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Kondisi ruang masih di lantai 
4 Gedung Bappebti di Jalan 
Kramat Raya, Jakarta, belum 

berubah pada pertengahan Mei 2018 
lalu. Yang punya ruangan juga masih 
bekerja seperti biasa, walau terkesan 
agak santai dibanding bulan-bulan 
sebelumnya. Bachrul Chairi, Kepala 
Bappebti yang menempati ruangan 
itu sebenarnya sudah bersiap untuk 
pensiun. “Saya akan bertugas sampai 
31 Mei ini,” kata Bachrul Chairi.  Pada 
usianya yang 60 tahun sekarang 
ini, Bachrul tetap semangat bekerja.  
Pensiun baginya bukan berarti berhenti 
beraktifitas. Maka ketika jalannya 
sudah tak segagah dulu lagi, karena 
pengeroposan pada bagian lututnya, 
ketika flu yang menyerang tidak bisa 
segera sembuh walau sudah diobati 
dengan dua hari istirahat penuh, 
Bachrul yang kini sudah menjadi kakek 
dari dua cucu ini pun tetap bersedia 
saat ditawari tugas lain di lingkungan 
Kementerian Perdagangan.

“Kata pepatah Life begins at sixty,” 
katanya sambil tertawa kecil. “Saya 
Insya Allah diminta Pak Menteri untuk 
membantu di lingkungan Perdagangan, 
diberi tugas untuk jadi Ketua Anti 
Dumping Indonesia dan juga Ketua 
Perundingan Indonesia-Afrika. Selain 
itu, saya juga diminta jadi komisaris 
perusahaan di luar lingkungan 
Kemendag. Karena kalau di  Kemendag 

tidak boleh, karena nanti conflict of 
interest atau vested interest,” katanya.

Bachrul Chairi sudah berkecimpung 
38 tahun di Kementerian Perdagangan. 
Berbagai bidang di Kementerian 
Perdagangan sudah dijalaninya, 
terutama di bagian perdagangan luar 
negeri. “Karena saya pengalaman 
di bidang perdagangan luar negeri, 
maka saya diminta untuk memimpin 
Perundingan Dagang Indonesia-Afrika. 
Ada 6 negara Afrika, antara lain Kenya, 
Afrika Selatan, Nigeria, akhir tahun ini 
harus selesai perundingannya. Negara-
negara Afrika kemajuannya pesat sekali, 
karena itu kita tidak ingin ketinggalan 
dengan negara-negara Asean lainnya,” 
ujar Bachrul mengenai latar belakang 
penugasan barunya.

Ekonomi negara-negara Afrika 
memang sedang berkembang pesat. 
Berbagai produk dari Indonesia 
diekspor ke sana. Bachrul menjelaskan 
bahwa hampir semua barang produksi 
Indonesia bisa terserap, terutama 
barang-barang konsumsi dan 
makanan jadi. Di Nigeria, makanan mie 
instan yang sudah menjadi keseharian 
di Indonesia, kini sudah mengubah 
gaya hidup masyarakat di sana. 
Bahkan dalam Pemilu-nya pun produk 
mie instan ini memainkan peranan 
penting dimana gambar calon presiden 
ditempel pada kemasan mie tersebut. 

“Produk berupa sabun, sandal, sarung, 
makanan, semuanya juga terserap. 
Nah, sekarang kita ingin masuk ke sana 
dengan kualitas yang lebih baik. Selain 
itu kita juga akan menawarkan kereta 
api, kapal, bahkan investasi Indonesia 
di negara-negara itu juga kita akan 
tingkatkan. Kita akan rundingkan. 

Untuk itu kita harus kompetitif, dan 
hasil perundingan itu nantinya harus 
dimanfaatkan oleh para pengusaha 
kita,” kata Bachrul.

Diakui bahwa transaksi dagang 
antara Indonesia dan negara-negara 
Afrika dilakukan secara tidak langsung 
melalui perantara Singapura. Menurut 
Bachrul Chairi hal itu terjadi karena 
persoalan pajak. “Perusahaan yang 
masuk ke Afrika itu dari Singapura. 
Benar. Itu karena masalah pajak. 
Sebenarnya itu, ya, perusahaan 
Indonesia juga. Hanya saja holding-
nya didirikan di Singapura. Barangnya 
sendiri dari Indonesia. Sebab, kalau 
di Indonesia pajak holding-nya bisa 
mencapai 40 persen, sementara di 
Singapura di bawah 10 persen, dan jika 
holding perusahaan itu dibuat di Inggris, 
misalnya, maka pajaknya nol persen. 
Secara legal tidak salah. Hanya holding 
perusahaannya saja yang didaftarkan 
di sana,” jelas Bachrul.

Mengenai perdagangan dengan 
Afrika ini, Bachrul memberi gambaran 
tantangan yang dihadapi saat ini. 
Dalam perkembangannya ekspor mie 
instan yang tadinya dikirim secara 
lengkap dari Indonesia, mulai dari mie 
sampai bumbunya, kini yang diekspor 
dari Indonesia hanya tinggal bumbunya 
saja. Sebab untuk bahan mie sudah 
diproduksi di negeri mereka sendiri 
dimana gandum untuk produksinya 
didatangkan langsung dari Amerika ke 
Nigeria. “Jadi yang diekspor sekarang 
ini hanya bumbunya saja. Mienya 
sudah diproduksi di sana. Nah, ini kita 
harus amankan dari segi investasinya,” 
tambahnya.

4 5
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Bachrul Chairi
38 Tahun Berbakti

Mulai bekerja sebagai tukang catat keluar masuk surat di 
Badan Pengembangan Ekspor Nasional , Bachrul Chairi 
secara pasti meniti karier  menjadi seorang pejabat tinggi. 
Di Kementerian Perdagangan ia belasan kali pindah tugas 
ke berbagai bagian. Hanya Irjen saja, menurutnya, yang 
tidak dialaminya. Terakhir sebagai Kepala Bappebti ia 
mengakhiri kariernya, dengan berbagai terobosan yang 
dilakukannya bersama-sama skuad Tim Bappebti.

“Saya punya pengalaman di bidang perdagangan luar 
negeri. Kita ingin masuk ke Afrika dengan kualitas yang 
lebih baik. Kita ingin amankan investasi Indonesia.
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Pencapaian 
di Bappebti

transaksi yang bertentangan dengan 
ketentuan keuangan negara yaitu 
adanya double counting. 

Perlu ditekankan bahwa bagi 
daerah yang sedang mempersiapkan 
Revitalisasi Pasar Lelang, pemilihan 
calon penyelenggara yang mempunyai 
kemampuan dalam bidang pemasaran 
komoditi serta kekuatan modal menjadi 
hal yang sangat penting. 

Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK)

Mengenai transaksi di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK), Bachrul Chairi menjelaskan 
sebagai berikut: 

“Volume perdagangan berjangka kita 
sekarang rata-rata 7 juta lot per tahun. 
Menurut saya seharusnya volumenya 
3 kali lipat, atau 21 juta lot. Kenapa? 
Karena sepertiga dari transaksi yang 
terjadi tidak didaftarkan ke Bappebti, 
dan sepertiga atau 30 persen lainnya 
adalah transaksi ilegal. Nah, dengan 
sistem online yang kita kembangkan 
saat ini, kita ingin meng-cover yang 
30 persen transaksi yang tidak 
didaftarkan tadi. Dengan meraih 30 
persen transaksi yang tidak didaftarkan 
menjadi transaksi yang terdaftar saja, 
ini akan menjadi kemajuan yang besar. 
Kalau langkah itu selesai, baru kita akan 
combating yang 30 persen transaksi 
ilegal. Itu baru soal transasksinya. 

Untuk tahap kedua, saya sudah 
minta perbaikan tentang integritas 
keuangan  yaitu laporan keuangannya 
harus day by day. Selama ini sistem 
lama pelaporannya setiap satu bulan. 
Pola ini banyak menimbulkan masalah, 
karena banyak laporan yang tidak 
terdeteksi. Seperti kita ketahui, dalam 
SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) 
hanya ½ detik saja uang transaksi bisa 
hilang. 

Jadi volume sudah OK, kedua 
integritas keuangannya sistem online. 
Ini yang kita lakukan. Dampaknya 
adalah transaksi multilateral naik 40 
persen, padahal pertumbuhan ekonomi 
nasional masih biasa-biasa saja. 

Kedua, kita betul-betul menerapkan 
sanksi dengan tegas. Kita terus 
melakukan follow-up. Kita sudah ada 
pengawasan penyelesaian sengketa, 
penyelesaiannya jga harus ada target 
waktu sehingga tidak berlarut-larut. 
Ini bentuk keberpihakan kita terhadap 
nasabah. Dalam jangka panjangnya 
(yang belum sempat saya lakukan, tapi 
saya sudah lakukan rekomendasi), yaitu 
peningkatan modal kerja padagang 
dan pialang.

Sebagai gambaran tahun 2017 
saja ada 3 perusahaan default (gagal 
bayar), itu indikasi bahwa perusahaan 
modalnya terlalu kecil. Untuk itu maka 
harus ada peningkatan modal kerja 
pedagang berjangka menjadi 100 miliar 

dalam 3 tahun ke depan (sebelumnya 
30 miliar). Kalau pialang berjangka 
modalnya juga harus ditingkatkan 
menjadi 50 hingga 70 miliar rupiah. 
Ini harus dilakukan, kalau tidak begitu 
industri perdagangan berjangka tidak 
akan berkembang. 

Lalu bagaimana  tanggapan industri 
perdagangan berjangka sendiri? 
Menghadapi rencana ini mereka selalu 
bilang bahwa hal itu tidak realistis. 
Tetapi Bappebti menginginkan agar 
dalam hal permodalan harus lebih 
ketat. Setoran modal, misalnya, juga 
tidak boleh seperti dulu lagi, dimana 
modal disetor ke bank tidak lama 
kemudian ditarik lagi. Tidak boleh 
lagi seperti itu. Akibat pola seperti itu, 
masa perusahaan dengan modal 30 
miliar tidak bisa membayar kewajiban 
Rp5 miliar kepada nasabah? Ini hal 
yang tidak boleh terjadi lagi di masa 
mendatang.

Dan jika kemudian terjadi 
perselisihan antara nasabah 
dengan pialang berjangka, maka 
penyelesaiannya sudah diatur 
melalui Peraturan Kepala Bappebti 
nomor 125 tahun 2015 tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan 
Nasabah. Disitu disebutkan sengketa 
diselesaikan dengan mediasi oleh 
bursa, dan jika tidak selesai bisa 
melalui melalui Bakti atau pengadilan. 
Itu mekanisme penyelesaiannya. Tapi 

Sekitar dua setengah tahun 
Bachrul Chairi berkantor di 
Bappebti. Masa yang tak terlalu 

lama, namun cukup berarti bagi  lelaki 
lulusan  Peter Drucker School, California, 
Amerika Serikat ini. Berkaitan dengan 
tugasnya di Bappebti, berikut ini  
Bachrul menjelaskan beberapa hal 
yang telah dilakukan selama masa 
kepemimpinannya yang berlangsung 
selama dua setengah tahun: 

Pasar Lelang Komoditi (PLK)
Pasar Lelang Komoditi merupakan 

sarana perdagangan yang 
mempertemukan kepentingan penjual 
dan pembeli melalui mekanisme lelang. 
Sebagai salah satu dari sekian banyak 
sarana perdagangan, Pasar Lelang 
Komoditi (PLK) dapat menyediakan 
berbagai keuntungan bagi pihak - pihak 
yang terlibat, seperti transparansi dan 
efisiensi harga, jaminan kualitas dan 
kuantitas komoditi, serta perlindungan 
penyelesaian transaksi.

PLK mempunyai potensi besar untuk 
dikembangkan sebagai pintu utama 
pemasaran komoditi yang mendukung 
perekonomian daerah dan nasional. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 
Pasar Lelang Komoditi harus dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhan pasar 
yang selalu berkembang. Dalam hal ini 
Bappebti telah melakukan program 
Revitalisasi Pasar Lelang Komoditi 

sebagai upaya untuk meningkatkan 
kemampuan penyelenggara PLK agar 
dapat memenuhi kebutuhan pelaku 
usaha. 

“Pada dasarnya Revitalisasi Pasar 
Lelang merupakan pengalihan 
penyelenggaraan lelang dari Dinas 
Perdagangan kepada pihak swasta. 
Pengalihan ini akan mengoptimalkan 
penggunaan APBN untuk kegiatan yang 
lebih produktif dalam hal pembinaan 
dan pengawasan Pasar Lelang.  Aspek 
terpenting dari program ini adalah 
penyelenggara Pasar Lelang dapat 
melihat peluang bisnis dan menjadikan 
Pasar Lelang sebagai suatu unit bisnis 
pemasaran komoditi pertanian. 

Fokus Bappebti adalah menyiapkan 
calon penyelenggara Pasar Lelang 
agar memiliki kemampuan dalam 
mengelola PLK sebagai sebuah 
bisnis yang menjanjikan dengan 
tetap berpegang pada tujuan utama, 
yaitu untuk efisiensi perdagangan 
dan referensi harga. Karena itu 
peningkatan pemahaman yang terkait 
aspek bisnis ini memegang peranan 
penting. Maka langkah selanjutnya 
yang dilakukan Bappebti adalah 
melalui sosialisasi dan menghadirkan 
narasumber-narasumber yang 
mempunyai pengalaman dalam bisnis 
ini guna memberikan gambaran yang 
komprehensif mengenai potensi 
bisnis yang dapat diraih oleh calon 

penyelenggara maupun penyelenggara 
Pasar Lelang. 

Pasar Lelang yang dibina dan 
diawasi oleh Bappebti terbagi atas 
sistem Spot dan Forward. Sistem Spot 
digunakan apabila komoditi yang akan 
dilelang telah tersedia sedangkan 
sistem Forward digunakan apabila 
komoditi yang dilelang belum tersedia 
(misalnya dalam proses tanam). 
Dalam pelaksanaannya, Pasar Lelang 
dilakukan secara bertatap muka (open 
outcry) juga dilaksanakan dalam 
jaringan (online), agar masyarakat 
lebih mudah melakukan transaksinya. 

Saat ini terdapat 3 daerah yang 
telah melaksanakan Revitalisasi Pasar 
Lelang, yakni Jawa Barat, Jawa Timur 
dan Bali. Selain itu ada 11 daerah 
lain yang tengah mempersiapkan 
Revitalisasi Pasar Lelang, yaitu Riau, 
Sumatera Barat, Jambi, Lampung, 
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, 
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi 
Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat 
(NTB).

Melalui Revitalisasi Pasar Lelang ini 
penyelenggara PLK akan mempunyai 
keleluasaan dalam pengambilan 
keputusan bisnis dan menjalin 
kerjasama dengan pihak lain dalam 
rangka pengembangan Pasar Lelang, 
satu hal yang tidak dapat dilakukan 
oleh Dinas Perdagangan karena Dinas 
tidak boleh mengambil/memungut fee 
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kalau ada indikasi terjadi pelanggaran 
kita akan pidanakan.

Mengenai perdagangan multilateral, 
ke depannya menurut saya tidak 
berat. Kita akan ada produk timah 
yang kontraknya likuid. Timah setiap 
tahun terjual 70 ribu ton, itu kan harus 
di-hedging. Nah, setelah itu tinggal 
investor lainnya masuk. Sementara 
komoditi lainnya, selain timah, juga 
sudah mulai juga membaik, walaupun 
perkembangannya belum sesuai 
harapan kita. Kita berharap akan terjadi  
kontrak-kontrak baru, selain dari timah, 
misalnya terkait dengan energi  seperti 
minyak. Begitu juga dengan CPO, 
perdagangan berjangka CPO sudah 
sudah berjalan, meskipun sebagian 
pemiliknya hedging di Malaysia. Saya 
yakin, nanti kalau ada yang mulai, maka 
yang lainnya akan ikut.

Sistem Resi Gudang (SRG)
Mengenai Sistem Resi Gudang, 

Bachrul Chairi menjelaskan bahwa 
komoditi yang dimasukkan dalam SRG 
semakin banyak jenisnya.

“Kita akan kembangkan produk-
produk tidak hanya komoditi pangan, 
tapi juga mining (pertambangan). 
Kita akan mengembangakan SRG di 
Pusat Logisik Berikat (PLB). Kalau 
barang masuk PLB untuk ekspor, di 
PLB barang oleh pemilik timah ditaruh 
di PLB, itu masih bisa dialihkan 
ke pemilik pertama, kedua dan 
seterusnya dan itu bisa dibiayai oleh 
bank. Jadi progres penggunaan SRG 
tidak hanya produknya ditambah, tapi 
juga dikembangan terkait dengan 
aktivitas ekspor kita. Sementara itu 
komoditi konvensional tetap terus kita 
kembangkan juga dengan komoditi-
komoditi lainnya. 

Mengenai SRG ini, seringkali orang 
salah paham dengan mengatakan 
bahwa gudang SRG-nya tidak maksimal 
dan sebagainya. SRG sebenarnya 
dimaksudkan untuk menolong petani 
saat harga sedang tidak bagus. 
Misalnya, suplai berlimpah, kemudian 
harga turun, maka dalam kondisi ini 

SRG dipakai.
Nah, kalau harga sudah bagus 

memang tidak perlu dimasukkan SRG, 
karena tujuan SRG adalah melakukan 
tunda jual saat harga tidak bagus. Kalau 
harga bagus tidak perlu dimasukkan 
ke SRG. Jadi masyarakat jangan 
melakukan judgement lebih dulu.

Apakah SRG memberi manfaat 
terhadap kesejahteraan petani? 
Saya akan beri contoh kasus di Jawa 
Barat. Gapoktan-gapoktan (gabungan 
kelompok tani) yang ada di daerah ini 
sudah mendapat dana bergulir dari 
Kementerian Koperasi sebesar Rp25 
juta per kelompok. Dengan adanya 
SRG ditambah dengan dana bantuan 
pemerintah tersebut mereka bisa 
memotong peran tengkulak. Dari SRG 
mereka bisa mendapat pinjaman modal 
kerja dari bank, kemudian ditambah 
dengan dana bergulir dari Kementerian 
Koperasi, mereka bisa lebih meningkat 
kesejahteraannya. Bunga bank dari 
pinjaman SRG relatif kecil, karena 
disubsidi dan dana bergulir tidak ada 
bunganya, sementara jika meminjam 
dari tengkulak bunganya bisa sampai 
100 persen. 

Kedua, dengan adanya fasilitas 
pengeringan dan juga angkutan yang 
dikelola oleh koperasi dalam SRG, 
dimana anggotanya adalah mereka-
mereka juga (anggota gapoktan), 
maka keuntungan yang diperoleh 
akan jatuh ke tangan mereka juga. 
Jadi dari kegiatan ini nilai tambahnya 
bagi petani luar biasa. Karena itu kita 
akan menularkan kasus SRG di Jawa 
Barat ini ke daerah-daerah lainnya. 
Kita punya program pelatihan dan 
bimbingan Sistem Resi Gudang untuk 
daerah-daerah  yang belum memiliki 
pengelola gudang, pengujian mutu dan 
sebagainya. Mereka akan dibimbing 
selama 6 bulan sampai kemudian 
mereka bisa jalan sendiri.

Diantara kesibukannya bekerja, 
Bachrul Chairi sesekali 
mengambil jeda. Beranjak dari 

kursi kerjanya ke pojok ruangan dimana 
terdapat sebuah organ yang sengaja 
dibawanya dari rumah. Di dekatnya 
juga ada gitar yang sudah 40 tahun 
dirawatnya. Dua alat musik ini menjadi 
teman rehat sejenak baginya. Bachrul 
kerap melepas penat di kepalanya 
dengan memainkan beberapa lagu 
melankolis yang disukainya, sambil 
membayangkan ia berdansa. Lelaki 
yang menyukai olahraga golf ini, 
memang juga senang berdansa. 
Berikut ini secuil kenangannya lelaki 
yang dikaruniai seorang isteri dan 3 
orang anak ini bekerja di lingkungan 
Kementerian Perdagangan dan berakhir 
tugas sebagai Kepala Bappebti:

“Saya masuk kerja di Kementerian 
Perdagangan (dahulu Departemen 
Perdagangan) setelah lulus SMA. 
Saya memulai tugas di BPEN (Badan 
Pengembangan Ekspor Nasional) yang 
waktu kantornya berada di Gedung 
Sarinah, Jalan Thamrin. Tugas utama 
saya adalah mencatat surat masuk 
dan keluar. Saya senang-senang saja 
dan jalani pekerjaan saya dengan tekun. 
Tapi kemudian saya berpikir, saya tidak 
boleh terus seperti ini. Saya harus 
sekolah lagi. 

Karena itu kemudian saya 
melanjutkan sekolah, masuk Akademi 
Perniagaan, sambil tetap bekerja. 
Lulus sarjana muda, saya lanjutkan 
lagi ke Fakultas Ekonomi UI. Semuanya 
berjalan 8 tahun. Zaman itu normal saja 
kuliah S1 selama 8 tahun. Tapi saya 

punya kelebihan dibandingkan teman-
teman seangkatan saya yang lainnya, 
yaitu selain lulus sebagai sarjana saya 
juga punya pengalaman kerja 8 tahun.

Tak sampai disitu, saya kemudian 
ambil sekolah lagi. Saya cari bea siswa. 
Kemudian saya coba melamar Program 
Fullbright  melalui Kedutaan Amerika. 
Alhamdulillah, saya dapat beasiswa dan 
belajar dari 1989-1991 dengan biaya 
dari USAID di Peter Drucker School di 
California, Amerika Serikat.  Rasanya 
setengah mati saya belajar disana. 
Setiap hari saya harus belajar 14 jam 
lamanya, sebab kalau tidak begitu tidak 
akan terkejar. Belajar keras, akhirnya 
selesai juga. 

Ini pesan saya untuk teman-teman 
yang masih muda: Jadilah yang 
terbaik di tempat kerja kita. Jadi kita 
memberikan yang terbaik di manapun 
kita ditugaskan. Bantu teman dan 
jangan cari lawan. Nah, kemudahan-
kemudahan itulah yang membawa saya 
menjadi direktur ketika umur saya 38 

tahun, dan menjadi eselon satu pada 
saat usia saya 48 tahun.

Sepanjang karier saya selama 
sekitar 38 tahun, saya pindah tugas 
ke berbagai bagian. Saya hitung-
hitung  18 kali saya pindah tugas, 12 
kali diantaranya saat saya menjadi 
eselon 2, terutama di lingkungan Ditjen 
Perdagangan Luar Negeri. Selain itu 
saya 2 kali menjadi staf ahli menteri. 
Hanya Irjen (inspektorat jenderal) saja 
saya belum pernah menjabat.

Dalam bekerja tidak hanya 
kepandaian atau kompetesi saja yang 
kita andalkan, tapi juga pergaulan 
menjadi bagian yang penting. Itu saya 
sebut networking. Ini banyak gunanya. 
Kalau ada masalah dengan pekerjaan, 
misalnya, seringkali penyelesaiannya 
karena pendekatan pertemanan. Kita 
telepon kawan untuk minta bantu, 
maka selesai masalahnya. Saya 
menjaga networking ini juga dengan  
teman-teman di kementerian lain.

Selain itu bagi anak muda saya 
tekankan bahwa bahasa Inggris itu 
sangat penting. Selain untuk keperluan 
penguasaan materi pekerjaan, kalau 
ketemu orang asing kita jadi percaya 
diri. Akan baik juga selain bahasa 
Inggris juga menguasai bahasa Prancis 
dan Belanda, seperti yang saya kuasai. 
Nah, bagi anak muda sekarang, akan 
bagus juga kalau bisa bahasa Cina, 
karena negara itu sedang tumbuh 
pesat ekonominya. Tapi jangan terlalu 
khawatir, karena untuk komunikasi di 
tingkat internasional orang China juga 
menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantarnya.

Kenangan Itu
Selama delapan tahun di Jakarta, Bachrul Chairi 
berjuang meraih gelar sarjana ekonomi sambil ia tetap 
bekerja. Sementara di Amerika setiap hari ia harus belajar 
empat belas jam lamanya untuk meraih gelar masternya 
dalam bidang Administrasi Bisnis. Dan ia bersyukur 
berhasil melaluinya dengan baik.

“Bekerja tidak hanya 
soal kepandaian atau 
kompetensi. Pergaulan 
juga menjadi bagian 
penting dari networking. 
Jadilah yang terbaik di 
tempat kerja kita.
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Pengembangan Sistem 
Resi Gudang (SRG) terus 
dilakukan pemerintah sebagai 

upaya membantu meningkatkan 
kesejahteraan petani. Pengembangan 
dilakukan antara lain dengan 
memperluas daerah penyelenggaraan 
dan menambah jenis komoditas yang 
bisa masuk dalam program SRG. 
Sampai akhir tahun 2016 program 
penyelenggaraan SRG telah mencakup 
75 kabupaten/kota di 21 provinsi di 
Indonesia. Diharapkan daerah-daerah 
yang mampu menyelenggarakan SRG 
terus bertambah hingga menjangkau 
seluruh wilayah Indonesia. Hingga 
saat ini, berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
37/M-DAG/PER/11/2011 tentang 
Barang yang dapat disimpan di Gudang 
dalam Penyelenggaraan Sistem Resi 
Gudang, komoditi yang dapat disimpan 
di gudang sistem resi gudang berjumlah 
17 komoditi, antara lain gabah, beras, 
jagung, kopi, lada, karet, rumput 
laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, 
timah, bawang merah, ikan dan pala. 
Belakangan ini, Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat mengusulkan agar 
buah gambir bisa dimasukkan sebagai 
komoditas SRG. Hal itu dikarenakan, 
buah gambir merupakan salah satu 
produk unggulan Sumatera Barat. 
Harga gambir selama ini mengalami 

fluktuasi, sehingga diperlukan campur 
tangan pemerintah untuk menstabilkan 
harga sekaligus membantu para 
petani gambir. Program SRG dinilai 
merupakan jawaban yang tepat untuk 
mengatasi masalah tersebut.

Dalam acara “Sinergi Program 
Sistem Resi Gudang, Kerja Sama 
Investasi, dan Paket Kebijakan 
Ekonomi” di Bukittinggi, Sumatera 
Barat, akhir Februari 2018, Asisten 
Deputi Pengembangan Investasi Usaha 
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, 
Kementerian Koperasi dan UKM, Sri 
Istiati, mengungkakan, bahwa sebagian 
besar petani di Bukittinggi adalah petani 
gambir. “Gambir ini komoditas daerah 
dengan keunggulan komparatif yang 
perlu diperhatikan. Karenanya, sangat 
memungkinkan untuk masuk Sistem 
Resi Gudang,” ujarnya sebagaimana 
dilansir wartaekonomi.co.id (22/2). 

Istiati menjelaskan, program SRG 
bertujuan untuk membantu mengatasi 
permasalahan yang umumnya dihadapi 
para petani di Indonesia yaitu sulitnya 
para petani untuk memperoleh modal 
dan kerugian yang diderita akibat 
jatuhnya harga saat musim panen. 

Kabag Pengawasan SRG Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kementerian 
Perdagangan Sukardi, menyampaikan, 
program SRG menawarkan Skema 
Subsidi Resi Gudang (SSRG) yang 
bisa menjadi alternatif pembiayaan 

bagi para petani. Dengan menyimpan 
hasil produksi pertanian di gudang 
SRG, petani memperoleh resi gudang 
yang bisa dijadikan jaminan kredit 
di bank. Saat ini, resi gudang bisa 
diperjualbelikan di pasar lelang, 
dilelang secara online, sehingga bisa 
diakses siapa saja. Dengan menyimpan 
di gudang SRG, para petani tidak harus 
menjual hasil pertaniannya saat harga 
jatuh terutama pada masa panen raya. 
Dengan demikian, Sistem Resi Gudang 
menaikkan posisi tawar petani sebagai 
penghasil produk pertanian. 

Menurut Sukardi, ada keunggulan 
lain terkait pemanfaatan resi gudang 
sebagai jaminan kredit di bank yaitu 
bahwa pihak perbankan tidak perlu 
lagi melakukan studi kelayakan. Tetapi, 
ditegaskan Sukardi, untuk masuk ke 
Sistem Resi Gudang ada syarat dan 
ketentuan yang harus dipenuhi. “Salah 
satunya yaitu produknya memang 
harus berkualitas,” ungkapnya.

Kualitas komoditas yang masuk 
SRG harus memenuhi standar yang 
ditentukan sesuai SNI (Standar 
Nasional Indonesia). Sebagai contoh, 
untuk komoditi jagung harus memenuhi 
persyaratan SNI.01-3920-1995. Di situ 
ditetapkan standar kualitas jagung 
berdasar kadar airnya, butir yang 
pecah, butir yang kotor, dan lain-
lain. Demikian pula untuk komoditas 
gabah, beras, dan komoditas lain ada 
ketentuannya sesuai SNI. Pengujian 

terhadap mutu komoditas dilakukan 
oleh LPK (Lembaga Penilaian 
Kesesuaian) sebagai lembaga 
penilaian yang berkompeten, dalam 
hal ini Laboratorium Penguji Mutu 
Barang yang telah memperoleh 
persetujuan dari Badan Pengawas. LPK 
dalam melakukan tugasnya bersifat 
independen (tidak terikat dengan 
pihak manapun, baik perusahaan 
Pengelola Gudang ataupun calon 
pembeli komoditas). Laboratorium 
Penguji selanjutnya menerbitkan hasil 
uji berupa Sertifikat Untuk Barang. 
Persyaratan mutu komoditas inilah 
yang acapkali menjadi masalah bagi 
petani untuk memenuhinya. Hal 
ini menuntut berbagai pihak yang 
berkompeten untuk memberikan 
bimbingan kepada para petani 
agar mampu menghasilkan produk 
pertanian yang berkualitas. Komoditas 
tersebut juga harus memiliki daya 
simpan (awet) paling sedikit 3 (tiga) 
bulan dengan kualitas yang terjaga 
baik. Hal terakhir ini menyangkut 
kualitas gudang penyimpanan.

Gudang SRG
Peraturan Kepala Bappebti nomor 
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menyebutkan sejumlah persyaratan  
yang harus dipenuhi gudang sebagai 
tempat penyimpanan komoditas SRG 
yang baik. Persyaratan yang ditetapkan 
yaitu menyangkut lokasi, spesifikasi 

teknis bangunan, dan fasilitas di dalam 
gudang. Dari segi lokasi ditentukan 
misalnya, gudang harus dekat atau 
di pinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC 
atau akses lain melalui perairan untuk 
memudahkan keluar masuk area 
gudang sehingga menjamin kelancaran 
bongkar muat dan distribusi. Gudang 
harus berada di daerah yang aman dari 
banjir dan longsor. Jauh dari pabrik 
atau gudang bahan kimia berbahaya, 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum dan/atau tempat pembuangan 
sampah/bahan kimia. 

Sedangkan terkait spesifikasi teknis 
bangunan ditetapkan syarat antara 
lain konstruksi bangunan gudang 
harus kokoh demi menjaga mutu 
dan keselamatan manusia. Atapnya 
dapat dilengkapi atap pencahayaan, 
yang terbuat dari bahan yang cukup 
kuat sehingga tidak bocor. Dinding 
bangunannya harus kokoh, lantai 
terbuat dari beton atau bahan lain 
yang kuat dalam menahan beban berat, 
dengan talang-talang yang menjamin 
air mengalir lancar, pintunya terbuat 
dari bahan yang kuat, dilengkapi kunci 
yang kuat, berkanopi guna menjamin 
kelancaran keluar-masuk barang. 
Ventilasinya harus tertutup dengan 
jaring kawat penghalang guna untuk 
menghindari gangguan burung, tikus 
dan gangguan lainnya. 

Mengenai fasilitas disebutkan antara 
lain bahwa gudang harus dilengkapi 
peralatan timbang terasah, palet 
yang kuat untuk menopang tumpukan 
barang sehingga mutu barang terjaga, 

hygrometer dan termometer untuk 
mengukur kelembaban dan suhu udara 
dalam gudang. 

Intinya sejumlah persyaratan 
yang ditetapkan terkait Gudang SRG 
dimaksudkan untuk keamanan barang 
komoditas yang disimpan, serta 
menjaga kualitasnya tetap sesuai 
standar. Kementerian Perdagangan 
mencatat bahwa belum semua Gudang 
SRG yang ada memenuhi persyaratan 
standar. Tentu ini menjadi agenda 
pemerintah untuk ditangani agar tidak 
menghambat perkembangan SRG.

Mengenai fasilitas penyimpanan 
komoditas pertanian, dewasa ini telah 
ada teknologi penyimpanan bagi produk 
hortikultura yaitu teknologi Controlled 
Atmosphere Storage (CAS). Teknologi 
CAS ini mengombinasikan teknologi 
pendingin dengan pengkondisian 
(O2, CO2, N2, dan Ethylene).  Sebuah 
perusahaan di Kudus, Jawa Tengah, 
telah memproduksi mesin pendingin 
dengan teknologi CAS dan kini telah 
digunakan oleh  beberapa pemerintah 
daerah provinsi untuk menyimpan 
bawang dan cabe. Dengan mesin 
berteknologi CAS bawang dan cabe 
bisa disimpan dan tahan selama 3-6 
bulan. Hal ini tentu merupakan kabar 
baik, mengingat selama ini para petani 
bawang dan cabe sering menderita 
kerugian akibat harga produk yang 
berfluktuasi. Saat panen raya harga 
bawang dan cabe anjlok. Dalam kaitan 
ini program SRG bisa menjadi solusi 
yang pas untuk membantu 
para petani di satu sisi serta mendorong 
stabilisasi harga di sisi lainnya, dan 
teknologi CAS menjadi sangat tepat 
untuk dimanfaatkan.

Menjaring 
Lebih 

Banyak 
Komoditas 
Pertanian
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Memasuki kuartal pertama tahun 
2018, perdagangan berjangka 
komoditas (PBK) menunjukkan 

perkembangan menggembirakan. 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
menyampaikan, bahwa pada kuartal 
pertama tahun 2018 transaksi PBK 
meningkat 17,48 persen. Kepala 
Biro Pengawasan Pasar Berjangka 
dan Fisik Bappebti Pantas Lumban 
Batu menjelaskan, kenaikan tersebut 
didorong oleh peningkatan transaksi 
kontrak multilateral yang mencapai 
39,49 persen selama tahun berjalan. 

Sedangkan transaksi kontrak 
bilateral atau Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA) juga naik meskipun 
tidak sebesar kontrak multilateral 
yaitu 13,15 persen. Kenaikan transaksi 

kontrak SPA ini cukup menarik. Pada 
tahun-tahun sebelumnya transaksi 
kontrak SPA bertumbuh, tapi tidak 
sebesar tahun ini. Hal itu, menurut 
Pantas Lumban Batu, karena saat itu 
cukup banyak kegiatan transaksi SPA 
ilegal. Tahun ini, tampaknya banyak 
nasabah yang tidak lagi percaya kepada 
SPA ilegal, sehingga mereka kembali 
ke yang legal. “Saat ini kepercayaan 
masyarakat terhadap pialang ilegal 
sudah turun,” ujar Pantas seperti 
dilansir bisnis.com (24/4/2018).

Sistem Perdagangan Alternatif 
adalah sistem perdagangan yang 
berkaitan dengan jual beli kontrak 
derivatif yang dilakukan di luar bursa 
berjangka, secara bilateral, dengan 
penarikan margin yang didaftarkan ke 
lembaga kliring berjangka. Produk SPA 

yaitu kontrak foreign exchange (forex) 
atau valuta asing (valas), stock index 
seperti Nikkei, Hangseng, DJIA, dan 
emas loco London (LLG). 

Selama beberapa tahun terakhir 
Bappebti giat melakukan penindakan 
terhadap kegiatan perdagangan 
SPA ilegal. Sedangkan terhadap 
penyelenggara bisnis SPA legal pun 
dilakukan pembenahan, karena 
adanya banyak pengaduan oleh 
nasabah. Bahkan pada tahun 2014 
Bappebti memberlakukan moratorium 
pemberian izin baru bagi usaha SPA. 
Moratorium mencakup perizinan 
persetujuan sebagai peserta dan 
penyelenggara SPA, serta persetujuan 
pembukaan kantor cabang pialang 
berjangka peserta SPA.

Namun, pada awal tahun Bappebti 
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Optimisme Menjelang 
Peluncuran Kontrak Baru

mencabut moratorium tersebut alias 
membuka kembali keran perizinan bagi 
Sistem Perdagangan Alternatif. Hal itu 
seperti pernah disampaikan oleh Kepala 
Bappebti Bachrul Chairi, dikarenakan 
saat ini sudah ada perbaikan sistem 
pengawasan terhadap kegiatan 
perdagangan SPA. Yaitu adanya 
Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi 
Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-
SPA). Melalui aplikasi SPTT-SPA yang  
diluncurkan pada bulan Oktober 2017 
Bappebti bisa melakukan pengawasan 
langsung secara online terhadap 
proses perdagangan berjangka 
bilateral atau SPA. “Pengawasan 
melalui SPTT-SPA sangat efektif, cepat 
dan akurat,” ungkap Bachrul kepada 
sejumlah media di Jakarta.

Selama pemberlakuan moratorium, 
transaksi SPA tetap diizinkan dan tetap 
bertumbuh. Namun, pertumbuhannya 
relatif kecil, bahkan menurun dari 
tahun ke tahun. Nah, kalau pada 
kuartal pertama tahun 2018 ada 
kenaikan cukup signifikan transaksi 
SPA, bisa dikatakan bahwa hal itu 
bisa jadi sebagai dampak pencabutan 
moratorium. Berbarengan dengan itu,  
adanya SPTT-SPA meningkatkan minat 
nasabah terhadap bisnis SPA yang legal. 
Ini tentu merupakan hal yang memang 
diharapkan. Peningkatan transaksi 
perdagangan bilateral atau SPA 
diyakini akan mendorong peningkatan 

perdagangan berjangka multilateral.

Kontrak Baru ICDX
Catatan kenaikan transaksi 

perdagangan berjangka komoditas 
juga terlihat di Bursa Komoditi dan 
Derivatif Indonesia (ICDX/ Indonesian 
Commodity and Derivatives Exchanges). 
Sepanjang kuartal pertama 2018, 
transaksi multilateral di ICDX naik 13,94 
persen dibanding periode yang sama 
tahun lalu. Chief Executive Officer ICDX 
Lamon Rutten menjelaskan, kenaikan 
volume transaksi multilateral tersebut 
dimotori oleh meningkatnya transaksi 
pada kontrak komoditas tin complex. 

Rutten berpendapat, meningkatnya 
transaksi tin complex didorong 
oleh pertumbuhan ekonomi global 
yang semakin membaik, sehingga 
memberikan stimulus pada permintaan, 
khususnya dari industri manufaktur. 

Rutten mengungkapkan, ICDX 
akan terus mendorong masyarakat  
melakukan bisnis perdagangan 
berjangka komoditi. Dalam kaitan 
itu, ICDX akan meluncurkan kontrak 
berjangka baru yaitu kontrak berjangka 
Gold, Crude Oil & Forex (GOFX). “Kontrak 
emas dan forex sebenarnya merupakan 
kontrak revitalisasi dari kontrak yang 
sudah ada sebelumnya. Sementara, 
kontrak minyak mentah merupakan 
kontrak baru yang disediakan ICDX 
untuk menambah pilihan bagi investor 

di pasar berjangka,” ungkapnya seperti 
dilansir kontan.co.id (27/4/2018). 
Kontrak baru GOFX direncakanan akan 
diluncurkan pada kuartal ke-3 tahun 
2018. Diharapkan, peluncuran kontrak-
kontrak multilateral baru di ICDX ini 
dapat mendorong minat investor 
untuk bertransaksi di bursa berjangka 
dan menciptakan iklim pasar yang 
transparan dan kompetitif.

Kenaikan perdagangan berjangka 
baik multilateral maupun bilateral atau 
SPA pada kuartal pertama tahun 2018 
ini menumbuhkan optimisme. Dalam 
jangka pendek, hingga akhir tahun 
2018, volume transaksi diharapkan 
akan terus meningkat terutama 
setelah peluncuran kontrak baru GOFX. 
Dalam jangka panjang, Chief Executive 
Officer ICDX Lamon Rutten punya 
mimpi bursa berjangka komoditas 
Indonesia bisa masuk sepuluh besar 
dunia. Dikemukakan Rutten, sejauh 
ini  transaksi perdagangan berjangka 
di Indonesia masih kalah dibanding 
negara-negara lain. Padahal, Indonesia 
merupakan salah satu negara yang 
memiliki komoditas terbesar di dunia.

“Kami berharap dalam dua tahun 
Indonesia bisa menembus 30 besar 
bursa komoditas di dunia, sedangkan 
lima tahun ke depan bisa menembus 
10 besar dunia,” ungkapnya. Semoga.
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Universitas Jenderal Sudirman 
Purwokerto, Jawa Tengah, menggelar 
workshop “Mengkaji Ilmu Serta 

Praktik Penyelesaian Transaksi Derivatif.” 
Pada acara ini Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan dan Penindakan 
Bappebti, M. Syist, menjelaskan mengenai 
Perdagangan Berjangka di Indonesia yang 
mencakup dasar hukum, kelembagaan, 
latar belakang, lingkup pengawasan, 
mekanisme penyelesaian perselisihan, 
pemeriksaan dan penyidikan, serta tata 
cara berinvestasi yang benar.  
Workshop yang berlangsung tanggal 
5 Mei 2018 ini bertujuan memberikan 
pemahaman dan pengetahuan 
mahasiswa, mengingat selama ini materi 
derivatif masih sangat kurang pada hukum 
ekonomi di Fakutas Hukum Universitas 
Jenderal Sudirman.
Pembicara lain dalam workshop ini 
Lastuti Abubakar Universitas Padjajaran 
dan Anwar dari Direktorat Pengawasan 
Transaksi Efek Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK).

Ujian Profesi Calon WPB Angkatan II

Memberi Pemahaman Transaksi Derivatif

Bappebti menyelenggarakan Ujian 
Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka 
Angkatan II yang diselenggarakan 

pada tanggal 3-4 Mei 2018 di Surabaya. 
Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, mewakili 
Kepala Bappebti didampingi Kepala Bagian 
Kerjasama dan Informasi Publik Bappebti, 
Diah Sandita Arisanti, dalam arahannya 
menyampaikan Wakil Pialang Berjangka 
(WPB) merupakan suatu profesi yang 
harus dilaksanakan secara profesional 
dan membutuhkan keahlian khusus 
sesuai kompetensi di bidangnya. Ujian 
Profesi ini berlangsung selama 2 hari dan 
terdiri dari 2 tahap, yakni tahap pertama 
Ujian Tertulis yang diikuti sebanyak 117 
dan tahap kedua Ujian Wawancara yang 
diikuti oleh 60 peserta yang dinyatakan 
lolos di tahap Ujian Tertulis.

Bappebti bekerjasama dengan 
Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Aspebtindo) 

menyelenggarakan kegiatan Pertemuan 
Teknis Implementasi Ketentuan Di Bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
di Batam Selasa (24/4). Acara dihadiri 
oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan M. Syist, 
Pengurus Aspebtindo, serta pelaku Usaha 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 
dengan peserta berasal dari para Kepala 
Cabang Pialang Berjangka di daerah 
Sumatera, Jakarta dan Jawa Barat. Dalam 
kesempatan ini M. Syist menjelaskan 
beberapa Peraturan Kepala Bappebti 
yang baru diterbitkan seperti Peraturan 
Kepala Bappebti tentang Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA), Surat 
Edaran Penyampaian Pelaporan Informasi 
Keuangan oleh Pialang Berjangka untuk 
Kepentingan Perpajakan, Surat Edaran 
Pencabutan Pembatasan Perizinan 
Sistem Perdagangan Alternatif. 

Kepala Bappebti Bachrul Chairi 
berharap kerjasama antara bursa di 
dalam negeri dengan bursa-bursa 

di luar negeri untuk mengembangkan 
komoditas unggulan di Indonesia dapat 
ditingkatkan lagi. Hal ini disampaikan 
sambutan dalam acara “Phillip Capital 
Global Trading Symposium 2018” di 
Jakarta (27/4). Kepala Bappebti yang  
didampingi Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar, Dharmayugo 
Hermansyah, sangat mengapresiasi 
terselenggaranya acara ini. Simposium 
dilanjutkan dengan diskusi panel dengan 
topik “Commodity and Digital Economy, 
Opportunities and Challenges amidst 
Monetary and Political Dynamics” 
dengan narasumber dari CME, ICDX, 
Bursa Malaysia, ICE Futures Singapore, 
Singapore Exchange, ION Group.

Bappebti-Aspebtindo dalam 
Pertemuan Teknis PBK

Tingkatkan Terus Kerjasama dengan 
Bursa-Bursa Luar Negeri
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FKT Samakan Arah dan Tujuan 
Dana Dekonsentrasi

Inspeksi Mendag Pantau Harga dan Stok 
Jelang Ramadhan

Rakor Bappebti-Dinas Perdagangan 
Sumsel tentang PBK

Bappebti Melakukan Kunjungan Kerja 
ke London dan Rotterdam

Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita melakukan kunjungan ke 
Pasar Andir, Bandung, Jawa Barat, 

guna melihat perkembangan harga dan 
ketersediaan pasokan barang kebutuhan 
pokok, terutama beras, menjelang 
Ramadhan dan Idul Fitri 2018. Inspeksi 
yang dilakukan pada Sabtu (5/5) ini untuk 
memastikan bahwa pasokan barang 
kebutuhan pokok tercukupi dan harga 
rata-rata dalam keadaan stabil. Mendag 
menegaskan bahwa pasar rakyat wajib 
menjual beras medium dengan harga 
eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.450/
kg. Secara periodik, Satgas Pangan juga 
akan mengecek ketersediaan barang 
kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan 
secara berkelanjutan, tidak hanya 
menjelang bulan suci Ramadhan, karena 
ketersediaan pangan menjadi prioritas 
utama pemerintah.

Forum Konsultasi Teknis (FKT) 
Penyusunan Program Dana 
Dekonsentrasi Pasar Lelang 

Komoditas Tahun 2018 digelar Bogor, 7-9 
Mei 2018. Dalam kesempatan tersebut 
Kepala Bagian Program, Anggaran dan 
Pelaporan Bappebti, Subagiyo sebagai 
Ketua Pelaksana FKT menyampaikan 
bahwa dari acara ini diharapkan adanya 
persamaan pandangan, arah, dan tujuan 
dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 
terkait penyelenggaraan pasar lelang 
komoditas (PLK) di daerah/provinsi 
penerima dana dekonsentrasi. Dengan 
demikian pelaksanaan PLK sebagai sarana 
konektivitas perdagangan komoditi antar 
daerah dapat dirasakan oleh semua pihak. 
FKT yang dibuka oleh Sekretaris Bappebti, 
Nusa Eka,ini dilaksanakan selama 3 hari 
mulai 7 – 9 Mei 2018 dan diikuti 45 peserta 
perwakilan dinas yang membidangi 
perdagangan dari 14 daerah/provinsi 
penerima dana dekonsentrasi.

Bappebti bekerjasama dengan Dinas 
Perdagangan Provinsi Sumatera 
Selatan menyelenggarakan Rakor 

(rapat koordinasi) dengan aparat penegak 
hukum di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) di Palembang, Sumatera 
Selatan (9/5).
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan Bappebti, 
M. Syist, yang mewakili Kepala Bappebti 
dalam sambutan pembukaannya 
menyampaikan bahwa tujuan dari 
Rakor ini adalah menyamakan persepsi 
diantara aparat penegak hukum di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 
Rakor dihadiri oleh beberapa instansi 
terkait antara lain Pemprov Sumsel, Polda 
Sumatera Selatan, Polresta Palembang, 
Pengadilan dan Kejaksaan Tinggi Sumsel, 
serta OJK.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi 
didampingi Kepala Biro Pengawasan 
Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas 

Lumban Batu, melakukan kunjungan 
kerja ke EUREX dan London Metal 
Exchange (LME) di London, Inggris, 
8-9 Mei 2018. Pertemuan dengan LME 
membahas strategi pengembangan 
kontrak berjangka dan transaksi fisik 
(spot dan forward) untuk komoditi 
metal di Bursa di London. Sedangkan 
pertemuan dengan EUREX  (European 
Energy Exchange) membahas strategi 
pengembangan kontrak berjangka dan 
transaksi fisik (spot dan foward) untuk 
komoditi energi di London. Rombongan 
Bappebti juga mengunjungi Herfurth 
Logistik di Rotterdam, Belanda, 9 Mei 
2018. Pertemuan tersebut membahas 
mengenai pergudangan apabila terjadi 
penyerahan komoditi di pelabuhan 
Rotterdam.
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Untuk pertama kalinya harga minyak dunia 
melonjak sampai USD 80 per barel pada Kamis 
(17/5). Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 

November 2014. Harga minyak mentah Brent berjangka 
sempat mencapai USD 80,50 per barel, misalnya, 
walau kemudian surut lagi ke USD 79,30 per barel. 
Sementara minyak mentah berjangka West Texas 
Intermediate (WTI) masih berada di tingkat harga USD 
71,49, setelah sebelumnya juga sempat mencapai rekor 
tertinggi sejak November 2014 di USD 72,30 per barel.

Kenaikan harga minyak ini diperkirakan karena beberapa 
faktor, seperti penurunan yang cepat pasokan minyak dari 
Venezuela, kekhawatiran terhadap sanksi AS terhadap 
Iran yang akan diprediksi bakal mengganggu ekspor 
minyak dari Iran, serta penurunan stok minyak global. 

Kesemua isu itu secara bersama-sama mendorong 
harga minyak naik hampir 20 persen pada tahun 2018 ini.

Stok global atas minyak mentah dan bahan bakar 
telah turun tajam dalam beberapa bulan terakhir akibat 
melonjaknya permintaan di satu sisi, serta dampak  
pembatasan produksi minyak yang dilakukan oleh negara-
negara anggota eksportir minyak, OPEC.  Sementara itu 
nilai dolar AS yang menguat terhadap banyak mata uang 
negara lain membuat minyak terasa lebih mahal bagi 
negara-negara pengimpor di Asia, termasuk Indonesia.

Sebagai gambaran, menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) impor minyak mentah Indonesia pada Januari 2018 
tercatat sebesar USD573,6 juta. Jumlah ini naik signifikan 
sebesar 95,63 persen dibanding periode yang sama tahun 
sebelumnya (year on year) USD293,2 juta. Sementara, jika 
dibandingkan  bulan sebelumnya (month to month), yakni 
dibandingkan dengan Desember 2017, nilai impor minyak 
mentah Indonesia turun 29,26 persen dari USD810,8 juta.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand berkomitmen 
untuk fokus dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan kerjasama 

konektivitas dan infrastruktur di daerah perbatasan. 
Kesepakatan ini dibahas pada Konferensi Tingkat 
Tinggi  (KTT) Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth 
Triangle (IMT-GT) ke-11, Sabtu (28/4) di Singapura. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang hadir 
mendampingi Presiden RI Joko Widodo kembali menegaskan 
pesan Presiden yang menyatakan bahwa negara anggota 
harus berperan aktif dan berkontribusi nyata dalam 
meningkatkan perdagangan dalam IMT-GT. “Presiden 
mengajak seluruh warga Indonesia untuk bersama-
sama mengembangkan kerja sama IMT-GT menjadi 
kerja sama yang lebih inovatif dan kompetitif agar dapat 
memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Indonesia, 
terutama 10 provinsi yang masuk dalam kawasan IMT-
GT, terlebih lagi bagi masyarakat yang berada di daerah 

perbatasan Malaysia dan Thailand,” ungkap Mendag.
IMT-GT merupakan kerja sama subregional antara 

Indonesia, Malaysia, dan Thailand di bidang ekonomi 
yang melibatkan 10 provinsi di Sumatra, 8 provinsi di 
Malaysia, dan 14 provinsi di Thailand. Sepuluh provinsi 
IMT-GT di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, 
Jambi, Bengkulu, BangkaBelitung, dan Lampung.

Melalui kerja sama ini diharapkan meningkatnya 
perekonomian di kawasan serta kontribusi dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah 
ketiga negara, bahkan ASEAN secara keseluruhan. 
“Dukungan dan kerja sama yang baik antara pelaku 
usaha, pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat 
sekitar sangat diperlukan terutama dalam menyusun 
dan melaksanakan proyek pembangunan untuk 
mewujudkan wilayah subregional yang berdaya 
saing, terutama di era ekonomi global,” ujar Mendag.
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Harga Minyak Dunia 
Melonjak+Dolar Menguat

Tiga Negara Anggota IMT-GT 
Tingkatkan Kerjasama di 
Daerah Perbatasan

Sebanyak tujuh gudang SRG (Sistem  Resi Gudang) 
yang tersebar di sejumlah 6 kabupaten di Lampung 
akan kembali diaktifkan. Selama ini gudang-

gudang SRG tersebut seakan mati suri. “Kami akan 
memetakan dan mengaktifkan kembali SRG yang ada 
di Lampung untuk dibenahi. Kami telah melakukan 
pendidikan melalui  diklat terhadap calon pengelola 
gudang yang berasal dari koperasi,” kata Kepala Bidang 
Penguatan dan Pemberdayaan Bappebti, Yuli Edi Subagyo.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, 
gudang-gudang SRG tersebut berada di Kecamatan 
Candipuro berkapasitas 1000 ton dan di Natar, Lampung 
Selatan, dengan kapasitas 1.800 ton. Lalu, kabupaten 
Lampung Timur dengan gudang kapasitas 1,200 ton, 
Lampung Tengah 2.000 ton, Tulangbawang 2.500 ton, 
Tanggamus 850 ton, dan Pesisir Barat dengan gudang 

yang bisa memuat komoditas sebanyak 200 ton.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia, 

menjelaskan SRG  di Lampung masih terkonsentrasi 
pada pengelolaan komoditas beras. “Sebenarnya SRG di 
Lampung sudah pernah menjadi percontohan nasional, 
tetapi sekarang tidur. Karena itu harus dibangunkan 
lagi dan jangan sampai mangkrak terus. Sebab, gudang 
SRG yang ada tersebut dibangun oleh pemerintah pusat 
untuk difungsikan masyarakat. Dana pembangunannya 
juga besar dan diatur undang-undang,” ujar Ferynia.

Untuk mengaktifkan kembali SRG Lampung 
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti menggelar 
pertemuan teknis dengan instansi pihak terkait.

Aceh terus mempromosikan kopi andalannya ke luar 
negeri. Awal Mei 2018 Kabupaten Aceh Tengah ikut 
serta dalam festival kopi di Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menyatakan pihaknya 
akan terus menggiatkan diplomasi kopi ke berbagai 
negara. “Kopi Gayo merupakan salah satu kopi terbaik di 
dunia yang memiliki cita rasa yang khas,” kata Shabela 
Abubakar di sela-sela kegiatan pameran, Jumat (4/5).

Shabela menjelaskan pasar kopi Asia masih terbuka 
lebar dan masih belum digarap dengan baik. Ini 
merupakan potensi yang harus digarap. Dalam ajang 
internasional ini pihaknya dibantu KJRI (Konsul Jenderal 
RI) di Ho Chi Minh City  akan bertemu dengan beberapa 
delegasi bisnis untuk memperluas pemasaran kopi gayo.

Selain itu rombongan Pemkab juga akan berkunjung ke 
perkebunan kopi Vietnam untuk melihat secara langsung 
bagaimana negeri Paman Ho tersebut memproduksi 

kopi. Sebab, Vietnam juga dikenal sebagai salah satu 
penghasil kopi dunia. “Vietnam adalah produsen kopi 
terbesar kedua di dunia dan mampu mengolah satu 
hektar lahan dengan produksi hingga mencapai 1,5 ton 
per hektar. Ini perlu dipelajari dan kita mau lihat langsung 
perkebunan kopi di Vietnam,” kata Shabela. Selain melihat 
perkebunan rombongan juga akan melihat penanganan 
pasca produksi komoditas kopi yang dilakukan Vietnam.

Dalam kegiatan ini  ada dua perusahaan yang turut serta 
dalam delegasi Kabupaten Aceh Tengah yakni koperasi 
Arinagata dan PT Meukat Komuditi Gayo. Sebelumnya 
pada bulan April, Kopi Gayo juga hadir dalam Coffee Expo 
di Seatle, Amerika Serikat. Di Amerika kopi asal Aceh 
sudah mulai beredar dengan branding “Green Mountain 
Organic Kopi Aceh-Sumatera” yang bisa diperoleh di 
beberapa mal dan pusat perbelanjaan di negeri itu.
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Lampung Hidupkan 
Kembali Sistem Resi 
Gudang 

Kopi Gayo Terus 
Dipromosikan di Luar 
Negeri
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Sehebat apapun persenjataan sebuah negara, 
keamanannya akan terancam bila sektor pangannya 
rapuh. Karena itu sektor pertanian harus mendapat 

perhatian serius agar segera dibenahi. Ketahanan dan 
kedaulatan pangan bisa jadi ancaman serius bila petani dan 
pertanian tidak dibenahi. Hal ini dikemukakan Ketua Umun 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal TNI 
(Purn) Moeldoko, melalui siaran persnya (15/5).

HKTI rencananya akan menggelar Asian Agriculture 
and Food Forum 2018’ (ASAFF 2018) untuk membangun 
kekuatan pangan dan pertanian di negara-negara Asia. 
Forum dengan tema “Transforming Challenge into 
Opportunity: Food Security and Agriculture Innovation” 
digelar pada 28 Juni – 1 Juli 201 di Jakarta Convention 
Center (JCC). Kegiatan akan diisi dengan pameran 
pertanian, konferensi keamanan pangan dan inovasi 
pertanian, forum bisnis, festival pangan, dan Anugerah 
Petani Muda Inovatif. Melalui kegiatan ini diharapkan akan 
terus meningkatkan potensi pertanian Indonesia dan 

membangkitkan semangat para petani, khususnya petani 
generasi muda. 

Seperti diketahui, potensi terbesar produk pertanian 
Indonesia adalah padi yang menjadi produk utama dalam 
mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional. Pada 
tahun 2005 kebutuhan beras setara 52,8 juta ton gabah 
kering giling (GKG). Sejalan dengan pertambahan jumlah 
penduduk, kebutuhan beras sampai pada 2025 diprediksikan 
masih akan terus meningkat mencapai 65,9 juta ton GKG.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, 
maka untuk dapat memberikan jaminan pangan kepada 
pertambahan penduduk tersebut, diperlukan jaminan 
ketersediaan pangan yang memadai. Oleh karena itu 
segala daya dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk 
menciptakan ketahanan pangan, baik melalui program 
swasembada atau bahkan mengimpor, demi menjaga 
stabilitas ekonomi dan politik nasional.
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HKTI Tekankan Kembali 
Ketahanan dan 
Kedaulatan Pangan

Memasuki bulan puasa harga sejumlah bahan 
pangan merangkak naik. Telur dan ayam yang 
sudah menjadi bagian bahan pokok di Pasar Slipi 

dan Pasar Palmerah, Jakarta, misalnya, sudah mengalami 
kenaikan seminggu sebelum masuk bulan Ramadhan. 
Harga ayam di Pasar Slipi yang tadinya Rp32.000 perkilo 
naik menjadi Rp 40.000 per kilogram.  Sedangkan harga 
telur naik Rp 3.000 menjadi Rp 27.000 per kilogram. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan 
pada Kamis (17/5) bahwa pihaknya akan mengadakan 
pertemuan dengan pengusaha telur untuk membahas 
persoalan ini. Selain itu Kemendag juga sudah menurunkan 
tim untuk memantau pergerakan harga-harga pada 
bulan Ramadhan dan Lebaran. Tim terdiri dari berbagai 
bagian di Kementerian Perdagangan, termasuk juga dari 
Bappebti, untuk mengamankan stabilitas dan pasokan 
barang kebutuhan pokok  di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan 
Perdagangan Kemendag, Kasan Muhri, mengatakan 
beberapa langkah yang dilakukan Kemendag dalam 
menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan 

bahan pokok.  Pertama, melakukan penguatan 
regulasi dengan adanya harga acuan dan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras 
dan pendaftaran pelaku usaha bahan pokok.

“Seluruh pelaku, distributor sampai agen, wajib 
mendaftar secara online apa fungsinya dan stoknya 
berapa, serta jenis komoditi apa. Ini sudah dilakukan sejak 
tahun 2017,” ujar Kasan. Langkah kedua adalah dari sisi 
penatalaksanaan dimana Kemendag terus melakukan rapat 
koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan 
pelaku usaha terkait bahan-bahan pokok ini. Kemendag juga 
bersinergi dengan BUMN pelaku usaha dan menugaskan 
Bulog untuk menjaga ketersediaan bahan pokok. “Jangan 
sampai kebiasaan masyarakat yang menganggap harga 
tinggi selama Ramadhan sebagai hal yang normal. 
Itu harus diluruskan. Buktinya dengan bersinergi, 
tahun lalu harga bahan pokok bisa stabil,” ujar Kasan.

Petani kopra kini sedang tidak gembira, sebab harga 
kopra semakin turun. Harga kopra di tingkat petani kini 
antara Rp 6.000 - Rp 7.000 per kilogram, sedangkan 

di tingkat pabrik berkisar Rp 8.000 per kilogram. Coba 
bandingkan dengan harga pada akhir 2017 yang masih 
berada pada Rp11.000 per kilogramnya.

Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa 
Indonesia, Amrizal Idroes, menjelaskan penurunan harga 
disebabkan merosotnya permintaan global atas pada 
minyak kelapa (NCO). Selain  itu produksi dalam negeri 
juga sedang meningkat sehingga stoknya bertambah dan 
menekan harga jual.

Amrizal menjelaskan bahwa kapasitas industri 
pengolahan kelapa seluruhnya dapat menampung hingga 
14 miliar butir kelapa per tahunnya. Terkait kendala yang 
dihadapi industri kopra, Amrizal menyebut sempat ada 
janji dari Kementerian Pertanian untuk melakukan program 
peremajaan pohon kelapa. Namun program tersebut masih 
belum terlihat realisasinya. “Sepertinya terkendala masalah 
anggaran,” katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian 
Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah telah 
merencanakan anggaran senilai Rp 2 triliun untuk program 
revitalisasi sejumlah tanaman komoditas, kelapa menjadi 
salah satu di antaranya. Akan tetapi terjadi perubahan 
anggaran pada Kementan sehingga pemerintah harus 
membidik ulang sumber anggaran tersebut.
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Langkah Kemendag 
Stabilkan Harga Saat 
Ramadhan

Permintaan Global 
Minyak Kelapa Turun

Jumlah tenaga pialang yang masih terbatas 
dirasakan sebagai salah satu penyebab kurang 
berkembangnya industri Perdagangan Berjangka 

Komoditi (PBK) di Indonesia. Data Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sampai 
akhir 2017 menyebutkan jumlah tenaga pialang 
di tanah air baru mencapai 2.500 orang, padahal 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan komoditas.

Melihat kondisi tersebut PT. Rifan Financindo Berjangka 
(RFB), PT. Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures 
Exchange (JFX), dan PT. Kliring Berjangka Indonesia 
(KBI) bersama-sama berinisiatif membentuk sebuah 
wadah kerja sama berbasis edukasi yang berkelanjutan 
dengan Universitas Airlangga, Surabaya. Wadah tersebut 
diberi nama Futures Trading Learning Center (FTLC).

Kerjasama FTLC diresmikan di Ruang Sidang Pleno, 
Kampus C Unair (20/4), melalui penandatanganan 
MoU oleh Wakil Rektor IV UNAIR Juanidi Khotib, 
Dirut JFX Stephanus Paulus Lumintang, Dirut KBI 

Fajar Wibhiyadi, dan Dirut PT. RFB Ovide Decroli.
Direktur Utama KBI mengungkapkan FTLC berperan 

penting dalam memberikan pembekalan dini secara 
teori dan praktis perihal industri PBK kepada kalangan 
sivitas akademika dalam menghadapi perkembangan 
pasar yang dinamis di masa depan.  “Dengan 
memasukkan subjek PBK ke lingkungan kampus 
melalui FTLC, maka secara paralel akan memajukan 
dunia pendidikan sekaligus mempersiapkan kualitas 
calon SDM bagi industri PBK di masa depan,” ujar Fajar. 

“Literasi PBK sangat bermanfaat bagi mahasiswa, 
terutama untuk meningkatkan minat dan antusiasme 
mahasiswa akan proposisi nilai dari industri PBK, sehingga 
nantinya akan banyak SDM dari kampus UNAIR yang bisa 
turut serta membesarkan industri ini,” kata Junaidi Khotib.

FTLC Sarana Listerasi dan 
Pengembangan PBK



Bappebti/Mjl/197/XVII/2018/Edisi Mei Bappebti/Mjl/197/XVII/2018/Edisi Mei

Trade missions undertaken 
by the Ministry of Commerce 
to Bangladesh succeeded in 

reaching transactions and potential 
transactions of USD 279.19 million. 
Director General of National Export 
Development (PEN) of the Ministry of 
Trade, Arlinda, explained that the amount 
of transaction is derived from the 
advanced contract of railway, automotive 
sector, spices, food and beverages. 
“In addition, as well as the results of 
retail sales in Indonesia Fair activities,” 
Arlinda said on three-day Indonesian 
trade mission (26-28/4) on Dhaka.

Arlinda disclosed, the implementation 
of this trade mission as part of 
government efforts to increase 
Indonesia’s exports by 11 percent. 
Especially regarding Indonesia’s 
relations with Bangladesh, in January 
2018 President Joko Widodo has 

visited the country and met Prime 
Minister Sheik Hasina and President 
Abdul Hamid. The governments of both 
countries agreed to increase bilateral 
economic and trade cooperation.

Arlinda said, the success of the trade 
mission in Bangladesh proved that the 
country is a potential trading partner 
for Indonesia. Therefore Bangladesh 
market needs to be more seriously 
worked, especially in transportation 
industry sector such as railway, 
automotive, and spare parts. Also, 
superior commodities such as palm 
oil, spices and tea, as well as other 
manufacturing products such as food 
and beverage, fashion, and furniture. “As 
an emerging market country, Bangladesh 
provides excellent trade and investment 
cooperation opportunities,” she added.
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Trade Mission to Bangladesh 
Generates USD 279.19 Million 
Transactions 

Export Value March-April 2018 
Down 7.19 Percent

Central Bureau of Statistics (BPS) 
said, the value of Indonesian 
exports in April 2018 reached USD 

14.47 billion. Compared to March 2018, 
a decline of 7.19 percent. However, 
compared to the same period in 2017 the 
figure rose 9.01 percent.

To the media crew in Jakarta, Tuesday 
(15/5), Head of BPS Suhariyanto 
explained, the decline in export values 
occurred in the oil and gas sector and 
non-oil and gas.

In April 2018, oil and gas exports 
reached USD 1.19 billion, down about 

11.32 percent compared to March 2018. 
Exports of non-oil and gas amounted 
to US $ 13.28 billion, down 6.8 percent 
compared to March 2018.

Explained Suhariyanto, that in the 
March-April 2018 there was fluctuations 
in prices of non-oil and gas commodities. 
Commodities whose price increases 
include aluminum, nickel, and chocolate. 
While the price down is coal. “This 
price fluctuation affects the value of 
import and exports during April 2018,” 
Suhariyanto said.

Cost of Tender
Total of various charges incurred 
when a commodity is certified and 
delivered on a futures contract.

Cost-of-Carry
The cost built-in to the price of a 
forward item it includes the interest 
rate and any other receipts built-in 
to a forward price. Also known as the 
‘carrying charge’

Counter-Trend Trading
In technical analysis, the method 
by which a trader takes a position 
contrary to the current market 
direction in anticipation of a change 
in that direction.

Counterparty
The agent on the other side of a 
contract.

Coupon (Coupon Rate)
A fixed dollar amount of interest 
payable per annum, stated as a 
percentage of principal value, usually 
payable in semiannual installments.

Cover To
Cancel a short position in any future 
by the purchase of an equal quantity 
of the same future. Also kknown as 
short covering.

Covered Write
The sale of call option against an 
existing long underlying position.

Credit Risk
Describes the general risk that the 
counterparty will default and not 
honor the contract.

Cross Hedge
A futures hedge in which the asset 
underlying the futures contract 
differs from the asset being hedged.

Cross To
Buy and sell simultaneously in the 
same contract month for the same 
commodity.

Deputy for Natural Resources and Services Coordination, 
Ministry of Marine Affairs Coordinator, Agung 
Kuswardono, stated the importance of establishing a 

national salt database that could be a common reference 
for the determination of salt commodity policy in the 
country. Agung delivered it in the National Seminar on 
“Transformation of National Salt Governance to Self-
Sufficiency of Salt” in Surabaya, East Java (19/4).

Currently, said Agung, each ministry and institution 
have their own data. “For that to friends, especially KKP 
(Ministry of Maritime Affairs and Fisheries), Ministry 
of Trade, Ministry of Industry, BPS (Central Bureau of 
Statistics) and other parties related to the salt industry, 
let us create a valid national salt database,” said Agung.

The data include among others the production and 

distribution of salt. “If our data is valid, we should not be 
fuss when we import salt. Because we have data that really 
explains,” he said as quoted by the official website of the 
Coordinating Ministry for the Ministry of Marine Affairs, www.
maritim.go.id. According to Agung, a national database 
is needed for the government to have a handle to identify 
problems in the field and prepare appropriate solutions.

Agung pointed out, concerning the distribution of salt 
need strict supervision on its designation. In importing 
salt for example, the importer must have an industry 
(factory) that does require salt to continue producing. 
“So, if imports have to directly contact the relevant 
factory, so the factory directly process it,” he said.

Agung asserted that we should welfare salt farmers 
while maintaining the sustainability of our industries.

Head of Trade Development and Analysis Agency (BPPP), 
Ministry of Trade, Kasan, said that export opportunities 
for Indonesian agricultural products are still very 

high with increasing demand. But on the other hand, the 
challenges in global trade are also increasingly complex.

In a national seminar entitled “Discuss the 
Competitiveness of Agricultural Products in the Global 
Market” in Bogor, West Java, April 12, 2018, Kasan 
exemplifies, palm oil and its derivatives are prime 
agricultural commodities with export opportunities. 
However, at the same time, palm oil and its derivative 
products are subjected to discriminatory treatment 
from export destination countries such as the 
European Union, the United States (USA), and India.

“This issue demands a comprehensive trade 
strategy, both in terms of diplomacy, law, and 

science, and requires the support of various relevant 
stakeholders,” Kasan said as quoted by the official 
website of the Ministry of Trade www.kemendag.go.id.

In addition, Kasan explains, the heated US and China 
trade have influenced the global trade situation and the 
prices of world agricultural commodities. However, Kasan 
is optimistic that Indonesia can still look for profitable 
opportunities as trading partners of both countries.

Head of BPPP also alludes to the problem of digital 
technology development. It is disclosed that more 
than 50 percent of Indonesians are active internet 
users and Indonesia is also targeted to become 
Southeast Asia’s largest digital economy power by 
2020. “Trade is demanded to be more efficient and 
consumers benefit from convenience,” said Kasan.
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Baru-baru ini saya kedatangan tamu beberapa anggota 
DPRD Prabumulih. Mereka datang untuk meminta 
Bappebti agar harga karet di Prabumulih dimasukkan 

ke dalam kanal Informasi Harga yang kami kelola di 
website bappebti.go.id. Permintaan itu merupakan sebuah 
kehormatan bagi kami dan juga menunjukkan bahwa 
Informasi Harga sudah menjadi perhatian masyarakat, 
apalagi Prabumulih memang dikenal salah satu sentra 
penghasil karet di Indonesia. Mengenai permintaan tersebut 
kami menyatakan bahwa tim kami di bagian Pengembangan 
Data dan Teknologi Informasi (TI) akan mengkajinya 
dan segera merealisasikannya, tentu dengan beberapa 
persyaratan seperti pada pengumpulan informasi komoditi 
di daerah lain yang sudah berjalan.

Pengumpulan data tentang harga komoditi merupakan 
bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kami, yakni 
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan 
penyediaan data untuk pendukung pelaksanaan tugas 
yang dijalankan oleh Bappebti, khususnya terkait dengan 
Pasar Lelang Komoditi (PLK), Sistem Resi Gudang (SRG) 
maupun Pasar Berjangka Komoditi (PBK). Saat ini terdapat 
13 komoditi terkait informasi harga selalu kami up-date 
setiap hari, antara lain komoditi gabah, beras, jagung, kopi 
dan lain-lain yang bisa dilihat di website Bappebti di http://
infoharga.bappebti.go.id/komoditi.

Data-data yang kami sajikan dikumpulkan berdasarkan 
laporan dan pantauan langsung para kontributor yang 
tersebar di berbagai daerah.  Para kontributor itu merupakan 
pelaku di bidang komoditi, sebagian besar adalah petani 
yang sebelumnya kami rekrut dan sudah dilatih agar bisa 
memberikan informasi perkembangan harga di daerah 
mereka masing-masing, untuk kemudian dilaporkan ke 
Bappebti. Saat ini terdapat sekitar 47 orang kontributor, 
sebagian besar sebanyak 13 orang adalah kontributor yang 
melaporkan perkembangan harga gabah, serta 10 orang 
kontributor beras. Setiap hari mereka melaporkan minimal 2 
kali tentang harga komoditi yang mereka pantau, yaitu pada 
waktu pagi dan sore hari. 

Hasil pemantauan harga oleh kontributor disampaikan 
melalui SMS ke Bappebti untuk kemudian kami publikasikan 

melalui website bappebti. Pelaporan melalui SMS ini sudah 
berjalan cukup lama dan kami anggap masih cocok dan 
relevan, karena simple dan cepat. Ke depan mungkin perlu 
disesuaikan medium yang digunakan dengan yang lebih 
canggih, namun mengingat tidak semua daerah memiliki 
jaringan komunikasi yang bagus dan juga tidak semua 
kontributor memiliki keterampilan IT sebagaimana orang 
perkotaan, maka metode pengiriman data melalui SMS kami 
nilai andal sehingga masih kami pertahankan. 

Berkecimpung dalam bidang data dan menangani IT 
saya lakukan sejak awal 2017. Sebelumnya saya bertugas 
di bagian pengawasan dan penegakan hukum, sesuai 
dengan latar belakang saya di bidang hukum. Namun saya 
menerima tugas ini sebagai tantangan baru. Dibandingkan 
dengan bidang sebelumnya, di bagian data dan IT ini,  saya 
beserta staf saya sebanyak 3 orang harus datang lebih pagi 
ketimbang pegawai Bappebti lainnya untuk menyiapkan dan 
memastikan jaringan IT yang ada di kantor berjalan dengan 
baik. Setelah berjalan seharian, kami pulang lebih akhir, 
biasanya kami pulang lebih malam setelah pegawai lainnya 
pulang lebih dahulu, karena kami harus harus memeriksa 
kembali jaringan IT. Kami juga bertanggung jawab terhadap 
server yang ada di Bappebti. 

Dalam keseharian kami harus selalu standby menghadapi 
kemungkinan terjadinya gangguan terhadap jaringan IT di 
Bappebti. Misalnya, tiba-tiba sistemnya down, maka tim 
kami harus bertindak cepat, karena gangguan tersebut bisa 
mempengaruhi kinerja Bappebti secara keseluruhan. 

Menghadapi perkembangan teknologi IT yang sangat 
cepat, kami akan terus mengikutinya. Bappebti sendiri 
sudah memiliki beberapa aplikasi antara lain aplikasi untuk 
perijinan online, informasi publik web-site bappebti.go.id, 
pengaduan online dan juga e-reporting yaitu kewajiban 
pialang berjangka untuk melakukan pelaporan baik harian 
maupun bulanan melalui online. Pendek kata, kami ingin 
kehadiran bagian Pengembangan  Data dan IT dapat 
mendukung dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas 
kinerja Bappebti, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait 
dengan Bappebti.
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Selalu Standby 
Antisipasi Gangguan

https://harga-emas.org/grafik/

http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_petani
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Harga Gabah Mulai Turun Karena Panen Raya
Cianjur yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi memperlihatkan grafik harga gabah 
kering panen (GKP) yang terus menanjak mulai Januari 2017 hingga awal April 2018. Harga gabah di 
Cianjur berdasarkan data Bappebti mencapai Rp6.100 per kg. Namun mulai akhir April harga gabah 
ini mulai menurun akibat panen raya yang mulai terjadi pada bulan Maret 2018. Menurut Biro Pusat 
Statistik (BPS) penurunan tidak hanya terjadi di tingkat petani, tapi juga di tingkat penggilingan.
Ketua Umum persatuan pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia (Perpadi) 
Sutarto Alimoeso menyatakanharga gabah saat ini bergantung pada masing-masing lokasi. Namun, 
harga tertinggi terpantau ada di Jawa Barat. Akibat harga gabah tinggi maka harga beras pun jadi 
mahal. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut harga beras kini sudah mulai turun, 
merki harga rata-rata beras nasional masih lebih tinggi dari HET. “Yang kita baca trennya turun, 
meskipun harga belum seperti pada tahun lalu,” ujar Menteri Perdagangan. 
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Emas Bergerak di Bawah USD1.300 per Troi Ons
Pergerakan harga emas dunia pada pertengan Mei 2018, harga emas bergerak di bawah level US$ 
1.300 per troi ons dalam tiga hari terakhir. Harga emas pun mencapai level terendah sepanjang 2018. 
Untuk pengiriman Juni 2018 di Commodity Exchange turun 0,12 persen ke USD1.289,90 per troi ons 
jika dibandingkan dengan posisi USD1.291,50 per troi ons pada Rabu (16/5).

“Banyak orang mulai menutup short sell ketika level USD1.316. Pada saat itu, banyak trader bertaruh 
terjadi penurunan harga sehingga banyak yang mengambil untung, karena harga bisa naik dalam 
jangka pendek,” kata Michael Matousek, head trader US Global Investor kepada Reuters.
Georgette Boele, analis ABN AMRO memperkirakan, harga emas bisa jatuh ke USD1.275 per troi 
ons pada akhir Juni dan di USD 1.250 per troi ons pada akhir tahun. Sejak awal 2018 harga emas 
memang sudah turun dari kisaran perdagangan USD1.310-USD 1.360 per troi ons.

“Setiap hari saya dan staf saya sebanyak 3 orang harus 
datang lebih pagi ketimbang pegawai Bappebti lainnya untuk 
menyiapkan dan memastikan jaringan IT yang ada di kantor 
berjalan dengan baik. Setelah berjalan seharian, kami pulang 
lebih malam setelah pegawai lainnya pulang lebih dahulu”

Himawan Purwadi
Kabag Pengembangan Data dan 

Teknologi Informasi Bappebti



Bappebti/Mjl/197/XVII/2018/Edisi Mei Bappebti/Mjl/197/XVII/2018/Edisi Mei

Memasuki bulan suci Ramadhan 
pada pertengahan Mei 
2018 semua orang bersiap-

siap. Warga muslim bersiap untuk 
menjalankan ibadah puasa sebulan 
penuh. Para ibu sudah mulai sibuk 
mencari menu berbuka puasa. Para 
pedagang malah lebih sigap lagi. 
Pedagang penganan buka puasa seperti 
melakukan ritual tahunan, membuat 
kolak, es buah, tak ketinggalan 
lontong dengan goreng tempe, tahu 
dan bakwan. Pedagang bahan pokok 
mulai menumpuk stok karena biasanya 
pada bulan Ramadhan mereka punya 
kesempatan untuk menaikkan harga. 
Berbeda dengan kondisi normal yakni 
harga naik jika stoknya sedikit, pada 
bulan Ramadhan kondisi stok barang 
cukup pun harga tetap naik, dan 
masyarakat konsumen tetap saja 
membeli. Inilah anomali harga yang 
nyaris selalu terjadi di bulan puasa.
Tahun ini ritual pedagang kolak 
penganan berbuka masih berlangsung 
seperti sedia kala. Tapi tidak demikian 

dengan pedagang kebutuhan pokok. 
Sejak tahun lalu  Kementerian  
Perdagangan gencar melakukan 
operasi pasar untuk meredam 
gejolak harga yang biasa melanda 
mulai awal hinggga akhir bulan 
puasa. Menteri Perdagangan pun 
mengerahkan segenap jurus yang 
dimilikinya. Bukan hanya menetapkan 
kebijakan agar harga bisa tetap stabil, 
tapi ia juga menerjunkan semua 
staf di kementeriannya. Jadi jangan 
heran kalau kantor Kementerian 
Perdagangan, dan semua jajaran 
Kemendag agak lengang pada bulan 
puasa ini, karena mereka semua 
diterjunkan ke pasar memantau 
pergerakan harga bahan pokok. Menteri 
Perdagangan Enggartiasto pun turun 
ke pasar. Langkah Enggartiasto dan 
timnya didukung oleh aparat kepolisian 
yang selalu mengawal staf Kemendag 
untuk memantau harga-harga di pasar 
secara on the spot.
Masyarakat merasakan dampak positif 
yang dilakukan oleh Kemendag dengan 

berbagai instansi lainnya yang terjun 
langsung ke pasar ini. Tidak ada harga 
bahan pokok yang melonjak tajam. 
Tim Kemendag, Satgas Pangan dan 
pendukungnya selalu siap, jika barang 
kosong langsung di-drop. Beras 
diambil dari gudang Bulog terdekat, 
sehingga tidak sampai menimbulkan 
gejolak. Mereka juga mendatangi 
para distributor bahan pokok untuk 
mengecek persediaan barang. Mereka 
memeriksa arus keluar masuk barang, 
sehingga bisa dengan mudah diketahui 
apakah stok barang yang ada benar-
benar merupakan stok barang untuk 
persediaan atau tindakan menumpuk 
barang untuk keperluan spekulasi 
pasar.
Akibat tindakan pemerintah ini para 
spekulan jadi mati kutu dibuatnya. 
Mereka tidak berani menaikkan barang 
seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Mereka juga tidak berani menumpuk 
barang karena bisa jadi dituntut 
sanksi pidana. Menteri Perdagangan 
Enggartiasto Lukita menyatakan 

kebutuhan pokok yang sudah 
diputuskan untuk diintervensi jika 
terjadi gejolak harga adalah beras, 
daging, ayam, telur, minyak dan gula. 
Harga Eceran Tertinggi (HET) beras 
premium Pulau Jawa, Sulawesi dan 
Sumsel Rp12.800 per kg dan medium 
Rp.9.450 per kg. Untuk daging, 
khususnya daging kerbau harganya 
Rp80 ribu.  Langkah yang dlakukan 
pemerintah ini, kata Menteri, lebih 
merupakan tindakan menjaga stok, 
yaitu jika misalnya daging di pasar 
stoknya kurang dan harga kemungkinan 
bisa melonjak maka akan dikeluarkan 
daging beku untuk menjaga stabilitas 
harga daging tersebut. Begitu juga 
dengan beras, segera jika diketahui 
stok di pasar kurang akan diambil dari 
gudang Bulog. 
Apa yang dilakukan pemerintah 
dengan melakukan intervensi pasar 
untuk menstabilkan harga bahan 
pokok saat Ramadhan dan Idul Fitri 
ini patut diapresiasi. Media massa 
pun tidak lagi bombastis merilis berita 

tentang gonjang-ganjing harga. Sejak 
tahun lalu masyarakat menjalankan 
Ramadhan dengan harga bahan pokok 
seperti biasa.  
Sementara di sisi pedagang juga tidak 
terdengar keluhan bahwa keuntungan 
mereka menjadi terpenggal gara-
gara kebijakan stabilitasi harga ini. 
Artinya, mereka tetap dapat untung. 
Bisa jadi yang sangat terpukul adalah 
para spekulan, dan memang itulah 
sasaran yang harus diremukkan oleh 
pemerintah karena mereka hanya 
mengejar keuntungan pribadi atau 
sekelompok kecil orang saja.

Tekan Inflasi
Kerja keras segenap aparatur 
pemerintah dalam mengendalikan 
harga bahan pokok pada saat menjelang 
lebaran ini dipastikan akan bisa 
menekan tingkat inflasi. Sebelumnya, 
pada tahun 2016 dan 2017 BPS (Badan 
Pusat Statistik) menyatakan bahwa 
tingkat inflasi berada pada level 0,69 
persen. Ini merupakan inflasi terendah 

dibandingkan dengan lebaran-lebaran 
sebelumnya, dibandingkan misalnya 
lebaran 2014 dan 2015 yang mencapai 
0,93 persen. Menurut Kepala BPS 
Suhariyanto tekanan terhadap inflasi 
ini bisa dicapai berkat kerja keras 
pemerintah dan satgas pangan untuk 
menekan gejolak harga kebutuhan 
pokok. 
Inflasi yang rendah dari segi konsumen 
adalah baik, karena masyarakat 
relatif sedikit mengalami kenaikan 
harga-harga. Namun secara ekonomi 
keseluruhan inflasi yang rendah 
juga bisa berdampak pada tidak 
bergairahnya sektor produksi karena 
tidak ada kenaikan harga. Kita percaya 
pemerintah akan bijak mengambil 
tindakan yang terbaik bagi rakyatnya 
untuk tetap mengendalikan harga-
harga, tapi tetap memberi ruang 
pertumbuhan bagi perekonomian 
secara keseluruhan. Akhir kata, 
selamat berlebaran dengan harga yang 
bergerak toleran.
(Sayadi, wartawan/pemerhati komoditi)

Ramadhan Tanpa 
Gonjang-Ganjing Harga

KOLOM

26

KOLOM

27

Kementerian Perdagangan terjun ke pasar selama bulan Ramadhan ini untuk 
mengamankan harga barang kebutuhan pokok. Aksi Kemendag yang didukung 

berbagai instansi pemerintah lainnya ini membuat mati kutu para spekulan yang 
biasanya menangguk untung besar saat-saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
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Dharmayugo Hermansyah
Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar

Kesempatan
Saya Ada 
di Bappebti

Dahulu kita pernah mendengar 
Deperindag yaitu singkatan 
Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan, dua departemen yang 
dijadikan satu pada tahun 1994. Sekitar 
sepuluh tahun kemudian, yakni tahun 
2004, Deperindag dipisahkan kembali 
menjadi Kementerian Perindustrian 
dan Kementerian Perdagangan. 
Dharmayugo Hermansyah mengalami 
masa-masa kedua instansi tersebut 
bekerja secara terpisah, kemudian 
bersatu, lalu berpisah kembali. 

Dharmayugo Hermansyah yang 
saat ini menjabat sebagai Kepala 
Biro Pembinaan dan Pengembangan 
Pasar Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
Kementerian Perdagangan, pada 
awalnya masuk sebagai pegawai 
Departemen Perindustrian (1990). 
Tahun 1998, saat statusnya sebagai 
masih pegawai Deperindag, lulusan 
Fakultas Perikanan Universitas 
Diponegoro ini mengambil gelar 
magister di Nagasaki University, 
Jepang, sampai tahun 2001. Tiga tahun 
kemudian, saat Deperindag dipisahkan 
kembali menjadi dua kementerian lagi, 
ia lebih memilih bergabung sebagai 
PNS di Kementerian Perdagangan dan 
ia langsung bergabung di Bappebti. 

“Saya melihat kesempatan saya ada 
di Bappebti, karena pengembangan 
komoditi termasuk perikanan 
juga tercakup di dalamnya,” ujar 
Dharmayugo yang sehari-hari biasa 
dipanggil Yoga.

Di Bappebti, tugasnya saat ini 
adalah melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang pembinaan 
dan pengembangan perdagangan 
berjangka komoditi, sistem resi 
gudang, pasar lelang komoditas dan 
pengembangan data dan teknologi 
informasi.  Yoga menjelaskan ada 
3 komponen yang tercakup dalam 
bidang tugasnya, yakni 1) pembinaan 
dan perizinan industri Perdagangan 
Berjangka Komoditi (PBK), bursa dan 
kliring, pialang dan pedagang dan 
bank penyimpan. 2) pengembangan 
produk (komoditi) dan kelembagaan 
3) penyediaan data dan informasi 
terkait harga komoditi. “Kami di Biro 
Pengembangan dan Pembinaan Pasar 
juga menangani, evaluasi termasuk 
fit and proper direksi dan komisaris 
perusahaan berjangka,” ujarnya. Tidak 
hanya membina pasar yang sudah 
ada, Yoga dan timnya juga harus 
mengembangkan pasar komoditi lebih 
luas, baik jenis-jenis komoditinya 
maupun kelembagaannya.

Komoditi yang dikembangkan juga 
tidak melulu produk pertanian yang 

memang menjadi unggulan Indonesa 
sejak lama, seperti kopi, kakao, karet, 
teh, dan beras, gabah, jagung, yang 
sudah masuk dalam komoditi PBK dan 
Sistem Resi Gudang (SRG), tetapi juga 
pengembangan pada komoditi lain 
sesuai perkembangan zaman, seperti 
crypto currency atau asset crypto 
yang sekarang ini mulai tren, salah 
satunya dalam bentuk bitcoin. “Kami 
mengkajinya apakah ini layak masuk 
dalam bursa berjangka komoditi atau 
tidak. Kami juga mengkaji lembaga 
yang disebut pengelola sentra dana 
berjangka (PSDB) dan penasihat 
berjangka. Kedua kelembagaan baru 
tersebut sudah disebutkan di dalam 
undang-undang, akan tetapi dalam 
kenyataannya belum terbentuk karena 
pasar belum membutuhkan. Kami 
melakukan kajian terhadap hal-hal 
tersebut,” jelasnya.

Pengembangan pasar komoditi ini 
sangat penting, mengingat Indonesia 
sangat kaya dengan berbagai komoditi. 
Secara definisi bebasnya komoditi 
adalah setiap produk yang dapat 
diperdagangkan. Jadi sifatnya bisa 
tangible (berwujud) maupun intangible 
seperti cuaca, karbon kredit, digital aset 
semacam crypto currency. Tapi yang 
sekarang di depan mata kita hadapi 
adalah bagaimana hedging jagung, 
kakao, kopi misalnya. Sementara 
produk kredit karbon saat ini mungkin 
belum terlihat ada yang berminat, 
tetapi bisa jadi dalam 5-10 tahun 
lagi akan berkembang, mengingat 
Indonesia salah satu pemiliki hutan 
tropis yang terbesar” tambah Yoga.

Tantangan besar memang dihadapi 
dalam pengembangan pasar komoditi 
ini. Secara potensial Indonesia 
memang memiliki  komoditi yang 
beragam jenisnya. “Tapi semua ini 
dikendalikan di luar negeri. Contohnya, 
karet. Produk karet kita (sebagai 
negara penghasil ke-3 karet dunia)  
harganya masih dikendalikan bursa 
di Singapura. Kenapa? Karena pelaku 
poduk ini terutama semua buyer-nya 
ada di luar negeri semua. Sementara 

kita sebagai produsen tidak memiliki 
bargaining power sehingga hanya 
memproduksinya saja,” kata Yoga. 

Bagaimana supaya kita kuat? 
Dalam konsep kita pada awalnya, kita 
ingin ada bursa komoditi di dalam 
negeri supaya penentuan harga (price 
discovery) kita yang menentukan. Nah, 
bursa berjangka kini sudah terbentuk. 
Tetapi harapan menjadi penentu harga 
komoditi masih belum bisa terwujud 
dengan cepat. “Ada faktor lain, bahwa 
sudah sejak zaman Belanda para pelaku 
biasa bertranskasi di luar negeri, maka 
susah untuk mengubah mindset-nya. 
Walau kita katakan bahwa kita sudah 
mempunyai bursa komoditi sendiri, 
mereka tanya siapa pembelinya?” kata 
Yoga. 

Diakuinya tidak mudah untuk 
menarik buyer bertransaksi di 
bursa dalam negeri. Tapi paling 
tidak sekarang ini semua produsen 
sepakat, jika hendak membeli komoditi 
Indonesia belilah di bursa komoditi kita. 

“Kita giring para pelaku komoditi agar 
memanfaatkan bursa sebaik-baiknya, 
agar price discovery-nya di dalam 
negeri. Untuk itu kita terus melakukan 
edukasi”. Karena itu pemerintah melalui 
Bappebti terus membangun suasana 
yang kondusif agar para pelaku bisnis 
perdagangan berjangka makin tertarik 
untuk bertransaksi di dalam negeri. 

Sesuai perkembangan zaman, Kami 
mengakui bahwa produk financial 
dibandingkan produk komoditi 
pertanian lebih banyak diminati 
oleh pelaku pasar di bursa. Melalui 
strategi pendekatan pasar ini maka 
salah satunya Kami mencoba untuk 
memberikan kombinasi pengembangan 
industri PBK melalui PSDB ini sehingga 
dapat menambah likuiditas di Bursa 
Berjangka. Di samping itu, secara 
paralel minat masyarakat pada produk 
financial di atas diarahkan juga untuk 
diberikan edukasi dan pengenalan jenis 
alternatif investasi lainnya di produk 
pertanian. 

Di tengah pernak-pernik mengkaji 
kebijakan pasar komoditi, ayah dua 

anak ini mencoba menyiasati waktu 
untuk hobi pribadinya di bidang 
pertanian dan fotografi. “Jika ia sedang 
memegang kamera saya asyik sendiri, 
menunggu momen untuk memperoleh 
gambar terbaik,” ujar lelaki kelahiran 
1962 ini.

Kajian pasar komoditi 
tidak hanya meneliti jenis 
komoditinya, tapi juga faktor 
kelembagaannya agar bursa 
dalam negeri, atau pasar 
lelang fisik terorganisir bisa 
menarik seller dan buyer 
mau bertransaksi sehingga 
pembentukan harga komoditi 
bisa benar-benar terjadi di 
Indonesia.

Pada penerbitan Buletin Bappebti Edisi 196/April 
2018, terdapat beberapa koreksi pada Rubrik 
Kiprah, halaman 28-29:
1. 

2.

3.

4.

5.

Tertulis PT Pertani > seharusnya Departemen 
Pertanian
Pertama kali saya ditempatkan di Biro 
Administrasi di bagian kelembagaan dan analisa 
jabatan. Setelah 2 tahun saya dipindahkan 
ke sekretariat Direktorat Perdagangan Luar 
Negeri di bagian Perencanaan dan Program > 
seharusnya Pertama kali saya ditempatkan
di Biro Organisasi Bagian Analisa Jabatan dan 
Pembakuan Sarana Kerja. Setelah 2 tahun saya 
dipindahkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri di bagian Perencanaan 
dan Program
Direktorat Ekspor Produk Perdagangan dan 
Pertambangan > seharusnya Direktorat Ekspor 
Produk Industri dan Pertambangan
Direktorat Ekspor Perikanan dan Hasil Perikanan 
> seharusnya Direktorat Ekspor Hasil Pertanian 
dan Kehutanan
Sebagai Kepala ITPC di Budapest dan Atase 
Perdagangan di Berlin: 
-Melakukan pendekatan dengan asosiasi 
pengusaha di negara akreditasi (chamber of 
commerce) 
-Memperkenalkan potensi produksi ekspor non 
migas Indonesia dalam upaya penetrasi pasar 
tujuan ekspor 
-Mengikuti Foreign Trade Exhibition di negara 
akreditasi sebagai bagian promosi ekspor

RALAT
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Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) 
dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti 
Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.
Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
*SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

KOMIKITA
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Tony Kuntaryo (Jakarta) 0812-8090XXXX
Pertanyaan:
Bagaimana saya bisa memperoleh informasi tentang harga komoditi yang up 
to date?
Tony, Jakarta

Jawab:
Sdr. Tony, anda bisa mendapatkan info harga komoditi melalui website kami: 
bappebti.go.id dengan klik Info Komoditi. Disitu anda bisa memperoleh 
harga-harga komoditi utama, seperti kopi, beras, kakao, jagung, rumput laut, 
lada, kedele  yang kami kumpulkan datanya langsung dari kontributor kami di 
berbagai daerah di Indonesia. Kini kami memiliki 47 kontributor yang setiap 
hari memberi informasi tentang kondisi harga komoditi di daerahnya masing-
masing. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan 
sebaik-baiknya demi perkembangan komoditi Indonesia.
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