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Sejak dua tahun lalu Kementerian 
Perdagangan dengan serius 
melakukan penetrasi pasar pada 

saat memasuki bulan suci Ramadhan 
dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri. 
Ini dilakukan karena biasanya seperti 
sudah menjadi ritual pasar bahwa saat 
Ramadhan tiba, saat itu pula harga-
harga melambung. Media massa juga 
sudah menanti-nanti dengan judul-
judul yang nyaris sama berulang 
setiap tahunnya, seperti harga cabe 
melambung, harga gula naik, harga 
daging meningkat, harga telur melonjak 
dan seterusnya. Hampir setiap tahun 
hal seperti itu terus berlangsung.

Namun sejak Ramadhan 2017 
kondisinya mulai menunjukkan 
perubahan. Kementerian Perdagangan 
menyambut Ramadhan dengan 
melakukan tindakan yang lebih tegas, 
yaitu dengan penetrasi pasar yang 
dilakukan dengan 2 opsi melalui 
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BERITA UTAMA

Stabilisasi Harga 
Melalui Operasi Pasar 
Dan Pasar Murah

Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap gejolak harga yang hampir 
selalu terjadi pada setiap kali bulan puasa dan lebaran. Untuk itu sejak 
tahun 2017 Kemendag menggelar Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas 
harga bahan pokok, serta menyelenggarakan Pasar Murah untuk membantu 
masyarakat yang kurang mampu. Langkah pemerintah ini telah berhasil 
menekan gejolak harga dan juga inflasi.
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operasi pasar dan dengan menggelar 
pasar murah. Tujuannya adalah untuk 
menjaga stabilitas harga berbagai 
komoditas bahan pokok, agar tidak 
terjadi gejolak yang bisa meresahkan 
masyarakat.  

Hari-hari menjelang Ramadhan 
ditunggu dengan suasana agak 
menegangkan akan kemungkinan 
melonjaknya harga-harga. Maka ketika 
harga mulai menunjukkan tanda-tanda 
naik, Kemendag langsung bersiaga 
untuk menggelontorkan komoditas 

yang harganya mengalami kenaikan 
tersebut melalui operasi pasar. 
Koordinasi dengan berbagai instansi 
terkait, seperti Bulog, kepolisian, dinas-
dinas perdagangan di daerah dan lain-
lain dilakukan agar operasi pasar bisa 
berjalan dengan efektif. Satgas Pangan 
juga diturunkan untuk melakukan 
tindakan yang diperlukan di lapangan.

Dalam rapat yang membahas 
Persiapan Penetrasi Pasar yang 
dilaksanakan 23 Mei 2018 disebutkan 
fokus pasar yang menjadi sasaran 

adalah pasar rakyat yang termasuk 
pantauan IHK BPS (Indeks Harga 
Konsumen Badan Pusat Statistik) 
di seluruh Indonesua. Sedangkan 
komoditas yang menjadi fokusnya 
adalah beras sesuai Harga Eceran 
Tertinggi (HET) sesuai Permendag no. 
57/2017. Selain itu juga minyak goreng, 
daging sapi beku, daging ayam, telur 
ayam dan bawang mewah sesuai harga 
acuan (Permendag no. 58/2018) dan 
bawang putih.
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Untuk menjaga kelancaran 
pelaksanaan Operasi Pasar (OP) di 
seluruh Indonesia, Kemendag juga 
telah menurunkan Tim Pengawas ke 
seluruh pasar-pasar di kabupaten/
kota bersama Satgas Pangan dan 
Dinas Perdagangan setempat. “OP 
ini menunjukkan bahwa negara hadir 
dalam menjaga stabilitas pasokan 
maupun harga barang kebutuhan 
pokok khususnya beras,” tegas Menteri 
Perdagangan. Enggar berharap, 
gelaran operasi pasar kali ini bisa 
berlangsung sukses. “Diharapkan 
OP tahun ini berlangsung lebih baik, 
karena ini pekerjaan besar yang harus 
kita sukseskan,” katanya.

Semua unit terjun ke pasar
Kesibukan di Kementerian 

Perdagangan selama bulan Ramadhan 
2018 meningkat, karena selama bulan 
puasa ini para pegawai Kementerian 
Perdagangan dari masing-masing unit 
eselon satu diturunkan ke berbagai 
pasar yang tersebar di Indonesia, 
mulai Aceh hingga Papua. Mereka 
melakukan pendataan tentang harga-
harga yang berlaku di pasar dan 

segera melaporkannya ke Jakarta 
hari itu juga. Jika dinilai harga yang 
berlaku di pasar sudah melebihi harga 
eceran tertinggi maka para petugas 
segera berkoordinasi dengan Bulog 
dan pihak terkait lainnya untuk segera 

“membanjiri” pasar supaya harga bisa 
segera kembali normal.

Langkah sigap Kemendag dan pihak 
terkait dalam Operasi Pasar pada bulan 
Ramadhan ini mendapat respon positif 
dari masyarakat. Media massa juga 
nihil dari berita-berita miring tentang 
kenaikan harga seperti yang biasa 
terjadi beberapa tahun sebelumnya. 
Secara data keberhasilan menekan 
harga bahan pokok ini bisa dilihat dari 
angka inflasi yang rendah selama bulan 
Ramadhan.

Kepala BPS Suhariyanto dalam 
jumpa pers di Jakarta 2 Juli 2018 
menyatakan laju inflasi periode Lebaran 
tahun 2018 merupakan yang terendah 
dibandingkan dengan Lebaran 
2016 dan 2017. “Ini merupakan hal 
yang menggembirakan. Perlu kita 
apresiasi kerja keras pemerintah 
untuk mengendalikan harga 
dengan kebijakan,” ujar Suhariyanto. 

Ditambahkan bahwa inflasi pada 
Lebaran 2018 sebesar 0,59 persen, 
sementara inflasi pada periode yang 
sama yakni Juli 2016 dan Juni 2017 
masing-masing sebesar 0,69 persen. 

Dibandingkan dengan lebaran-
lebaran sebelumnya inflasi lebaran 
2018 juga yang terendah. Tercatat 
lebaran pada Agustus 2012 sebesar 
0,95 persen, Lebaran Agustus 2013 
sebesar 1,12 persen, Lebaran Juli 2014 
sebesar 0,93 persen dan Lebaran Juni 
2015 sebesar 0,93 persen. Jadi sejak 
tahun 2011, selama 7 tahun terakhir, 
lebaran tahun ini merupakan lebaran 
dengan kenaikan harga dengan tingkat 
terendah.

Diakui bahwa keberhasilan ini karena 
koordinasi yang baik dan kekompakan 
berbagai pihak dalam melaksanakan 
tugas yang dibebankan. Sebagai salah 
satu bentuk terima kasih dan apresiasi 
Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita menyerahkan penghargaan 
sebagai salah satu bentuk apresiasi 
kepada Satgas Pangan dan pengusaha 
yang telah bersinergi dengan baik 
mewujudkan stabilitas harga barang 
kebutuhan pokok (bapok) menjelang 
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dan saat puasa dan Lebaran 2018. 
Untuk itu menteri memberikan 43 
piagam penghargaan pada Kamis 
(5/7) yang disampaikan dalam ‘Rapat 
Evaluasi Stabilisasi Harga dan Pasokan 
Bapok Selama Puasa dan Lebaran 2018’ 
di Kantor Kementerian Perdagangan, 
Jakarta. “Kami mengapresiasi 
upaya dan sinergi yang baik antara 
Pemerintah Daerah, Kementerian 
Pertanian, Bulog, Satgas Pangan, Bank 
Indonesia, serta para pelaku usaha, 
sehingga harga dan ketersediaan 
bapok pada puasa dan Lebaran tahun 
ini kembali dapat dikendalikan dan 
dijaga stabilitasnya,” ungkap Mendag 
saat memberikan penghargaan. 

Bagi mereka yang melaksanakan 
Operasi Pasar dan terjun ke pasar 
melakukan pemantauan harga-harga 
bahan pokok bertepatan dengan bulan 
puasa merupakan pengalaman khusus, 
seperti yang dijalani oleh  Diah Sandita 
dari Bappebti. “Tugas kita setiap hari 
adalah mendatangi pasar-pasar untuk 
kita cek harga-harga bahan pokok 
yang dijual pedagangnya. Ada 11 bahan 
pokok penting yang terus dipantau, 
antara lain beras, telor, daging dan 

ayam,” ujar Diah Sandita Arisanti atau 
biasa dipanggil Santi.

Santi menjelaskan jika pada hari 
pertama para pedagang umumnya 
menerima dengan baik dan menjawab 
pertanyaan petugas seperti dirinya. 
Namun memasuki hari kedua dan 
ketiga, mereka mulai bersikap kurang 
ramah karena ditanyakan hal yang 
sama seperti hari—hari sebelumnya. 
Maka untuk menjaga komunikasi yang 
baik agar bisa mendapatkan informasi 
harga yang sebenarnya, ia harus 
belanja barang yang sebenarnya tidak 
ia perlukan. “Akhirnya saya terpaksa beli 
juga untuk mengetahui harga rielnya. 
Soalya kalau kita hanya tanya-tanya 
saja mereka suka jawab seenaknya. 
Jadi ya kita mencari cara untuk bisa 
tahu harga sebenarnya,” kata Santi 
yang sehari-hari bertugas sebagai 
Kabag Kerjasama dan Informasi Publik 
Bappebti. Selanjutnya informasi harga 
yang sudah diperoleh dikompilasi 
dengan data anggota tim lainnya untuk 
dicari harga rata-ratanya, kemudian 
dilaporkan ke Tim Pusat di Jakarta 
sebelum pukul 03.00 sore.

Operasi pasar yang dilakukan 

Kemendag tidak selalu berjalan 
mulus. Pernah terjadi di Yogyakarta 
kekurangan stok ayam. Dengan segera 
petugas mencari jalan agar stok ayam 
di pasar segera terisi. “Kita gelontor 
ayam, eh kita dimarahi para pedagang, 
karena harga ayam yang dijual dalam 
operasi pasar lebih murah dibanding 
harga jual pedagang ayam. Para 
pedagang protes karena dagangannya 
menjadi tidak laku,” tambah Santi.

Untungnya para pegawai 
Kementerian Perdagangan yang 
bertugas untuk melakukan pemantauan 
harga di pasar-pasar didampingi 
personil Satgas Pangan yang 
diantaranya terdapat polisi, sehingga 
para pedagang tidak sembarangan 
dalam melakukan protesnya.

Dari hasil kerja keras semua 
pihak terkait ini, Operasi Pasar yang 
dilaksanakan oleh Kemendag berhasil 
dalam menjaga stabilitas harga bahan 
pokok. Hal ini yang membuat banyak 
kalangan merasa puas, termasuk para 
pegawai yang diterjunkan ke lapangan 
di berbagai pasar di seluruh Indonesia.
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Ibu-Ibu Pun Tersenyum 
Di Pasar Murah

Selain melakukan operasi pasar, 
dalam dua tahun terakhir 
Kemendag telah bersinergi 

dengan perusahaan, asosiasi, dan 
pondok-pondok pesantren di seluruh 
Indonesia untuk menggelar pasar 
murah. Pasar murah tersebut menjual 
paket sembako murah yang dijual di 
bawah harga pasar. Tujuannya agar 
dapat membantu masyarakat yang 
membutuhkan untuk mendapatkan 
sembako dengan harga terjangkau. 

Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita mengatakan pasar murah 
merupakan bagian dari program 
tanggung jawab sosial perusahaan 
untuk membantu masyarakat. Hasil 
penjualan pasar murah selalu 
disumbangkan ke pondok pesantren 
yang menjadi tempat penyelenggaran. 
Dengan begitu, para pengusaha turut 
berkontribusi membantu pondok-
pondok pesantren.

Dalam kegiatan Pasar Murah 
Ramadhan ini Bappebti juga mendapat 

tugas yang sama seperti unit 
eselon satu lainnya di Kementerian 
Perdagangan. Pada tahun 2018 
Bappebti bersama-sama Aspebtindo 
(Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Indonesia) menggelar pasar 
murah di 3 provinsi di Kalimantan, 
yakni di Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
Timur. “Kalimantan merupakan salah 
satu wilayah pelaksanaan pasar 
murah Kemendag di seluruh Indonesia. 
Pelaksanaan pasar murah ini bertujuan 
membantu warga yang membutuhkan 
untuk mendapatkan bapok dengan 
harga yang sangat terjangkau,” 
ungkap Nusa Eka, Sekretaris Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti), saat membuka 
pelaksanaan pasar murah di 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 
Selasa (5/6). 

Nusa Eka menjelaskan bahwa 
rangkaian pasar murah di Kalimantan 
berlangsung selama tiga hari, yaitu 

pada 4−6 Juni 2018 di sembilan titik 
pondok pesantren (ponpes) dan panti 
asuhan (PA) yang ada di tiga provinsi di 
Kalimantan.  

Dalam pasar murah di Kalimantan 
ini, Kemendag mempersiapkan 500 
paket bapok di setiap titik. Masing-
masing paket bapok bernilai Rp100.000, 
namun masyarakat dapat menebusnya 
dengan hanya membayar Rp50.000. 
Nantinya, hasil penjualan paket akan 
disumbangkan kembali ke pesantren. 

“Dengan demikian, selain menyediakan 
bapok dengan harga terjangkau, pasar 
murah ini juga memberikan kontribusi 
untuk pemberdayaan pesantren dan 
panti asuhan di sekitarnya,” jelas Nusa 
Eka.

Di Kalimantan, penyelenggaraan 
pasar murah ini merupakan hasil kerja 
sama Bappebti Kemendag dengan 
Asosiasi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Indonesia (Aspebtindo). 
Ketua Aspebtindo FX Wishnubroto 
menyampaikan bahwa pasar murah 
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bahan pokok ini merupakan salah satu 
bukti kepedulian pelaku usaha di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
terhadap masyarakat yang kurang 
mampu agar dapat menjalankan 
ibadah puasa dengan lancar dan 
menyambut lebaran dengan penuh 
suka cita. “Pelaksanaan pasar murah 
Ini sesuai dengan arahan Bappebti, 
karena kita juga ingin membantu 
masyarakat agar bermanfaat dalam 
stabilisasi harga yang menjadi program 
dari Kemendag. Ini adalah bagian 
dari Corporate Social Responsibility 
(CSR) perusahaan. Karena itu kami 
mengimbau para pelaku perdagangan 

berjangka untuk melakukan kegiatan 
sosial dan membantu stabilasi harga,” 
kata Wishnubroto.

Aspebtindo turun mewakili 41 pialang 
berjangka, 13 pedagang berjangka ,2 
Bursa Berjangka dan 2 lembaga kliring 
berjangka. “Dengan turun langsung 
bersama-sama Bappebti ke lokasi yang 
membutuhkan, kami bisa  membantu 
masyarakat yang mebutuhkan,” ujar 
Wishnubroto. Yang juga membuat 
gembira Aspebtindo, karena kegiatan 
pasar murah pada Ramadhan 2018 
ini berjalan dengan lancar. “Saat kami 
datang ke Kalimantan, semua bahan 
pokok yang akan dijual dalam pasar 

murah sudah siap, karena koordinasi 
dan komunikasi yang baik sebelumnya. 
Jadi tidak ada kendala dalam kegiatan 
ini,” tambah Wishnu.

“Semua ini bertujuan agar ibu-ibu 
dapat tersenyum selama bulan puasa 
dan menjelang Lebaran, serta saudara-
saudara umat muslim dapat semakin 
khusyuk beribadah tanpa beban pikiran 
karena kebutuhan bapok dapat dibeli 
dengan harga terjangkau dan stabil,” 
pungkas Nusa Eka mengenai langah 
penetrasi pasar yang dilakukan baik 
melalui operasi pasar maupun dengan 
menggelar pasar murah.

““Pasar murah yang 
digelar Kemendag 
merupakan bagian dari 
program tanggung 
jawab sosial perusahaan 
untuk membantu 
masyarakat,” Menteri 
Perdagangan
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Gudang merupakan tempat yang 
cenderung lengang. Kalau tidak 
ada kegiatan bongkar muat, 

gudang tampak senyap. Begitu juga 
dengan gudang SRG, yakni gudang yang 
dibangun khusus untuk menampung 
dan menyimpan komoditas yang 
termasuk dalam Sistem Resi 
Gudang (SRG) yang pengawasannya 
dilakukan oleh Bappebti, Kementerian 
Perdagangan.

Gudang-gudang SRG terletak 
menyebar di berbagai daerah di 
Indonesia, sementara kantor Bappebti 
ada di Jakarta. Lokasi yang jauh dan 
menyebar membuat pengawasan 
gudang dan komoditasnya harus 
dilakukan dengan cara yang efisien. 
Untuk itu selain diawasi oleh petugas 
gudang secara langsung, Bappebti juga 
memanfaatkan teknologi CCTV (close 
circuit television) untuk melakukan 
pemantauan jarak jauh.  

 “Gudang  SRG  dilengkapi dengan 
CCTV kami mulai pada tahun 2015. 
Pada saat awal itu terpasang perangkat 
CCTV di 15 gudang. Kemudian setiap 
tahunnya kami melengkapi gudang-
gudang yang belum terpasang 

sesuai dengan anggaran yang ada. 
Saat ini sudah ada 30 gudang yang 
telah terpasang CCTV dan pada 
tahun 2018 kami akan memasang 
6 perangkat sejenis di gudang SRG 
lagi,” ujar Dharmawan Prakarso dari 
Biro Pembinaan dan Pengawasan 
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang 
Komoditas, Bappebti. Dengan begitu 
sudah sekitar sepertiga gudang SRG 
yang totalnya berjumlah 120 gudang 
yang sudah dilengkapi pengawasan 
CCTV.

Gudang yang mendapat prioritas 
pemasangan CCTV adalah gudang-
gudang yang volume keluar masuk 
komoditasnya tinggi, seperti di Cianjur, 
Jawa Barat dan Sidrap di Sulawesi 
Selatan. Selain itu di kawasan gudang 
juga sudah tersedia jaringan internet. 
Dengan dipasangnya perangkat ini 
maka pengawasan bisa dilakukan 
secara terus menerus selama 24 jam, 7 
hari dalam seminggu. Dengan demikian 
tidak perlu terus menerus ada petugas 
pengawas di area pergudangan, 
sementara staf dari Bappebti sendiri 
dapat melakukan pengawasan kapan 
pun dan dari mana pun, cukup dengan 

menggunakan smartphone ataupun 
notebook yang terhubung dengan 
jaringan internet.

“Sekarang ini dengan CCTV kami 
bisa lihat langsung memantau, apakah 
benar barangnya ada di gudang atau 
tidak. Kalau dulu kita harus telpon 
terlebih dahulu petugas di gudang, 
lalu kita minta mereka mengirimkan 
fotonya ke Bappebti, baru setelah 
itu kita bisa melakukan langkah 
pengawasan selanjutnya. Sekarang 
ini kita lihat langsung melihatnya 
secara real time. Ini sangat menolong 
kami dalam melaksanakan tugas 
pengawasan” kata Dharmawan.

Akses CCTV dipegang oleh Badan 
Pengawas dan setiap hari dibuka dan 
dipantau secara periodik oleh staf 
di Biro Pembinaan dan Pengawasan 
SRG dan PLK. Namun Dharmawan 
menambahkan bahwa beberapa 
pihak bisa memperoleh akses untuk 
membukanya. Perbankan misalnya 
bisa memperoleh akses membuka 
CCTV setelah kode aksesnya dibuka 
oleh Bappebti. Izin ini dimungkinkan 
karena pihak bank juga harus 
mengecek dan turut mengawasi 

Gudang SRG Yang
Jauh Pun Terpantau

Bappebti/Mjl/198/XVII/2018/Edisi Juni
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barang atau komoditas yang dijadikan 
jaminan pinjaman oleh petani atau 
pelaku perdagangan dalam sistem resi 
gudang (SRG) di daerah mereka.

“Bank jika meminta akses CCTV 
untuk mengawasi komoditas yang 

dijadikan agunan untuk pinjaman 
yang mereka berikan, bisa kami buka 
aksesnya. Tentunya mereka juga ingin 
pinjaman yang diberikan benar-benar 
aman. Apalagi sekarang ini fasilitas 
pinjaman bisa cair pada hari itu juga, 
sehingga pengecekan barang dan 

pengawasannya bisa dilakukan dengan 
cepat,” kata Dharmawan.  

Dharmawan memberi gambaran, 
bagaimana pergerakan kopi di 
Takeungon, Aceh, yang gudangnya 
terletak sangat jauh dari Bappebti. 

Nilai kopi sangat tinggi sehingga 
perlu pengawasan yang ketat. 
Dengan menggunakan CCTV maka 
sebagian tenaga dan waktu untuk 
mengawasi gudang SRG sudah bisa 
dihemat. Tetapi pengawasan melalui 
perangkat teknologi ini tetap harus 

disertai pengawasan langsung oleh 
petugas, terkait dengan isi barang 
yang dimasukkan ke dalam gudang. 
Karena CCTV hanya memberikan 
tampak luar saja berupa tumpukan 
karung-karung di dalam gudang. 

“Kalau keaslian barangnya harus kita 
cek secara langsung. Tidak cukup 
hanya mengandalkan CCTV,” tegas 
Dharmawan.

Ke depannya Bappebti akan 
terus mengembangkan sistem 
pengawasan yang lebih efisien dan 
efektif, mengingat perkembangan 
komoditas yang disimpan dalam 
gudang SRG semakin beragam dan 
bentuk gudangnya juga berbeda-
beda. Saat ini gudang yang dipasangi 
CCTV adalah gudang-gudang flat, 
dimana komoditas diletakkan di lantai 
gudang yang umumnya berbentuk 
segi empat. “Nah, jagung sekarang 
disimpan di dalam silo yang bentuknya 
tabung besar dan tinggi dan tertutup. 
Gudang penyimpanan ikan yang juga 
sudah masuk dalam SRG juga sangat 
berbeda, dimana suhu di dalam gudang 
mencapai minus 30 derajat sehingga 
jarak pandang CCTV menjadi sangat 
terbatas. Hal-hal semacam ini menjadi 
pemikiran kami ke depan supaya 
bisa kita bisa cari solusi teknologinya, 
sehingga pengawasan gudang-gudang 
SRG bisa terus berjalan dengan baik,” 
tambah Dharmawan.

SISTEM RESI GUDANG

11
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Pada pertengahan tahun 2018 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 

mengeluarkan keputusan mencabut 
izin usaha dua perusahaan pialang 
berjangka. Kedua perusahaan tersebut 
yaitu PT Danagraha Futures dan PT 
Jireh Trillions Berjangka. Pencabutan 
izin usaha perusahaan pialang 
berjangka oleh Bappebti bukan baru 
kali ini  dilakukan. Pada tahun-tahun 
sebelumnya pencabutan izin usaha 
juga pernah dilakukan terhadap 
perusahaan-perusahaan pialang 
berjangka yang dinilai tidak taat azas 
atau aturan sehingga merugikan 
nasabah.

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan, Bappebti, 
M. Syist, mengungkapkan, pencabutan 
izin usaha suatu perusahaan pialang 
berjangka merupakan wujud komitmen 
Bappebti untuk menegakkan peraturan 
dalam bisnis perdagangan berjangka 
komoditi (PBK). Ini sesuai  tugas dan 
fungsi Bappebti sebagai lembaga 
pengawas perdagangan berjangka 
komoditi. Bisnis apapun tentu harus 
didasari peraturan agar bisa berjalan 
dengan baik dan bermanfaat bagi 
banyak pihak. Demikian pula dalam 
bisnis perdagangan berjangka komoditi, 
ada beragam peraturan yang harus 
ditaati. Apalagi, usaha perdagangan 
berjangka termasuk bisnis berisiko 
tinggi, sehingga diperlukan aturan 
ketat bagi siapapun yang masuk ke 
bisnis ini. 

Dijelaskan M. Syist, terkait 

perusahaan pialang berjangka, ada 
peraturan menyangkut permodalan 
dan finansial, manajemen, dan tatacara 
perusahaan berhubungan dengan 
nasabah atau calon nasabah. Misalnya 
perusahaan Pialang Berjangka 
yg melakukan kegiatan Sistem 
Perdagangan Alternatif (SPA) harus 
memenuhi persyaratan Modal Disetor 
paling sedikit sebesar  Rp 7,5 miliar. 
Dia juga harus punya margin yang 
disetujui Bappebti. Juga harus punya 
dana kompensasi,  jaminan  kliring. “Itu 
dari sisi finansial. Dari sisi manajemen 
juga harus memenuhi ketentuan, 
seperti ada direksi, wakil pialang, dan 
sebagainya.  Terhadap perusahaan-
perusahaan pialang dilakukan audit 
periodik.  Intinya, perusahaan harus 
sehat,” ujar Syist.

Perusahaan harus taat peraturan, 
termasuk dalam menerima nasabah 
baru. Ini sangat penting. Selama 
ini Bappebti menerima pengaduan 
dalam jumlah lumayan banyak 
setiap tahunnya terkait perdagangan 
berjangka. Pada semester pertama 
tahun 2018 ada sekitar 60 kasus yang 
diadukan. Berdasar data pengaduan-
pengaduan tersebut, potensi 
pelanggaran yang banyak terjadi yaitu 
menyangkut hubungan perusahaan 
dengan nasabah, khususnya pada saat 
penerimaan nasabah baru. Ditegaskan 
M. Syist, bisnis perdagangan berjangka 
berisiko tinggi, karena itu perusahaan 
wajib menyampaikan secara jelas 
kepada calon nasabah kemungkinan 
mengalami risiko tersebut.  “Yang 

disampaikan jangan yang manis-
manis saja, bahwa nasabah akan 
memperoleh keuntungan besar, tetapi 
juga risiko yang bisa dihadapi nasabah,” 
ungkap Syist. 

Dalam praktiknya ada perusahaan 
yang menjanjikan keuntungan 
tetap setiap bulan. Ada juga yang 
menyampaikan bahwa uang nasabah 
tidak akan hilang, bisa diambil 
kapanpun. Semua itu dilakukan 
perusahaan semata-mata agar calon 
nasabah tertarik. Praktik semacam 
inilah yang berpotensi menimbulkan 
masalah di kemudian hari yakni ketika 
janji-janji itu tidak terbukti. Nasabah 
merasa ditipu, dibohongi, kemudian 
menyampaikan pengaduan. 

M. Syist mengemukakan, secara 
etik dan moral perusahaan pialang 
berjangka berkewajiban memberi 
pendidikan dan pembinaan kepada 
nasabah sehingga mereka benar-benar 
memahami berbagai aspek dalam 
bisnis perdagangan berjangka. Baik 
menyangkut regulasi atau peraturan-
peraturan yang ada maupun soal-soal 
teknis dalam bertransaksi. 

“Sebelum mulai melakukan transaksi, 
nasabah harus benar-benar mengerti 
aturan mainnya. Jangan sampai mereka 
belum paham betul, belum punya 
pengetahuan, langsung melakukan 
transaksi.,” ungkap Syist. Dalam kaitan 
ini acapkali terjadi pihak perusahaan 
meminta PIN atau password milik 
nasabah untuk menjalankan transaksi. 
Jadi, transaksi dijalankan bukan oleh 
nasabahnya sendiri. Ini merupakan 

PERDAGANGAN BERJANGKA
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pelanggaran, karena undang-undang 
melarangnya. “Undang-undang tidak 
mengizinkan pihak perusahaan  
menerima dan lebih-lebih meminta 
PIN atau password nasabah untuk 
bertransaksi,” tambah Syist. 

Bisnis perdagangan berjangka 
komoditi selama ini sudah 
memanfaatkan teknologi internet, 
termasuk mekanisme pendaftaran 
nasabah juga secara online. Hal 
ini dimaksudkan untuk menjamin 
transparansi dan membatasi 
pertemuan langsung manajemen 
perusahaan dengan calon nasabah. 
Dalam undang-undang wakil 
perusahaan yang diizinkan 
berhubungan langsung dengan (calon) 
nasabah adalah wakil pialang. “Tugas 
wakil pialang adalah menjelaskan seluk 
beluk bisnis perdagangan berjangka 
kepada nasabah, termasuk risiko 
yang bisa dihadapi nasabah. Selain 
wakil pialang dilarang berhubungan 
langsung dengan nasabah,” jelas Syist. 
Tetapi, kenyataannya masih ada upaya 
melakukan kontak langsung ke (calon) 
nasabah oleh pihak-pihak selain wakil 
pialang. Mereka menawarkan janji-
janji yang tidak bisa dipertanggung-
jawabkan dan berpotensi menimbulkan 
masalah di kemudian hari.

Penyebaran Informasi dan 
Pembinaan

Sejauh ini upaya-upaya untuk 
mengurangi pelanggaran dalam bisnis 
perdagangan berjangka komoditi 
terus dilakukan. Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan dan Penindakan, 
Bappebti,  M. Syist, menjelaskan, 
langkah-langkah yang dilakukan 
Bappebti yaitu menyebarkan informasi 

berupa peraturan-peraturan terkait 
perdagangan berjangka komoditi ke 
berbagai pihak yang berkepentingan 
dan masyarakat khususnya para 
calon nasabah. Melalui website 
B a p p e b t i  ( w w w. b a p p e b t i . g o . i d ) ,
masyarakat umum bisa mengakses 
dan mempelajari peraturan-peraturan 
perundang-undangan mengenai 
perdagangan berjangka komoditi. 
Dalam website resmi Bappebti tersebut 
masyarakat, khususnya para calon 
nasabah, juga bisa melihat daftar 
perusahaan pialang yang telah memiliki 
izin dari Bappebti, juga daftar para 
wakil pialang, serta berbagai informasi 
lain yang bermanfaat bagi mereka yang 
ingin masuk ke bisnis perdagangan 
berjangka.

“Kami harapkan, para calon nasabah 
benar-benar memahami berbagai 
aspek terkait perdagangan berjangka. 
Nasabah yang bagus itu, pertama dia 
harus mempunyai pengetahuan soal 
regulasi dan masalah teknis tentang 
perdagangan berjangka,” ungkap Syist. 
Selain itu, dia juga harus memiliki dana 
yang ‘nganggur’ sehingga kalau hilang 
dalam kegiatan transaksi perdagangan 
berjangka tidak akan mengganggu 
ekonomi keluarganya.

Selain penyebaran informasi 
melalui website, Bappebti melalui 
Biro Peraturan Perundang-undangan 
dan Penindakan kerapkali melakukan 
pertemuan teknis dengan para 
pemangku kepentingan industri PBK, 
seperti perusahaan pialang, wakil 
pialang, Bursa Berjangka Bursa 
Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka 
dan asosiasi-asosiasi terkait. 

Biro ini juga menyelenggarakan 
rapat koordinasi dengan aparat 

penegak hukum, seperti OJK, Kepolisian, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, 
Dinas Perdagangan serta Perguruan 
Tinggi. 

Sedangkan pengawasan juga 
semakin ditingkatkan, diikuti dengan 
langkah penindakan terhadap 
pelanggaran. Dalam konteks ini, 
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan, Bappebti,  
M. Syist mengharapkan, masyarakat 
khususnya nasabah yang mengetahui 
dan memahami adanya indikasi 
pelanggaran dalam penyelenggaraan 
perdagangan berjangka komoditi, 
tidak segan-segan menyampaikan 
pengaduan langsung ke Bappebti. 

“Semua pengaduan yang masuk, akan 
kami tangani,” tegas M. Syist menutup 
wawancara. 

M. Syist
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan 

dan Penindakan Bappebti

““Perusahaan pialang 
berjangka wajib 
memberi pendidikan 
dan pembinaan kepada 
nasabah sehingga 
mereka benar-benar 
memahami berbagai 
aspek dalam bisnis 
perdagangan berjangka, 
baik menyangkut 
regulasi maupun soal-
soal teknis dalam 
bertransaksi,” M. Syist.
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Minal aidin alfaizin, mohon maaf lahir 
dan batin. Plt Kepala BAPPEBTI 
Kementerian Perdagangan, Kasan, 

mengucapkan selamat Idul Fitri dan 
permohonan maaf dalam acara Halal 
Bihalal bersama dengan Pelaku Industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi yang 
diselenggarakan oleh PT Bursa Berjangka 
Jakarta (BBJ) dan PT Kliring Berjangka 
Indonesia (KBI) Selasa (26/6).
Dalam kesempatan ini Dirut PT KBI (Kliring 
Berjangka Indonesia), Fajar Wibhiyadi, 
memberikan sambutan selaku perwakilan 
panitia penyelenggara. Acara dihadiri 
oleh Pejabat Eselon II dan III Bappebti, 
Komisaris dan Direksi PT BBJ dan PT 
KBI serta Pelaku Usaha Perdagangan 
Berjangka Komoditi.

Pantauan Harga Ramadhan di Bandung

Halal Bihalal Bappebti-Pelaku PBK

Jelang Hari Raya Lebaran 2018 
Kementerian Perdagangan 
melakukan pemantauan secara 

langsung ketersediaan dan harga barang 
kebutuhan pokok di Bandung, Jawa Barat. 
Pantauan dilakukan di lima pasar, yaitu 
Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, Pasar 
Kiara Condong, Pasar Baru, dan Pasar 
Andir pada Selasa (12/6). 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
Kemendag, Oke Nurwan, bersama Staf Ahli 
Menteri Perdagangan Bidang Hubungan 
Internasional, Doddy Edward; Sekretaris 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Kemendag, Nusa 
Eka dan Tim Satgas Pangan Daerah Jawa 
Barat, menyampaikan secara umum 
harga dan pasokan bahan pokok (bapok) 
terkendali. “Kami mengapresiasi seluruh 
jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Barat atas usaha dan kerja samanya 
dalam menstabilkan harga dan pasokan 
bapok di Kota Bandung dan kota lainnya di 
Jawa Barat.
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Menteri Perdagangan RI  Enggartiasto 
Lukita menghadiri Pertemuan 
ASEAN Economic Minister (AEM) 

The Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) di Tokyo, Jepang, 
Sabtu (30/6). Dalam pertemuan ini 
disampaikan perkembangan perundingan 
RCEP dan konsep narasi para menteri 
negara ASEAN agar memiliki pandangan 
yang sama sebelum memasuki RCEP 
dengan enam negara mitra, yaitu 
Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, 
Australia dan Selandia Baru.
Pertemuan ini juga turut dihadiri Direktur 
Perundingan Perdagangan Internasional, 
Iman Pambagyo selaku Ketua Komite Tim 
Runding RCEP.

Kementerian Perdagangan bekerja 
sama dengan pihak swasta 
menggelar Pasar Murah di berbagai 

wilayah di tanah air. Ini dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
dan menjaga stabilitas harga barang 
kebutuhan pokok (bapok), terutama 
selama bulan puasa dan menjelang 
Lebaran 2018. 
Sekretaris Bappebti, Nusa Eka, saat 
membuka pelaksanaan pasar murah di 
Panti Asuhan Nor Hidayah, Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, Selasa (5/6), 
menjelaskan rangkaian pasar murah di 
Kalimantan berlangsung selama tiga hari, 
yaitu pada 4-6 Juni 2018 di sembilan titik 
pondok pesantren (ponpes) dan panti 
asuhan (PA) di tiga provinsi di Kalimantan. 
Setiap titik pasar murah disiapkan 500 
paket bahan pokok masing-masing senilai 
Rp100.000 yang dijual dengan harga 
Rp50.000. Hasil penjualan paket langsung 
disumbangkan kepada masing-masing 
Pondok Pesantren. 

Menteri Perdagangan Hadiri 
Pertemuan RCEP

Pasar Murah Ramadhan di Kalimantan
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Indonesia Gelar Business 
Matching di Maroko

Indonesia Tampilkan Makanan 
dan Minuman di SFFS 2018

Pemerintah Indonesia bekerja 
sama dengan pelaku usaha 
mempromosikan produk makanan 

dan minuman Indonesia di Amerika 
Serikat (AS) melalui Summer Fancy Food 
Show (SFFS) 2018. Pameran  digelar di 
The Javits Convention Center, New York, 
pada 30 Juni -2 Juli 2018. Fancy food 
merupakan produk makanan dan minuman 
spesial yang mengedepankan kesehatan, 
pelestarian lingkungan, cerita dibalik 
makanan, dan pemberdayaan komunitas. 
Duta Besar RI untuk AS, Budi Bowoleksono, 
yang mengunjungi stan Remarkable 
Indonesian Food menyatakan apresiasi 
terhadap produk makanan dan minuman 
specialty Indonesia yang telah diterima 
di pasar AS, bahkan telah meraih telah  
penghargaan. Perusahaan Indonesia yang 
turut serta menampilkan aneka produk 
makanan unggulan mereka, antara lain 
PT Manohara Asri, PT Sari Segar Husada, 
Jawa Import  dan Jans Enterprises Corp.

Indonesia menggelar pertemuan bisnis 
dengan para pengusaha di Maroko. 
Dalam business matching yang 

berlangsung pada hari ketiga, Kamis 
(28/6), acara Misi Dagang Indonesia 
ke Maroko ini  berbagai jenis komoditi 
ditawarkan, antara lain minyak kelapa 
sawit, kelapa, kakao, kopi, makanan dan 
minuman, rempah-rempah (pala, lada, 
cengkeh), peralatan medis, perhiasan, 
furnitur, bahan bangunan, produk-produk 
militer, ban, dan karet.
Acara yang dibuka oleh Menteri 
Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita di 
Meknes, ini diikuti oleh 35 pelaku usaha 
dari 18 perusahaan di Indonesia serta 
Pemerintah Daerah Sumatra Barat. Pada 
business matching kali ini, para pelaku 
usaha Indonesia bertemu secara langsung 
dengan mitra strategis dari Maroko dan 
menghasilkan transaksi potensial sebesar 
USD 10,96 juta.
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Menteri Perdagangan Buka 
Forum Ekonomi Fes Meknes 2018

Peninjauan Bawang Yang 
Menyalahi Aturan Impor

Menteri Perdagangan Enggartiasto 
Lukita menyatakan bahwa 
hubungan perdagangan Indonesia 

dengan negara-negara di kawasan Afrika 
memiliki potensi untuk terus ditingkatkan. 
Hal ini disampaikan saat Menteri  
membuka Forum Ekonomi Fes Meknes 
2018 di Fes Marriott Hotel Jnan Palace, 
Fes, Maroko, Rabu (27/6).
Forum ini dihadiri oleh lebih dari 500 
peserta yang berasal dari kalangan 
akademisi dan pengusaha dari sejumlah 
negara di kawasan Afrika. sebagai featured 
guest country Indonesia berkesempatan 
untuk menampilkan sejumlah produk 
ekspor unggulan utama, antara lain kopi, 
gula, perhiasan, ban mobil, mi instan, 
fesyen, mainan anak, dan pupuk.
Paviliun Indonesia dibuka langsung oleh 
Perdana Menteri Maroko, Saad Dine El 
Othmani dengan didampingi Mendag, 
Dirjen PEN, dan Dubes RI Rabat.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga (PKTN) Kementerian 
Perdagangan, Veri Anggrijono, 

meninjau 670 ton bawang Bombang 
impor yang diduga tidak memenuhi 
ketentuan yang berlaku di di dua gudang 
di wilayah Medan, Sumatra Utara, Senin 
(25/6).  Peninjauan dilakukan bersama 
Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus 
Bareskrim Mabes Polri, Kombes Daniel 
Tahi Monang Silitonga dan Direktur 
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, 
Wahyu Widayat.
Bawang impor tersebut diamankan 
karena diduga melanggar ketentuan 
impor sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
105 Tahun 2017 tentang Karakteristik 
Bawang Bombay yang dapat diimpor, 
yaitu bawang dengan ukuran umbi 
minimal 5 cm. Selain itu importir juga 
dapat diduga melanggar ketentuan 
dalam Permendag Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga atas 
Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2017 
tentang Ketentuan Impor Produk 
Holtikultura.
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Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan atas 
iklan minyak kelapa sawit Indonesia di Lyon, Prancis. 
Ini merupakan kesimpulan dari keputusan resmi  

Komisi Etika Periklanan Prancis (Jury de Deontologie 
Publicitaire/JDP) pada 15 Juni 2018. Dengan demikian 
iklan minyak kelapa sawit Indonesia yang dipublikasikan 
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lyon sudah 
dipastikan tidaklah melanggar aturan. “Hasil keputusan 
JDP adalah kemenangan legal bagi Indonesia karena 
keputusan JDP tidak memenuhi keluhan Pelapor, 
yang menganggap iklan ITPC Lyon tidak benar dan 
tidak berdasar,” ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, Selasa (26/6).

Dengan kemenangan ini, Pemerintah Indonesia berhasil 
mempertahankan citra minyak kelapa sawit Indonesia 
sebagai produk yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah 
lingkungan. Namun, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto 

Lukita mengingatkan agar tetap waspada mengawal 
minyak kelapa sawit Indonesia. “Indonesia masih harus 
tetap bersiap atas langkah-langkah yang mungkin diambil 
Uni Eropa untuk mencegah kembali masuknya minyak 
kelapa sawit ke pasar Eropa,” ungkap Menteri Perdagangan. 

Akhir tahun lalu, ITPC Lyon mempublikasikan iklan 
dengan informasi L’huile de palme Indonésienne est 
plus durable et plus écologique  atau ‘Minyak kelapa 
sawit Indonesia lebih berkelanjutan dan lebih ramah 
lingkungan’. Iklan minyak kelapa sawit ini diadukan ke JDP. 
Pelapor mengadukan pernyataan dalam iklan sebagai 
pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Kasus 
bergulir mencapai puncaknya pada sesi dengar pendapat, 
1 Juni 2018. Dalam sesi dengar pendapat tersebut, 
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Pengamanan 
Perdagangan Kemendag, Pradnyawati. Delegasi 
Indonesia terdiri atas perwakilan KBRI Paris, perwakilan 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 
serta Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil  (ISPO).

Para pengusaha Mesir menyatakan beberapa 
komoditas  asal Indonesia sangat disukai pasar Mesir. 
Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzy, 

menyatakan sejumlah pengusaha Mesir memberikan 
testimoni tentang komoditas pertanian yang dihasilkan 
Indonesia seperti kopi, ban, dan kakao yang mereka nilai 
memiliki kualitas terbaik. Pujian pengusaha Mesir ini 
disampaikan kepada Hemly Fauzi saat pertemuan bisnis 
yang diselenggarakan KBRI Kairo, Rabu malam (27/6).

“Importir kopi terkenal asal Mesir , Hassan Haggag, 
misalnya mengatakan kopi kita merupakan yang terbaik 
di dunia. Itu sebabnya di Mesir 80 persen kopi yang 
beredar di pasaran berasal dari Indonesia,” ujar Helmy, 
Kamis (28/6). Selain kopi kualitas kakao Indonesia juga 
mendapat pujian. “Saya pikir, kakao asal Belanda adalah 

yang terbaik. Tetapi, rupanya produk Indonesia jauh lebih 
baik. Dan masyarakat Mesir ternyata suka dengan kakao 
asal Indonesia,” kata  Khaled Hamdy, seorang importir 
produk pertanian Mesir, seperti  ditirukan oleh Helmy Fauzi. 

Melihat sambutan yang sangat positif dari para pebisnis  
Mesir tersebut, Helmy berharap sekaligus mengajak semua 
komunitas bisnis Mesir untuk tidak ragu lagi melakukan 
impor lebih banyak dan juga berinvestasi di Indonesia. 
Sebab ia yakin kualitaskomoditas Indonesia sudah 
menjadi modal utama untuk meningkatkan investasi. 

Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik menyatakan  
total perdagangan RI-Mesir pada 2017 mencapai 
US$1,5 miliar atau naik 2,97 persen jika dibandingkan 
dengan 2016 yang hanya mencapai US$1,46 miliar.

AKTUALITA
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Indonesia Menangkan 
Gugatan Iklan Minyak 
Kelapa Sawit di Prancis 

Pengusaha Mesir
Puji Kualitas Komoditas 
Indonesia
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Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara 
meyakinkan bahwa Program Sistem Resi Gudang 
(SRG) mampu menekan angka inflasi di Kota Manado. 

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Soekowardojo, 
seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/6) mengungkapkan 
jika harga kebutuhan pokok terkendali baik, khususnya 
volatile food yang biasa memicu inflasi maka tingkat 
inflasi di Kota Manado akan tetap stabil dan terjaga baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Sulut, Jenny Karouw, mengatakan gudang 
SRG di Sulut sebenarnya sudah siap beroperasi, tapi 
perlu dilengkapi sarana pendukung lainnya. Seperti 
diperjelas oleh Kabid Perdagangan Dalam Negeri 
Disperindag Sulut, Hanny Wajong, gudang yang dibuat oleh 
Kementerian Perdagangan di dua lokasi yaitu di Kabupaten 
Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow.  
 

“Gudang yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan 
perlu fasilitas pendukung jalan dan listrik. Sedangkan 
di Kabupaten Bolaang Mongondow tinggal mencari 
pengelola yang siap untuk melaksanakan SRG tersebut,” 
kata Hanny Wajong.  Hanny menambahkan pada dasarnya 
program SRG sudah ada dan terus disosialisasikan di 
Sulut. Pihak Kemendag juga datang langsung untuk 
memantau perkembangan dan kendala yang dihadapi. 

Namun yang paling penting, menurut Hanny, adalah 
mengubah pola pikir petani agar bisa memanfaatkan SRG 
pada saat harga anjlok ketika panen raya. “resi gudang 
milik petani bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan dan 
dinilai mampu kendalikan harga,” katanya. Di Sulawesi 
Utara komoditi yang bisa diberlakukan untuk Sistem Resi 
Gudang di Sulut adalah gabah, jagung dan rumput laut.

Seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1439 H harga 
beberapa komoditas di Bandung, Jawa Barat, 
mengalami penurunan. Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Bandung yang kembali turun 
melakukan pemantauan harga mencatat komoditas 
yang mengalami penurunan harga diantaranya cabai 
merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, 
tomat, wortel, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Pemantauan  dilakukan pada hari Jumat (22/6) di 
delapan pasar tradisional di Kota Bandung, yaitu Pasar 
Sederhana, Kiaracondong, Kosambi, Ancol, Palasari, 
Ciwastra, Ujungberung, dan Pasar Baru Bandung.

Sebelumnya sejumlah komoditas mengalami kenaikan 
harga cukup tinggi pada tiga hari menjelang Hari Raya 
Idulfitri 1439 H. Berdasarkan pemantauan harga tercatat 
penurunan harga yang cukup signifikan. Misalnya, harga 

daging ayam ras yang sempat mencapai Rp55.000/
kg, turun menjadi Rp40.000/kg. Begitu juga harga 
cabai merah Tanjung turun dari Rp80.000/kg menjadi 
Rp32.000/kg, harga cabai rawit turun dari Rp90.000/
kg menjadi Rp32.500/kg, dan harga bawang merah 
turun dari Rp45.000-50.000/kg menjadi Rp30.000/kg.

Komoditas yang mengalami penurunan harga yang 
tidak terlalu besar adalah telur ayam ras dari Rp25.000/
kg menjadi Rp24.000/kg, tomat dari Rp7.000/kg menjadi 
Rp5.000/kg, dan wortel dari Rp8.000/kg menjadi Rp7.000/
kg. Sementara itu sejumlah komoditas tidak mengalami 
perubahan harga dibandingkan dengan seminggu sebelum 
Hari Raya Idulfitri seperti beras medium Rp9.450/kg, 
beras premium Rp12.500/kg, daging sapi Rp120.000/kg, 
minyak goreng Rp11.500/lt, dan gula pasir Rp12.500/kg.
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Pertengahan bulan Juni menjadi pekan yang tak 
mengenakan bagi komoditas minyak. Sepanjang 
minggu ini, harga minyak mentah WTI kontrak 

pengiriman bulan Juli terkoreksi 1,03 persen ke level US$ 
65,06/barel. Sementara itu, harga minyak mentah brent 
kontrak pengiriman bulan Agustus anjlok 3,95% ke level US$ 
73,44/barel.

Beberapa hal memberatkan harga minyak mentah dunia, 
antara lain, mencuatnya ketakutan atas perang dagang 
dalam skala global. Sepanjang pekan ini investor cemas 
menantikan pengumuman daftar barang-barang yang akan 
dikenakan bea masuk baru oleh AS.  Terbukti pada Jum’at 
(15/6), bea masuk sebesar 25 persen diumumkan terhadap 
barang-barang impor asal China senilai US$ 50 miliar. 
Secara total, sebanyak 1.102 produk asal China terdampak 
dari kebijakan ini.

Beijing langsung memberi respon, bea masuk baru  
senilai US$ 34 miliar dikenakan terhadap barang impor asal 

AS dan segera berlaku efektif pada 6 Juli 2018.
Perang dagang AS-China ini dikhawatirkan akan 

melumpuhkan ekonomi dunia dan mengurangi permintaan 
atas minyak mentah. Sementara suplai minyak dunia 
dilaporkan meningkat dengan melonjaknya produksi AS. 
US Energy Information Administration (EIA) melaporkan 
produksi minyak mentah AS mencapai 10,9 juta barel per 
hari (bph) pada pekan lalu, dimana ini merupakan rekor 
tertinggi sepanjang sejarah, melonjak hampir 30 persen 
dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu juga adanya persepsi bahwa Organisasi 
Negara-Negara Eksportir Minyak (OPEC) akan meningkatkan 
produksi minyak mentah mereka seperti yang akan 
dilakukan oleh Arab Saudi dan Rusia.
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Pekan Yang Tak Nyaman 
Bagi Komoditas Minyak

Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles dan 
Atase Pertanian Washington DC menutup Ramadhan 2018 
dengan mempromosikan produk teh dan rempah-rempah 

Indonesia. Promosi tersebut dilakukan dengan mengikuti 
pameran World Tea Expo 2018 yang diselenggarakan 
pada 11—14 Juni 2018 di Las Vegas, Amerika Serikat (AS). 
Pada ajang ini, produk teh dan rempah-rempah Indonesia 
berhasil membukukan transaksi sebesar USD 1,68 juta. 

“Total transaksi Paviliun Indonesia mencapai USD 
1,68 juta. Nilai ini tidak hanya berasal dari buyer AS, 
tetapi juga dari Austria, Jerman, Inggris, Venezuela, 
dan Spanyol. Selain itu, produk yang terjual tidak 
hanya teh, tapi juga beberapa jenis rempah-rempah,” 
ungkap Kepala ITPC Los Angeles Antonius Budiman. 

Pasar teh AS merupakan pasar yang prospektif. 
AS merupakan negara dengan nilai importasi produk 
teh ketiga terbesar di dunia dengan nilai sebesar 

USD 467 juta pada tahun 2017. Indonesia saat ini 
berada di peringkat ke-13 sebagai negara asal impor 
produk teh ke AS dengan nilai sebesar USD 7,2 juta. 

Varian produk teh yang paling diminati masyarakat AS 
adalah teh hitam yang mencapai 80 persen, kemudian 
diikuti teh hijau sebesar 16 persen, dan sisanya adalah 
varian teh oolong, teh putih, serta dark tea. Perlu diketahui 
bahwa 23 pesen dari total populasi AS mengonsumsi teh 
secara rutin setiap harinya dengan tingkat pertumbuhan 
sebesar 5,5 persen atau sebesar 2,4 juta orang per tahun. 

Peningkatan konsumsi teh diyakini sejalan dengan 
tren gaya hidup masyarakat AS terutama kalangan 
milenial yang sangat peduli tentang pentingnya menjaga 
kesehatan. Dengan banyaknya inovasi yang ditawarkan 
produsen teh, diharapkan tingkat konsumsi teh juga akan 
terus meningkat. Terlebih dengan peningkatan daya beli 
para milenial yang diprediksi juga semakin meningkat.

Teh dan Rempah 
Indonesia di World Tea 
Expo 2018 Raup USD 1,68 
Juta
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Isu perang dagang Amerika-China memberi imbas negatif 
terhadap harga komoditi logam industri dunia. Ini terlihat 
dari pergerakan sepanjang 6 bulan pertama tahun 

2018 dimana sebagian besar komoditi logam terkoreksi.
Timah, misalnya, pada akhir bulan Juni mengalamai 

penurunan harga sebesar 1,37 persen di posisi US$ 
19.750 per metrik ton. Aluminium juga turun. Tercatat 
pada Jumat (29/6), harga alumunium untuk kontrak 
tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) ditutup 
pada level US$ 2.133 per metrik ton. Angka ini melorot 
5,9 persen sejak awal tahun. Demikian juga dengan 
tembaga, bahkan mengalami penurunan paling besar 
hingga 8,75 persen pada level US$ 6.626 per metrik ton. 

Hanya nikel yang berhasil mencatatkan kenaikan harga 
di semester satu lalu. Pada Jumat (29/6), harga nikel 
untuk kontrak pengiriman tiga bulanan di LME berada 
pada level harga US$ 14.900 per metrik ton. Angka ini 
naik 16,77 persen dibandingkan harga akhir 2017 lalu.

Di antara jajaran logam industri, boleh dibilang nikel 
menjadi primadona karena permintaannya masih tinggi. 
Mengutip data International Nickel Study Group, analis 
Asia Tradepoint Futures, Andri Hardianto mengungkapkan 
bahwa tingginya permintaan nikel bahkan sudah menggerus 
30 persen stok global nikel. Permintaan nikel yang tinggi 
sepanjang tahun ini didorong oleh sektor kendaraan listrik 
dan industri baja yang masih menggeliat, terutama di 
China. Sebagai konsumen nikel terbesar, produksi industri 
baja di China bulan Mei naik jadi 81.000 ton. “Alhasil, nikel 
masih mencatat defisit pasokan sebanyak 19.000 ton pada 
semester satu, sehingga harga menguat terus,” kata Andri.

Gelombang isu perang dagang AS-China terus 
membesar. Salah satu dampaknya terasa pada industri 
perikanan. Komoditi perikanan AS menjadi salah satu 

komoditas yang bakal dikenai bea tambahan oleh China. 
Bagi Indonesia ini menjadi peluang, karena ikan Indonesia 
bisa masuk dengan harga yang lebih bersaing.

Agung Pamujo, Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan 
Indonesia (Perindo), menyatakan efek kebijakan bea 
tambahan tersebut memang belum terasa secara langsung 
karena baru diumumkan beberapa waktu lalu. Namun 
demikian, Perindo telah mendapatkan sejumlah nota 
kesepahaman dengan dua perusahaan dari China yang 
tertarik mengekspor ikan dari Indonesia. “Memang sudah 
ada beberapa perusahaan yang ingin kerja sama impor ikan 
dari Perindo ke China, dua di antaranya sudah tandatangan 

MoU,” ujar Agung Pamujo.
Perusahaan itu  adalah China Volant Industry Ltd atau 

Volinco yang tertarik dengan produk ikan layur, dan ikan 
daging putih seperti ikan Kakap, ikan Gulama dan ikan dari 
Laut Arafura. Satu lagi adalah perusahaan ikan yang berasal 
dari Xianmen.

Agung memperkirakan Juli ini dapat memulai ekspor 
perdana Perindo ke China.Sebelumnya Perindo juga sudah 
melakukan ekspor ke China namun secara tidak langsung, 
alias melalui perusahaan lain “Maka dengan kebijakan baru 
dari China, dan bila deal harga dan volume perdagangan 
sudah disetujui, Perindo akan meningkatkan pembelian ikan 
dari nelayan yang beroperasi di Arafura,” jelas Agung.

Produk AS yang bakal dikenai tambahan tarif impor 
lebih saat masuk China, antara lain bahan bakar termasuk 
batubara, minyak dan gas alam, ikan beku, lobster, kepiting 
dan udang.
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Trade Minister Enggartiasto Lukito 
expressed his appreciation to the 
various parties for his cooperation 

in maintaining the stability of the prices 
of basic needs of society during the 
Ramadhan and Lebaran period 2018. 
Minister Enggar revealed, based on the 
results of direct monitoring in people’s 
markets in 82 districts / cities in 34 
provinces known price of various basic 
needs of society is relatively stable.

“During the Ramadhan and Lebaran 
2018, overall all basic necessities are 
available. All prices are under control 
and no significant spikes, except 
chicken meat due to reduced supply 
and beef that had risen due to the 
increase in demand is very significant, 
especially on H-2 and H-1 Lebaran, 
“said Mendag Enggar as written in the 
Ministry of Trade press release June 
21, 2018. In relation to the relatively 
high price of chicken meat, the 
Minister of Trade issues regulations 

on special pricing of chicken meat and 
sanction for violating business actors.

A number of parties considered to play 
a important role in maintaining the price 
stability of basic goods during Fasting 
and Lebaran are the governors and 
regents / mayors and staffs who guard 
the smooth supply and sufficiency of 
stock of basic goods in their respective 
regions. In addition, the Minister of 
Agriculture and its staffs who have 
maintained national food production 
sufficiency, the Director of Perum Bulog 
and the Heads of Regional Divisions 
as well as the Head of Regional Sub 
Division and their staffs have maintained 
the stability of supply of rice with good 
quality and price at the highest retail 
price  in people’s markets. The other 
party is the Head of Food Task Force 
and the Regional Food Task Force 
Unit and their staffs that oversee the 
implementation of policies related to 
the trade of staple goods in the regions.
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Minister of Trade Affirmed 
Appreciation of Stability Prices of 
Basic Goods

Indonesian Trade Mission Record US 
$ 2.74 Million Potential Transaction

Indonesia’s trade mission to Tunisia 
on June 24-26, 2018, got a potential 
transactions of 2.74 million US dollars, 

or about Rp37.8 billion. Trade mission 
led by Trade Minister Enggartiasto Lukito 
brought 22 Indonesian business actors 
from 11 companies in various sectors.

Director General of National Export 
Development, Ministry of Trade, Arlinda 
in Morocco, Saturday (6/30/2018), 
explains, such potential transactions 
are obtained from one on one business 
matching. “The transaction comes from 
tuna products, spices, coffee, bathroom 
accessories, home decor, and jewelry,” 
she said as released by the Ministry of 
Commerce (30/6). One on one business 

matching also signed a memorandum 
of understanding between PT Promosia 
Global Sarana and Olfa Jomma for 
home decoration, gift and bathroom 
accessories.

According to Arlinda, the success of 
the trade mission in Tunisia indicates 
a great opportunity for Indonesia’s 
flagship products to be exported to 
the country. “Export opportunities for 
Indonesia’s flagship products can still 
be maximized. Especially now Indonesia 
and Tunisia have started the Preferential 
Trade Agreement (PTA) which can 
further increase trade between the two 
countries,” she explained.

Crush Spread (Crushers)
A position entailing long soybean 
futures contracts and short soybean 
oil and soybean meal futures 
contracts in fixed proportions. Its 
name replicates the positions taken 
by soybean processors when hedging 
the later purchase of inputs and sale 
of products.

Current Deliver
The futures contract which matures 
and becomes deliverable during 
the present month; also called spot 
month.

Cyclic Analysis 
Analysis that uses various repetitive 
pattern such as seasonality and 
time based sequences as a basis to 
determinate the future direction of 
trends and prices.

Daily Prices Limits
Barriers which indicate the cessation 
of trading for that day, if those limits 
are reached.

Daily Trading Limit
The maximum price range set by the 
exchange cash day for a contract.

Day Orders
Orders which automatically expire at 
the close of the day’s trading if not 
filled during the day on which they are 
received.

Day Trade
A trader who enter and exits a 
position during the course of one day

Day Traders
Speculators who take positions in 
futures or options  contracts and 
liquidate the prior to the close of the 
same trading day.

Day Trading
Buying and selling the same 
securities within the same day. 
Closing out the positions before the 
end of the day trading day.

Dealer Option
A put or call on physical good written 
by a firm dealing in underlying cash 
commodity. A dealer option does not 
originate on, nor is it subject to the 
rules of an exchange.
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Central Bureau of Statistics (BPS) said, the value 
of Indonesian exports in May 2018 reached 16.12 
billion US dollars. Compared to April 2018 there 

was an increase of 10.90 percent. While compared 
to May 2017 increased 12.47 percent. Cumulatively, 
the value of Indonesian exports during January-May 
2018 reached 74.93 billion US dollars, an increase 
of 9.65 percent over the same period in 2017.

Data released on June 25, 2018 mentions, the 
increase in export value occurs in the oil and gas sector 
and non-oil and gas. In May 2018, the value of oil and 
gas exports increased significantly by 28.8 percent 

compared to the previous month. According to BPS chief 
Suhariyanto, the large contribution to the export increase 
in oil and gas sector comes from crude oil and gas.

While the non-oil sector increased 9.25 percent 
compared to April 2018. The largest increase in 
export value of non-oil and gas sector occurred on tin 
which reached 177.5 million US dollars in May 2018. 
Compared to April 2018 there was an increase of 
200.74 percent. However, in the non-oil and gas sector 
there is a significant decline in export value of jewelry 
/ gems reaching 16.83 percent (88 million US dollars).

The Indonesian government has won a lawsuit 
against the Indonesian palm oil advertisement 
in Lyon, France, which has been questioned 

for being unfounded. The French Advertising Ethics 
Commission (Jury de Deontologie Publicitaire/JDP) 
in its decision dated June 15, 2018 concluded that 
the advertisement published by the Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPC) of Lyon did not violate the rules.

Trade Minister Enggartiasto Lukito said, with this 
victory the Government of Indonesia managed to 
maintain the image of Indonesian palm oil as a more 
environmentally friendly and sustainable products. 
However, Enggar warned to be wary of possible 
obstacles to the marketing of Indonesian palm products. 
“Indonesia should still be prepared for steps that 
the EU may take to prevent the re-entry of palm oil 
into the European market,” he said as written in the 
press release of the Ministry of Trade (26/6/2018).

At the end of last year, ITPC Lyon published an 

advertisement with information says  “L’huile de palme 
Indonésienne est plus durable et plus écologique” or 
“Indonesia’s palm oil is more sustainable and more 
environmentally friendly.” The ad is complained to 
French Advertising Ethics Commission (JDP), because 
what is conveyed in advertisements is deemed untrue 
and not based. The lawsuit proceeds until it reaches 
the peak stage of the Hearing Session on June 1, 2018.

Based on all JDP examinations concluded that the 
data and documents submitted by ITPC Lyon prove 
the evolution of legislation and certification of palm oil 
production in Indonesia. It leads to more sustainable 
and environmentally friendly palm oil production in 
Indonesia. Only, that information is not included in 
the ad clearly. This may mean that the JDP approves 
substantively that ITPC advertising does not violate the 
rules of use of sustainable development terminology.
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Indonesia Wins the 
Claims About Palm 
Oil Ads in France
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Ramadhan tahun 2018 merupakan bulan puasa yang 
memiliki kesan khusus bagi saya. Dimulai dengan 
adanya informasi bahwa Kementerian Perdagangan 

akan melakukan pemantauan harga dalam rangka penetrasi 
pasar di seluruh Indonesia dan juga akan menggelar 
Pasar Murah Ramadhan di berbagai daerah di Indonesia. 
Tujuan dari penetrasi pasar adalah mengawal pasokan 
barang kebutuhan pokok ke pasar dalam rangka menjaga 
kecukupan pasokan sebagai antisipasi naiknya permintaan 
menjelang puasa dan lebaran.

Kebetulan Sekretariat Bappebti, sebagai Koordinator 
Lapangan adalah Ses Bappebti bertanggungjawab untuk 
wilayah Jawa Barat dan saya yang mendapat tugas 
sebagai koordinator di wilayah Cirebon. Tugas pelaksanaan 
pemantauan harga pasar di beberapa pasar pantauan 
di Cirebon merupakan tugas di luar tugas pokok saya 
yang biasanya menangani sosialisasi/literasi, dialog 
interaktif, dan informasi publik lainnya. Tetapi hal ini sangat 
memberikan tantangan karena tugas ini juga  merupakan 
support Bappebti pada Kementerian Perdagangan. Tiap pagi 
setelah sahur dan subuh kami harus menuju pasar untuk 
memantau harga barang pokok penting dan berinteraksi 
dengan para pedagang di pasar untuk mengetahui harga di 
pasar serta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. 
Setelah melaksanakan pemantauan ke seluruh pasar 
pantauan maka siang hari itu juga kami harus membuat 
laporan dan mengirimkan kepada koordinator lapangan 
yang selanjutnya dikirimkan kepada koordinator wilayah 
dan kemudian pada unit penanggung jawab kegiatan. 
Pemantauan ini dilaksanakan hingga satu hari menjelang 
hari raya sehingga teman-teman yang bertugas harus tetap 
bersemangat menjalankan tugasnya dengan baik, begitu 
juga dengan pimpinan dan teman yang bertugas di daerah 
lainnya. 

Di samping kegiatan pemantauan harga barang pokok 
di bulan ramadhan dan menjelang hari raya, Kementerian 
Perdagangan juga menggelar Pasar Murah Ramadhan 
yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. 
Kementerian sudah menentukan titik-titiknya begitu juga 
penanggungjawabnya sudah ditentukan langsung oleh 
Kemendag. Tim kami yang berada di bawah Sekretaris 
Bappebti mendapat bagian wilayah Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.  Sasaran kami 

adalah pesantren yang ada di di Barito Kuala (Kalsel), di 
Kabupaten Kapuas di Kalteng dan Tenggarong, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, Kaltim.

Kami berkoordinasi dengan Ditjen Perdagangan Dalam 
Negeri dalam kegiatan ini dan juga dengan Aspebtindo, 
Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tidak ada paksaan dalam 
mengikuti kegiatan ini. Paket bahan pokok itu merupakan 
bagian dari program CSR (Corporate Social Responsibility) 
dari perusahaan-perusahaan perdagangan berjangka 
anggota Aspebtindo. Paket sembako dijual setengah 
harga kepada masyarakat, kemudian hasil penjualannya 
diserahkan lagi untuk membantu kegiatan pesantren 
ataupun panti asuhan penyelenggara. Isi paket itu antara 
lain minyak goreng, sirop, beras, mentega dan beberapa 
bahan pokok lainnya.  

Kami berusaha bekerja cepat. Begitu tiba di lokasi dari 
Jakarta, kami langsung memeriksa semua kesiapan, tim 
pasar murah mengecek kesesuaian barang yang akan dijual, 
menyiapkan spanduk dan berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait dan pihak pesantren/ panti asuhan. Kami 
sempat bekerja sampai jam 3 pagi agar semuanya benar-
benar berjalan lancar. Saatnya pagi hari, ketika Pasar Murah 
dibuka, kami lihat para santri yang membantu Pasar Murah 
Ramadhan ini sangat bersemangat. Saya lihat ibu-ibu yang 
datang juga tampak gembira, sebagian menggendong 
anak kecilnya sambil memegang kupon belanja yang 
sudah dibagikan sebelumnya. Mereka pun mengantri untuk 
membeli bahan pokok yang dijual. Hanya beberapa jam 
saja barang yang dijual di pasar murah habis. Cuaca yang 
panas di tengah suasana puasa saat itu  nyaris tidak kami 
rasakan. Kami senang sekali bisa melakukan sesuatu untuk 
membantu masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga 
dengan teman-teman dari Aspebtindo dan pihak pesantren 
yang sama-sama bekerja penuh semangat. 

Ramadhan 2018 bagi saya dan tim yang terlibat dalam 
pemantauan harga barang pokok di pasar dan pelaksanaan 
pasar murah ramadhan merupakan bulan puasa dengan 
catatan positif tersendiri, cukup letih tapi menyenangkan 
dan memuaskan.

DARI LAPANGAN
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Diah Sandita Arisanti
Kabag Kerjasama dan Informasi Publik Bappebti

Kegiatan Melelahkan 
Tapi Memuaskan
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http://hargaminyak.net/trend-grafik/WTI-Crude-Oil-Nymex/

http://www.infomine.com/investment/metal-prices/tin/1-month/
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Pilih Dolar, Harga Emas Dunia Turun
Harga emas dunia masih tersandera tren pelemahan, meski sempat menguat 0,28 persen pada 
akhir Juni 2018. Harga emas di pasar spot Senin pagi (2/7) ada di level US$ 1.251,61 per ons troi, 
turun tipis  0,09 persen. Harga emas di bursa berjangka COMEX untuk pengiriman Agustus 2018 juga 
tercatat melemah ke posisi US$ 1.252,9 per ons troi. 
Sepanjang Juni lalu, harga emas kehilangan nilainya sampai 3,6 persen. Menurunnya harga emas 
dunia ini disebabkan pasar global lebih memilih dollar AS sebagai pilihan pertama aset investasi 
relatif aman atau safe haven.
Sebaliknya, harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM), naik 
pada Senin (2/7) menjadi Rp 649.000. Harga tersebut naik Rp 5.000 dari posisi harga akhir pekan 
lalu, Jumat (29/6).
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Harga Minyak Dunia Bergerak Tipis
Harga minyak dunia bergerak tipis pada pertengahan Juli 2018. Pada Jumat (13/7) pagi  harga 
minyak west texas intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus 2018 di New York Mercantile 
Exchange turun tipis ke US$ 70,32 per barel dari posisi sehari sebelumnya pada US$ 70,33 per barel.
Demikian juga dengan minyak brent untuk pengiriman September 2018 di ICE Futures cenderung 
mendatar. Harga minyak acuan internasional ini berada di US$ 74,32 per barel, turun 0,17 persen jika 
dibandingkan dengan penutupan perdagangan Kamis (12/7).
Menurut data International Energy Agency sebagaimana dikutip Reuters, negara-negara penghasil 
minyak OPEC hanya menambah pasokan 230.000 barel per hari di bulan Juni. Pada akhir Juni lalu, 
organisasi negara pengekspor minyak ini sepakat untuk menaikkan produksi. Tapi, kenaikan produksi 
tersebut mungkin belum cukup untuk menutup penurunan produksi di Venezuela, Norwegia, dan 
Kanada. Brian LaRose, senior technical analyst ICAP-TA, memperkirakan harga minyak brent masih 
berpeluang naik ke US$ 80 per barel pada akhir tahun. 
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Buah Lokal Nusantara,
Jangan Biarkan 

Merana

KOLOM

“Pepaya, mangga, pisang, jambu
Dibawa dari Pasar Minggu
Di desa banyak penjualnya

Di kota banyak pembelinya…”

Itulah penggalan syair lagu anak-
anak yang populer sejak puluhan 
tahun lalu dan biasa diajarkan di 

sekolah Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar di Indonesia. Lirik lagu 
yang  sederhana, namun memuat 
pesan bermakna. Penulis lirik lagu 
tersebut mencoba menggugah 
kesadaran tetang kekayaan alam 
negeri kita antara lain berupa 
beragam jenis tanaman hortikultura 
khususnya buah-buahan. Pepaya, 
mangga, pisang dan jambu hanyalah 
sebagian kecil dari aneka macam 
buah-buahan yang ada di Indonesia. 
Di luar itu ada puluhan, bahkan 
ratusan, jenis tanaman buah yang 
tumbuh di bumi Nusantara. Sebut saja 
beberapa diantaranya: jeruk, nanas, 
belimbing, durian, nangka, salak, 
duku, kelengkeng, kedondong, apel, 
manggis, rambutan, sawo,  dan masih 
banyak lagi lainnya.

Tanah yang subur dan iklim tropis 
di Indonesia memungkinkan bagi 
tumbuhnya ribuan spesies tanaman, 

termasuk ratusan spesies tanaman 
buah. Kelompok musik yang kondang 
di era tahun 1970-1980an, Koes Plus, 
menyebut tanah di Negeri Katulistiwa 
ini sebagai “tanah sorga”, sehingga 

“tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. 
Suatu perumpamaan yang indah untuk 
melukiskan kenyataan tak terbantah 
tentang kesuburan bumi Nusantara 
dengan keanekaragaman hayatinya.

Namun sayang, sejauh ini belum 
semua warga negeri ini menyadari 
dan menghargai anugerah yang 
dilimpahkan oleh Sang Maha Pencipta. 
Buah-buah lokal Indonesia hingga 
kini masih belum mampu menjadi 

‘tuan’ di negeri sendiri. Publik di 
Tanah Air, khususnya di perkotaan, 
masih banyak yang  lebih memilih 
buah impor daripada buah hasil bumi 
kelahirannya. Lihat saja lapak buah-
buahan di supermarket-supermarket 
yang didominasi buah-buahan asal 
manca negara. Masuknya berbagai 
produk, termasuk produk pertanian 
dari luar negeri memang tidak bisa 

ditolak, mengingat Indonesia telah 
menjadi bagian dari sistem ekonomi 
global. Di tengah iklim perdagangan 
bebas antarnegara, berbagai produk 
harus bersaing merebut pasar, 
bahkan pasar di dalam negeri sendiri. 
Dalam konteks ini produk hortikultura, 
baik sayur-sayuran maupun buah-
buahan Indonesia, sesungguhnya 
memiliki potensi besar untuk bersaing 
menembus pasar dunia. Namun, 
memang masih banyak hal yang perlu 
dibenahi.

Ekspor Impor Masih Jomplang
Data Kementerian Perdagangan 

menunjukkan kecenderungan 
meningkatnya nilai ekspor buah-
buahan Indonesia dari tahun. Selama 
lima tahun (2013-2017) ada kenaikan 
nilai ekspor buah-buahan rata-rata 
18,48 persen. Sedangkan nilai impor 
buah-buahan dalam periode yang 
sama cenderung naik 13,11 persen. 
Namun, secara nominal nilai ekspor 
buah-buahan Indonesia masih di 
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bawah nilai impor. Pada tahun 2016 
nilai ekspor mencapai US$712,1 
juta, selanjutnya meningkat menjadi 
US$936,2 juta pada tahun 2017. 
Sedangkan nilai impor pada tahun 
2016 sebesar US$848,1 juta, lalu naik 
menjadi US$1.191,6 juta pada tahun 
2017.

Kecenderungan meningkatnya 
ekspor buah-buahan Indonesia terus 
berlangsung. Data paling akhir seperti 
disampaikan Menteri Pertanian Andi 
Amran Sulaiman, pada menjelang 
pertengahan 2018 volume ekspor 
buah-buahan Indonesia meningkat 24 
persen dibanding tahun sebelumnya. 
Sedangkan jenis buah-buahan 
Indonesia yang cukup diminati 
konsumen luar negeri antara lain 
pisang, manggis dan durian. (Kompas.
com, 23/5/2018).

Meningkatnya volume dan nilai 
ekspor buah-buahan tersebut cukup 
menggembirakan dan diharapkan bisa 
mengimbangi volume dan nilai impor. 
Selama ini masalah yang menghadang 
ekspor buah-buahan Indonesia yakni 
ketidakstabilan volume produksi dan 
kualitas produksi. Volume produksi 
cenderung meningkat pada saat 
musim panen. Menjadi tantangan 
bagaimana membuat agar produksi 

buah-buahan bisa berlangsung terus 
sepanjang tahun dengan produktivitas 
yang tinggi. Diperlukan riset dan 
pengembangan teknologi untuk 
mewujudkan hal itu. Dalam kaitan ini 
Kementerian Pertanian melakukan 
kerjasama dengan berbagai kalangan 
seperti PTPN, lembaga-lembaga 
perguruan tinggi, untuk membangun 
kebun-kebun buah yang produkif dan 
berkualitas. 

Pemerintah juga telah 
mengembangkan kawasan-kawasan 
produksi buah. Dari tahun 2011-
2016 tercatat luas kawasan buah 
mencapai 33.438 hektar. (Kompas.
com, 28/11/2016). Kita berharap apa 
yang dilakukan pemerintah tersebut 
benar-benar membawa dampak bagi 
peningkatan produksi dan kualitas 
produk buah-buahan Indonesia.

Kampanye Buah Lokal
Di luar itu masalah-masalah 

yang bersifat teknis, tak kalah 
pentingnya adalah upaya membangun 
kesadaran masyarakat Indonesia 
untuk menghargai dan mencintai 
produk anak-anak bangsa sendiri, 
dalam hal ini buah-buahan lokal yang 
banyak ragamnya di Tanah Air kita. Ini 
memang tidak mudah, oleh sebab itu 

butuh kerja keras. Langkah-langkah 
yang perlu dilakukan antara lain yaitu 
memperkenalkan atau lebih tepatnya 
mengingatkan kepada masyarakat 
bahwa negara kita memiliki kekayaan 
luar biasa berbagai jenis buah-buahan. 
Sekarang ini banyak di kalangan 
masyarakat, lebih-lebih  anak-
anak muda, generasi milenial, yang 
tidak mengenal buah-buahan lokal 
Indonesia. 

P r o g r a m - p r o g r a m   u n t u k
mengenalkan produk buah-buahan 
lokal perlu diciptakan dan dijalankan 
terus-menerus. Acara-acara seperti 
pameran dan festival buah lokal 
misalnya, perlu diselenggarakan 
sesering mungkin dari tingkat desa, 
kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, 
hingga nasional. Pengenalan buah-
buah lokal, khususnya bagi anak-
anak muda, juga bisa dilakukan di 
lembaga-lembaga pendidikan. Juga, 
perlu digalakkan kampanye untuk 
lebih banyak mengonsumsi buah lokal 
sebagai bagian dari pola makan yang 
sehat. Tentu hal ini harus didukung, 
sekali lagi, adanya produksi buah 
yang cukup dengan kualitas yang baik 
serta harga yang terjangkau. Buah 
lokal Nusantara, jangan kita biarkan 
merana. 
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Terjun di area perkebunan dan 
berdialog dengan para petani  
lada adalah bagian dari aktivitas 

kerja yang biasa dilakukan Muhammad 
Taufiq. Sebagai Statistical Officer pada 
International Pepper Community 
(IPC), Taufiq merasa perlu untuk 
sesekali turun ke lapangan, melihat 
langsung kenyataan yang ada guna 
mengonfirmasi data-data yang 
diperolehnya tentang produksi lada 
di Indonesia. Jadi, data-data yang 
nantinya akan diolah IPC sebagai dasar 
mengeluarkan rekomendasi bagi 
para stakeholder industri lada benar-
benar berbasis data yang reliable dan 
acceptable bagi kalangan industri.

 Ketika ditemui di ruang kerjanya 
yang menempati salah satu sudut di 
gedung Bappebti di Jakarta Pusat, 
Taufik mengungkapkan, bahwa dia baru 
saja kembali dari lapangan, berjumpa 
para petani lada di Kabupaten Bangka, 
Provinsi Bangka Belitung. Bangka 
Belitung merupakan salah satu daerah 
di Indonesia penghasil lada. Daerah-
daerah lain penghasil lada di Indonesia 
yaitu Lampung, Bengkulu, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi 
Tengara dan Sulawesi Selatan. 

Dalam pertemuan dengan para 
petani, Taufiq mengaku mendapat 
banyak informasi. “Kami bisa 
mengetahui perkembangan produksi 
di daerah tersebut, apakah ada 
penambahan luas area atau jumlah 
pohon, masalah-masalah apa 
yang dihadapi petani,” ungkapnya. 
Informasi dari lapangan ini penting, 
sebagai masukan dan bahan kajian 
guna mendukung program-program 
IPC  terkait pengembangan industri 
lada bagi negara-negara anggotanya, 
khususnya Indonesia. 

IPC yang didirikan tahun 1972 
merupakan organisasi antar 
pemerintah negara-negara produsen 
lada. Saat ini ada lima negara sebagai 
anggota tetap IPC yaitu Indonesia, 
India, Malaysia, Srilangka, Vietnam, 
dan dua negara sebagai associate 
member yaitu Filipina dan Papua 
Nugini. Beberapa program IPC antara 
lain menyelenggarakan pertemuan 
tahunan The Peppertech Meeting 
yag merupakan pertemuan ahli 
lada untuk membahas dan mencari 
solusi atas masalah di bidang 
produksi dan kualitas. Juga ada The 
Meeting of Pepper Exporters untuk 

mendiskusikan situasi ekonomi dan 
produksi lada, ekspor, impor dan 
harga, dan masalah-masalah lain. Di 
luar itu ada The Pepperexim Meeting 
yang mempertemukan para produsen, 
eksportir, importir lada untuk 
membicarakan berbagai hal seperti 
pasokan, kebutuhan,  kualitas yang 
diminta user. 

Terkait berbagai agenda pertemuan 
itu, data menjadi sangat penting. Maka, 
peran para Statistical Officer seperti 
Taufiq tidak bisa diabaikan. Data-data 
produksi, kebutuhan dan pasokan, 
akan mempengaruhi pembentukan 
harga di pasar.

Berdayakan Petani
M Taufiq menjelaskan, Indonesia 

sempat menjadi eksportir lada nomor 
satu di dunia. Namun, belakangan 
posisi Indonesia digeser oleh Vietnam 
yang luas lahannya lebih kecil
dibanding Indonesia. Luas lahan 
perkebunan lada di Indonesia dari 
tahun ke tahun terus menurun 
dari sekitar 150 ribu hektar lahan 
produktif pada tahun 1990an menjadi 
sekitar 120 ribu hektar pada tahun 
2016. Sedangkan produksinya juga 

Memberdayakan 
Petani Lada
Muhammad Taufiq WH
Statistical Officer IPC
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cenderung turun. Pada tahun 2016 
total produksi lada mencapai 75.000 
ton, menurun dibanding tahun 
sebelumnya yang mencapai 80.000 
ton. Sedangkan volume ekspor pada 
tahun 2016 mencapai 53.000 ton. 

Dibanding Vietnam, angka tersebut 
jauh di bawahnya. Luas area produksi 
lada di Vietnam justru bertambah 
setiap tahun, demikian pula 
produksinya. Volume ekspor tahun 
2016 mencapai 170 ribu ton dan tahun 
2017 sebanyak 215 ribu ton.

Taufiq mengungkapkan, turunnya 
produksi lada di Indonesia diakibatkan 
banyak faktor. Selain menurunnya 
luas lahan karena berbagai sebab, 
juga karena proses produksinya. Yaitu 
penggunaan teknik budidaya yang 
belum berubah dari dahulu. Tanaman 
lada di Indonesia kebanyakan 
dikelola dalam skala kecil oleh 
petani, dengan teknologi tradisional. 
Upaya mengenalkan teknologi baru 
tidak mudah dilakukan kepada para 
petani. “Dibutuhkan kesabaran 
dan pendekatan yang baik untuk 
mengenalkan teknologi baru kepada 
para petani. Ini karena mereka sudah 
terbiasa melakukan dengan cara-cara 
tradisional yang diwariskan turun 
temurun,” ujarnya. 

IPC sendiri dalam program-

programnya ada kegiatan 
memberdayakan petani. Taufiq, 
yang berlatar-belakang pendidikan 
keguruan, pun memberanikan diri 
terlibat dalam penyelenggaraan 
pelatihan bagi para petani. ”Saya 
bukan ahli lada, karena itu dalam 
pelatihan kami mengundang mereka 
yang memang ahli di bidang produksi 
lada,” ungkapnya. Tapi itupun 
tidak serta merta berhasil. Perlu 
pendekatan yang lebih intens kepada 
para petani.

Pengembangan lada di Indonesia 
juga membutuhkan dukungan 
berbagai pihak. Pemerintah pusat 
maupun daerah perlu mendukung 
penuh upaya memberdayakan 
petani. Menurut Taufiq, tidak semua 
pemerintah di daerah merespons 
dengan segera rekomendasi-
rekomendasi yang diterbitkan IPC 
terkait upaya perbaikan produksi laba. 

“Ini memang tantangan kita,” 
ungkapnya. Taufiq mengaku tidak 
kecewa, dan akan tetap menjalankan 
kiprahnya untuk memberi yang terbaik 
bagi pengembangan lada di Indonesia.

Menjadi Guru
Bagi Taufiq, bergelut dengan 

masalah-masalah di industri lada 
sesungguhnya bukan cita-cita. 

Semula, pria yang bernama lengkap 
Muhammad Taufiq Wahyu Hidayat 
ini berkeinginan menjadi guru, maka 
iapun kuliah di IKIP Jakarta. Ia masuk 
kampus bagi para calon guru di 
kawasan Rawamangun, Jakarta Pusat, 
tahun 1981.  Saat kuliah, Taufiq sudah 
menyambi kerja  mengajar. Namun, 
setelah lulus justru tidak meneruskan 
menjadi guru. Ia lebih memilih menjadi  
penggiat pendidikan.

Ia dengan merangkul sejumlah 
pihak menginisasi pendirian sekolah 
baru, mensupervisi manajemennya, 
mencarikan tenaga pengajarnya. 
Bapak empat orang anak ini 
menyatakan, hal itu sebagai hobi, yang 
dia jalankan hingga sekarang. Sampai 
kini ada sejumlah sekolah yang telah 
dia dirikan dan masih eksis,  di Jakarta 
dan di Brebes, Jawa Tengah.

Taufiq masuk IPC tahun 1986 sampai 
sekarang masih setia di sana. Di IPC 
pun Taufiq berupaya memasukkan 
unsur pendidikan dalam menjalankan 
tugasnya. Misalnya, dalam kegiatan 
pelatihan bagi para petani. Taufiq juga 
menulis buku yaitu buku statistik lada. 

“Setiap tahun satu buku statistik,” 
jelasnya. Juga menulis di buletin 
mingguan dan monthly market review 
tentang lada yang tentu bermanfaat 
bagi banyak pihak. Semoga. 
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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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Sumardi (Sawangan, Depok) 0817-81880XXXX
Pertanyaan:
Bapak/Ibu di Bappebti Yth,
Belakangan saya dengar beberapa tetangga saya tertipu karena iming-iming 
bisnis yang menawarkan keuntungan yang menggiurkan. Cara yang ditawarkan 
juga mudah, hanya dengan ikut menyetor modal  ke perusahaan, lalu setiap 
bulan nasabah akan ditransfer hasil usaha atau keuntungan dari bisnis 
yang dilakukan.  Setelah beberapa bulan berjalan nasabah mendapatkan 
“keuntungan” dari modal yang mereka tanamkan, namun tiba-tiba semuanya 
hilang seperti  lenyap ditelan bumi. Kontak orang dan kantor perusahaan 
sudah tidak ada lagi yang menjawab. Nasabah menjadi bingung, karena uang 
yang sudah mereka investasikan di perusahaan nyaris tak bakal kembali lagi. 
Pertanyaan saya, dimana pemerintah melindungi warganya?

Jawab:
Bpk Sumardi Yth, terima kasih atas informasi dan pertanyaannya. Terkait 
dengan penawaran investasi seperti yang Bapak informasikan di atas, kami 
sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dan juga tindakan. Di 
Bappebti kami bahkan sudah menutup perusahaan-perusahaan perdagangan 
berjangka yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kami 
mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke Satgas Waspada Investasi 
(SWI) atau boleh juga langsung mengadukannya ke Bappebti khusus yang 
menyangkut perusahaan perdagangan berjangka agar bilamana menemukan 
penawaran investasi atau bisnis yang dinilai “aneh” kami melakukan tindakan 
dengan cepat. Pemerintah sangat concern untuk melindungi nasabah dan 
masyarakat.
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