want to realize Indonesia as the centre of the world’s
halal industry, and Jakarta is the mecca of the world’s
Islamic fashion industry. We will start these two things
this year,” said Trade Minister Lutfi.

prices influence that export development in October
2021. For example, Indonesian crude oil on the world
market rose by 13.3 per cent every month or 114.87 per
cent on an annual basis.
In addition, several commodities that experienced an
increase in prices included coal at 27.58 per cent MtM,
palm oil at 10.62 per cent MtM, and kernel oil by 26.62
per cent MtM. On the other hand, Margo said several
commodities experienced a decline in prices, such as
nickel, which fell by 0.07 per cent MtM.

Foto: Bagian KIP
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Export Performance
Up 53.35 Percent in
October 2021

According to the Minister of Trade, the world market for
halal products is a very hopeful market. The world’s Muslims
are estimated to spend more than USD 2 trillion on food,
pharmaceutical products, cosmetics, fashion and recreation.
“Currently, the export value of Indonesian halal products
is estimated to have only reached USD 6 billion or ranked
21st in the world. Meanwhile, Muslim fashion exports are
estimated at USD 4.1 billion or ranked 13th in the world,”
said the Minister of Trade.
The Ministry of Trade will also cooperate with PT Bank
Negara Indonesia through BNI Xpora to improve product
quality in financing and networking. Therefore overseas
buyers will see and be interested.
Meanwhile, at the Embracing JMFW, a fashion show, talk
show, and mini showcase in the fashion sector, including
halal cosmetics, will feature the works of Indonesian and
international Muslim designers and halal cosmetic products.
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WAWANCARA

Pasar Multilateral
Harus Berani
Tentukan Prioritas
P

erdagangan multilateral di bursa perdagangan
berjangka komoditi (PBK) masih kalah jauh
dibandingkan dengan transaksi kontrak bilateral atau
sistem perdagangan alternatif (SPA). Sebagai gambaran,
di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), misalnya, nilai transaksi
bilateral sudah mencapai Rp90 triliun. Sementara untuk
multilateral di kisaran Rp3 triliun.
Tak banyak trader atau perusahaan pialang yang tertarik
menekuni transaksi multilateral, karena berbagai alasan.
Salah satu dari yang sedikit itu adalah PT Trijaya Pratama
Futures (TPF), perusahaan pialang berjangka yang
telah membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia
antara lain di Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan
Samarinda.

PT Trijaya tahun 2020 lalu memperoleh penghargaan dari
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) karena menjadi pialang
dengan transaksi multilateral terbanyak, yakni sebanyak
667.064 lot. Tim Buletin Bappebti mencoba mencari
jawab mengapa perusahaan ini bisa mendapat transaksi
multilateral yang besar itu dengan mewawancarai
Melanie Armelia Desky, komisaris utama PT TPF.
Ibu dua anak ini telah lama malang melintang di sektor
perdagangan berjangka komoditi. Latar belakang
pendidikannya di Royal Melbourne Institute of Technology
(RMIT) Australia (lulus tahun 1995) dengan spesialisasi
bidang perdagangan internasional, dan hidup di
lingkungan perkebunan di Medan, mendukung kiprahnya
dalam perdagangan multilateral.
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Melanie Armelia Desky
Komisaris Utama PT
Trijaya Pratama Futures

Buletin Bappebti: Bagaimana pandangan Anda
tentang kekayaan komoditi Indonesia, baik
komoditi pertanian, pertambangan dan jenis
komoditi lainnya?
Melanie Armelia Desky: Indonesia memang
negeri yang kaya dengan komoditi, sejak dahulu.
Saya tidak melihat yang jauh-jauh. karena saya lama
tinggal di Medan. Sekarang saya melihat komoditi
kelapa sawit terutama olein dan CPO berkembang
dengan sangat baik. Komoditi karet juga masih
banyak perkebunannya di Sumut ini, tapi masyarakat
lebih tertarik ke komoditi sawit. Sebab, sawit lebih
menjanjikan keuntungan. Jadi mau nggak mau karet
makin berkurang peminatnya.
Sawit itu usia 4 tahun sudah mulai berbuah, dan
semua turunan produknya bisa dipergunakan.
Perawatannya juga tidak pelik, sehingga sawit
jadi sangat menarik bagi investor. Komoditi lain,
mungkin kakao. Sebelum karet, kakao lebih menarik
di Sumatera Utara dan Aceh.
Buletin Bappebti: Bagaimana perkembangannya
di pasar fisik mau pun di perdagangan berjangka
komoditi?
Melanie Armelia Desky: Kalau di pasar fisik,
menarik sekali. Apalagi saya kan di PT Trijaya, tapi
tinggal dan bertugas di Medan. Sebulan sekali baru
ke Jakarta. Keluarga saya pun dekat sekali dengan
kelapa sawit. Orang luar daerah juga banyak yang
cari sawit ke Medan.
Kalau kita datangi perkebunan kelapa sawit,
misalnya, semua sudah ada yang punya dan terjaga.
Itu tandanya betapa sawit menjadi primadona hari
ini.

Buletin Bappebti: Sawit juga ada di pasar
multilateral PBK bagaimana Anda melihatnya?
Melanie Armelia Desky: Jadi karena sawit sedang
menjadi highlight di pasar fisik, maka sawit bisa juga
menjadi primadona di pasar multilateral. Karena
menurut saya keduanya bisa berjalan beriringan.
Masalahnya nggak semua orang mengerti tentang
perdagangan multilateral. Maka yang harus
dilakukan adalah kita harus mem-branding dulu
apa itu pasar multilateral. Harus kita beri pengertian
ada komoditi apa aja, mltilateral itu apa dan gimana
pendekatannya untuk masyarakat calon investor.
Kalau misalnya kita langsung bilang ada transaksi
untuk olein, ada kopi, ada kakao. Bisa-bisa orang
malah jadi bingung.
Menurut saya, pasar multilateral itu harus memilih
mana yang mau diprioritaskan. Itu lebih menarik
untuk dijelaskan kepada para calon nasabah atau
investor.
Buletin Bappebti: Terkait transaksi multilateral,
bagaimana perkembangannya di PT Trijaya
sendiri? Berapa persen porsinya dibandingkan
dengan transaksi bilateral (SPA)?
Melanie Armelia Desky: Iya memang secara makro
orang lebih banyak bertransaksi di SPA. Sebab dari
segi income lebih banyak ketimbang di multi. Wajar,
kalau orang mau investasi tentunya dia mencari
yang high return. Tetapi porsi multilateral kami untuk
sawit cukup lumayan. Mungkin karena kebanyakan
penawaran kami di Medan yang menyasar nasabah
yang sudah mengenal jenis komoditi multilateral
yang kami tawarkan.
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WAWANCARA

Buletin Bappebti: Jadi ekosistem bisnis ini di
Sumatera Utara lebih kondusif untuk pasar multi
ya?
Melanie Armelia Desky: Iya soalnya nasabah PT
Trijaya itu kebanyakan ada yang memang punya
kebun sawit, atau malah punya pabrik pengolahan
kelapa sawitnya. Seperti diketahui, di sini pun
banyak sekali PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
dan pusat penelitian kelapa sawit. Jadi memang
orang-orang di sini memang sudah melakukan
secara pasar fisiknya, sehingga tidak terlalu asing
ketika kita kenalkan dengan pasar berjangka.
Buletin Bappebti: Tadi disebutkan selain sawit
ada komoditi kopi dan kakao. Bagaimana prospek
keduanya?
Melanie Armelia Desky: Ini belum ada cerita untuk
kakao. Kita selanjutnya malah ingin dekat dengan
kopi. Meski pun kakao juga produknya dihasilkan
di Sumut dan banyak komoditi itu di Medan, tapi
perusahaan kami belum fokus ke arah situ. Kami
harus fokus di satu produk.
Nggak bisa kita tawarin satu komoditi, terus kita
bilang ada ini juga lho. Akhirnya kita nggak bisa jadi
spesialis produk yang kita kuasai dengan benar.
Jadi jangan sampai jadi seperti ‘Indomaret’, dimana
semua barang ada.
Buletin Bappebti: Di Medan kan dekat dengan
Aceh, kopi jadi komoditi yang ditransaksikan juga?
Melanie Armelia Desky: Kopi itu dari Aceh Gayo,
juga ada yang dari Sidikalang. Apalagi Kopi gayo
sudah sedemikian terkenal hingga ke luar negeri.
Starbuck malah sudah punya kebun kopi sendiri lho
di Takengon.
Minimal kita sudah harus tahu dulu itu history
komoditinya seperti apa, jadi enak jualannya. Kalau
nggak tahu history nya kita sulit jualan. Seperti saya
ini kan nggak tau soal timah atau nikel. Jadi saya
nggak mungkin jualan itu.
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Buletin Bappebti: Jadi Trijaya lebih dominan
kepada olein, Trijaya sejak kapan itu mulai jalan?

juga dengan produknya. Karena kalo nggak pakai
emosi orang nggak akan interest gitu.

Melanie Armelia Desky: Kami bikin comodity
base itu sejak sebelum pandemi yang sekarang
sudah dua tahun. Saya rasa sudah 3 tahun kita
membangun comodity base. Dan 4-5 tahun kita
bergerak di multilateral.

Untuk investasi atau beli apa pun harus ada
hubungan emosionalnya. Kesannya, kalau berbisnis
sama temen kan lebih enak, ketimbang berbisnis
dengan perusahaan. Jadi penekanannya pada kepartner-an dengan nasabah.

Edukasinya kan pasti lebih panjang dari pada
menikmatinya. Sebab kita sendiri harus paham
lebih lebih dulu. Kalau kita nggak paham, sementara
orang yang kita tawari itu lebih paham, karena
pekerjaannya sehari-hari di kebun, kalau ditanya
balik kita nggak tahu jawabannya, kan kita yang
malu.
Buletin Bappebti: Bagaimana mendidik marketer
di PT Trijaya supaya bisa menawarkan ke nasabah
tentang multilateral itu?
Melanie Armelia Desky: Sebenarnya produk bisa
apa saja, dan kita sharing punya potensi nasabah
apa saja. Everyone is your target market, but not
everyone is your customer. Jadi kita pastikan story
di balik nasabah yang dia prospek. Sebab orang
nggak akan beli apa pun, kecuali itu merupakan
solusi bagi dia. Semua orang punya kapital, tapi
nggak semua orang cocok dengan market kita.
Kita tidak membandingkan misalnya, ya sudah kamu
jalankan SPA saja, pendapatannya lebih banyak.
Tidak seperti itu. Yang kita beri pengertian adalah
kalau kamu menawarkan dua-duanya, ya SPA ya
multi, pendapatannya jadi lebih banyak. Nah, semua
orang pasti suka kalau pendapatannya bisa lebih
banyak.
Buletin Bappebti: Oke itu buat marketing, nah kalo
buat nasabah bagaimana?

Buletin Bappebti: Untuk membangun hubungan
emosional itu apa membutuhkan waktu yang
lama?
Melanie Armelia Desky: Kita harus jujur
bahwasanya klien-klien besar itu tidak mungkin diapproach dengan cara biasa. Teamwork juga harus
ikut turun minimal untuk membukakan pintu. Klien
potensial tak akan menjadi long term costumer
kalau hanya berteman dengan jajaran marketing
tanpa kenal jajaran direksi.
Buletin Bappebti: Sekarang lagi booming harga
kopi dan CPO yang di dalam negeri juga naik
harganya. Melihat kondisi seperti ini buat nasabah
bagaimana?
Melanie Armelia Desky: Kebanyakan nasabah
malah sangat optimis sekali. Karena sejauh ini kan
harga TBS sampai Rp20 ribu-an per kilo gram (kg),
bahkan hingga ke daerah, seturun-turunnya itu
masih di level Rp16 ribuan per kg.
Jadi Medan terutama di Sumatera Utara, kalau saya
cerita di luar sana sudah jarang orang mau jual
kebun sawit. Kalo kemaren memang banyak yang
mau jual. Tapi hari ini nggak ada lagi yang mau jual.

perkebunan kelapa sawit. Dulu nggak ada sawit di
sana, sekarang banyak banget.
Buletin Bappebti: Kalau dilihat dari
perkembangannya ke depan bagaimana minat
nasabah untuk bertransaksi ke multi?
Melanie Armelia Desky: Kalau itu saya tidak bisa
memprediksi.Tapi kita ini sebagai trader enak banget
buat prospek sebenarnya jika memang kondisinya
semakin baik. Kalu harga di pasar fisik makin baik,
otomatis kami pun makin enak jualannya. Apalagi disupport sama Bappebti
Buletin Bappebti: Buat Trijaya ke depan ke mana
arahnya yang mau dituju.
Melanie
Armelia
Desky:
Ya tergantung
perkembangan dan juga arahan dari bapak-bapak
di Bappebti. Hahaha.. Ya, kita ikuti tren dan nggak
bisa melawan arus.
Buletin Bappebti: Oke sekarang anak-anak muda
yang sangat ngerti digital bagaimana Anda melihat
mereka sebagai pasar untuk multi?
Melanie Armelia Desky: Saya belum berani bilang
multi sudah bisa ditawarkan ke milenial. Maksudnya,
belum ada faktor penariknya buat mereka. Kita
pun tahu pasar dari multi belum bisa meraih anak
muda. Sebab mereka kan bukan pelaku yang punya
perkebunan sendiri. Jadi agak kurang matching
sehingga nggak bisa kita ngotot menawarkan ke
mereka perdagangan multi ini. Jadi wajar mereka
lebih banyak tertarik ke SPA.

Bahkan orangtua saya di Aceh Tenggara dalam
proses mau bikin perkebunan kelapa sawit juga di
kampung. Udah banyak juga orang cari lahan untuk

Melanie Armelia Desky: Kita menjalin hubungan
baik dengan nasabah, itu kita dengan berteman dulu.
Supaya ada hubungan emosional. Kalo di Trijaya itu
harus ada hubungan emosional dengan klien dan
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PROFIL KOMODITI

ANALISIS

Geliat Kopi Gayo
Komoditas Ekspor
Unggulan Indonesia
K

opi Gayo adalah salah satu varietas kopi terbaik
dari Nusantara. Kopi Gayo dikenal sebagai kopi
jenis Arabika, favorit dari Provinsi Aceh dan menjadi
bagian komoditi ekspor unggulan dari Aceh Tengah
yang mendunia.
Kopi spesial dan mantap dari Tanah Rencong ada sejak
abad ke-17, semasa kolonialisme Belanda melanda
Indonesia. Saat itu, kopi menjadi komoditi penting bagi
VOC, serikat dagang Belanda.
Ada dua tempat penting untuk tumbuhnya tanaman kopi
Gayo, yaitu Takengon, Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Hamparan luas perkebunan kopi tumbuh di dataran
seluas 95.000 Ha dengan ketinggian kurang lebih
1.200 meter.
Perekonomian masyarakat Gayo dari hasil menanam
kopi tumbuh dengan sangat baik. Sekitar 80 persen
penghasilan mereka berasal dari kopi. Bisa dibilang,
kopi merupakan tulang punggung perekonomian di
Gayo, Aceh Tengah.
Seiring permintaan, kopi Gayo diekspor ke 17 negara.
Bahkan, nilai ekspornya semakin tahun terus meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada
periode Januari—Agustus 2021, kopi merupakan
komoditas ekspor unggulan Indonesia, dengan nilai
ekspor kopi mencapai USD 476,76 juta.
Pada periode yang sama, Aceh merupakan provinsi
pengekspor kopi terbesar ke-4 Indonesia dengan nilai
ekspor mencapai USD 49,89 juta. Sedangkan, negara
tujuan ekspor utama kopi Indonesia adalah Amerika
Serikat, Mesir, Jepang, Malaysia, Italia dan Spanyol.
Harga kopi arabica Gayo naik rata-rata Rp 5.000 per
kilogram dari harga sebelumnya. Masing-masing yakni,
untuk green bean asalan Rp 60.000 per kilogram, dan
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DPT (dry process) Rp 68.000 per kilogram. Kemudian
yang siap ekspor Rp 70.000 per kilogram.
Selain kenaikan harga di pasar global, kenaikan harga
kopi gayo juga akibat berkurangnya hasil panen kopi di
negara-negara penghasil seperti Brasil dan Kolombia.
Harga tersebut akan terus naik, karena ada beberapa
negara seperti Brasil yang 40 persen lahan kopinya
rusak akibat frost (cuaca ekstrem hujan es). Begitu juga
di Kolombia yang mengalami cuaca ekstrem.
Kopi Aceh gayo juga ditransaksikan di pasar lelang
komoditas (PLK) yang dikelola oleh PT Meukat Komuditi
Gayo (MKG). Diharapkan PLK kopi Gayo akan memberi
peluang yang lebih besar kepada para petani kopi
lokal untuk dapat mengakses pasar secara langsung,
sehingga sistim rantai suplai yang panjang selama ini
dapat dipersingkat dan harga yang diterima bisa lebih
bagus.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga turut
membantu para petani Kopi Gayo melalui skema sistem
resi gudang (SRG). Sebetulnya, SRG sudah berjalan
sekitar 5 tahun di Aceh Tengah dengan pengelola
Koperasi Ketiara. Namun karena kapasitasnya terbatas,
sehingga tidak semua produksi petani yang mencapai
lebih dari 68 ribu ton per tahun mampu ditampung.
Untuk meningkatkan kapasitas SRG yang sudah ada,
Pemkab Aceh Tengah telah mengusulkan tambahan
kapasitas SRG kepada Bappebti. Usulan dari Pemkab
Aceh Tengah ini direspons positif oleh Bappebti. Hanya
dalam tempo kurang lebih satu bulan setengah, sertifikat
pengelolaan SRG baru untuk Kabupaten Aceh Tengah
ini telah diterbitkan oleh Bappebti dengan tiga pengelola
yaitu, PT Meukat Komoditi Gayo, Koperasi Gayo Megah
Berseri dan Koperasi Arinagata.

Wartawan Pemerhati
Komoditi

J

ika dulu Indonesia kaya dengan rempah-rempah,
dan begitu juga sampai saat ini. Sekarang kita juga
dikenal kaya CPO, produsen kelapa sawit (CPO-crude
palm oil) terbesar di dunia. Informasinya, Indonesia
menguasai sekitar 55% pangsa pasar minyak sawit
dunia. Sebanyak 40% total minyak nabati dunia diekspor
dari Indonesia. Sekarang harga CPO juga sedang baikbaiknya, mencapai rata-rata Rp13.140 per kg pada awal
bulan Oktober, naik dari Rp12. 625 per kg pada bulan
September. Bulan Agustus harga rata-rata CPO masih
berada pada level Rp12. 515 per kg dan bahkan pada
Januari lalu baru Rp9. 746 per kg. Tak heran dorongan
ekspor menjadi sangat kuat, dan di dalam negeri harga
minyak goreng juga terdongkrak.
Sementara di dalam negeri sendiri Indonesia berhasil
mencampurkan CPO sebagai energi terbarukan ke
dalam minyak solar mencapai 30% melalui Biodiesel
B30. Indonesia menjadi negeri pertama yang berhasil
mencapai level B30, sedangkan di negara-negara
lain seperti Argentina, Brazil, hingga Amerika Serikat
masing-masing baru memasuki B10, B12, dan B20.
Ke depan, permintaan CPO diperkirakan akan naik
terus. Ya, untuk kebutuhan campuran untuk biodiesel.

Ya juga untuk memenuhi kebutuhan pasar minyak
nabati dunia, karena komoditi lain tampaknya akan sulit
melawan kekuatan CPO. Produktivitas pohon sawit
untuk menghasilkan minyak nabati sulit ditandingi. Untuk
menghasilkan 1 ton minyak sawit hanya membutuhkan
lahan 0,3 hektar, sementara rapeseed oil atau dikenal
juga dengan canola oil butuh lahan seluas 1,3 ha,
sunflower oil seluas 1,5 ha dan soybean oil seluas 2,2
ha.
Dilihat dari segi produktivitasnya, sawit terlihat begitu
perkasa. Dan ini patut disyukuri karena menjadi
unggulan dan juga andalan Indonesia. Keperkasaan ini
tentu harus terus dijaga karena melalui industri sawit
banyak terserap tenaga kerja, mulai dari petani yang
menanam sawit hingga pekerja di pabrik-pabrik. Dari
sini juga penggunaan bahan bakar fosil bisa ditekan
karena menggunakan campuran dari bahan nabati
sawit. Tapi negara-negara lain juga tak akan tinggal
diam membiarkan Indonesia terus melenggang dengan
perkasanya.
Menjadi tantangan bagi para ilmuwan dan para pelaku
usaha untuk terus mengembangkan sawit yang mampu
menghasilkan CPO yang lebih efisien, dengan varietas
sawit yang lebih bersahabat lingkungan. Karena selama
ini sawit dikenal sebagai tanaman yang rakus air dan
menyedot banyak hara dari dalam tanah.
Keseimbangan antara produksi dan kepiawaian
marketing menjadi fokus yang terus dijaga, selain
pengembangan pasar melalui perdagangan berjangka
komoditi (PBK).
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REGULASI

Pentingnya
Penggerak Pasar
di Bursa Berjangka
P

erdagangan berjangka komoditi harus terus bergerak
memberikan manfaat kepada banyak pihak. Untuk
menggerakkannya diperlukan dorongan yang dilakukan
oleh penggerak pasar. Tentang hal ini Bappebti sudah
mengeluarkan Peraturan Kepala Bappebti nomor 85/
Bappebti/Per/10/2010 tentang Penggerak Pasar
(Market Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi
Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
Disebutkan bahwa Penggerak Pasar adalah pihak yang
memasang amanat beli dan/atau amanat jual secara
terus menerus selama jam perdagangan berlangsung.
Yang bisa menjadi penggerak pasar adalah pedagang
berjangka dan penyelenggara SPA (Sistem Perdagangan
Alternatif), dan pihak yang bisa menjadi penggerak
pasar ditentukan oleh bursa berjangka dan lembaga
kliring berjangka dengan persetujuan Bappebti.
Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
volume perdagangan kontrak berjangka dan likuiditas
perdagangan di bursa berjangka. Juga untuk
memberikan kesempatan kepada Pedagang Berjangka
dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
untuk menjadi Penggerak Pasar (market maker) di
Bursa Berjangka.
Selanjutnya dikatakan pihak yang bersedia menjadi
Penggerak Pasar diberikan beberapa insentif, antara lain
dikecualikan dari kewajiban melakukan jumlah minimum
total transaksi kontrak berjangka sebagaimana diatur
dalam peraturan ini. Bahwa satu Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (SPA) harus bekerjasama
dengan satu Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
(SPA), sehingga kewajiban Penyelenggara SPA
melaksanakan total transaksi Kontrak Berjangka paling
sedikit 3.500 lot setiap bulan, sebagaimana diatur
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dalam peraturan kepala Bappebti nomor 85/Bappebti/
Per/10/2010. Sebelumnya dalam Peraturan Kepala
Bappebti nomor 69/Bappebti/Per/6/2009 disebutkan
besaran kewajiban tersebut paling sedikit 10.500 lot
setiap bulannya.
Penetapan jumlah minimum total transaksi ini juga
bertujuan untuk mencegah Pialang Berjangka dan
Penyelenggara SPA yang tidak mampu menutupi biaya
operasional perusahaan melakukan tindakan-tindakan
yang dapat merugikan Nasabah.
Peraturan ini juga mewajibkan Pialang Berjangka
dan Penyelenggara SPA untuk melakukan Transaksi
Multilateral di Bursa Berjangka minimal 5% (lima
persen) dari total transaksi kontrak berjangka setiap
bulan. Kewajiban ini akan mendorong Pialang Berjangka
dan Penyelenggara SPA melakukan transaksi kontrak
berjangka secara multilateral di Bursa Berjangka
sehingga likuiditas Bursa Berjangka diharapkan dapat
meningkat.
Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Peserta
SPA dan Penyelenggara SPA harus melakukan
persiapan dan menyusun rencana kerja dalam rangka
pelaksanaan kewajiban untuk melakukan transaksi
Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Dengan
demikian program dan rencana kerja para pemangku
kepentingan (stakeholders) di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi dapat terintegrasi.

Selengkapnya mengenai peraturan ini dapat diakses melalui:
https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/law_decision_2013-05-10_17-52-35_SK_85.pdf
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