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Buletin Bappebti edisi ke-10 bulan Oktober 2020 hadir masih dalam suasana
PSBB Transisi Covid-19. Karena ancaman Covid-19 masih belum juga surut
maka banyak pertemuan-pertemuan dilakukan secara virtual. Begitu juga dengan
pertemuan Kepala Bappebti dengan para pelaku bisnis Pasar Lelang Komoditi
dan Sistem Resi Gudang yang kami angkat sebagai Berita Utama edisi ini. Walau
tanpa tatap muka langsung, namun pertemuan virtual tidak mengurangi konten
atau isi dari pertemuan tersebut.
Sebagaimana diketahui banyak pihak mengidamkan keterkaitan yang erat antara
Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK). Bappebti sendiri
sudah membuat Sistem Lelang Terpadu yang mengarahkan perdagangan
komoditi menjadi lebih efisien. Bappebti juga mendorong komoditi yang
diperdagangkan yang berorientasi ekspor, sehingga lebih menarik para pebisnis
untuk terjun menggelutinya. Inilah yang kami angkat dalam Berita Utama edisi kali
ini.
Selain itu informasi aktual lainnya kami hadirkan dalam rubrik PBK dan SRG.
Juga profil komoditi tentang kopra. Kami hadirkan juga Wawancara Khusus
dengan Direktur Komersial & Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank
BJB, Nancy Adistyasari. Simak perbincangan menariknya dengan Tim Buletin
Bappebti yang membahas masalah kredit bagi petani peserta Sistem Resi
Gudang.
Seperti biasa Anda juga bisa menyimak juga perkembangan kegiatan Bappebti
yang terangkum dalam Agenda Foto, dan perkembangan informasi perdagangan
komoditi di rubrik Aktualita.
Pembaca yang budiman, tetaplah jaga kesehatan dalam situasi pandemi
Covid-19 yang belum reda sampai saat ini. Semoga kehadiran Buletin
Bappebti selalu memberi manfaat bagi Anda.
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: Sidharta Utama, Redaktur: Nusa Eka,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Gunawan, Apriliyanto,
Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, Sekretaris:
Deni Usep Sutisna, Alamat
Redaksi: Gedung Bappebti
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Temu Bisnis Pasar
Lelang Komoditas
Dan Sistem Resi
Gudang
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti
terus mengembangkan Pasar Lelang Komoditas
(PLK) dan Sistem Resi Gudang (RSG) agar bisa
meningkatkan kesejahteraan para pelakunya,
terutama para petani dan nelayan, yang menjadi
tujuan bersama sejak lama. Selain itu PLK dan
SRG juga diharapkan mampu memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional. Untuk itu Bappebti mendorong para
pelaku bisnis Pasar Lelang Komoditi dan juga
Sistem Resi Gudang aga terus meningkatkan
perannya. Bersama-sama dengan Perdagangan
Berjangka Komoditi (PLK) diharapkan menjadi
tiga pilar yang bisa mendorong tumbuhnya
ekonomi Indonesia.
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B

adan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Kementerian Perdagangan senantiasa
mendorong pertumbuhan dan perkembangan Pasar
Lelang Komoditas dan Sistem Resi Gudang. Dalam
upaya tersebut pada hari Senin (26/10) Bappebti
menggelar Pertemuan Pelaku Bisnis Pasar Lelang
Komoditas (PLK) dan Sistem Resi Gudang (SRG)
Tahun 2020. Karena masih diliputi suasana pandemi
Covid-19 maka pertemuan berlangsung secara virtual.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi Zoom,
Kepala Bappebti memberi pengarahan dari kantor
Bappebti di Jalan Kramat Raya no. 172, Jakarta Pusat,
sementara para peserta lain di lokasinya masingmasing. Acara ini diikuti oleh Kepala Dinas Provinsi yang
membidangi Perdagangan atau yang mewakili beserta
jajarannya, Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi
Perdagangan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Para Pimpinan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang,
dan para Pimpinan Penyelenggara Pasar Lelang.
Selain itu juga hadir Staf Ahli Menteri Perdagangan
Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi, Sekretaris
Bappebti Nusa Eka, Kepala Biro Pembinaan dan
Pengawasan SRG dan PLK Widiastuti, serta Analis
Kebijakan Ahli Madya Himawan Purwadi.
Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam arahannya
menyampaikan bahwa program pengembangan
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi yang
diselenggarakan oleh Bappebti ini merupakan salah
satu bagian dari tiga pilar utama selain Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK), dimana ketiga pilar tersebut
bersama-sama saling mendukung untuk peningkatan
efisiensi perdagangan.
“Pasar Lelang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam mendukung perekonomian daerah maupun
nasional. Untuk itu inovasi dalam pengembangan Pasar
Lelang mutlak diperlukan, karena melalui inovasi dan
kreativitas maka pengembangan Pasar Lelang dapat
memberikan manfaat yang maksimal kepada para petani
maupun pelaku usaha,” ujar Kepala Bappebti.

Sidharta Utama
Kepala Bappebti

Saat ini, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi yang
dibina dan diawasi oleh Bappebti berjumlah 24
penyelenggara, terdiri dari 11 Penyelenggara Dinas
(dengan sumber anggaran berasal dari APBN), 6
penyelenggara swasta revitalisasi dan 7 penyelenggara
swasta murni.
Kepada para peserta pertemuan, Kepala Bappebti juga
menjelaskan tentang Sistem Resi Gudang (SRG). SRG
diimplementasikan di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, pada
awalnya didesain sebagai instrumen tunda jual yang
mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani, serta alternatif pembiayaan komoditi yang
kompetitif. Seiring perkembangannya, SRG berpotensi
juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pembangunan sektor perdagangan dan industri yang
berbasis sumber daya lokal.
Pelaksanaan SRG saat ini juga sudah dimanfaatkan oleh
para pelaku usaha dalam mendukung kegiatan ekspor
komoditi. Dengan berkembangnya teknologi informasi
dan keterbukaan informasi terkait stok dan standardisasi
mutu komoditi, SRG mampu memberikan kepercayaan
dan keamanan yang lebih besar dalam aktivitas
perdagangan serta akan mendorong peningkatan daya
saing komoditas yang berorientasi ekspor. Kepala
Bappebti menyatakan saat ini jumlah Pengelola Gudang
SRG yang sudah mendapatkan persetujuan sebanyak
84 Pengelola Gudang.
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Lebih lanjut Kepala Bappebti menjelaskan, bagi
petani akses terhadap sumber pembiayaan tunai
yang likuid sangat penting guna membiayai hidup dan
kesinambungan kegiatan produksi mereka. Banyak
petani yang ingin memperoleh dana cepat kepada
pengijon. Disebut pengijon karena mereka membeli
komoditi, gabah misalnya, sebelum masa panen tiba.
Tentu transaksi seperti ini memberi tekanan terhadap
harga jual, dimana harganya dipastikan lebih rendah dari
harga normal. Tetapi kondisi yang memaksa membuat
petani tidak punya pilihan lain selain menjual secara ijon.
Sementara itu, petani yang tidak terikat ijon, bisa saja
menjual hasil produksinya pada masa panen raya. Tapi
itu pun belum tentu harganya bagus, karena kerapkali
terjadi pada masa panen raya stok dalam kondisi over
supply, sehingga harga yang diterima petani juga kurang
menguntungkan. Petani ataupun nelayan memang
kerapkali menghadapi buah simalakama. Mereka sulit
mencari buyer yang bisa memenuhi harapan mereka
untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan
harapan mereka.
Nah, menghadapi situasi seperti ini, Bappebti melihat
Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang
Komoditas (PLK) dapat menjadi salah satu solusi. SRG
merupakan instrumen pembiayaan perdagangan yang
dapat menyediakan akses pembiayaan perdagangan
bagi dunia usaha, termasuk petani. Sedangkan PLK
muncul untuk mengatasi masalah ekonomi berupa
biaya perdagangan yang cukup tinggi dengan cara
mempertemukan penjual/pemilik komoditi dengan
pembeli sehingga dapat memperpendek mata rantai
perdagangan. Memadukan kedua sistem ini diyakini bisa
membuat perdagangan komoditi menjadi lebih efisien.

6
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Keberhasilan
implementasi
dan
optimalisasi
pemanfaatan SRG dan PLK oleh para petani maupun
pelaku usaha ini tidak bisa dilepaskan dari seberapa
jauh pemahaman para pihak, khususnya petani dan
para pelaku usaha, terhadap aspek teknis pelaksanaan
SRG dan PLK. Kemudahan akses terhadap informasi
SRG dan PLK juga menjadi salah satu hal yang perlu
mendapatkan perhatian dalam rangka mengoptimalisasi
pemanfaatan SRG & PLK di Indonesia, khususnya
oleh para petani maupun kelompok tani/gapoktan
yang selama ini memiliki keterbatasan dalam hal akses
informasi.

Tak bisa dipungkiri, peran teknologi informasi saat ini
tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan seharihari. Karena itu Bappebti membangun Sistem Informasi
Pasar Lelang Terpadu yang akan menggantikan aplikasi
Pasar Lelang yang selama ini telah digunakan. Beberapa
pembaruan yang terdapat pada aplikasi baru ini adalah
persetujuan penyelenggara, pendaftaran anggota,
transaksi online maupun offline, dan pelaporan.
Melalui aplikasi ini maka transaksi Pasar Lelang dapat
dilakukan tanpa mengenal batas wilayah sehingga
semakin memberikan fleksibilitas kepada masyarakat.
Jika sebelumnya hanya pembeli di sekitar wilayah Jawa
Barat yang bisa memperoleh beras produksi petani
Cianjur, maka dengan Pasar Lelang Terpadu, pembeli
dari Sulawesi misalnya, bisa dengan mudah ikut serta
dalam penawaran untuk memperoleh komoditi beras
yang diinginkannya.
Selain itu, Bappebti juga membangun Aplikasi SRG
Mobile yang memungkinkan pelaku usaha untuk
memberikan informasi mengenai penyimpanan komoditi
di Gudang SRG, informasi harga, hingga pemasaran
komoditi yang bisa dilakukan hanya melalui handphone.
Melalui aplikasi ini, integrasi antara Pasar lelang Komoditi
dan Sistem Resi Gudang akan semakin mudah tercapai.
Integrasi antara Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas akan memungkinkan Resi Gudang dapat
ditransaksikan melalui Pasar Lelang, sebaliknya Gudang
SRG dapat dimanfaatkan sebagai gudang serah untuk
Pasar Lelang Komoditi. Untuk mendukung langkah ini
langkah yang dilakukan antara lain dengan melakukan
kerjasama antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan
Pengelola Gudang SRG. Dengan demikian, pada
akhirnya integrasi ini dapat menjadi solusi terpadu untuk
membuka akses pasar dan pembiayaan dengan prinsip
3M (Mudah, Murah, Manfaat).

Inilah konsep yang terus dikembangkan dan diupayakan
penerapannya oleh Bappebti. Kepala Bappebti
Sidharta Utama menyadari bahwa para pelaku Pasar
Lelang mempunyai tugas yang cukup berat untuk
meningkatkan kapasitas PLK, karena harus mereformasi
penyelenggaraan agar berbasis pada potensi/peluang
bisnis jasa, sehingga pelaksanaan Pasar Lelang dapat
menarik dan berkesinambungan. “Hal yang perlu
diperhatikan bahwa salah satu tujuan dari Pasar
Lelang adalah efisiensi mata rantai perdagangan dan
pembentukan harga yang wajar, maka Bappebti telah
membangun Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT)
yang mampu mengakomodir lelang secara online,
offline, maupun gabungan online offline (hybrid),” kata
Sidharta.
Hanjar Lukito Jati dari PT Pengayom Tani yang gudang
SRG Wonogiri, Jawa Tengah, menyatakan keterpaduan
SRG dengan PLK sangat menarik dari sisi bisnis.
“Sistem Resi Gudang sendiri sudah menyediakan
sarana pendukungnya, yaitu gudang. Juga sudah ada
lembaga pengujinya. Kalau barangnya dilelang juga
ada kepastian dari buyernya. Selain itu, barang dari
SRG dipastikan bagus, sehingga buyer yakin mutunya
terjaga,” ujar Hanjar yang setiap bulannya mengekspor
beras organik ke Amerika Serikat, Prancis, Malaysia dan
Singapura antara 40-60 ton.
Hanya saja Hanjar menambahkan perlunya sinkronisasi
antara SRG dan PLK. Jika dua sistem ini sudah sinkron,
maka ia yakin potensi yang ada di setiap daerah
termasuk Wonogiri akan berkembang. Sebab banyak
komoditi yang potensial untuk diekspor. Dari Wonogiri
misalnya ada empon-empon, jahe, kunyit, dan janggelan
(bahan baku cincau). Begitu juga dengan gula aren yang
sekarang tren-nya sedang membaik seiring perubahan
gaya hidup masyarakat. Dengan potensi komoditi yang
ada serta sistem yang sudah berjalan, Hanjar yakin ke
depan PLK dan SRG makin diminati kalangan pebisnis.
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Manfaatkan Pasar
Lelang Terpadu
Guna mengatasi kendala dalam penyelenggaraan Pasar
Lelang saat ini, serta untuk memperluas cakupan wilayah
pemasaran komoditi, semua Dinas diharuskan sudah
mulai memanfaatkan Sistem Pasar Lelang Terpadu ini
pada tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran Kepala
Bappebti Nomor 726 tahun 2019 tentang Kewajiban
Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu Dalam
Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi.
Keberhasilan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi tidak
hanya tergantung pada kinerja satu pemerintah (pusat
atau daerah), tetapi pemerinah pusat dan daerah
harus saling bersinergi. Pemerintah daerah sebagai
ujung tombak harus bekerja keras untuk pelaksanaan
Pasar lelang Komoditas, sedangkan pemerintah pusat
harus berperan aktif dalam pembinaan, pengawasan
dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas sesuai
kewenangannya.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa perlunya
dilakukan penataan Pasar Lelang Komoditi untuk dapat
diintegrasikan dengan Sistem Resi Gudang (SRG).
Dengan integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditi
(PLK) online akan menjadikan kedua instrumen ini
sebagai suatu paket one-stop service yang diharapkan
dapat memberikan solusi pemberdayaan petani dan
UKM,” jelas Sidharta.
Acara temu bisnis SRG dan PLK ini dirasakan sangat
bermanfaat, selain sebagai sarana silaturahmi juga tetap
menjaga pelaksanaan Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditi. Kepada para peserta pertemuan Kepala
Bappebti berharap semua pihak dapat memahami dan
mengimplementasikan integrasi antara Pasar Lelang
Komoditi dengan Sistem Resi Gudang, sehingga bisa
memberikan hasil yang terbaik.

8
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Manfaat Pasar
Lelang Komoditas
Pasar Lelang Komoditi adalah pasar fisik terorganisasi
bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi
komoditi melalui sistem lelang dengan penyerahan
komoditi. Bappebti telah mengkaji manfaat apa saja
yang bisa diperoleh bagi para pihak yang terlibat dalam
Pasar Lelang Komoditi, yaitu:
a. Bagi petani produsen, akan memiliki kepastian harga,
sehingga memungkinkan mereka merencanakan
pola budi daya tanam. Dengan demikian petani
lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas
dan produktivitas.
b. Bagi industri pengolahan, dapat memperoleh
jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan
kapasitas dan rencana produksi. Bagi pedagang/
eksportir, akan terlindung dari kegagalan pengiriman,
kerana adanya kepastian pasokan produk.
c. Bagi perbankan lebih memperoleh keyakinan dalam
mendukung pembiayaan penyaluran kredit yang
lebih aman, karena adanya jaminan penyelesaian
kontrak jual beli.

Dalam pelaksanaannya Bappebti mensyaratkan wajib
bagi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi untuk
memiliki tenaga atau personel dengan kompetensi yang
diperlukan dalam penyelenggaraan PLK, sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun
2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang
Komoditi. Kompetensi dimaksud minimal memenuhi
kriteria:
a. memahami peraturan perundang-undangan
bidang Pasar Lelang Komoditi

di

b. memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan
Pasar Lelang Komoditi
c. memiliki pengetahuan mengenai karakteristik
komoditi yang akan menjadi objek lelang
Dengan membangun PLK yang profesional, demikian
juga dengan pengembangan SRG yang makin
profesional dan mudah untuk diakses, ke depan
komoditi yang diperdagangkan tidak sebatas pada
komoditi pangan. Tapi lebih luas pada komoditi ekspor
yang memang menjadi kekayaan Indonesa sejak lama.
Keterpaduan SRG dan PLK diyakini bisa mendorong
petani keluar dari masalah pembiayaan yang selama
ini terus mereka hadapi. Kedua sistem ini juga akan
mendorong para pebisnis untuk terjun melakukan bisnis
melalui sistem ini, sehingga berdampak positif dalam
mendorong lebih cepat pertumbuhan ekonomi nasional.
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RESI GUDANG

Manfaatkan Aplikasi
IS Ware Untuk
Registrasi Resi
Gudang
P

erkembangan teknologi informasi dalam waktu
sekitar sepuluh tahun terakhir ini telah mempengaruhi
berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor industri.
Kemajuan teknologi informasi dalam dunia industri
malahan telah melahirkan terminologi baru yang merujuk
pada pemahaman strategis dalam pengembangan
industri yaitu Revolusi Industri 4.0 atau revolusi industri
generasi ke empat.
Selama ini kita telah mengenal istilah Revolusi Industri
1.0, Revolusi Industri 2.0, Revolusi Industri 3.0 dan
sekarang muncul Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri
1.0 atau generasi pertama dipicu oleh penemuan mesin
uap yang mampu menggantian tenaga manusia dan
hewan dalam industri. Revolusi Industri generasi ke-dua
ditandai dengan produksi massal berkat pemanfaatan
listrik. Revolusi Industri generasi ke-tiga terjadi dengan
diterapkannya teknologi otomasi dalam kegiatan industri.
Revolusi Industri 3.0 merupakan awal era digital ketika
penemuan-penemuan di bidang elektonik dipadukan
dengan teknologi informasi. Pada era Revolusi Industri
4.0 penetrasi teknologi digital semakin dalam sehingga
berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan.
Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh penetrasi
teknologi digital, internet, atau jaringan antar-komputer,
memaksa para pelaku usaha atau mereka yang secara
langsung terlibat dalam dunia industri menyesuaikan diri
dengan perkembangan yang terjadi agar tidak tertinggal.
Bukan hanya pelaku usaha, kalangan pemerintah yang
berperan sebagai fasilisator, regulator dan supervisor
kegiatan industri, juga melakukan adaptasi terhadap
perkembangan mutakhir teknologi informasi. Pada
awal April 2018 Presiden Jokowi telah meluncurkan

10
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peta jalan (road map) dan strategi Indonesia untuk
menghadapi era industri 4.0. Peta jalan yang dinamakan
“Making Indonesia 4.0” itu akan menjadi pedoman bagi
arah pengembangan industri di Tanah Air. Mendukung
kebijakan itu, Kementerian Perdagangan, melalui
Bappebti, membangun sistem dan aplikasi terkait
perdagangan komoditas seperti dalam penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Pasar
Lelang Komoditas (PLK), dan Sistem Resi Gudang
(SRG). Dengan memanfaatkan teknologi informasi,
kegiatan PLK dan SRG bisa diintegrasikan, sekaligus
mampu mendukung aktivitas PBK.

Aplikasi Registrasi SRG
Sistem Resi Gudang merupakan sarana penting dalam
kegiatan perdagangan komoditas, khususnya bagi
upaya mengangkat kesejahteraan para petani/produsen
melalui mekanisme penundaan penjualan barang. Pada
saat harga jatuh, petani/produsen dapat menyimpan
barang produksinya di gudang SRG, dan menjualnya
pada saat harga barang mencapai tingkat yang wajar.
Sembari menunggu harga membaik, petani/produsen
dapat menjaminkan resi gudang guna memperoleh
fasilitas kredit dari perbankan untuk berbagai keperluan.
Dengan demikian SRG juga merupakan instrumen
pembiayaan yang sangat diperlukan bagi para petani/
produsen. Dalam skala yang luas SRG bermanfaat
untuk menjaga stabilitas harga barang di pasar.
Bappebti sebagai regulator dan supervisor selama
ini terus mendorong agar penyelenggaraan SRG
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menjamin
transparansi serta akuntabilitas. Salah satu aspek penting
dalam penyelenggaraan SRG yaitu lembaga registrasi
yang saat ini dijalankan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia
(Persero) atau KBI Persero. Perusahaan milik negara
(BUMN) ini memperoleh izin dari Bappebti sebagai Pusat
Registrasi SRG dengan fungsi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan,
pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi
resi gudang dan derivatif resi gudang.
Menarik, bahwa menyangkut registrasi SRG, PT KBI
belum lama ini meluncurkan sistem aplikasi yang disebut
IS-Ware NextGen. Dalam press release yang dilansir
sejumlah media, Direktur Utama KBI, Fajar Wibhiyadi,
menjelaskan, aplikasi IS-Ware NextGen merupakan
pengembangan dari aplikasi yang sudah digunakan sejak
tahun 2010. “Pengembangan aplikasi ini dalam upaya
kami menghadapi industri 4.0, di mana semua sektor
industri akan berbasis kepada teknologi informasi,”
ungkapnya.
Aplikasi IS-Ware NextGen dimaksudkan untuk
mempermudah proses registrasi resi gudang bagi para
pelaku usaha. Melalui aplikasi ini pemilik komoditas
di berbagai wilayah di Indonesia bisa mendaftarkan
komoditasnya ke dalam Sistem Resi Gudang dengan
mudah karena dilakukan secara online. Sedangkan
dokumen resi gudang bisa dengan cepat diterbitkan,
bahkan secara real time. Fajar Wibhiyadi mengungkapkan,
aplikasi IS-Ware NextGen menggunakan teknologi block
chain dan smart contract yang menjamin keamanan data
dan informasi pengguna. Dengan teknologi block chain
di masa depan dimungkinkan menggunakan resi gudang

tanpa warkat (scriptless). Menurut Fajar, resi gudang
tanpa warkat secara biaya akan lebih ekonomis, selain itu
lebih aman karena tidak bisa dipalsukan.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, Widiastuti
menyatakan apresiasinya terhadap pengembangan aplikasi
IS-Ware NextGen oleh KBI untuk registrasi SRG. Tentang
penerapan resi gudang tanpa warkat atau scriptless,
Widiastuti menyatakan bahwa dalam ketentuan yang ada
hal itu dimungkinkan. “Terkait resi gudang tanpa warkat,
Bappebti akan menyiapkan dari sisi ketentuan teknisnya,
sehingga ketika resi gudang tanpa warkat berjalan semua
ketentuan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya (investor.
id, 9 Oktober 2020).
Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan industri
dewasa ini kiranya tak terhindarkan lagi. Tak terkecuali bagi
industri perdagangan komoditas baik PBK, PLK maupun
SRG, yang menjadi tanggung jawab Bappebti dalam
aturan main dan pengawasannya. Oleh sebab itu, upayaupaya membangun dan mengembangkan sistem aplikasi
berbasis teknologi informasi yang inovatif perlu terus
dilakukan. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau pengenalan
tentang berbagai aplikasi yang ada tersebut menuntut
perhatian pula. Dengan demikian pemahaman tentang
berbagai aplikasi digital tersebut di kalangan pelaku
usaha dan pemangku kepentingan akan semakin baik, dan
industri PBK, PLK dan SRG pun semakin berkembang
dan bermanfaat.
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PASAR BERJANGKA

Perdagangan Berjangka Komoditas

Manfaatkan Peran
Indonesia dalam
Organisasi Kopi Dunia
S

elama tahun 2020, dari Januari hingga September,
Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures
Exchange (JFX) mencatat kenaikan volume transaksi
25,43 persen dibanding periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Selama jangka waktu 9 bulan tersebut tercatat
volume transaksi mencapai 1,24 juta lot, sedangkan pada
periode yang sama tahun lalu hanya mencapai 992.187
lot.
Kenaikan tertinggi pada kontrak komoditi kopi yaitu dari
255.452 lot (2019) menjadi 416.530 lot (2020) atau
naik 63,06%, disusul olein dari 222.487 lot (2019)
menjadi 331.954 lot (2020) atau naik 49,2%. Sedangkan
transaksi kontrak emas turun 3,77% dari 483.825 lot
selama Januari- September 2019 menjadi 465.569 lot
pada periode yang sama tahun 2020. Direktur Utama
Bursa Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang,
sebagaimana dilansir media bisnis.com (5 Oktober 2020),
memprediksi transaksi perdagangan kopi dan olein akan
makin besar. Sampai saat ini, dari segi volume transaksi
emas masih menempati urutan pertama di BBJ.
Paulus Lumintang mengungkapkan, lonjakan volume
transaksi atas beberapa kontrak berjangka disebabkan
oleh kondisi perekonomian yang dipengaruhi pandemi
virus corona. Hal ini menimbulkan volatilitas harga atas
beberapa komoditas serta nilai tukar yang fluktuatif
sehingga meningkatkan animo investor untuk berinvestasi.
“Kami optimistis target transaksi multilateral 1,75 juta lot
hingga akhir tahun 2020 dapat tercapai,” ujar Paulus.
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Potensi Komoditas Kopi
Memang, kenaikan transaksi komoditas di BBJ secara
umum selayaknya membangun optimisme bahwa
perdagangan berjangka semakin diminati masyarakat.
Kenaikan transaksi kopi yang cukup tinggi patut mendapat
perhatian tersendiri. Ini mengingat bahwa Indonesia
merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia, dengan
produksi lebih dari 700 ribu ton per tahun. Ini artinya,
potensi perdagangan berjangka komoditas kopi sangat
besar. Dengan berkembangnya perdagangan berjangka
kopi di Indonesia diharapkan Indonesia bisa menjadi
rujukan harga kopi secara internasional.
Selama ini, meskipun menjadi produsen besar beberapa
komoditas seperti timah, sawit dan lada, Indonesia belum
menjadi rujukan harga dalam perdagangan internasional.
Demikian pula dengan komoditas kopi, kita memiliki
potensi besar, selain dalam hal produksi juga konsumsi.
Menurut data ICO (International Coffee Organization),
tingkat konsumsi Indonesia tumbuh 44 persen dalam
periode sepuluh tahun kopi (Oktober 2008-September
2019). Sementara itu, konsumsi kopi Indonesia per kapita
pada periode tahun kopi Oktober 2018-September
2019 mencapai 1,13 kg/tahun. Pada periode tahun kopi
September 2019, pangsa tingkat konsumsi Indonesia di
antara negara produsen di kawasan Asia dan Oseania
merupakan yang tertinggi, yaitu 13,5 persen. Sementara
itu, pangsa tingkat konsumsi Indonesia di dunia pada tahun
yang sama merupakan yang tertinggi ke-5, yaitu sebesar
2,9 persen. Tahun kopi adalah periode 12 bulan yang
terhitung mulai Oktober tahun tersebut hingga September
tahun berikutnya.

Peran Aktif dalam ICO
Sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, Indonesia
berperan aktif dalam organisasi kopi dunia seperti Organisasi
Kopi Internasional (International Coffee Organization ICO).
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian
Perdagangan, Iman Pambagyo, saat ini menduduki posisi
sebagai Ketua Dewan ICO periode 2019/2020. Peran aktif
Indonesia dalam organisasi kopi dunia penting artinya bagi
upaya-upaya meningkatkan perdagangan kopi secara global
dengan memperhatikan kepentingan Indonesia sebagai
produsen besar kopi.
Sektor perkopian dunia saat ini sedang menghadapi sejumlah
masalah yang tidak ringan. Problem yang selama beberapa
tahun terakhir terus terjadi yaitu kecenderungan turunnya
harga kopi. Memasuki tahun 2020, masalah semakin rumit
akibat munculnya pandemi Covid-19 yang menghantam
perekomonian dunia. Dalam sidang ke-127 ICO yang
diselenggarakan secara virtual pada 10-11 September
2020, kedua masalah besar ini menjadi agenda pembahasan.
Seperti disampaikan Ketua Dewan ICO, Iman Pambagyo
untuk menghadapi tantangan tersebut Sidang ICO
menyepakati pembentukan Gusus Tugas Sektor Pemerintah
dan Swasta (Coffee Public-Private Task Force/CPPTF).
CPPTF merupakan forum multi-stakeholder pertama di
bawah ICO yang berfungsi memberikan rekomendasi aksi
kepada ICO (sektor pemerintah) dan Forum CEO dan
Pemimpin Kopi Global (CEO and Global Leaders Forum/
CGLF) (sektor industri). “Caranya, dengan membentuk aksi
bersama dan peta jalan untuk mencapai sektor kopi yang
berkelanjutan,” ungkap Iman seperti dilansir kemendag.go.id
(14 September 2020).

Dalam organisasi kopi dunia itu, Indonesia juga terlibat
aktif sebagai anggota komite teknis yang merupakan
lembaga think-tank dari CPPTF. Komite teknis ini terdiri
atas tenaga ahli yang bertugas mengidentifikasi berbagai
permasalahan dan solusi praktis untuk kepentingan
sektor kopi global. Ada tujuh tema yang akan dikaji
dan dicarikan solusinya menyangkut perkopian dunia
yaitu pendapatan petani produsen; transparansi pasar;
konsumsi kopi yang bertanggungjawab; produksi
dan sumber kopi yang berkelanjutan; kebijakan dan
kelembagaan pasar; mekanisme pendanaan global;
serta koordinasi sektor. Indonesia dengan potensinya
yang besar diharapkan bisa memberi kontribusi positif
bagi ICO dalam mengatasi masalah perkopian dunia.
Terkait kepentingan Indonesia, dikemukakan anggota
CPPTF dari Indonesia, Antonius Yudi Triantoro, kita
bisa memanfaatkan dana khusus dari ICO untuk
meningkatkan kapasitas konsumsi kopi di dalam negeri,
serta melakukan kegiatan peningkatan manajerial
dan pemasaran bagi wiraswasta muda di sektor kopi
serta mendorong pengenalan konsumsi kopi usia dini.
“Proyek ini akan dimulai pada 2021 melalui kerja sama
antarkementerian dan kolaborasi dengan pemangku
sektor kopi lainnya,” ujarnya.
Persoalan perkopian di Indonesia, khususnya pemasaran
menuntut perhatian tersendiri. Posisi strategis Indonesia
dalam organisasi kopi dunia selayaknya benarbenar bisa dimanfaatkan untuk membantu mengatasi
persoalan yang ada, khususnya dalam meningkatkan
pemasaran atau perdagangan, termasuk dalam hal ini
yaitu perdagangan berjangka yang volumenya masih
perlu terus didongkrak.
BULETIN BAPPEBTI | EDISI 222
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AGENDA FOTO

Ini Program
Berkelanjutan
Bagi Wakil Pialang
Berjangka
Kepala Bappebti Sidharta Utama membuka acara
Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang
Berjangka (P4WPB) Eksekutif periode ke-7 di tahun
2020 yang diselenggarakan secara daring. Selasa,
(20/10). Kepala Bappebti mengungkapkan P4WPB
merupakan suatu bentuk program kegiatan peningkatan
pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan
bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang dilaksanakan
secara sistematis dan terukur.
Kepala Bappebti memaparkan industri Perdagangan
Berjangka Komoditi menunjukkan perkembangan yang
positif. Ini terlihat dari data transaksi bulan Januari sampai
September 2020 dengan total transaksi 9.859.021 lot
untuk transaksi multilateral dan SPA, atau naik sebesar
23,02% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019
sebesar 8.013.857 lot (sumber: BBJ & BKDI diolah
Bappebti). Dalam kondisi pandemi Covid-19 pun ternyata
tidak berpengaruh buruk pada industri PBK terbukti
dengan nilai transaksi yang tumbuh 40,58% pada kuartal
pertama 2020.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Biro
Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan M
Syist, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Mardiyana Listyowati, dan Kepala Biro Pengembangan
Pasar Sahudi dengan Moderator Ketua Aspebtindo FX
Wishnubroto. Direksi Bursa dan Kliring Berjangka juga
memberikan pemaparan tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK) ini.

14
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AGENDA FOTO

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memimpin
sekaligus memberikan arahan pada Rapat Pimpinan
Kementerian Perdagangan yang diselenggarakan di
Hotel The Phoenix, Yogyakarta, Kamis (15/10). Pada
kesempatan ini Mendag memberikan arahan terkait
kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan oleh setiap unit
Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan
Jerry Sambuaga dan seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan
Kementerian Perdagangan, termasuk Kepala Bappebti
Sidharta Utama.

Foto: Bagian KIP

Rapim Menteri
Perdagangan Dengan
Jajaran Eselon I

Pembahasan Evaluasi
SAKIP
Sekretaris Bappebti Nusa Eka menghadiri acara
pembahasan evaluasi SAKIP dan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Acara
diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Perdagangan di Sentul, Bogor Jawa Barat, Kamis (8/10)
Acara diselenggarakan dalam rangka mendukung
dan mempercepat pencapaian pemerintahan menuju
good governance. Kementerian Perdagangan telah
mengembangkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan
yang baik dan dipercaya.

Foto: Bagian KIP

Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam
akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Kementerian
Perdagangan akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya,
responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,
terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
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Foto: Bagian KIP

Kunjungan Anggota
DPRD Merauke Jajaki
Penerapan SRG

Kunker Ke Bali Jelaskan
Fungsi dan Tugas
Bappebti

Pada kesempatan ini Kepala Bappebti menjelaskan
mekanisme dan implementasi serta manfaat SRG dalam
peningkatan dan pengembangan komoditi di Indonesia,
dimana saat ini berdasarkan Permendag Nomor 33
Tahun 2020 terdapat 18 komoditi yang masuk dalam
skema SRG yaitu : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao,
Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh,
Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala dan Ayam Beku
Karkas.
Anggota DPRD Kabupaten Merauke menjelaskan
Kabupaten Merauke merupakan lumbung pangan
Indonesia bagian Timur serta memiliki potensi perikanan
yang tinggi. Tetapi potensi itu belum dapat dikelola
dengan maksimal karena minimnya fasilitas yang tersedia.
Berkenaan dengan hal itu DPRD Kab. Merauke melakukan
koordinasi dan konsultasi untuk menunjang kegiatan
Perumda Aneka Usaha Malind Kanamin Kabupaten
Merauke di antaranya gudang dengan fasilitasnya, Cold
Storage beserta fasilitas serta pemahaman SRG.

Kementerian Perdagangan yang diwakili Kepala
Bappebti, Sidharta Utama, mendampingi anggota Komisi VI
DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali,
Rabu (14/10).

Foto: Bagian KIP

Dalam kunjungan kerja ini, Anggota Komisi VI DPR RI yang
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya
Linggih, melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian
Perindustrian dan Bappebti Kemendag, serta masyarakat.
Pertemuan berlangsung di Balai Diklat Industri dan Bali
Creative Industry Center, Denpasar. Beberapa hal dibahas
antara lain tugas dan fungsi Bappebti dalam melakukan
pembinaan, pengembangan, pengaturan, serta pengawasan
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).
Kepala Bappebti menjelaskan tentang kewenangan Bappebti
dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap
setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan di bidang UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
Dikatakan bahwa Bappebti akan melakukan penindakan
atas setiap pelanggaran yang ditemukan sedini mungkin dan
ke depannya Bappebti akan melakukan pengawasan lebih
efektif kepada Pialang Berjangka.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua, melakukan kunjungan ke Bappebti,
Senin (19/10). Kunjungan dalam rangka koordinasi
dan konsultasi mengenai Sistem Resi Gudang (SRG).
Kunjungan mereka diterima oleh Kepala Bappebti
Sidharta Utama didampingi Sekretaris Bappebti Nusa
Eka dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG
dan PLK Widiastuti.
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AKTUALITA

dibawa kabur. “Bappebti akan bekerja
sama dengan pihak Kepolisian untuk
menindak tegas oknum-oknum tidak
bertanggung jawab tersebut. Hal ini
dilakukan untuk memberikan efek jera
bagi pihak-pihak yang menggunakan
nama palsu untuk melakukan penipuan
di tengah masyarakat,” tegas Syist.

Web Berjangka Ilegal
Tak Pernah Kapok
Bappebti terus melakukan tindakan
tegas terhadap entitas perdagangan
berjangka ilegal yang menawarkan
berbagai produknya melalui website
ataupun media sosial. Selama bulan
September 2020 saja Bappebti
memblokir 137 domain entitas yang
tidak memiliki izin. Dengan demikian
selama 9 bulan, Januari-September
2020, sebanyak 914 domain entitas
sudah diblokir. Pemblokiran dilakukan
melalui
Kementerian
Komunikasi
dan Informatika serta perusahaan
tempat pendaftaran nama domainnya
di Indonesia. “Kali ini Bappebti
memblokir 41 halaman Facebook
dan 96 situs web entitas di bidang
perdagangan berjangka yang tidak
memiliki izin Bappebti. Selain entitas
yang menjadi introducing broker (IB)
dari pialang berjangka luar negeri, saat
ini makin marak situs-situs web yang
mencatut atau menggunakan legalitas
palsu dari Bappebti, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), maupun lembaga
Pemerintah Indonesia lainnya,” ujar
Kepala Bappebti Sidharta Utama.
Selain
dari
hasil
pengawasan
dan pemantauan, Bappebti juga
banyak menerima pengaduan dari
pialang berjangka, bursa berjangka,
lembaga kliring berjangka yang telah
mengantongi izin dari Bappebti. Juga
18
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dari perusahaan yang namanya dan/
atau legalitasnya dipalsukan. “Oknumoknum yang tidak bertanggung jawab
biasanya membuat situs web dengan
menggunakan nama yang miripmirip dengan perusahaan di bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi
yang memiliki perizinan dari Bappebti,
maupun perusahaan di bidang jasa
keuangan yang memiliki perizinan dari
OJK untuk menarik minat masyarakat,”
imbuh Sidharta.
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan M. Syist
mengimbau masyarakat agar tidak
mudah tergiur terhadap iming-iming
keuntungan di luar kewajaran yang
saat ini banyak dijumpai di internet.
“Masyarakat agar berhati-hati apabila
menemukan penawaran di internet
yang menjanjikan keuntungan tetap
dalam persentase dan jangka waktu
tertentu
berbentuk
paket-paket
investasi. Biasanya paket tersebut
dalam bentuk paket Silver, Gold,
Platinum, Diamond, dan sebagainya,”
jelas Syist.
Masyarakat juga diharapkan tidak
mudah tergiur, lalu melakukan transfer
sejumlah uang ke rekening oknum
tidak bertanggung jawab karena
bermimpi bisa mendapat untung
besar dalam waktu singkat. Karena
bisa dipastikan, setelah melakukan
transfer, oknum tersebut tidak bisa lagi
dihubungi dan uang yang disetorkan

Bappebti Cairkan
Kegiatan PT Prudent
Internasional
Berjangka dan PT
Real Time Futures
Bappebti
telah
mencairkan
pembekukan kegiatan usaha sebagai
Pialang Berjangka atas nama PT
Prudent
Internasional
Berjangka
d/h PT Millennium Prudent Futures,
Selasa, 27 Oktober 2020. Pencairan
kegiatan
dilakukan
berdasarkan
Keputusan Kepala Bappebti Nomor 11
Tahun 2020.
Pencairan
pembekuan
kegiatan
usaha PT Prudent Internasional
Berjangka d/h PT Millennium Prudent
Futures dilakukan karena perusahaan
tersebut sudah melakukan langkahlangkah perbaikan terhadap integritas
keuangan dan reputasi bisnisnya
dengan
melakukan
penambahan
Modal Disetor dan mempertahankan
Modal Bersih Disesuaikan (MBD),
serta melakukan perbaikan terhadap
kepengurusan perusahaan dan sarana
fisik perkantoran. Langkah perbaikan
itu juga dilakukan dengan Persetujuan
Perubahan
Pengurus/Pemegang
Saham Pialang Berjangka dan
Persetujuan Perubahan Alamat Kantor
Pusat Pialang Berjangka berdasarkan
perintah Bappebti.

Kemendag Dukung
Peningkatan Daya
Saing Produk Halal

Dengan
dicairkan
pembekuan
kegiatan usaha ini, maka Bappebti
juga mencairkan pembekuan izin
Wakil Pialang Berjangka pada PT
Prudent Internasional Berjangka d/h
PT Millennium Prudent Futures.
Selain PT Prudent Internasional
Berjangka, Bappebti juga mencairkan
pembekuan kegiatan usaha PT Real
Time Futures, sebagaimana tertuang
dalam Keputusan Kepala Bappebti
Nomor 09 Tahun 2020. Pencairan
kegiatan usaha PT Real Time Futures
ini dilakukan karena perusahaan
tersebut telah melakukan langkahlangkah perbaikan terhadap integritas
keuangan dan reputasi bisnisnya,
yakni dengan melakukan penambahan
Modal Disetor, peningkatan Ekuitas
dan mempertahankan Modal Bersih
Disesuaikan
(MBD)
serta telah
memenuhi semua ketentuan Perizinan
Usaha Pialang Berjangka sebagaimana
yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi.
Dengan dicairkannya pembekuan
kegiatan usaha PT Real Time Futures,
maka Bappebti juga mencairkan
pembekuan izin Wakil Pialang
Berjangka pada PT Real Time Futures.

Pemerintah melalui Kementerian
Perdagangan akan terus mendukung
para produsen produk halal dalam
negeri guna meningkatkan daya
saingnya di pasar internasional.
Kecenderungannya saat ini produk
halal
Indonesia
makin
diminati
khususnya oleh negara-negara dengan
mayoritas penduduk muslim.
Hal
ini disampaikan Menteri
Perdagangan Agus Suparmanto saat
menjadi narasumber dalam seminar
web (webinar) Strategis Nasional yang
diselenggarakan oleh Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah
(KNEKS), Sabtu (24/10). Webinar
dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf
Amin mengangkat tema ‘Indonesia
Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’
dan dihadiri para pelaku usaha,
akademisi, instansi terkait, asosiasi,
jurnalis, dan masyarakat umum.
Menurut Menteri Perdagangan, nilai
ekspor Indonesia ke negara-negara
anggota Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) menunjukkan performa
yang cukup baik. Selain itu, Indonesia
mampu memenuhi jaminan produk
halal yang cukup tinggi dari negaranegara anggota OKI. “Walaupun
neraca
perdagangan
Indonesia
dengan negara-negara OKI sudah
positif, namun Indonesia belum
berperan secara maksimal sebagai
kiblat produk halal dunia. Khususnya
untuk makanan, kosmetik dan obatobatan. Pangsa pasar ekspor ketiga

produk Indonesia tersebut ke negara
OKI masih jauh berada di bawah
negara-negara nonmuslim seperti
Brasil, Prancis, Amerika Serikat, dan
Jerman,” ujar Mendag.
Untuk meningkatkan pangsa pasar
ekspor produk halal Indonesia,
sekaligus
menjadikan
Indonesia
sebagai pusat produsen halal dunia
merupakan hal yang cukup kompleks.
Untuk mencapai tujuan ini perlu
kerja sama erat pemerintah, swasta,
organisasi kemasyarakatan, BUMN,
dan masyarakat umum. “Perlu dilakukan
identifikasi
bersama
terhadap
berbagai tantangan dan peluang
yang perlu dijadikan pertimbangan
dalam menyusun strategi peningkatan
ekspor produk halal. Oleh karena itu,
kami mengajak seluruh pihak terkait
untuk bersama-sama mencari solusi
terbaik dalam menyelesaikan setiap
permasalahan dan memanfaatkan
peluang yang ada,” jelas Mendag.
Disebutkan
Kemendag
memiliki
beberapa strategi peningkatan ekspor
produk halal dengan menggabungkan
berbagai instrumen yang tersedia.
Yakni,
memanfaatkan
instrumen
kebijakan, seperti kebijakan relaksasi
ekspor impor untuk produk halal tujuan
ekspor. Kedua, memperkuat akses
pasar produk halal Indonesia di pasar
luar negeri. Ketiga, melaksanakan
berbagai program penguatan pelaku
usaha ekspor produk halal. Salah satu
langkah konkret yang dilakuksanakan
adalah turut serta dalam fasilitasi
penyelenggaraan sertifikasi halal bagi
usaha mikro dan kecil.
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Bangun Optimisme
Melalui Hari Kopi
Internasional 2020

Perluas Akses Ekspor
Kopi ke Australia,
AS, Belgia dan Rusia
Kementerian Perdagangan mendukung
penuh pengembangan ekspor kopi,
khususnya dari Jawa Barat ke pasar
dunia. Hal ini Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional
Kementerian Perdagangan, Kasan,
yang mewakili Menteri Perdagangan
saat melepas ekspor 16,65 ton kopi
Arabika Java Preanger Jabarano senilai
oleh Rp1,34 miliar oleh CV. Frinsa
Agrolestari ke Australia.
Pelepasan ekspor berlangsung di
Bandung, Jumat (9/10), dipimpin
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Hadir pula Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat, M. Arifin Soendjayana; Kepala
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat, Hendy Jatnika; Kepala Badan
Pengkajian
dan
Pengembangan
Perdagangan
Kemendag,
Oke
Nurwan; Direktur Pengembangan
Produk Ekspor (PPE) Kemendag, Olvy
Andrianita; serta Jajaran CV. Frinsa
Agrolestari. “Momentum pelepasan
ekspor produk bernilai tambah ini
sekaligus merupakan wujud konkret
pemerintah bersama pelaku bisnis
untuk terus berupaya menjaga
keseimbangan neraca perdagangan.
Diharapkan, pelaku bisnis terus
berinovasi dan memanfaatkan peluang
pasar yang ada di dalam dan luar
negeri,” ujar Kasan.
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Kasan
mengungkapkan
bahwa
Kemendag sangat mengapresiasi
CV. Frinsa Agrolestari yang terus
mendukung
dan
mengangkat
kesejahteraan petani kopi mitra di
Jawa Barat secara berkelanjutan.
Selain ke pasar Australia, CV. Frinsa
juga mendapatkan kontrak ekspor ke
Amerika Serikat, Belgia, dan Rusia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil menyatakan, kopi
indonesia, khususnya jenis Arabika
dari Jawa Barat sangat diminati di
pasar internasional karena memiliki
cita rasa yang khas. Hal ini menjadi
nilai lebih bagi citra kopi kita di pasar
internasional sehingga harus kita jaga
dan promosikan lebih intensif. “Ekspor
kopi ke Australia sebanyak 16,65kg
senilai Rp1,34 miliar ini dapat kita
jadikan stimulus kebangkitan pelaku
usaha Jawa Barat guna memulihkan
ekonomi masyarakat,” ujar Ridwan.
Berdasarkan data BPS, neraca
perdagangan kopi Indonesia pada
periode Januari-Juli 2020, baik biji
kopi (coffee beans) maupun produk
olahan mengalami surplus sebesar
USD670,03 juta. Capaian tersebut
menjadikan Indonesia sebagai negara
eksportir terbesar ke-7 kopi dunia
dengan pangsa ekspor sebesar 4,05
persen pada 2019 setelah Brasil,
Jerman, Vietnam, Swiss, Kolumbia
Italia.

Untuk mendorong perdagangan
komoditi
kopi,
selain
dengan
meningkatkan ekspor, juga dilakukan
dengan meningkatkan konsumsi kopi
di dalam negeri. Hal ini disampaikan
Direktur
Jenderal
Perundingan
Perdagangan
Internasional
Kementerian Perdagangan, sekaligus
Ketua Dewan Organisasi Kopi
Internasional periode 2019/2020,
Iman Pambagyo, ketika membuka Hari
Kopi Internasional 2020, Kamis (1/10)
secara virtual.
Perayaan Hari Kopi Internasional
2020 berlangsung di Bengkulu, 1–4
Oktober 2020, dengan tema “Towards
the Vision of Indonesia as a World
Coffee Paradise: From Farmers to
Customers”. Sedangkan perayaan
Hari Kopi Internasional di dunia
mengusung tema “Supporting the
Next Generation”. “Indonesia sebagai
salah satu produsen kopi terbesar,
sekaligus konsumen kopi terbesar di
dunia, perlu terus mengembangkan
pasar dan menggali peluang-peluang
yang potensial. Kombinasi antara
penjajakan pasar domestik dan pasar
luar negeri dapat menjadi strategi
untuk beradaptasi di kala pandemi
Covid-19,” jelas kata Iman Pambagyo.
Menurut Iman, dinamisnya pertumbuhan
konsumsi kopi di dalam negeri menjadi
potensi yang layak dieksplorasi oleh
pelaku usaha kopi di Indonesia.
“Menilik pasar dalam negeri untuk saat

MT. Peningkatan harga referensi dan
HPE biji kakao disebabkan menguatnya
harga internasional. Peningkatan ini
tidak berdampak pada BK biji kakao
yang tetap 5 persen.

ini menjadi sama pentingnya dengan
membuka akses pasar kopi di luar
negeri. Hal ini mempertimbangkan
dampak pandemi Covid-19 pada
perdagangan global serta adanya
hambatan perdagangan dari negaranegara importir kopi,” tambahnya.
Iman menambahkan, Kementerian
Perdagangan akan terus memberikan
dukungan kepada industri kopi mulai
dari petani kopi (on farm), pengolah
kopi (off farm), hingga konsumen
akhir, terutama di masa sulit pandemi
Covid-19 ini. Hal lain yang penting
untuk dilakukan, lanjut Iman, adalah
kemitraan dan kolaborasi antara
pemerintah, pemangku kepentingan
kopi, dan akademisi. Kolaborasi
dan kemitraan tersebut menjadi
suatu keharusan untuk mewujudkan
Indonesia sebagai “surga kopi”.
Kementerian Perdagangan menawarkan
pelaku usaha kopi untuk memanfaatkan
digitalisasi di bidang usahanya melalui
sejumlah aplikasi digital di bidang
pelatihan dan pembiayaan. Pelaku
usaha kopi bisa memanfaatkan layanan
pelatihan dan pengembangan bisnis
melalui aplikasi Kompetensi Unggul
Perdagangan (Kudagang). Sementara
di bidang pembiayaan, Kemendag
bekerja sama dengan sejumlah instansi
untuk menjalankan aplikasi Digital
Kredit untuk UMKM (DigiKU).

Periode Oktober
2020 Harga
Referensi CPO dan
Biji Kakao Naik
Kementerian Perdagangan menetapkan
harga referensi produk crude palm oil
(CPO) untuk penetapan bea keluar
(BK) periode Oktober 2020 adalah
USD768,98/MT. Harga referensi
tersebut meningkat USD30,91 atau
4,19 persen dari periode September
2020, yaitu sebesar USD 738,07/
MT. Penetapan ini tercantum dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
75 Tahun 2020 tentang Penetapan
Harga Patokan Ekspor (HPE) atas
Produk Pertanian dan Kehutanan
yang Dikenakan Bea Keluar. “Saat ini
harga referensi CPO telah melampaui
threshold USD 750/MT. Untuk itu,
Pemerintah mengenakan BK CPO
sebesar USD3/MT untuk periode
Oktober 2020,” kata Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian
Perdagangan Didi Sumedi.
Sementara itu, harga referensi biji
kakao pada Oktober 2020 sebesar
USD
2.576,84/MT
naik
7,73
persen atau USD184,84 dari bulan
sebelumnya, sebesar USD 2.392/MT.
Hal ini berdampak pada peningkatan
HPE biji kakao pada Oktober 2020
menjadi USD2.288/MT, naik 8,59
persen atau USD 181 dari periode
sebelumnya yaitu sebesar USD 2.107/

Indonesia Luncurkan
Data JAIPONG
Kementerian Perdagangan, Kementerian
Luar Negeri, Bank Indonesia (BI), dan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
bersinergi
dengan
meluncurkan
platform data kerja sama ekonomi
bilateral
terintegrasi
Dashboard
Japan Indonesia Partnership Lounge
(JAIPONG) yang diselenggarakan
secara
virtual,
Rabu
(14/10).
JAIPONG merupakan inovasi di sektor
perdagangan yang memanfaatkan
teknologi digital. Peluncuran JAIPONG
dilakukan oleh Menteri Perdagangan
RI Agus Suparmanto, Wakil Menteri
Luar Negeri RI Mahendra Siregar,
Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala
BKPM Bahlil Lahadalia.
“Untuk terus menggerakkan sektor
perdagangan, termasuk di masa
pandemi ini, pemanfaatan teknologi
sangat diperlukan. Kami optimis
langkah-langkah
kreatif
yang
dipadukan dengan teknologi digital
mampu
berkontribusi
terhadap
peningkatan ekspor,” ujar Mendag.
Dashboard JAIPONG diharapkan
dapat menjadi sebuah one stop
hub guna menyajikan informasi
komprehensif mengenai berbagai
peluang
kerja
sama
ekonomi
Indonesia–Jepang. Melalui JAIPONG,
data-data yang ditampilkan disajikan
secara current, reliable, accurate,
timely (CRAT). Dashboard JAIPONG,
yang dapat diakses melalui alamat
https://www.dashboard.kbritokyo.jp/
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Illegal Futures Web Never
Give Up to Defraud
oFTRA does not hesitate to take firm action
against illegal futures trading entities that offer
various products through websites or social media.
During September 2020, CoFTRA blocked 137
unauthorized domain entities. Thus, for nine months,
January-September 2020, as many as 914 domain
entities froze.
The Ministry of Communication and Information
Technology helped that blockade. CoFTRA blocking 41
Facebook pages and 96 websites of entities in the field
of futures trading that do not have CoFTRA’s license.
“Besides to entities that become Introducing Brokers
(IBs) of foreign futures brokers, some websites use the
false legality of CoFTRA, Financial Services Authority
(FSA), and other Indonesian government agencies,”
said Head of CoFTRA Sidharta Utama.
“Irresponsible individuals usually create websites using
names that are similar to companies in the Commodity
Futures Trading sector that have licenses from CoFTRA,
or companies in the financial services sector that have
permits from FSA to attract public interest,” he added.

Bappebti Disburses PT
Prudent Internasional
Berjangka and PT Real
Time Futures Activities

C

oFTRA has thawed the suspension of business
activities as a Futures Broker on behalf of PT
Prudent International Berjangka aka PT Millennium
Prudent Futures, Tuesday, October 27, 2020. The
disbursement based on the Decree of the Head of
CoFTRA Number 11 of 2020.
By thawing the freeze on business activities, Bappebti
also diluted the suspension of the Futures Broker
Representative’s license at PT Prudent International
Berjangka aka PT Millennium Prudent Futures.
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Head of the Bureau of Legislation and Enforcement M. Syist
appealed to the public not to be easily tempted by the lure
of extraordinary profits that are currently commonly found on
the internet.
“People should be careful when discovering the offers on the
internet that promise a fixed profit percentage and a certain
period in the form of investment packages. Usually, those
packages are in the form of Silver, Gold, Platinum, Diamond
packages, and so on,” he explained.
The community should not easily persuade then transfer
some money to the account of irresponsible individuals
because they dream of getting big profits in a short time.
Because it can be ascertained, after making the transfer, the
person can never contact and the money deposited is taken
away.
“CoFTRA will cooperate with the police to take firm action
against these irresponsible people. It’s to provide a deterrent
effect for those who use fake names to commit fraud in the
community,” he said.

Foto: Bag ian KI P

C

Apart from PT Prudent Internasional Berjangka, Bappebti
also thawed the freeze on PT Real-Time Futures business
activities, as stated in the Decree of the Head of Bappebti
Number 09 of 2020.
The disbursement of PT Real-Time Futures business because
the company had taken steps to improve its financial integrity
and business reputation.

T

he Ministry of Trade supports domestic halal product
producers to increase their competitiveness in the
international market. Currently trend Indonesian halal
products are increasingly in demand, especially by
countries with a majority of the Muslim population.
It was conveyed by the Minister of Trade Agus
Suparmanto when he was as a speaker in the National
Strategic webinar held by the National Committee for
Sharia Economics and Finance (NCSEF), Saturday
(24/10).
The webinar opened by the Vice President of the Republic
of Indonesia Ma’ruf Amin with the theme “Indonesia
Towards the Center for World Halal Producers” and
attended by business actors, academics, related
agencies, and associations.

Expand Access Coffee
Export to Australia, US,
Belgium and Russia

T

he Ministry of Trade fully supports the development
of coffee exports, mainly from West Java to the
world market.
According to the Director-General of National Export
Development of the Ministry of Trade, Kasan, who
represented the Minister of Trade when releasing the
export of 16.65 tonnes of Java Preanger Jabarano
Arabica coffee worth IDR 1.34 billion by CV Frinsa
Agrolestari to Australia.
The export release took place in Bandung, Friday (9/10),
led by the Governor of West Java, Ridwan Kamil. Also
present were the Head of the West Java Province
Industry and Trade Office, M. Arifin Soendjayana; Head
of the West Java Provincial Plantation Office, Hendy
Jatnika; The Head of the Ministry of Trade’s Trade
Research and Development Agency, Oke Nurwan;
The Director of Export Product Development of the
Ministry of Trade, Olvy Andrianita; as well as CV Frinsa
Agrolestari’s range.
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According to Minister Agus, the value of Indonesia’s
exports to member countries of the Organization for Islamic
Cooperation (OIC) has shown a good performance.
Besides, Indonesia can meet the high guarantee of halal
products from OIC member countries.
“Even though Indonesia’s trade balance with OIC countries
has been positive, Indonesia has not played an optimal role
as a centre for the world’s halal products. Especially for food,
cosmetics and medicines. The export market share of the
three Indonesian products to OIC countries is still far below
that of non-Muslim countries such as Brazil, France, the
United States and Germany,” said the Trade Minister.
It’s quite complex to increase the export market share of
Indonesian halal products, while at the same time making
Indonesia centre of the world’s halal producers. To achieve
this goal requires close cooperation between the government,
the private sector, community organizations, state-owned
enterprises, and the general public.

Foto: Bagian KIP

The Ministry of Trade
Supports Increasing
Competitiveness of Halal
Products

“The momentum of releasing the export of value-added
products is the same time a concrete form of the government
and business people to continue to strive to maintain
a balanced trade balance. Hopefully, business people
will continue to innovate and take advantage of market
opportunities that exist at home and abroad,” said Kasan.
Kasan revealed that the Ministry of Trade highly appreciates
CV Frinsa Agrolestari for continuing to support and promote
the welfare of partner coffee farmers in West Java in a
sustainable manner. Apart from the Australian market, CV
Frinsa also received export contracts to the United States,
Belgium and Russia.
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Petani SRG
Paling Taat
Bayar Kredit
S

istem Resi Gudang (SRG) dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional
dengan menumbuhkan sektor riil melalui penyediaan akses
pembiayaan bagi pelaku usaha terutama petani dan pelaku
usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dengan agunan resi gudang tanpa syarat agunan
lain.

Nancy Adistyasari

Direktur Komersial
& Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
Bank BJB

Selanjutnya keuntungan pembiayaan yang diperoleh dari
skema SRG itu bisa disalurkan kembali untuk para petani.
Sehingga, SRG tidak hanya berperan sebagai instrumen
pemasaran, tetapi juga dapat menjadi pendukung kebijakan
stabilitas harga dan ketersediaan pangan dalam konteks
kepentingan nasional.

Untuk mengetahui kisah sukses Bank bjb menyalurkan
kredit SSRG ini Tim Buletin Bappebti mewawancarai
secara virtual Direktur Komersial & Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Bank bjb, Nancy Adistyasari,
melalui aplikasi zoom. Berikut petikan perbincangannya:
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Salah satu lembaga perbankan yang menyediakan
skema kredit SRG adalah Bank bjb. Hingga September
2020, bank pembangunan asal Jawa Barat ini mampu
menyalurkan kredit skema subsidi resi gudang (SSRG)
hampir mencapai Rp178 miliar untuk 1.612 petani,
kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.

Buletin Bappebti: Sejak kapan Bank bjb
membiayai Sistem Resi Gudang?
Nancy Adistyasari: Bank bjb mulai menyalurkan
Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) sejak
tahun 2010. Ini sesuai dengan tugas Bank bjb
sebagai bank pembangunan daerah atau BPD
untuk ikut serta dalam pembangunan yang ada di
Jawa Barat.
Pembangunan ini mencakup ke semua aspek dan
semua segmen, salah satunya adalah petani yang
belum banyak memiliki akses ke perbankan. Maka
dibuatlah berbagai pola kerja sama yang membuat
nyaman petani yang dulunya tergantung dengan
pembiayaan informal dengan biaya yang cukup
tinggi. Apalagi Bappebti sangat membantu sehingga
Bank bjb mulai memasarkan skema Kredit SSRG
ke petani.
Buletin Bappebti: Apa menariknya petani sebagai
target nasabah Bank bjb?
Nancy Adistyasari: Kalau dilihat dari populasi
penduduk Jabar, petani masih cukup mendominasi
usaha atau mata pencaharian yang dilakukan
masyarakat. Skema Kredit SSRG ini bagi kami
cukup nyaman karena dicover oleh agunan yang
terbilang likuid, yaitu hasil panen petani sendiri.
Komoditas petani itu diamankan nilainya melalui
skema kerja sama dengan gudang. Jadi ada semacam
verifikasi dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa
komoditas petani memang ada di gudang.
Selain secara natural komoditas hasil pertanian tidak
berumur panjang maka perputarannya cukup cepat
sehingga sangat berpotensi bagi growth Bank bjb.
Buletin Bappebti: Apa semangat Bank bjb dalam
memberikan kredit SRG kepada petani?
Nancy Adistyasari: Bank bjb hadir memberikan
kredit SSRG agar para petani dapat terhindar dari
para tengkulak yang membeli hasil panen para petani
dengan harga yang murah. Dengan memanfaatkan
resi gudang para petani mempunyai keuntungan
untuk mendapatkan harga jual terbaik. Dengan
begitu para petani diharapkan dapat menjaga
kesinambungan produksi pertanian.

Dengan memberikan kredit kepada para petani Bank
bjb ikut serta dalam mendukung program Pemda
Jabar dalam menyukseskan ketahanan pangan. Ini
selaras dengan Misi Bank bjb yaitu memberikan
kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak
dan pendorong laju perekonomian daerah.
Buletin Bappebti: Dibanding dengan skema kredit
konsumtif, apa menariknya SRG dari segi bisnis
perbankan?
Nancy Adistyasari: Saya kira tiap segmen punya
daya tarik masing-masing. Khusus untuk Kredit
SSRG ini kami melihat yang menariknya itu justru
karena ada kerja sama, dalam hal ini saya berterima
kasih dengan Bappebti dan pihak pengelola gudang
yang mensertifikasi komoditas hasil tani tersebut.
Itu yang membuat kami merasa aman dan nyaman
karena underlying atau nilai agunannya terukur.
Buletin Bappebti: Di daerah mana saja Bank bjb
memberi kredit SRG? Apakah terbatas untuk
wilayah Jawa Barat saja, atau melintas provinsi
lain?
Nancy Adistyasari: Tentu saja Bank bjb memulai dari
Jawa Barat. Namun seiring dengan berkembangnya
jaringan kantor cabang, sampai dengan saat ini Bank
bjb telah menyalurkan kredit SSRG di 16 kota/
kabupaten, antara lain: di Jawa Barat yaitu Ciamis,
Subang, Indramayu, Patrol, Sumedang, Cianjur,
Cibinong, Singaparna, Kuningan, dan Majalengka.
Di Banten itu Rangkasbitung dan Labuan. Kami juga
melakukan ekspansi ke Jawa Tengah, yang cukup
kuat yaitu di Tegal. Kami pun sangat bersyukur bisa
berekspansi dengan memiliki jaringan kantor hingga
ke luar Jawa meliputi Palembang, Lampung dan
Makassar.
Buletin Bappebti: Dari sisi komoditi yang
diresigudangkan apa saja jenisnya?
Nancy Adistyasari: Saat ini paling banyak masih
pada komoditi padi, meskipun kami tidak membatasi
hanya pada padi saja. Bank bjb bisa membiayai
berbagai komoditas lainnya. Sebagai contoh yang
nilainya cukup baik itu komoditas rumput laut di
Makassar.
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Buletin Bappebti: Apa saja syarat-syarat bagi
petani untuk memperoleh kredit SRG?

Buletin Bappebti: Seberapa banyak debitur petani
yang tidak tepat waktu atau malah gagal bayar?

Nancy Adistyasari: Untuk Kredit Skema Subsidi
Resi Gudang yang mengajukan bukan hanya petani
secara perorangan, namun dimungkinkan petani
secara berkelompok, gabungan kelompok tani, dan
koperasi.

Nancy Adistyasari: Saya justru menyampaikan
terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya
kepada para pihak yang terkait dengan skema
kredit-SSRG ini. Sebab alhamdulillah kredit resi
gudang menunjukkan kualitas kredit yang sangat
baik. Boleh dibilang hampir tidak ada debitur yang
tidak dapat membayar kewajibannya. Makanya kami
sangat senang dengan skema ini.

Buletin Bappebti: Dari ke-4 debitur itu mana yang
porsi kreditnya paling besar?
Nancy Adistyasari: Untuk saat ini porsi yang paling
besar itu adalah petani perorangan. Dari 1.600
debitur yang mengajukan kredit-SSRG, sebanyak
1.200 atau 75 persen di antaranya adalah petani
langsung.
Buletin Bappebti: Apakah ada jumlah kredit
minimal yang ditawarkan? Berapa jumlah
maksimal pinjaman?
Nancy Adistyasari: Nilai maksimal kredit ditentukan
oleh dua hal, yaitu dari sisi plafon kredit maksimal
Rp75 juta per petani. Tetapi ada pembatasan
maksimum 70 persen dari nilai resi atau nilai
komoditas yang ada di gudang.
Buletin Bappebti: Bagaimana dengan debitur
Gapoktan atau koperasi apakah sama nilai plafon
kreditnya?
Nancy Adistyasari: Nilai kredit Rp75 juta itu per
petani. Untuk gapoktan atau koperasi dimungkinkan
nilainya lebih besar dari itu.
Buletin Bappebti: Jangka waktu pinjaman
ditentukan maksimal 6 bulan. Bagaimana jika
melebihi batas waktu tersebut tetapi komoditi yang
disimpan di gudang sebagai jaminan masih belum
laku terjual?
Nancy Adistyasari: Bank bjb memiliki semacam
kuasa untuk menjual barang yang ada di gudang
SRG jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran
kewajibannya. Surat kuasanya sudah ada, namun
para prakteknya yang membantu melakukan
penjualan adalah pengelola gudang SRG itu
sendiri. Hasil penjualan komoditas tersebut yang
akan digunakan untuk pembayaran kewajiban dari
debitur.
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Dan, tentunya terima kasih juga untuk Bappebti atas
berbagai support-nya dalam hal ini.
Buletin Bappebti: Jadi debitur petani ini bisa
dibilang lebih taat membayar ketimbang nasabah
skema kredit lainnya ya?
Nancy Adistyasari: Dibanding yang lain kami
memang sangat mengapresiasi bahwa petani ini
memang sangat taat membayar kewajiban. Sebab
barang yang diagunkan adalah komoditas petani itu
sendiri.
Para petani pun menjual barangnya ketika harga
sudah membaik, sedangkan pinjaman bank
digunakan untuk membiayai siklus pertanian
berikutnya sehingga uang terus berputar dan
menjamin keberlangsung usaha mereka.
Jadi bisa dibilang tingkat ketaatan petani membayar
kredit hampir 100 persen, persentasi kredit
macetnya pun sangat kecil.
Buletin Bappebti: Bank bjb mendapat subsidi
bunga dari pemerintah sebesar 6 persen. Bagi
Bank bjb bagaimana perbandingan persentase
penyaluran kredit bagi petani dan kredit lainnya?
Nancy Adistyasari: Kalo dibandingkan misalnya
dengan KUR yang sama-sama mendapat subsidi
dari pemerintah tentu perhitungannya akan sama.
Tetapi jika dikaitkan dengan kualitas kredit, maka
skema kredit SRG ini menunjukkan kualitas yang
sangat baik. Dan tentu secara overall kredit SRG
ini memberikan benefit yang sangat baik bagi Bank
bjb lantaran tidak menyebabkan penurunan kualitas
kredit.

Buletin Bappebti: Sejauh ini sudah berapa banyak
petani yang menjadi nasabah SRG melalui Bank
bjb?
Nancy Adistyasari: Sampai dengan 30 September
2020 penyaluran SSRG adalah sebagai berikut:
Debitur

Penyaluran Pokok

Jumlah Debitur

Petani

89.187.371.400

1.214

Kelompok Tani

37.839.366.300
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Gabungan Kelompok
Tani

17.088.520.000

83

Koperasi

33.744.057.500

88

Jumlah

177.859.315.200

1.612

Kami optimistis pertumbuhan kredit SSRG ini akan
terus membaik, Meskipun salah satu pertimbangan
kami adalah mengenai kualitas gudangnya. Kami
hanya fokus pada daerah yang memang memiliki
gudang SRG yang tersertifikasi.
Buletin Bappebti: Terkait kredit SSRG ini apa
kendala yang dihadapi oleh Bank bjb?
Nancy Adistyasari: Kendalanya mungkin karena
tidak semua wilayah kabupaten/kota memiliki
gudang SRG yang sudah tersertifikasi. Jadi kami
harus hati-hati dalam memilih lokasi karena harus
menyesuaikan dengan lokasi gudang SRG.
Selanjutnya kami melihat belum banyak petani yang
paham bahwa ada support dari perbankan dengan
skema seperti SSRG ini. Petani mungkin merasa
skema pembiayaan lama dengan cara informal itu
sudah terbiasa mereka lakukan selama bertahuntahun. Jadi kami pikir perlu edukasi dan literasi lebih
baik lagi kepada petani.
Buletin Bappebti: Bentuk edukasinya bagaimana?
Nancy Adistyasari: Kami ada program yang
namanya
PESAT
(Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat Terpadu). Tujuannya memberikan
edukasi perbankan dan literasi Keuangan kepada
kelompok-kelompok tertentu. Ini bisa menyasar
kelompok tani atau komunitas di rumah peribadatan
atau juga di pasar-pasar tertentu. Jadi ada tematik
berbeda sesuai profile komunitas masing-masing.

Khusus untuk kredit SSRG ini kami banyak
melakukan pendekatan kepada kelompok tani. Ketua
kelompok yang mengumpulkan petaninya dalam
satu sesi kemudian kami memberikan penjelasan
tentang skema seperti ini. Tujuannya agar mereka
paham bahwa perbankan memberikan support yang
sangat baik bagi petani.
Buletin Bappebti: Dalam perkembangannya SRG
ini tidak hanya padi. Tadi disebutkan ada rumput
laut, bahkan belakangan ada ayam karkas, dan
lainnya. Bagaimana Bank bjb melihat itu sebagai
peluang?
Nancy Adistyasari: Karakteristik tiap daerah biasanya
memiliki produk unggulan hasil pertanian tertentu.
Tentu saja akan sangat baik bila kami mendukung
komoditas utama itu untuk diresigudangkan. Namun
tidak menutup kemungkinan komoditas lain yang
cukup potensial juga bisa kami support dengan
skema ini.
Kuncinya menurut kami apa pun komoditasnya
selama memang dapat terjaga dengan baik di
gudang, terukur dari sisi volume dan nilainya maka
kami akan sangat nyaman.
Buletin Bappebti: Selain petani, misalnya swasta
adakah yang mengajukan kredit dengan skema
SSRG kepada Bank bjb?
Nancy Adistyasari: Ada, cuma segmennya berbeda.
Khusus untuk kredit SSRG kami mengkhususkan
untuk 4 target utama tadi. Untuk pengusaha
swasta akan ditangani oleh tim lain, biasanya dari
tim komersial dengan menggunakan skema yang
sebetulnya mirip yang intinya membiayai stok
barang yang ada di gudang. Harus diverifikasi
oleh pihak ketiga, barangnya apa, nilainya berapa,
umurnya berapa lama. Jadi secara prinsip mirip
cuma penanganannya agak beda karena size-nya
pasti berbeda.
Buletin Bappebti: Bagaimana prospek kredit
SSRG ini ke depannya?
Nancy Adistyasari: Saya melihat prospeknya sangat
baik, peluangnya pun masih sangat besar. Apalagi
pemerintah sedang fokus pada program ketahanan
pangan. Ini yang membuat kami optimistis skema
resi gudang ini dapat tumbuh dengan optimal.
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PROFIL KOMODITI

Harga Bagus,
SRG Kopra
Menunggu
Realisasi
S

ejak dulu Indonesia dikenal sebagai ‘Negeri Nyiur
Melambai’, lantaran menjadi produsen kelapa
terbesar dunia. Dengan buah kelapa yang berlimpah
ruah, para petani memilik berbagai cara mengawetkan
pasokan, salah satu cara adalah dengan menjadikannya
kopra.
Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan.
Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa
yang sangat penting, karena merupakan bahan baku
pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Untuk
membuat kopra yang baik diperlukan buah kelapa yang
telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat sekitar
3-4 kg.
Untuk membuat kopra ada berbagai teknik pengolahan,
yaitu pengeringan dengan sinar matahari (sun drying),
pengeringan dengan pengarangan atau pengasapan
di atas api (smoke curing or drying), dan pengeringan
dengan pemanasan tidak langsung (indirect drying).
Setelah kopra dikeringkan, berikutnya kopra bisa diolah
dengan berbagai kreasi. Daging kelapa tersebut dapat
diolah menjadi minyak goreng, obat kumur, nata de
coco, kecap air kelapa, dan lain-lain.
Daerah penghasil kopra terbesar di Tanah Air antara lain
Sulawesi Utara, Riau, Palembang dan juga beberapa
lokasi di pulau Jawa. Berdasarkan data Perhimpunan
Petani Indonesia (Perpekindo), produksi kelapa bulat
Indonesia mencapai 15,4 miliar buah per tahun dengan
luas lahan 3,8 juta hektare. Dari jumlah tersebut, kelapa
yang diserap di dalam negeri sebanyak 13 miliar,
sedangkan selebihnya diekspor.
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Ekspor kelapa dalam bentuk kopra memiliki nilai jual lebih
menguntungkan dibandingkan penjualan kelapa di dalam
negeri. Harga kelapa petani di dalam negeri dijual seharga
Rp1.500 per kilogram. Sedangkan, harga jual kopra saat
diekspor berkisar Rp9.600 per kilogram.
Bahkan harga kopra pada pekan pertama bulan oktober di
Surabaya naik, yaitu Rp10.500 per kilogram. Harga Kopra
akan naik terus. Apalagi permintaan konsumen di pasar
terhadap crude coconut oil (CCO) terus bertambah. Ini
tren positif bagi komoditas Kopra.
Alit Pirmansah dari International Coconut Comunity
menyatakan, permintaan produk olahan kelapa dunia
semakin meningkat dengan total nilai 11,6 miliar dolar
AS pada 2019, terbesar olahan daging kelapa 3,91 miliar
dolar AS.
Menurut Alit, secara umum perdagangan kelapa dunia
pada 2020 akan turun tetapi tidak besar, dan tidak untuk
seluruh produk.
Khusus untuk Indonesia, menurut dia, nilai ekspor kelapa
pada 2019 sebesar 2,17 miliar dolar terdiri olahan daging
kelapa 663,8 juta dolar AS, olahan tempurung kelapa
209,6 juta dolar AS, olahan air kelapa 35,3 juta dolar AS
dan olahan sabut 12,6 juta dolar AS.
Volume ekspor yang paling besar selama 2019 adalah
minyak kelapa 610.812 ton, kemudian kelapa segar
558.153 ton, arang tempurung kelapa 349.607 ton, kopra
meal 237.639 ton.
Disusul, kopra 153.655 ton, desicated coconut 98.742
ton, produk sabut 37.928 ton, gula kelapa 36.465 ton, air
kelapa 31.547 ton, santan 30.753 ton, dan karbon aktif
28.708 ton.

ANALISIS

Pandemi
Covid-19 dan
Harga Komoditas
Winarto

Wartawan, Pengamat
Perdagangan Berjangka

S

elama tahun 2020, khususnya sejak merebaknya
virus Corona Baru 19 yang kemudian berkembang
menjadi pandemi di banyak negara, harga berbagai
komoditas mengalami fluktuasi. Harga beberapa
komoditas cenderung turun dan semakin memburuk.
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan keterpurukan
perekonomian dunia, sejumlah negara bahkan telah
mengalami resesi.
Harga komoditas secara umum ditentukan oleh faktor
supply and demand, besarnya pasokan dan kebutuhan.
Pada situasi normal, dalam arti tidak ada kejadian luar
biasa seperti pandemi, konflik atau perang, komoditas
pertanian dan perkebunan mudah mengalami fluktuasi
harga. Hal ini mengingat produksi komoditas pertanian
dan perkebunan bersifat musiman. Pada saat musim
panen, pasokan melimpah, harga akan cenderung
turun. Namun, hal seperti ini bisa diantisipasi dan
diatasi dengan manajemen produksi, penyimpanan dan
distribusi yang baik. Untuk komoditas non pertanian/
perkebunan, tingkat harga sangat dipengaruhi dinamika
pasar, ditentukan oleh cukup banyak faktor. Lebihlebih di pasar internasional, selain faktor murni tingkat
kebutuhan atau permintaan dan ketersediaaan barang,
ada faktor-faktor lain menyangkut kepentingan masingmasing negara, hubungan politik antar-negara, ikut
mempengaruhi fluktuasi harga komoditas.
Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa
dan telah menimbulkan dampak luar biasa besar pula
terhadap perekonomian dunia, lebih besar dari dampak
akibat terjadinya konflik politik atau perang antar
beberapa negara. Pandemi ini menghantam hampir
seluruh sektor ekonomi, baik industri barang maupun
jasa, di lini produksi maupun distribusi termasuk retail.

Ini terjadi karena untuk mencegah penularan virus,
pemerintah berbagai negara melakukan pembatasanpembatasan sosial yang melarang pertemuan fisik.
Akibatnya, kegiatan produksi di pabrik-pabrik terganggu
bahkan terhenti, sehingga mempengaruhi permintaan
bahan baku industri. Karena permintaan turun, harga
pun turun. Demikian pula permintaan akan energi atau
bahan bakar industri berkurang, sehingga harganya juga
anjlok.
Sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif for
Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, selama
beberapa bulan dalam masa pandemi Covid-19 harga
minyak bumi dan batubara terus tertekan. Hingga 20
September 2020, harga minyak mentah dunia turun
35 persen (ytd) menjadi USD43 per barel. Sedangkan
harga batubara acuan sempat turun sebesar 23 persen
hingga di kisaran USD52 per ton. Fabby menyatakan,
tidak mudah memprediksi harga komoditas di tahun
depan. Menurutnya, harga komoditas dipengaruhi oleh
dinamika permintaan energi. “Adapun permintaan energi
dipengaruhi kecepatan pemulihan dunia dan masingmasing negara, khususnya negara-negara anggota
G20,” ujarnya (medcom.id, 25 September 2020).
Fabby memperkirakan, sampai semester I-2021
pemulihan ekonomi dunia masih lamban. Baru pada
semester II-2021 akan ada akselerasi setelah vaksinisasi
untuk pencegahan Covid-19 mulai dilakukan berbagai
negara. Semoga.
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REGULASI

Pasar Lelang
Komoditas Wajib
Menggunakan
Sistem Terpadu
T

eknologi informasi yang terus berkembang
seyogyanya dimanfaatkan sebaik-baiknya demi
memajukan berbagai bidang, termasuk pengembangan
Pasar Lelang Komoditas (PLK). Dalam hal ini Bappebti
telah membangun dan mengembangkan Sistem Lelang
Terpadu. Penegasan tentang pemberlakuan sistem
ini dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor 726/
Bappebti/SE/2019 tentang Kewajiban Penggunaan
Sistem Pasar Lelang Terpadu Dalam Penyelenggaraan
Pasar Lelang Komoditi, tanggal 29 November 2019.
Disebutkan bahwa Bappebti mewajibkan Penyelenggara
PLK wajib mengimplementasikan ketentuan Pasal
2 ayat 1 Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi
dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.
Dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu
maka pelaksanaan PLK dapat dilakukan lebih efisien
dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi,
sekaligus untuk memberi kepastian hukum dan
meningkatkan efektivitas pengawasan PLK.
Berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti nomor 5 Tahun
2016 disebutkan bahwa penggunaan Sistem PLK
Terpadu dalam rangka penyelenggaraan Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian (forward) maupun Pasar
Lelang dengan Penyerahan Segera (spot) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan
Bappebti.
Penyelenggara PLK Terpadu Dinas Provinsi yang
menyelenggaraka Pasar Lelang Agro, Penyelenggara
PLK Agro Program Revitalisasi dan/atau penyelenggara
PLK lainnya yang belum memiliki Sistem Pasar Lelang
Terpadu wajib menggunakan dan mendapat persetujuan
dari Bappebti.
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Dalam edaran ini ditegaskan bahwa penyelenggara PLK
yang tidak menggunakan sistem Pasar Lelang terpadu
akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan di
bidang PLK. Kepada para Penyelenggara PLK sudah harus
menyesuaikan diri dengan ketentuan ini paling lambat 60 hari
sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini tanggal 29 November
2019.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui :
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/edaran_kepala_
bappebti/edaran_kepala_bappebti_2019_12_01_9oynltqj_id.pdf
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