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BERITA UTAMA

BERITA UTAMA
data dan informasi yang lengkap
dan terkini. SPTT SPA juga mampu
meningkatkan efisiensi biaya dan
waktu. Dalam jangka panjang, sistem
ini dapat menekan biaya input data
serta biaya penyimpanan dokumen
yang menyertai proses pelaporan dan
pengawasan transaksi. Selain itu, SPTT
SPA juga dapat meningkatkan kualitas
data
karena
terimplementasinya
proses kerja yang efektif, efisien, dan
terukur pencapaiannya. Basis data
pengawasan pada SPTT SPA juga dapat
menjadi data dukung dalam melakukan
pengawasan
dan
pengambilan
keputusan pimpinan di Bappebti. Selain
karena kecepatan, sistem ini mampu
menekan kesalahan, meningkatkan
kontrol data, menyediakan akses
pemutakhiran, serta mampu memilah
jenis informasi apa saja yang
dibutuhkan Bappebti saat melakukan
pengawasan.
Selanjutnya,
SPTT
SPA akan menciptakan proses yang
transparan, karena tersedianya fitur

EARLY WARNING
SISTEM PERDAGANGAN
ALTERNATIF (SPA)
Sejak awal tahun Bappebti mengawasi penyelenggara perdagangan SPA
melalui sistem yang disebut SPTT SPA (Sistem Pengawasan Tunggal Sistem
Perdagangan Alternatif). Dengan sistem ini Bappebti bisa mengakses langsung
kegiatan perdagangan ke masing-masing perusahaan. Upaya pengawasan ini
memperlihatkan hasil yang positif dengan membaiknya volume perdagangan.

S

ekali waktu komputer pada sistem
pada ruang kontrol pengawasan
di Bappebti menunjukkan sinyal
peringatan adanya suatu masalah yang
terjadi pada salah satu penyelenggara
sistem perdagangan alternatif (SPA).
Segera staf Bappebti menelisik untuk
mengetahui persoalan yang dihadapi.
Sejak satu tahun terakhir sistem
pengawasan SPA di Bappebti sudah
menggunakan SPTT SPA, sistem yang
dilengkapi dengan peringatan dini
(early warning) untuk mengawasi
kegiatan perdagangan berjangka
yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan perdagangan berjangka.
Pada tanggal 27 Juli lalu Bappebti
mengundang para penyelenggara
perdagangan
berjangka
untuk
melakukan konsinyering membahas
berbagai masalah yang dihadapi terkait
penerapan sistem pengawasan oleh
Bappebti yang disebut SPTT SPA yakni
Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi
SPA (Sistem Perdagangan Berjangka).
Kegiatan ini berlangsung setiap tahun
dan biasanya diselenggarakan selama
dua hari sebagai salah satu bentuk dari
monitoring dan evaluasi yang dilakukan
oleh Bappebti. “Kita undang para
penyelenggara perdagangan berjangka
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sebanyak 18 perusahaan, baik yang
ada di Jakarta maupun luar kota
seperti Batam, misalnya,” ujar Kepala
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan
Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengawasi transaksi yang dilakukan
oleh masing-masing perusahaan
agar mereka tetap patuh menjalankan
bisnisnya sesuai dengan aturan yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah
melalui Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
Kementerian Perdagangan. Selain
monitoring kegiatan, konsinyering juga
untuk melihat kesiapan-kesiapan para
penyelenggara dalam hal teknologi dan
kepatuhan dalam melakukan transaksi
perdagangan berjangka.
Sistem
Pengawasan
Tunggal
Transaksi
Sistem
Perdagangan
Alternatif atau biasa disingkat SPTT
SPA merupakan sistem pengawasan
yang dibangun Bappebti untuk
melakukan
pengawasan
secara
online terhadap transaksi SPA.
Sistem ini dapat terkoneksi dengan
sistem perdagangan yang digunakan
pedagang
penyelenggara
SPA
sehingga semua transaksi nasabah
dapat diawasi pelaporannya ke Bursa
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Berjangka dan pendaftarannya ke
Lembaga Kliring. Sistem pengawasan
Bappebti ini diluncurkan tahun 2017
melihat
perkembangan
industri
berjangka di Indonesia, khususnya
SPA, yang memiliki risiko tinggi serta
kompleksitas transaksi yang ada di
dalamnya. Sebagaimana diketahui
transaksi SPA yang sifatnya bilateral
mendominasi perdagangan berjangka
dibandingkan
dengan
sistem
perdagangan
multilateral.
Selain
itu SPA prosesnya juga berlangsung
sangat dinamis dengan transaksi yang
berlangsung cepat. Mengingat risiko
yang tinggi tersebut maka Bappebti
memandang perlu untuk melakukan
pengawasan lebih ketat, lebih cepat
dan juga akurat, sehingga akhirnya
terbentuklah sistem pengawasan yang
dinamakan SPTT SPA.
Dengan diterapkannya SPTT SPA
maka pengawasan yang sebelumnya
dilakukan secara manual sekarang
sudah bisa dilakukan melalui online.
Banyak manfaat yang bisa diperoleh
melalui implementasi SPTT SPA ini,
antara lain memberi kemudahan akses
data secara tepat waktu sehingga
dapat meningkatkan akuntabilitas
kerja karena ditunjang ketersediaan

yang memudahkan Bappebti untuk
melakukan pengawasan transaksi SPA.
Menurut Pantas Lumban Batu dalam
menjalankan operasional transaksinya
saat
ini
para
penyelenggara
perdagangan menggunakan 4 sistem
perdagangan, yakni Meta Trader,
I-Exchange, Trade Pro dan Pro-i.
Penggunaan sistem ini pilihannya
tergantung pada kebijakan masingmasing perusahaan. Dari total 75 pelaku
usaha perdagangan berjangka, sistem
yang paling banyak digunakan adalah
Meta Trader sebanyak 62 pelaku (82,67
persen). Tercatat volume perdagangan
dengan menggunakan Metra Trader
mencapai 3.602.134 lot selama tahun
2017 lalu. Sementara itu pengguna
sistem trading I-Exchange sebanyak
2 pelaku dengan volume perdagangan
25 lot, Trade pro sebanyak 6 pelaku
dengan volume 1.659.209 lot dan Pro-i
sebanyak 5 pelaku dengan volume
perdagangan 322.296 lot.

Sistem Trading Pelaku Usaha BPK (SPA)
Summary
Sistem

Pedagang

Pialang

Total Pelaku

Persentase

Volume
Desember 2016
(lot)

Volume
Desember 2017
(lot)

Meta Trader

13

49

62

82,67%

3.583.931

3.602.134

I-Exchange

1

1

2

2,67%

15.109

25

Trade pro

1

5

6

8%

1.659.209

1.789.513

Pro-i

1

4

5

6,67%

307.018

322.296

Meta Trader Pro-i
82,67%
6,67 %
Trade pro
8%

I-Exchange
2,67 %

Yang menarik, sistem Trade Pro yang pelakunya hanya
sekitar sepersepuluh dari Meta Trader tetapi volume
perdagangannya mencapai hampir 50 persen Meta Trader. Hal
ini disebabkan walaupun pelakunya sedikit tetapi transaksi
perdagangan yang dilakukannya berlangsung dalam jumlah
yang besar.
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Pantas Lumban Batu

Plug in Tak Cocok Langsung Early
Warning
Berdasarkan temuan dari hasil
pengawasan yang dilakukan oleh
Bappebti selama SPPT SPA diberlakukan
masih ada beberapa perusahaan yang
mengalami masalah terkait dengan
plug-in dalam sistem perdagangan
mereka. Plug-in disini adalah modul
dalam sistem perdagangan yang
digunakan
untuk
menghasilkan
report sesuai dengan kebutuhan
si
penyelenggara
perdagangan
berjangka. Menambahkan penjelasan
Pantas Lumban Batu, R. Moch Yusuf
Affandi, Kabag Pengawasan Transaksi
pada Biro Pengawasan Pasar Bejangka
dan Fisik Bappebti, menyatakan
bahwa SPTT-SPA bisa menarik
database dari server penyelenggara
perdagangan berjangka. “Engine yang
kita kembangkan sesuai dengan sistem
Meta, dengan pertimbangan karena
Meta-Trade adalah sistem yang paling
banyak digunakan. Data yang kami
tarik adalah log jurnal, jurnal report
dan transaksi harian nasabah. Plug-in
tersebut setelah kita capture kemudian
datanya kita olah,” kata Yusuf.
Lebih lanjut Yusuf menjelaskan
bahwa di dalam sistem pengawasan
Bappebti SPTT SPA ada fitur yang
namanya early warning yang akan
memberikan sinyal jika ditemui ada
masalah dengan sistem yang dimiliki
oleh penyelenggara perdagangan
berjangka. “Misalnya, dari data yang
kita olah itu terdeteksi bahwa server si
perusahaan masih ada di luar negeri.
Maka sistem kita akan memunculkan
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peringatan. Dari situ kemudian kita
akan memberi informasi dan teguran
kepada perusahaan agar segera
memindahkan servernya ke dalam
negeri sesuai dengan peraturan ,” ujar
Yusuf.
Ada pula early warning menyangkut
plug-in. Sebenarnya istilah plugin hanya dikenal pada sistem Meta
Trader, sementara pada pada sistem
lain tidak dikenal. Bappebti memilih
sistem yang lebih sesuai dengan Meta
Trader karena sistem perdagangan
ini yang paling banyak digunakan oleh
para penyelenggara dan pedagang
berjangka. Karena itu sistem lainnya
harus menyesuaikan dengan sistem
yang menjadi pilihan Bappebti.
Bappebti sendiri membangun SPTT SPA
yang bisa meng-capture semua sistem
perdagangan yang dijalankan oleh para
penyelengara perdagangan berjangka.
“Kenapa muncul early warning?
Pada awalnya penyelenggara SPA wajib
melaporkan ke Bappebti terkait plugin yang digunakan. Di dalamnya harus
dijelaskan penggunaan plug-in tersebut
dan fungsinya untuk apa. Nah, waktu
kita capture atau tarik datanya jika ada
masalah terakit aktivitas mereka, hal itu
akan muncul dalam sistem kita. Begitu
juga dengan transaksi yang dilakukan,
termasuk server dan IP address-nya.
Semua harus dilaporkan fitur-fitur
yang dimiliki oleh para penyelenggara
tersebut,” kata Yusuf.
“Kalau tidak dilaporkan dan ada
ketidaksesuaian
dengan
sistem
yang ada di Bappebti, maka hal itu
akan muncul sebagai early warning
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pada sistem kita. Namun harus
diingat bahwa peringatan itu bukan
berarti si penyelenggara melakukan
pelanggaran. Itu baru indikasi saja. Dari
catatan early warning itu kemudian kita
evaluasi dan kita pertanyakan pada
saat konsinyering,” ujar Pantas.
Pada saat konsinyering dilakukan,
selain sesi penjelasan juga ada sesi
coaching clinic. Disitulah satu per satu
penyelenggara bisa mengkonsultasikan
masalah-masalah yang dihadapi untuk
kemudian dicari pemecahannya. Lebih
lanjut Pantas Lumban Batu menjelaskan
bahwa dalam sistem perdagangan yang
digunakan terdapat beberapa plugin, misalnya plug-in transaksi, lokasi
perusahaan dan sebagainya. “Melalui
SPTT SPA semuanya kita awasi. Dalam
transaksi misalnya, jika ada transaksi
yang tidak disetujui maka hal itu akan
terlihat dalam sistem kita. Untuk itu kita
segera melakukan pemeriksaan. Nah,
dalam kenyataannya bisa jadi setelah
dicek kembali dan dikonfirmasikan
masalahnya ternyata bukan kontraknya
tidak disetujui, tetapi karena plugin dalam sistem si penyelenggara
tidak cocok dengan sistem kita.
Misalnya, kode kontraknya tidak sama.
Akibatnya sistem di Bappebti tidak
mencatatnya sebagai kontrak yang
disetujui. Masalah-masalah seperti
inilah yang kemudian kita evaluasi
dan harus diperbaiki. Dan untuk itu si
penyelenggara harus menyesuaikan
dengan sistem yang ada pada kita,”
kata Pantas.

Kepala Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik Bappebti

Dampak Positif
Pemberlakuan
SPPT SPA

K

onsinyering
antara
Bappeti
dengan para penyelenggara
perdagangan berjangka secara
kontinyu terus dilakukan guna menjalin
komunikasi yang makin baik. Melalui
konsinyering ini, yang diantaranya
dengan menggelar coaching clinic
dimana setiap penyelenggara bisa
berkonsultasi dan menyelesaikan
masalah yang dihadapi, secara
bertahap masalah yang dihadapi bisa
diselesaikan. Perusahaan perdagangan
berjangka terus melakukan perbaikan
dalam sistem mereka sesuai dengan
ketentuan SPTT SPA.
Persoalan server pedagang yang
beberapa diantaranya posisinya berada
di luar negeri, misalnya, sekarang
sudah semua dipindahkan ke Indonesia.
“Untuk masalah server sudah tidak

ada lagi, karena para penyelenggara
sudah memindahkannya ke server
di dalam negeri setelah kita lakukan
peringatan. Nah, dalam konsinyering
kemarin itu yang kita evaluasi adalah
plug in yang belum didaftarkan, kita
pertanyakan gunanya apa. Begitu juga
dengan kontrak-kontrak yang belum
disetujui seperti kontrak CFD –Contract
For Difference- yang perkembangan
kontraknya
sangat dinamis. Kita
pertanyakan kepada para penyelengara
untuk dicari pemecahannya,” ujar
Pantas Lumban Batu.
Penerapan
SPTT
SPA
yang
dilaunching oleh Menteri Perdagangan
pada Februari 2018 lalu memberikan
dampak positif bagi pertumbuhan
perdagangan
berjangka.
Pantas
Lumban Batu memberi gambaran

volume transaksi SPA sampai antara
Januari-Juli 2018 sebanyak 4.126.597
lot atau meningkat 30,28 persen
dibandingkan periode yang sama tahun
2017. “Jadi dampak penerapan SPTT
SPA itu positif. Para penyelenggara
juga merasa senang kalau diberi saran
dan arahan-arahan dari Bappebti
yang tujuannya untuk transparansi.
Malah mereka minta dibuatkan fitur
early warning supaya mereka bisa
melihat status mereka, sehinggga
mereka bisa melakukan tindakan
preventif. Sedangkan untuk nasabah,
penerapan sistem ini memperlihatkan
bahwa perdagangan berlangsung
lebih tranpasaran sehingga tingkat
kepercayaan nasabah terhadap bisnis
perdagangan berjangka, khususnya
SPA, juga semakin baik,” ujar Pantas.
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Volume Transaksi
PBK
Periode:
2015 - Juli 2018

2015
Jenis Kontrak

2016

2017

Volume
(lot)

Volume
(lot)

Perub
(%)

Volume
(lot)

Kontrak Multirateral BBJ

700,261

882,755

26.06

1,090,782

Kontrak Multirateral BKDI

580,540

564,198

-2.81

Total Kontrak Multirateral
(BBJ+BKDI)

1,280,801

1,446,953

Kontrak SPA BBJ

3,604,889

Kontrak SPA BKDI

Jan - Juli 2017
Perub
(%)

Jan - Juli 2018

Volume
(lot)

Volume
(lot)

Perub
(%)

23.57

557,513

814,194

46.04

241,429

-57.21

140,376

94,408

-32.75

12.97

1,332,211

-7.93

697,889

908,602

30.19

4,145,962

15.01

4,092,411

-1.29

2,265,399

3,039,101

34.15

1,704,840

1,419,305

-16.75

1,621,557

14.25

903,280

1,087,496

20.39

Total Kontrak SPA (BBJ+BKDI)

5,309,729

5,565,267

4.81

5,713,968

2.67

3,168,679

4,126,597

30.23

Total Volume Transaksi BBJ

4,305,150

5,028,717

16.81

5,183,193

3.07

2,822,912

3,853,295

36.50

Total Volume Transaksi BKDI

2,285,380

1,983,503

-13.21

1,862,986

-6.08

1,043,656

1,181,904

13.25

Total Volume Transaksi PBK

6,590,530

7,012,220

6.40

7,046,179

0.48

3,866,568

5,035,199

30.22

Sumber: BBJ & BKDI (Diolah Bappebti)

Grafik Volume
Transaksi PBK (lot)
Periode:
2015 - Juli 2018

8.000.000
7.000.000

Volume: (lot)

6.000.000

4.000.000
3.000.000

5.035.199

908.602

4.126.597

3.866.568

697.889

3.168.679

7.046.179

5.713.968

1.332.211

7.012.220

5.565.267

1.446.953

6.590.530

5.309.729

1.280.801

1.000.000
0

2015

2016

2017

Jan - Juli 2017

Jan - Juli 2018

Multilateral

1.280.801

1.446.953

1.332.211

697.889

908.602

SPA

5.309.729

5.565.267

5.713.968

3.168.679

4.126.597

Total

6.590.530

7.012.220

7.046.179

3.866.568

5.035.199

Sumber: BBJ & BKDI (Diolah Bappebti)
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langsung terasa dalam bentuk denda
uang. Misalnya, terlambat mengirimkan
laporan yang di dalam peraturan paling
lambat 7 hari kerja setelah jatuh tempo,
maka perusahaan terkena denda 200
ribu rupiah. Selanjutnya untuk setiap
hari kelambatan akan dikenai denda
tambahan. Jadi argo-nya langsung
jalan,” tambah Pantas Lumban Batu.
Suasana
perdagangan
yang
kondusif dan sistem perdagangan
yang lebih transparan diyakini akan
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Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya
disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya
melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan
Perdagangan Berjangka.
2. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang
Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi
berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak
derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/
atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi
tersebut.
3. Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka yang selanjutnya disebut Direktur
Kepatuhan adalah anggota direksi Pialang Berjangka yang secara khusus
ditugaskan untuk mengawasi, menangani, dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan agar Pialang Berjangka dalam melaksanakan
kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang terkait, serta menangani pengaduan Nasabah.

Pasal 8
(1) Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan agar Pialang Berjangka
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain yang terkait;
b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Pialang Berjangka tidak
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain yang terkait;
c. memantau dan menjaga kepatuhan Pialang Berjangka terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Pialang Berjangka kepada pihak
lain; dan
d. menerima dan menangani pengaduan Nasabah.
(2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota
direksi Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan tertentu tersebut
diperlukan keputusan dari seluruh anggota direksi Pialang Berjangka.

Pasal 14
(1) Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan
tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada
Bappebti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode laporan
berakhir.
(2) Laporan bulanan atas tugas dan wewenang Direktur Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Formulir
Nomor III.DK.1 sampai dengan Formulir Nomor III.DK.11 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani
oleh direktur utama dan Direktur Kepatuhan.
(4) Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap sampai dengan
disetujuinya Direktur Kepatuhan pengganti oleh Bappebti maka laporan
ditandatangani oleh direktur utama.
(5) Dalam hal direktur utama tidak bersedia menandatangani laporan
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Direktur Kepatuhan
wajib menandatangani dan menyampaikan kepada Bappebti disertai
dengan penjelasan tanpa menghilangkan tanggung jawab direktur utama.
(6) Dalam hal menurut pendapat Direktur Kepatuhan terdapat kebijakan
dan/atau keputusan direksi yang telah menyimpang dari ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka atau
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait maka Direktur
Kepatuhan wajib menyampaikan laporan khusus kepada Bappebti paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan
dimaksud.

Pasal 16
Pialang Berjangka yang terlambat menyampaikan laporan bulanan Direktur
Kepatuhan, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif
paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kerja
keterlambatan penyampaian laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah
keseluruhan denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

5.000.000

2.000.000

Selain SPTT SPA yang mengawasi
transaksi
perdagangan
alternatif,
secara keseluruhan Bappebti juga terus
meningkatkan layanan dan sistem
pengawasan yang lebih baik. Sekarang
ini sistem pelaporan dari penyelenggara
perdagangan, dari lembaga kliring
maupun bursa berjangka semuanya
sudah menggunakan sistem online.
Jika ada pihak yang tidak mengikuti
aturan ini maka Bappebti langsung
menerapkan
sanksi.
“Sanksinya

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
DIREKTUR KEPATUHAN PIALANG BERJANGKA

menambah
percepatan
dalam
pertumbuhan perdagangan berjangka
kommoti. Selain itu pada masingmasing perusahaan berjangka juga
diwajibkan memiliki direktur kepatuhan
yang secara langsung menangani
dan mengawasi kegiatan internal
perusahaan.
Bappebti
berharap
melalui sistem pengawasan yang
lebih baik dan selalu up-date, bisnis
perdagangan berjangka di Indonesia
makin berkembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2017
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd,
BACHRUL CHAIRI
Untuk informasi lebih lanjut bisa di akses:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/
sk_kep_kepala_bappebti_2017_11_01_wgi6190d_id.pdf
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RESI GUDANG

RESI GUDANG

Koperasi
Harapan SRG
Banyak yang berharap agar koperasi makin besar peranannya dalam
membangun ekonomi masyarakat. Dalam Sistem Resi Gudang (SRG) jumlah
koperasi sebagai lembaga pengelola gudang SRG baru mencapai 18 dari
120 lembaga pengelola yang ada saat ini.

J

ika kita membuka Undang-undang
Dasar 1945 (UUD 45) pasal 33 ayat
1 tertulis “Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan”. Bentuk
badan usaha yang cocok berasaskan
kekeluargaan adalah koperasi seperti
yang sudah dicetuskan oleh para tokoh
bangsa Indonesia, sehingga koperasi
ditetapkan soko guru perekonomian
Indonesia.
Walau disadari tidak mudah
membangun koperasi sebagai soko
guru ekonomi, tapi upaya untuk
membangkitkan dan membesarkan
koperasi tak akan pernah mati. Salah
satunya adalah dengan melibatkan
koperasi dalam pengelolaan Sistem
Resi Gudang (SRG). Kementerian
Koperasi menyebutkan bahwa dasar
hukumnya mengenai hal itu adalah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun1995
tentang Perkoperasian, dimana dalam
pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota
pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

10

Selain itu juga ada UU Nomor 9 Tahun
2006 sebagaimana diubah dengan UU
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem
Resi Gudang, disebutkan dalam pasal
32 bahwa urusan pemerintah pusat
di bidang pembinaan Sistem Resi
Gudang meliputi antara lain pemberian
kemudahan bagi sektor koperasi, usaha
kecil dan menengah, serta kelompok
tani di bidang Sistem Resi Gudang.
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kemenkop sendiri
menyatakan bahwa Sistem Resi
Gudang (SRG) menjadi solusi bagi
petani dalam mengatasi musim
panen. Deputi Bidang Restrukturisasi
Usaha Kementerian Koperasi dan UKM
(Kemenkop UKM) Abdul Kadir Damanik
mengatakan, SRG bisa dimanfaatkan
petani pada saat musim panen tiba.
Mengapa? Sebab saat musim panen
suplai atau persediaan komoditas
di tingkat petani jumlahnya banyak
sehingga hukum ekonomi berlaku yakni
suplai melimpah maka harga menjadi
murah. Menghadapi kondisi seperti ini
pada umumnya petani tidak memiliki
pilihan lain, kecuali menjual hasil
panen mereka walaupun harganya
murah. Sebab para petani sangat
membutuhkan uang untuk keutuhan
modal kerja mereka kembali, seperti
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membeli bibit dan sarana produksi
lainnya, serta biaya kehidupan seharihari lainnya.
Deputi
Bidang
Restrukturisasi
Usaha sebelumnya, Yuana Sutyowati,
juga memberikan dukungan yang
serupa agar para petani dan koperasi
memanfaatkan SRG. Dikatakan bahwa
koperasi harus menangkap peluang
yang sudah disediakan pemerintah
melalui pembangunan gudang oleh
Kementerian Perdagangan melalui
Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) agar
gudang tersebut dikelola koperasi
melalui Sistem Resi Gudang.
Saat ini ada 18 koperasi yang
menjadi pengelola gudang SRG yang
sudah mencapai 120 gudang di seluruh
Indonesia, salah satunya Koperasi
Niaga Mukti di Cianjur, Jawa Barat.
Gudang di tepi jalan di daerah Warung
Kondang di jalur Cianjur-Sukabumi
ini dikelola oleh Koperasi Niaga Mukti
sejak tahun 2013.
Pada awalnya perlu perjuangan keras
bagi koperasi agar SRG bisa berjalan.
Tapi karena kemampuan pengurus
dan manajer gudang SRG serta
kekompakan para anggota koperasi
yang sebagian besar tergabung dalam
kelompok-kelompok tani, menjadikan

SRG di Cianjur ini terus berkembang.
“Alhamdulillah, sampai sekarang tetap
berjalan baik. Secara kumulatif sampai
Agustus sekitar 800 ton gabah yang
sudah masuk dalam gudang SRG kami,”
ujar Judi Adi Nugroho, Ketua Koperasi
Niaga Mukti
Judi menjelaskan bahwa koperasi
memang salah satu bentuk badan
usaha yang bisa mengelola gudang
SRG. Koperasi juga sudah lama dikenal
masyarakat. Akan tetapi biasanya
masyarakat mengasosiasikan koperasi
sebagai lembaga atau badan usaha
simpan pinjam, dimana mereka bisa
memperoleh pinjaman. Sementara
bidang usaha yang dilakoni oleh
Koperasi Niaga Mukti adalah melayani
anggotanya yang ingin menyimpan
hasil panen mereka dalam Sistem Resi
Gudang (SRG).
Kini ada 120 orang anggota yang
tergabung dalam koperasi Niaga Mukti.
Mereka adalah para petani padi sekitar
Cianjur yang memang dikenal sebagai
penghasil beras yang berkualitas.
Kepercayaan masyarakat di daerah ini
semakin baik, sehingga mereka yang
menyimpan hasil panennya untuk
diikutkan dalam SRG terus bertumbuh.
Koperasi Niaga Mukti menjadi salah
satu contoh lembaga pengelola SRG

yang berhasil dan kerap dikunjungi
berbagai pihak yang ingin belajar
bagaimana mengelola gudang SRG
untuk diterapkan di daerah mereka
masing-masing.
Judi
menambahkan
bahwa
keberhasilan dalam mengelola gudang
SRG tidak lepas dari peran pengelola
gudang SRG tersebut, sebab seharihari pengelola gudang yang langsung
mengoperasikan keluar masuknya
barang ke gudang. “Demikian juga
dengan pengembangan bisnisnya, kami
sangat bergantung pada pengelola
gudang kami yang berkompeten dan
memiliki komitmen,” kata Judi. Inilah
masalah sekarang yang dihadapi
oleh Koperasi Niaga Mukti yang
menginginkan agar terjadi kaderisasi
pengelola gudang SRG. “Tidak mudah
menemukan orang yang memiliki
komitmen seperti Pak Nana. Dia kami
tunjuk sebagai pengelola karena dia
berasal dari Gapoktan (Gabungan
Kelompok Tani) terbaik. Dan ternyata
pilihan kami tepat, terbukti Pak Nana
menunjukkan kinerja yang baik,”
tambah Judi menyebut Nana sebagai
pengelola gudang SRG Koperasi Niaga
Mukti.
Judi berharap agar SRG di daerahdaerah lainnya juga berkembang

sehingga bisa memberikan manfaat
bagi para anggota dan masyarakat
seperti yang sudah dirasakan di
Cianjur. “Pengelolaan SRG oleh
koperasi menurut saya adalah yang
paling bagus, karena koperasi itu
merupakan kumpulan orang. Kalau
PT (perseroan terbatas) kan hanya
pemegang saham,” tambahnya. Dalam
kesempatan ini Judi mengungkapkan
terima kasih atas bantuan yang telah
diberikan oleh Bappebti Kementerian
Perdagangan dan Pemda Cianjur yang
telah menyediakan Gudang SRG, mesin
dryer (pengering), dan juga mobil truk.
Selain itu, kami juga berterimakasih
atas bantuan yang telah diberikan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM berupa
kendaraan operasional roda 4, color
sorter yaitu mesin pengolahan beras
untuk menyortir beras dari kotoran
sehingga diperoleh beras yang bersih
dan mutunya baik. Semua fasilitas
tersebut kami pelihara dengan baik
sampai sekarang, ujar Judi.
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PASAR LELANG

PASAR LELANG
Tabel Kelembagaan Pasar
Lelang Komoditas 2018
No.

Menggairahkan Pasar
Lelang Komoditas

U

paya menggairahkan perdagangan
komoditas melalui pasar lelang
terus dilakukan pemerintah.
Sejak dibentuk pada tahun 2004,
penyelenggaraan
Pasar
Lelang
Komoditas (PLK) telah mengalami
perkembangan,
baik dari segi
kelembagaan, teknis penyelenggaraan,
maupun
cakupan
daerah
penyelenggaraan. Sejumlah peraturan
perundang-undangan dan peraturan
di bawahnya menjadi landasan
pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.
Pasar lelang komoditas yang
diselenggarakan di bawah pembinaan
dan
pengawasan
Bappebti
menggunakan sistem penyerahan
barang di kemudian hari (forward)
maupun segera (spot). Hal ini
diatur dalam Keputusan Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang
Ketentuan Penyelenggaraan Pasar
Lelang dengan Penyerahan Kemudian.
Bappebti
sendiri
mengeluarkan
sejumlah peraturan untuk memayungi
praktik Pasar Lelang Komoditas yaitu
Peraturan Kepala Bappebti No. 04/
BAPPEBTI/Per-PL/01/2015
Tentang
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Perubahan atas Peraturan Kepala
Bappebti
No.
03/BAPPEBTI/PerPL/01/2014 Tentang Persetujuan
Penyelenggara Pasar Lelang dengan
Penyerahan
Kemudian
(forward).
Serta Peraturan Kepala Bappebti No.
06 Tahun 2016 Tentang Persetujuan
Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar
Lelang dengan Penyerahan Kemudian.
Penyelenggaraan
Pasar
Lelang
Komoditas juga diatur dalam UU Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
yang memberi kewenangan kepada
pemerintah dan atau Pemerintah
Daerah untuk melakukan penataan,
pembinaan dan pengembangan pasar
lelang komoditas.
Adanya berbagai ketentuan itu
sangat penting yaitu sebagai payung
hukum yang memberi kepastian dan
perlindungan bagi semua yang terlibat
dalam penyelenggaraan Pasar Lelang
Komoditas.
Secara kelembagaan, penyelenggaraan
PLK
telah
berkembang
cukup
baik. Hingga tahun 2018 lembaga
penyelenggara
PLK
di
bawah
pembinaan dan pengawasan Bappebti
sebanyak 21 lembaga. Mereka terdiri
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Penyelenggara
Revitalisasi

No.

Dinas
Perdagangan

No.

Penyelenggaraan
Swasta

No.

Penyelenggaraan
Swasta

1

Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat

1

Sumatera Barat

1

PT Meukat Komuditi Gayo

1

PT Kliring Berjangka Indonesia

2

PT Puspa Agro

2

Riau

2

PT Ipasar Indonesia

2

PT Asia Commodity Clearing House

3

Koperasi Puskompas

3

Jambi

3

PT Asia Commodity Marketplace

4

Lampung

4

PT Pos Indonesia (Persero)

5

Jawa Tengah

5

PT Pasar Komoditas Jakarta

6

Yogyakarta

6

PT Bahtera Komoditi Indonesia

7

Bali

7

PT Asia Pacific Commodity Market

8

NTB

9

Sulawesi Utara

10

Sulawesi Tenggara

11

Gorontalo

Sumber: Bappebti

dari 11 Dinas Provinsi yang membidangi
perdagangan, 3 penyelenggara swasta
yang masuk program Revitalisasi
PLK, dan 7 perusahaan swasta murni
(mandiri).
Melihat perkembangan kelembagaan
penyelenggara PLK kita boleh optimis
bahwa Pasar Lelang Komoditas
akan semakin maju. Masuknya
kalangan swasta untuk terlibat
dalam penyelenggaraan pasar lelang
komoditas sangat diharapkan, guna
membangun
kemandirian
dan
profesionalitas pasar lelang.
Nilai Transaksi dan Jenis Komoditas
Data Bappebti mengungkapkan,
nilai transaksi nasional pasar lelang
komoditas sempat turun pada tahun
2015 yaitu mencapai Rp240,5 miliar.
Nilai ini turun drastis dibanding tahun
2014 yang mencapai Rp725,8 miliar.
Setetelah itu, nilai transaksi nasional
PLK sedikit demi sedikit naik. Pada
tahun 2016 nilai transaksi nasional
PLK mencapai Rp283,4 miliar, naik lagi
sedikit pada tahun 2017 yang mencapai
angka 284,9. Pada tahun 2018 dari
Januari sampai Agustus tercatat nilai

transaksi nasional sebesar Rp264,42
miliar. Jumlah ini diharapkan akan
bertambah pada akhir tahun 2018.
Daerah-daerah yang mengalami
peningkatan transaksi PLK yaitu
Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Pada tahun 2017 nilai transaksi
PLK Dekon Jawa Tengah Rp10,087
miliar. Pada tahun 2018, dari Januari
hingga Agustus mencapai Rp32,512
miliar. Sedangkan nilai transaksi PLK
Sulawesi Tenggara pada tahun 2017
mencapai Rp1,505 miliar. Pada tahun
2018 terjadi kenaikan cukup tinggi.
Selama Januari-Agustus 2018 nilai
transaksi PLK Dekon mencapai Rp7,8
miliar. Sementara itu, sejumlah daerah
lain ada yang cenderung turun dan ada
yang relatif stabil. Bagi daerah-daerah
yang cenderung turun, tentu diperlukan
upaya-upaya lebih keras dan kreatif
untuk menarik minat masyarakat, baik
produsen maupun konsumen, untuk
mengikuti pasar lelang komoditas.
Adapun jenis komoditas yang
menempati urutan teratas terbesar
nilai transaksinya berturut-turut yaitu
Gula Kristal Rafinasi, jagung, kopi,
beras dan lada. Diharapkan di masa

mendatang akan semakin banyak jenis
komoditas yang bisa diperdagangkan
melalui pasar lelang, agar bisa
terbentuk harga yang lebih rasional
dan transparan.
Sistem Online
Perkembangan
yang
sangat
penting
dalam
penyelenggaraan
pasar
lelang
komoditas
yaitu
pemanfaatan teknologi internet untuk
melaksanakan PLK secara online.
Dengan memanfaatkan teknologi
internet Bappebti membangun Sistem
Pasar Lelang Komoditas Terpadu yang
memungkinkan penyelenggaraan pasar
lelang komoditas secara offline dan
online. Sistem online ini memangkas
rantai pemasaran, sehingga lebih
efisien, juga menjamin transparansi
yang lebih baik. Dalam aplikasi PLK
Terpadu terdapat fitur-fitur seperti
pendaftaran
anggota,
pelaporan
secara online.
Lebih
jauh
Bappebti
telah
mengintegrasian PLK online dengan
Sistem Resi Gudang secara online.
Dengan pengintegrasian tersebut
Memungkinkan Resi Gudang dapat

ditransaksikan melalui Pasar Lelang
Komoditas secara online. Seperti
beberapa kali disampaikan Mendag
Enggartiasto Lukita, integrasi PLK dan
SRG secara online bisa membangun
jaringan di seluruh gudang SRG,
memangkas mata rantai pemasaran
yang panjang. Yang terpenting, hal
ini akan membuka akses pemasaran
bagi petani yang semula hanya dalam
lingkup lokal menjadi nasional. Dengan
demikian diharapkan kesejahteraan
mereka pun akan meningkat, karena
mereka memiliki daya tawar lebih besar
dalam pemasaran, sehingga mampu
mendapatkan harga yang lebih baik.
Tantangan ke depan adalah
bagaimana sistem PLK Terpadu dan
Integrasi PLK dan SRG bisa terus
disosialisasikan
kepada
semua
stakeholder termasuk para petani
produsen komoditas. Ini menjadi
‘pekerjaan
rumah’
yang
harus
dituntaskan.
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AGENDA FOTO
Pengarahan Kepala Bappebti
tentang SRG dan PLK

AGENDA FOTO

K

epala Bappebti, Indrasari Wisnu
Wardhana, didampingi Sekretaris
Bappebti, Nusa Eka, memberikan
pengarahan dalam acara pertemuan
Kepala Bappebti dengan Biro Pembinaan
dan Pengawasan Sistem Resi Gudang
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK),
Rabu (1/8).
Dalam kesempatan ini Kepala Biro
Pembinaan dan Pengawasan SRG dan
PLK, Retno Rukmawati memaparkan
tupoksi dan perkembangan SRG dan PLK.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi
dengan para peserta yang terdiri dari
seluruh Pejabat Eselon III, IV dan Staf Biro
Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK
di Bappebti.

Bazar Kemendag Sambut
Kemerdekaan RI

M

emasuki bulan Agustus 2018
Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Kementerian
Perdagangan
menggelar bazar di lobby Gedung 1
Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Pembina DWP Kementerian Perdagangan,
Peggy
Lukita,
menggunting
pita
sebagai tanda pembukaan bazar, Rabu
(1/8). Dalam sambutannya, Peggy
mengharapkan
kegiatan
tersebut
memberi manfaat dan menambah daya
saing produk dalam negeri, khususnya
usaha kecil menengah (UKM).
Bazar yang terbuka untuk masyarakat
umum ini mengambil tema “Menyambut
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke73” dan berlangsung pada 1-3 Agustus
2018.
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Pengarahan Kepala Bappebti Kepada Biro
Pembinaan dan Pengembangan Pasar

K

epala Bappebti, Indrasari Wisnu
Wardhana, didampingi Sekretaris
Bappebti, Nusa Eka, memberikan
pengarahan dalam acara pertemuan
Kepala Bappebti dengan Biro Pembinaan
dan Pengembangan Pasar, Jum’at (3/8).
Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro
Pembinaan dan Pengembangan Pasar,
Dharmayugo Hermansyah memaparkan
mengenai tupoksi dan proses perizinan
serta pengolahan data yang ada di Biro
tersebut.
Usai pengarahan acara dilanjutkan
dengan diskusi dengan para peserta dan
seluruh Pejabat Eselon III, IV dan Staf Biro
Pembinaan dan Pengembangan Pasar di
Bappebti.

Seminar Peluang Pasar dan
Strategi Pemasaran Ekspor Lada

K

ementerian Perdagangan
menyelenggarakan “Seminar Peluang
Pasar dan Strategi Pemasaran
Ekspor Lada Luwu Timur” di Towuti, Luwu
Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (2/8).
Melalui kegiatan ini Kemendag bermaksud
mendorong
dan
mengembangkan
sekaligus
mempromosikan
produk
lada dari Luwu Timur untuk memasuki
pasar ekspor melalui kerja sama dan
kesepakatan bersama antar intansi
terkait, pemerintah, dan swasta.
Lada merupakan salah satu produk
unggulan Kabupaten Luwu Timur yang
memiliki potensi ekspor yang besar,
namun selama ini masih belum dikenal
baik oleh konsumen dalam maupun luar
negeri. Seminar dibuka oleh Direktur
Kerja Sama Pengembangan Ekspor,
Marolop Nainggolan, mewakili Menteri
Perdagangan.
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AGENDA FOTO

AGENDA FOTO

Pengarahan Kepala Bappebti Kepada Biro
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Rakor Sinergitas SRG dan PLK

B

appebti menggelar Rapat Koordinasi
Sinergitas Sistem Resi Gudang
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditas
(PLK) di Manado, Kamis (9/9) dipimpin
oleh Kepala Bagian Program Anggaran
dan Pelaporan Bappebti, Subagiyo.
Acara diisi dengan pemaparan dari Kasub
Pengawasan Pasar Lelang Komoditas,
Bayu Kristanto, dengan judul Kebijakan
Pemerintah dalam Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang Komoditas dan
dilanjutkan dengan pelaksanaan Pasar
Lelang Komoditas yang disampaikan
Kasi Pembinaan Kelembagaan Usaha
dan Promosi Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara Kabid PDN (Perdagangan
Dalam
Negeri),
Hanny
Wajong,
memberikan sambutan mewakili Kepala
Dinas PDN Provinsi Sulawesi Utara.

K

epala Bappebti, Indrasari Wisnu
Wardhana didampingi Sekretaris
Bappebti, Nusa Eka memberikan
pengarahan dalam acara pertemuan
Kepala Bappebti dengan Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan Fisik, Kamis (2/8).
Dalam kesempatan tersebut Kepala
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan
Fisik, Pantas Lumban Batu memaparkan
mengenai tupoksi dan perkembangan
Perdagangan Berjangka Komoditi. Usai
pengarahan acara dilanjutkan dengan sesi
diskusi yang melibatkan semua peserta
dari seluruh Pejabat Eselon III, IV dan Staf
Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan
Fisik.

Asesmen Pemetaan Pegawai
Kementerian Perdagangan Tahun 2018

K

ementerian Perdagangan menggelar
acara Asesmen Pemetaan Pegawai
Kementerian Perdagangan Tahun
2018
di
Auditorium
Kementerian
Perdagangan, Kamis (2/8). Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Budi
Santoso, dalam sambutan pembukaan
menjelaskan tujuan asesmen untuk
mengetahui potensi, minat, bakat dan
motivasi yang dimiliki oleh pegawai serta
program pengembangan yang diminati.
Sebanyak 150 peserta yang terdiri dari PNS
dan CPNS menjalani asesmen ini dengan
mengikuti psikotes dan wawancara.
Diharapkan melalui asesmen ini akan
terwujud SDM Aparatur Kementerian
Perdagangan yang lebih kompeten dan
profesional dalam melaksanakan tugas.
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Pelatihan Teknis Sistem
Trading Engine Meta 5

K

epala Bappebti Indrasari Wisnu
Wardhana memberikan arahan
sekaligus membuka acara Pelatihan
Teknis Pelaku Usaha Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK) tentang
Pengembangan Sistem Transaksi Bilateral
di Indonesia. Pelatihan yang berlangsung
di Batam 8-9 Agustus ini diikuti 100
peserta yang terdiri dari pelaku usaha di
bidang PBK, seperti Pialang Berjangka
dan Pedagang Penyelenggara Sistem
Perdagangan Alternatif (SPA). Acara ini
juga dihadiri oleh Bursa Berjangka dan
Lembaga Kliring Berjangka.
Dalam kesempatan ini pihak Bursa
Berjangka dan Best Practice dari
Sistem Transaksi Bilateral Pedagang
Penyelenggara
SPA
menjelaskan
pengembangan sistem trading engine
meta 5 untuk mendukung kualitas
transaksi bilateral.
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AKTUALITA

AKTUALITA
Indeks Dolar Tertekan,
Harga Emas Naik

H

arga emas berjangka untuk pengiriman Desember
2018 di Commodity Exchange menguat ke US$
1.211,70 per ons troi dari harga penutupan
hari Rabu (29/7) pada US$ 1.211,50 per ons troi.
Harga emas ini naik 1,48 persen dari posisi Kamis
pekan lalu Menguatnya harga emas ini terjadi akibat
melemahnya nilai tukar dollar Amerika Serikat

(AS) dalam lima hari perdagangan berturut-turut.
Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dollar AS
terhadap mata uang utama dunia berada di 94,56. Kamis
pekan lalu, indeks dollar masih berada pada angka 95,67.
“Harga emas sedikit lebih tinggi karena sudah melewati
support US$ 1.200 dan ini menarik minat trader untuk saat
ini,” kata Ole Hansen, analis Saxo Bank kepada Reuters.
Tapi, kenaikan harga emas bisa terbatas jika dollar
AS menguat dan Fed Fund Rate naik. “Pasar lebih
seimbang daripada sebelumnya, tapi harga emas
masih kurang penopang untuk rally,” tambah Hansen.

Panen Garam dan
Harapan Swasembada

M

usim kemarau merupakan masa panen bagi para
petani garam. Menteri BUMN Rini Soemarno
pun melakukan panen garam bersama ratusan
petani garam di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). “Lahan garam di sini cukup luas dan potensial.
Tentunya ini akan sangat bermanfaat terutama
dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakat
Bipolo khususnya dan masyarakat NTT umumnya,”
ungkap Rini Soemarno dalam rilisnya, Selasa (14/8).
Rini mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong peningkatan
produksi garam nasional untuk swasembada garam. Karena
itu PT Garam (Persero) sebagai satu-satunya BUMN di
industri garam akan terus meningkatkan produktivitasnya.
Keberadaan ladang garam milik PT Garam di Bipolo
merupakan salah satu lahan garam potensial yang

Kita Yang Harus
Membesarkan Karya
Bangsa Sendiri

M

enteri
Perdagangan
Enggartiasto
Lukita
menyampaikan masyarakat harus bangga dan
mencintai produk dalam negeri. “Kalau bukan
kita, siapa lagi yang akan membesarkan produk karya
bangsa,” kata Mendag saat memberikan sambutan di
acara “Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Kepada Masyarakat” yang merupakan rangkaian
dari kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur, Kamis (16/8). “Dengan mendukung
dan menggunakan produk dalam negeri, artinya kita juga
turut mendukung perekonomian daerah maupun nasional,”
tambah Mendag bersemangat.
Kabupaten Berau dipilih menjadi salah satu tempat
untuk menyosialisasikan gerakan cinta produk dalam negeri
karena merupakan salah satu daerah terdepan Indonesia
yang berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga
lebih rentan terhadap masuknya produk asing.
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masih akan terus dikembangkan untuk mendorong
kapasitas produksi nasional dan perbaikan ekonomi
masyarakat sekitar. Direktur Utama PT Garam (Persero)
Budi Sasongko menyatakan kapasitas produksi garam di
Desa Bipolo sekitar 30.000 ton per tahun, namun saat ini
produksi PT Garam masih di level 15.000 ton per tahun.
“Dengan upaya-upaya yang terus kita lakukan,
diharapkan di tahun 2020-2021 nanti kapasitas
garam
di
Bipolo
dapat
mencapai
kapasitas
optimalnya. Harga garam yang kami beli di sini
berkisar di Rp 1.450-1.500 per kg” ungkap Budi.

Para Menteri AFTA
Sepakat Terbitkan SKA
Untuk itu, diperlukan komitmen untuk terus
mengingatkan masyarakat agar tetap memilih produkproduk Indonesia yang pada akhirnya akan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain
itu, Kabupaten Berau juga merupakan daerah wisata.
Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata,
diharapkan masyarakat di sini tetap memilih produk-produk
kreasi bangsa.
Acara sosialisasi ini terselenggara atas kerja sama
Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan dengan Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau. Acara
dihadiri 300 orang peserta yang terdiri dari para siswa
setingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Menengah Atas, pelaku UMKM, dan Karang Taruna yang
berada di wilayah Kabupaten Berau.

P

ara Menteri ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council
kembali melangsungkan pertemuan rutin tahunan
yang ke-32 dalam rangkaian acara pertemuan
Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Ministers’ Meeting/
AEM) ke-50.Pertemuan yang berlangsung abu (29/8) di
Singapura ini membahas isu-isu pendalaman integrasi
ekonomi ASEAN di bidang perdagangan barang.
Dalam masa Keketuaan Singapura di ASEAN pada
tahun ini, ASEAN berhasil menyepakati mekanisme
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) secara mandiri
oleh eksportir bersertifikasi, baik produsen-eksportir
maupun trader-exporter. Mekanisme tersebut disahkan
oleh para Menteri AFTA Council dengan menandatangani

Perjanjian
Amandemen
Pemberlakuan
Sertifikasi
Mandiri di ASEAN (ASEAN Wide Self Certification/AWSC).
Diharapkan sertifikasi mandiri ini dapat dinikmati oleh
para pelaku usaha dalam melakukan eksportasi produknya
pada tahun 2019. “Pemberlakuan Sertifikasi Mandiri ini
akan mendorong lahirnya eksportir-eksportir baru yang
bersertifikasi di ASEAN, termasuk di Indonesia karena
produk ekspornya dapat menikmati tarif 0 persen di negara
anggota ASEAN lainnya. Dengan lahirnya eksportir baru,
permintaan akan produk akan meningkat dan dengan
demikian produsen juga akan tumbuh. Hal ini berarti
industri nasional akan tumbuh merespon permintaan
yang terus meningkat, dan pada gilirannya ekspor
Indonesia meningkat dengan demikian diharapkan volume
ekspor Indonesia dapat meningkat secara signifikan,”
ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Bappebti/Mjl/200/XVII/2018/Edisi Agustus

19

AKTUALITA

AKTUALITA

Minuman Beralkohol
Tetap Masuk General
Exception List

Kemendag Hadir
Meriahkan Arena Asian
Games 2018

I

K

ndonesia menegaskan bahwa minuman beralkohol
tetap termasuk jenis produk yang tidak dijual secara
bebas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan,
Enggartiasto Lukita, dalam pertemuan ke-32 Menteri
ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council di Singapura,
Rabu (29/8). Mendag meyakinkan para negara
anggota ASEAN mengenai posisi Indonesia yang tetap
mempertahankan minuman alkohol sebagai produk yang
tidak dibuka akses pasarnya, dan tetap menempatkannya
dalam General Exception List (GEL List) di ASEAN.
Masalah minuman beralkohol ini terus dibicarakan dan
didesak oleh negara anggota ASEAN kepada Indonesia
dan Malaysia dalam perundingan ATIGA (Asean Trade
in Good Agreemen) sejak 2007. “Namun, hingga saat

ini pengurangan hambatan nontarif untuk minuman
beralkohol tidak dapat diimplementasikan, karena
memiliki dampak sosial serta berpengaruh terhadap
kesehatan masyarakat Indonesia. Indonesia meminta
ASEAN untuk mempertimbangkan penyelesaian atas
isu ini tidak secara ekonomi seperti yang diatur dalam
ATIGA, melainkan secara politis, mengingat hal ini
sudah berlarut-larut,” ujar Menteri Perdagangan.
Berdasarkan Permendag No. 6/2015 penjualan
minuman beralkohol hanya boleh dilakukan di
supermarket dan hypermarket, dan tidak boleh
di minimarket ataupun toko pengecer lainnya.

ementerian
Perdagangan
melalui
Direktorat
Jenderal
Pengembangan
Ekspor
Nasional
(Ditjen PEN) berpartisipasi memeriahkan Asian
Games 2018 dengan menghadirkan paviliun yang
menampilkan
produk-produk
unggulan
Indonesia.
Paviliun ini digelar bersamaan dengan pesta olahraga
masyarakat kawasan Asia yang berlangsung 18 Agustus2 September 2018 di Gelanggang Olahraga (Gelora)
Bung Karno, Jakarta dan Gelora Jakabaring, Palembang.
“Kementerian Perdagangan tidak mau ketinggalan
memeriahkan
Asian
Games
ke-18
ini.
Melalui
Paviliun
yang
dihadirkan
Kemendag,
diharapkan
dapat membangkitkan jiwa ‘Energy of Asia’ dari
para atlet dan ofisial seluruh Asia untuk terus
membeli produk Indonesia,” kata Dirjen PEN Arlinda.
Paviliun Kemendag terletak di Asian Festival, di Zona
Pintu 2, Stadion Utama Gelora Bung Karno (depan lapangan
baseball), Jakarta. Paviliun Kemendag diisi dengan hasil

Periode September 2018
Bea Keluar CPO Nol dan
Biji Kakao 5 Persen

H

arga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk
penetapan Bea Keluar (BK) periode September 2018
adalah USD 603,94/MT. Harga referensi ini turun USD
28,23 atau 4,46% dari harga bulan Agustus 2018 sebesar
USD 632,17/MT. “Saat ini harga referensi CPO kembali
melemah dan berada pada level di bawah USD 750/MT.
Untuk itu pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 0/
MT untuk periode September 2018,” kata Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan.
Bea Keluar CPO sebesar nol persen tersebut sama
nilainya dengan periode Agustus 2018.Sementara harga
referensi biji kakao pada September 2018 kembali
mengalami penurunan sebesar USD 297,35 atau 12,08%,
dari USD 2.461,02/MT menjadi USD 2.163,67/MT.
Hal ini berdampak pada penetapan Harga Patokan Ekspor

20

Bappebti/Mjl/200/XVII/2018/Edisi Agustus

produksi usaha kecil dan menengah (UKM) potensial dari
sektor fesyen dan aksesori, kerajinan, furnitur, alat musik,
mainan anak, kosmetik, dan makanan. Sementara di
Palembang, Paviliun Kemendag berada di Zona Festival 2
(bersebelahan dengan Panggung Utama Gelora Jakabaring).
Adapun produk-produk yang ditampilkan adalah fesyen dan
aksesori, kerajinan, perhiasan, makanan, kopi, dan cokelat.
Asian Games ke-18 diikuti oleh 11.280 atlet dan 6.000
ofisial dari 45 negara dan disorot oleh 9.621 jurnalis dari
570 media. Jumlah pengunjung yang akan hadir selama
diperkirakan mencapai 20.000 orang per hari di Jakarta
dan 15.000 orang per hari di Palembang. “Semua mata
tengah tertuju pada Indonesia. Dengan peluang besar ini,
diharapkan produk-produk Indonesia yang berkualitas dapat
semakin dikenal di negara-negara Asia yang pada akhirnya
mendorong ekspor yang lebih besar,” tambah Arlinda.

Harga Minyak Dunia
Terlepas Sebentar Dari
Tekanan
(HPE) biji kakao yang turun USD 290 atau 13,33% dari
USD 2.175/MT pada periode bulan sebelumnya menjadi
USD 1.885/MT pada September 2018. Penurunan harga
referensi dan HPE biji kakao disebabkan melemahnya
harga internasional. Namun demikian pelemahan ini tidak
berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen.
Oke Nurwan menambahkan untuk HPE dan BK komoditas
produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari
periode bulan sebelumnya sebagaimana tercantum pada
Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/
PMK.010/2017

S

etelah berminggu-minggu terus tertekan harga
kontrak minyak dunia berhasil mencatatkan
kenaikan
pada
transaksi
Senin
(20/8).
Berdasarkan data Reuters, harga kontrak minyak
West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman
September 2018 naik 52 sen ke level US$ 66,43
per barel.
Sedangkan harga kontrak minyak Brent,
harga acuan minyak internasional, naik 57 sen
atau hampir 1 persen menjadi US$ 72,40 per barel.
Minggu lalu, harga minyak Brent turun untuk tiga
pekan berturut-turut. Sedangkan penurunan harga
minyak WTI memasuki pekan ketujuh seiring adanya
kecemasan
mengenai
perlambatan
pertumbuhan
ekonomi akibat ketegangan perang dagang antara AS dan
China, serta melemahnya ekonomi di sejumlah negara.

Analis Global Kapital Investama, Nizar Hilmi,
menjelaskan bahwa turunnya harga minyak dalam
beberapa pekan tersebut disebabkan adanya data AS
yang menunjukan bahwa cadangan minyak negara itu
bertambah 5,6 juta barel minggu lalu. “AS meningkatkan
produksi dan OPEC juga melakukan hal yang sama.
Tidak heran harga minyak tertekan,” kata Nizar.
Selain itu, penurunan harga minyak juga dipicu oleh
kabar bahwa Presiden AS Donald Trump akan membuka
pintu bertemu dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani,
untuk membahas kembali masalah perjanjian nuklir
di tahun 2015. Trump meyakinkan tidak akan ada
syarat yang harus dipenuhi untuk bertemu dirinya.
Trump mengungkapkan hal ini Senin (30/7) lalu.
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ENGLISH CORNER

ENGLISH CORNER
Supporting 2018 Asian Games 2018

Delivery (1)
The tender and receipt of the actual
commodity or financial instruments,
in settlement of a futures contract.
Note that for many futures contracts,
no delivery position exists but
settlement is made in cash.
Delivery (2)
The transportation of physical
commodity (actual or cash) to
specified destination in fulfilment of
a futures contract.
Deliverable Grades
The standard grades of commodities
or instruments listed in the rules of
exchanges that must be met when
delivering cash commodities against
futures contracts.
Delivery Day
Day when the underlying product has
to be delivered and the long pays the
short.
Delivery Month
The month during which a futures
contract expires, and delivery is made
on that contract.
Delivery Notice
Notification of delivery by the
clearinghouse to the buyer. Such
notice is initiated by the seller in
the form of a “Notice of Intention to
Deliver”.
Delivery Points
Those points designated by futures
exchange at which the physical
commodity covered by a futures
contract may be delivered in
fulfillment of such contract.
Direct Hedge
When the hedger has (or needs) the
commodity (grade, etc.) specified for
delivery in the futures contract, he is
“direct hedging”. When he does not
have the specified commodity, he is
cross hedging.
Discount
1) The amount of price would be
reduced to purchase a commodity of
less grade. (2) Sometimes used to
refer the price differences between
futures of different delivery months.
Ex-pit Transactions
Occurring outside the futures
exchange trading pits. This includes
cash transactions, the delivery
process, and the changing of
brokerage firm while maintaining
open positions. All aother
transactions involving futures
contract must occur in the tradin pits
through open outcry.
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Merchants must
include Labels on Rice
Packaging

Ministry of Trade Enlivens Asian
Festival

T

he Directorate General of National
Export Development, Ministry of
Trade, participated in enlivening
the Asian Festival by building a pavilion
that featured Indonesia’s superior
products. The Asian Festival is an event
supporting Asian sports parties, the
2018 Asian Games, which take place
on August 18-September 2, 2018 in
Jakarta and Palembang, South Sumatra.
The 2018 Asian Games are considered
to be a great opportunity to introduce
Indonesia’s superior products to the
international community. The 18th
Asian Games was attended by 11,280
athletes and 6,000 officials from 45
countries competing in 40 sports
and 465 match numbers. There were
9,621 journalists from 570 media from
various countries covering this grand
party. The number of visitors attending
during the Asian Games is estimated at
20,000 people per day in Jakarta and

15,000 people per day in Palembang.
As reported by The Ministry of Trade’s
press release (August 21, 2018), the
Ministry of Trade Pavilion was located at
the Asian Festival, at Door Zone 2, Gelora
Bung Karno Main Stadium, Jakarta.
The Ministry of Trade Pavilion displays
the production of potential small and
medium businesses from the fashion
and accessory sectors, handicrafts,
furniture,
musical
instruments,
children’s toys, cosmetics, and food.
While
in
Palembang,
the
Ministry of Trade Pavilion was in
Zone Festival 2, adjacent to the
Main Stadium of the Jakabaring
Gelora. The products displayed are
fashion
and
accessories,
crafts,
jewelry, food, coffee and chocolate.
The Asian Festival was also attended
by various other institutions and
ministries.

Indonesia Must Utilize the US-China
Trade War

T

he Minister of Trade Enggartiasto
Lukita revealed that the impact
of the US-China trade war on
Indonesia in the short term was relatively
small. This is because the link between
Indonesia and China and the US for
products that are raised in tariffs is also
very small, ie between 0.01% - 0.03%.
“Indonesia must be able to take
advantage of the conditions caused by
the US-China trade war,” Enggar said in a
Public Lecture at the 57th Anniversary of
the Faculty of Economics and Business,
Airlangga University, Surabaya, East Java,
Wednesday (8/8).
The Minister of Trade explained that
the tariff increase set by the US and
China would lead to trade transfers
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for these products. That is, the US and
China will look for alternative markets
to other countries, including Indonesia.
If the tariff application extends to other
products, it can disrupt the IndonesiaUS and Indonesia-China relations. This
can also lead to the potential for a larger
market diversion that can disrupt the
domestic industry.
“The US-China trade war will also
disturb the economies of our other
export destination countries. However,
this depends on the resilience of each
country in controlling economic growth,
“said the Minister of Trade as reported
by the website www.kemendag.go.id
(08/08/2018).

T

o protect consumers, the Ministry of Trade issues
regulations that require traders to put labels on
rice packaging. The Regulation of the Minister
of Trade No. 59 of 2018 has been promulgated on
May 25, 2018 and will take effect on August 25, 2018.
“This Regulation of the Minister of Trade aims to protect
rice consumers. The rice consumed must be guaranteed
safety and proven origin,” said Director General of Consumer
Protection and Commerce Orderly Veri Anggriono.
As stated in the Ministry of Trade’s press release,
on August 20, 2018, Veri Anggriono explained, the
obligation to include labels on rice packaging applies
to premium, medium and special types of rice. The
label contains information about the brand, type of

rice, mixed information when mixed with other rice
varieties, net weight, date of packaging, and name
and address of the rice packaging or rice importer.
“The obligation to include labels on rice packaging
is excluded from rice that is traded and packaged
directly in front of consumers,” Veri added.
The Minister of Trade’s regulation also requires
businesses, both rice packers and rice importers, to register
labels before trading rice in packages. Registration can
be done online through the web portal http://www.sipt.
kemendag.go.id.
Business actors who violate the obligation to
include labels on rice packaging must withdraw rice
from circulation. For business actors who do not
withdraw rice, they are subjected to administrative
sanctions in the form of revocation of business licenses.

Encourage National
Economy with Loving
Indonesian Products

M

inister of Trade Enggartiaso Lukita expects
Indonesian people to love domestic products more in
order to support the national and regional economy.
Minister Enggar reminded us of the need for us to be proud
of the nation’s own work. “If we are not alone, who will raise
the nation’s products?” He said.
The hope and encouragement was conveyed by
Enggartiasto in his remarks at the “Socialization of
Increasing Use of Domestic Products to the Community”, in
Berau Regency, East Kalimantan, Thursday (08/16/2018), as
reported by the website www.kemendag.go.id.
Berau District was chosen to be one of the places
to socialize the love movement for domestic products,
because it is one of the regions of Indonesia which borders
neighboring countries so that it is vulnerable to the entry
of foreign products. Therefore, a commitment is needed to
remind the public to continue to choose Indonesian products

which in turn can drive national economic growth. Berau
Regency is also a tourist area. With the increase in income
from the tourism sector, it is hoped that the people here will
continue to choose the products of the nation’s creation.
Minister Enggar had a dialogue with the participants.
A participant expressed his concern that he could not
compete with similar products from neighboring countries
that were superior in terms of packaging. In response to
this, the Minister of Trade asked the Ministry of Trade’s
Directorate General of Domestic Trade to implement a
mentoring program for businesses in Berau to improve the
competitiveness of Indonesian products, including in the
way of packaging products.
This socialization event was held by the Directorate of
Use and Marketing of Domestic Products of the Ministry
of Trade in collaboration with the Berau Regency Office of
Cooperatives, Industry and Trade.
Bappebti/Mjl/200/XVII/2018/Edisi Agustus
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DARI LAPANGAN

INFO HARGA

Belajar Bahasa Arab,
Dapat Penugasan
di Hongaria

M

enjadi pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri
merupakan amanah sekaligus tantangan besar bagi
saya. Kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan
Kementerian Perdagangan adalah sebuah tugas yang harus
ditunaikan dengan penuh dedikasi, integritas dan tanggung
jawab.
Setelah proses seleksi dan wawancara oleh pimpinan
Kementerian Perdagangan yang terdiri beberapa eselon
I dan II, para calon pejabat perwakilan yang terpilih juga
masih harus mengikuti rangkaian pelatihan dan program
pengembangan diri. Mulai dari diklat terkait substansi
pengembangan ekspor nasional, kondisi ekonomi
makro dan global, strategi penetrasi pasar, administrasi
keuangan hingga pelatihan pengembangan diri seperti
public speaking, peningkatan kompetensi bahasa dan
komunikasi interpersonal. Ditambah beberapa program
dari Kementerian Luar Negeri yang wajib diikuti oleh
para calon pejabat perwakilan. Bahkan pasangan/istri
dari calon pejabat perwakilan diwajibkan mengikuti sesi
khusus tentang apa saja yang harus dipersiapkan di negara
akreditasi.
Penugasan sebagai wakil kepala ITPC Budapest ini bagi
saya dan keluarga di samping berkah juga merupakan
sarana kami belajar hidup secara lebih mandiri jauh dari
keluarga dekat di negara yang betul-betul baru dan asing
bagi kami sekeluarga.
Penugasan ke Budapest telah banyak memberikan
manfaat kepada saya dan keluarga tidak hanya kesempatan
belajar bahasa Hongaria (Magyar) yang lumayan sulit di
samping bahasa Inggris tentunya. Juga kami bisa belajar
tradisi, budaya, dan produk seni bordir Hongaria yang cukup
terkenal.
Kesempatan ini juga merupakan sarana pembelajaran
kami memperluas jaringan dan pertemanan di samping
berkesempatan memahami pasar Eropa Tengah Timur
khususnya Hongaria dan potensi ekspor produk Indonesia ke
wilayah ini. Tidak hanya itu, kita juga bisa belajar beberapa
potensi produk Hongaria yang bisa dipasarkan di Indonesia
khususnya di bidang IT dan industri pertahanan meskipun
hal itu bertolak belakang dengan tugas utama kami di sana.
Terletak di jantung Eropa Tengah dan Timur, Budapest
dijuluki sebagai Paris-nya Eropa Timur dengan pesona

24

Bappebti/Mjl/200/XVII/2018/Edisi Agustus

bangunan, sejarah, seni, dan lanskap kota yang begitu
Indah dan menawan. Tidak sah rasanya jika berkunjung ke
Eropa Timur/Tengah jika tidak mampir ke Budapest. Tidak
mengherankan jika banyak tamu ITPC Budapest yang datang
dari Indonesia merasa betah dan nyaman di kota ini. Selain
keindahan lanskap dan gedung-gedung bersejarahnya, biaya
hidup di kota ini pun tidak semahal dengan kota-kota lain di
Eropa Barat.
Hongaria merupakan negara landlock yang tidak memiliki
laut dan berbatasan sedikitnya dengan 7 negara antara
lain Austria, Slowakia, Ukraina, Romania, Slovenia, Kroasia,
dan Serbia. Penempatan di Budapest juga memberikan
kami kesempatan mengunjungi ke negara-negara tetangga
tersebut dan juga ke beberapa Negara di wilayah Eropa
Barat seperti Belanda, Belgia, Perancis, Itali, Spanyol,
Luxemburg, dan Denmark.
Saya jadi teringat waktu ditanya oleh interviewer
beasiswa ke Belanda kenapa harus mengambil MBA
dengan latar belakang sarjana sastra Arab. Saya jawab
kala itu dengan jawaban sekenanya bahwa saya ingin
menjadi atase perdagangan/ITPC di Negara Arab. Karena
bahasa Arab sudah saya kuasai, saatnya saya harus belajar
bisnis agar bisa lebih dekat dan memahami bagaimana
mengembangkan bisnis produk-produk Indonesia ke
negara lain. Jawaban ini ternyata dirasa pas sehingga saya
bisa diterima di salah universitas di Belanda sekaligus
menerima beasiswa dari pemerintah Belanda. Rupanya
Tuhan mendengar ungkapan saya waktu itu meskipun tidak
ditempatkan di negara berbahasa Arab.

Muhammad Rivai Abbas

https://goldprice.org/gold-price-chart.html

Harga Emas Berjangka Naik 1,48 Persen
Harga emas menunjukkan harga membaik sejalan dengan melemahnya nilai tukar dolar Amerika
yang terjadi sejak pekan lalu.Tercatat pada Kamis (30/8) pagi pada pukul 07.36 WIB, harga emas
untuk pengiriman Desember 2018 di Commodity Exchange menguat ke US$ 1.211,70 per ons troi
dari harga penutupan Rabu (29/8) pada level harga US$ 1.211,50 per ons troi. Harga emas ini
menguat 1,48 persen dari posisi Kamis pekan lalu.
Sementara indeks dollar yang mencerminkan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia
berada pada 94,56. Kamis pekan lalu, indeks dollar masih berada di level 95,67.

https://www.oilcrudeprice.com/oil-price-forecast/

Harga Minyak Dunia Terus Menguat
Harga minyak dunia cenderung menguat setelah koreksi cukup dalam dua pekan sejak pertengahan
Agustus lalu. Pada Kamis (30/8) pukul 7.20 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk
pengiriman Oktober 2018 di New York Mercantile Exchange menguat 0,18 persen ke US$ 69,64 per
barel dibandingkan penutupan Rabu (29/8) pada level US$ 69,51 per barel. Dalam sepekan hingga
terakhir hingga akhir Agustus 2018 harga minyak acuan Amerika Serikat (AS) menguat 2,67%.
Penguatan juga terjadi pada minyak jenis brent dalam dua hari berturut-turut. Harga minyak brent
untuk pengiriman Oktober 2018 di ICE Futures berada di US$ 77,26 per barel atau menguat 1,72
persen dalam dua hari terakhir.
Bank Dunia memprediksi harga minyak akan terus mengalami kenaikan hingga di atas 100 dolar AS
per barelnya.

Kepala Subbag Kerjasama Media,
Bappebti
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KOLOM

KOLOM

Menyerap
Energi Positif
Asian Games 2018

P

ada tanggal 17 Agustus 2018 kita
merayakan hari kelahiran negara
kita tercinta Republik Indonesia
yang ke-73. Pada saat bersamaan,
pada bulan Agustus tahun ini
Indonesia memperoleh kepercayaan
menjadi tuan rumah penyelenggaraan
Pesta Olahraga Asia atau Asian Games.
Dua momentum istimewa ini menyatu
dan membangkitkan kesadaran baru
nasionalisme Indonesia, semangat
cinta Tanah Air, dan kebanggaan akan
jatidiri bangsa.
Sebagai
tuan
rumah
Asian
Games, Indonesia mendapat pujian
dari berbagai pihak. Tak kurang
Presiden Dewan Olimpiade Asia (OCA)
Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah
menyatakan apresiasinya atas kerja
keras pemerintah dan masyarakat
Indonesia sehingga Pesta Olahraga
Asia 2018 terselenggara dengan
sangat baik. Menurutnya, Indonesia
layak dan memiliki kemampuan
menyelenggarakan pesta olahraga
internasional. “Terimakasih Indonesia.
Kami cinta kalian. Indonesia, kalian
hebat,” ujar Sheik Ahmad. Apresiasi
serupa disampaikan oleh Presiden
Komite Olimpiade Internasional (IOC)
Thomas Bach. Kepada wartawan, Bach
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menyatakan, bahwa kesuksesan Asian
Games 2018 melebihi harapannya. Hal
itu menurutnya, tidak lepas dari kerja
keras luar biasa panitia dan dukungan
pemerintah, serta para relawan.
Keterlibatan ribuan relawan yang
umumnya adalah anak-anak muda
menunjukkan besarnya dukungan
masyarakat. Dukungan luar biasa
masyarakat
Indonesia
terhadap
perhelatan akbar ini juga tampak dari
selalu penuhnya kawasan Gelora Bung
Karno (GBK) Jakarta, baik di dalam
maupun di luar arena pertandingan. Di
luar arena pertandingan masyarakat
mengunjungi berbagai tempat pernakpernik pesta Asian Games, dan di
arena pertandingan mereka memberi
dukungan penuh kepada para atlet
Indonesia yang sedang berlaga. Semua
itu membangkitkan semangat para
atlet yang berjuang keras mencapai
prestasi terbaik. Tak syak, hasilnya
sangat menggembirakan. Indonesia
berhasil menduduki peringkat ke-4
dalam pesta olahraga yang diikuti
45 negara-negara di Asia ini. Total
perolehan medali Indonesia sebanyak
98 keping, terdiri dari 31 medali
emas, 24 medali perak dan 43 medali
perunggu. Capaian ini jauh melebihi
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target pemerintah yaitu masuk
peringkat 10 besar dengan perolehan
16-20 medali emas. Sungguh capaian
prestasi yang membanggakan.
Energi Positif
Sukses penyelenggaraan Aisan
Games 2018 memberi pelajaran
berharga kepada kita sebagai
bangsa. Yakni bahwa ketika berbagai
komponen bangsa bisa dipersatukan
dilandasi niat yang tulus, tekad yang
membaja, semangat yang membara
untuk semata-mata mengabdi pada
negara, di situlah akan mengalir
energi positif luar biasa besar guna
mewujudkan
impian
bersama.
Prestasi Indonesia dalam kejuaraan
Asian Games adalah berkat dorongan
energi positif yang dihasilkan dari
penyatuan
berbagai
komponen
bangsa:
pemerintah,
panitia
penyelenggara, para atlet dan para
pelatihnya serta tim pendukungnya,
para relawan, penyumbang dana,
dan berbagai unsur masyarakat
lainnya yang masing-masing memiliki
kontribusi sesuai proporsinya.
Sukses penyelenggaraan Pesta
Olahraga Asia 2018 menyadarkan kita
akan potensi besar bangsa Indonesia

untuk meraih kemajuan. Hal ini tentu
tidak hanya di bidang olahraga, tetapi
juga di berbagai bidang kehidupan lain.
Di bidang seni dan budaya misalnya,
Indonesia memilki kekayaan hasil seni
budaya sangat besar dan beragam di
berbagai daerah. Baik itu seni musik,
tari, pahat dan ukir, seni lukis, sastra
dan seni pertunjukan; setiap daerah
di Tanah Air memilikinya dengan ciri
khas masing-masing. Tidak hanya
seni tradisional, tetapi juga di bidang
seni modern dan kontemporer kita
memiliki banyak tokoh dengan karyakarya yang diakui dunia seperti Raden
Saleh dan Affandi dengan karyakarya lukisnya, Pramudya Ananta
Toer dan Budi Darma dengan karya
novel-novelnya,
Rendra
dengan
puisi-puisinya, Putu Wijaya dengan
teaternya.
Di
bidang
ekonomi
potensi
Indonesia tidak kurang melimpahnya.
Kita memiliki sumber daya alam yang
luar biasa. Bumi di Nusantara ini
memiliki kandungan aneka barang
tambang, dari minyak bumi, bijih
besi, timah hingga emas. Kita juga
mempunyai hutan rimba dengan
kekayaan aneka ragam hayati dan
satwa beragam jenis. Tanah di negeri

kita begitu subur, menumbuhkan
beragam
tanaman pangan untuk
makanan pokok, juga tanaman
hortikultura seperti sayur dan buahbuahan. Lautan dan samudera kita
pun sangat luas sebagai sumber
daya perikanan yang begitu besar.
Indonesia juga kaya akan sumber
energi. Selain minyak dan batubara,
juga ada panas bumi, angin dan sinar
matahari. Selain itu, keindahan alam
negeri ini juga begitu menakjubkan.
Sungguh, semua itu merupakan
rahmat yang patut disyukuri. Namun,
sayang, masih banyak di antara kita
yang belum menyadarinya. Sehingga
baru sebagian kecil dari sumber daya
alam itu yang termanfaatkan bagi
kepentingan nasional. Sebagian dari
sumber-sumber ekonomi kita justru
dieksplor dan dimanfaatkan oleh pihak
luar.
Sebagian dari kita masih ada yang
belum menyadari dan belum percaya
diri terhadap potensi besar bangsa
dan negara kita sendiri. Kita masih
suka melihat ke luar, menganggap
yang dari luar selalu lebih baik dari
kita. Sebagai contoh kecil, saat kita
membeli barang, apakah itu baju,
tas, atau sepatu kita masih sering

memilih produk impor. Juga dalam
mengonsumsi
produk
makanan,
buah-buahan dan sayuran misalnya,
kita masih kurang menghargai buahbuah hasil bumi Nusantara dibanding
buah-buah dan sayuran dari manca
negara. Itu sebabnya, produk dalam
negeri kita tidak mudah tumbuh dan
maju. Tanpa kecintaan masyarakat
Indonesia sendiri, tentu produkproduk Indonesia tidak pernah akan
berkembang dan mampu bersaing di
pasar dunia.
Belajar dari sukses Asian Games
2018, kita seharusnya yakin bahwa
kita bangsa Indonesia mampu mengukir
prestasi, mencapai kemajuan di
berbagai bidang. Kuncinya yakni
adanya persatuan dan tekad bersama
untuk mencapai satu tujuan. Seperti
pada penyelenggaraan Asian Games
2018, semua unsur pemerintahan
dan berbagai elemen masyarakat,
mesti bersatu meneguhkan niat dan
tekad untuk memajukan bangsa. Pada
momen perayaan HUT Kemerdekaan
RI ke-73 dan perayaan sukses Asian
Games 2018 ini, mari kita satukan
energi mewujudkan cita-cita bangsa.
Semoga.
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KIPRAH

KIPRAH

Sabri Usman

Kepala Bagian Penguatan
Perdagangan Berjangka Komoditi

Setia
Mengawal Bappebti

S

abri Usman adalah satu dari
sedikit orang yang mengetahui
dan
punya
andil
dalam
perjalanan sejarah Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti). Ia tahu persis bagaimana
perjalanan panjang Bappebti yang
ada sekarang ini. Sabri terlibat dalam
industri perdagangan komoditi jauh
sebelum Bappebti didirikan yaitu
ketika Bappebti masih sebagai Badan
Pelaksana Bursa Komoditi.
Badan Pelaksana Bursa Komoditi
(disingkat dengan akronim “Bapebti”
dengan huruf “p” satu) adalah cikal
bakal Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (disingkat dengan
akronim “Bappebti” dengan dua huruf
“p”). Badan Pelaksana Bursa Komoditi
(Bapebti) dibentuk pada tahun 1984
berdasar
Peraturan
Pemerintah
Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa
Komoditi. Selanjutnya, pada tahun
1999, berdasar UU Nomor 32 Tahun
1997, dibentuklah Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) yang masih ada hingga
kini. Setelah Bappebti didirikan,
tugas, fungsi dan kewenangan Badan
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Pelaksana Bursa Komoditi dialihkan
kepada Bappebti.
Sabri Usman mulai bekerja di
Departemen Perdagangan tahun
1982,
ditempatkan
di
bagan
Perdagangan Luar Negeri (Daglu).
“Waktu itu saya masih sambil kuliah di
Fakultas Ekonomi Universitas Krisna
Dwipayana (Unkris),” ungkapnya.
Menurut Sabri, sebelum didirikan
Badan Pelaksana Bursa Komoditi
(Bapebti) yang ada baru berupa
proyek yang disebut dengan Proyek
Pengembangan
Bursa
Komoditi.
Proyek itu ada di Direktorat
Perdagangan Luar Negeri (Daglu). Dari
proyek itulah kemudian lahir Bapebti,
selanjutnya menjadi Bappebti hingga
sekarang.
“Sejak 1982, saya sudah terlibat di
proyek itu,” jelasnya.
Jadi, sejak tahun 1982 itu hingga
kini tahun 2018, sudah 36 tahun Sabri
Usman menggeluti masalah bursa
komoditi dan mengawal perjalanan
Bappebti. Selama kurun waktu itu,
bapak dari tiga orang anak ini sudah
beberapa kali pindah pos atau bagian
di Bappebti. Sehingga, pengalaman
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dan p e n g e t a h u a n n y a tentang
perdagangan komoditi sangat lengkap.
Merintis Pasar Lelang
Lulusan Fakultas Ekonomi Unkris
tahun 1987 ini mengawali karir di unit
Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK)
yang merupakan unit baru di Bappebti,
setelah itu ditugaskan di bagian lelang.
Pernah ditempatkan di Biro Hukum,
lalu di bagian SRG (Sistem Resi
Gudang), kemudian di bagian Program,
dan berikutnya di Pengawasan
Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK). Juga pernah ditempatkan
di bagian Data dan IT selama dua
tahun. Sejak 2017 hingga kini Sabri
menempati
bagian
Penguatan
Perdagangan Berjangka Komoditi.
Tidak semua pos atau bagian
membuatnya
senang,
karena
tidak semua pos cocok dengan
latar belakang pendidikan dan
kompetensinya. Namun, sebagai
pegawai yang baik Sabri menerima
dan berusaha menjalankan tugas
sebaik mungkin. “Saya misalnya,
nggak punya kompetensi tentang IT.
Tapi, ketika ditugaskan di bagian itu,

ya mesti belajar,” ujarnya.
Sabri mengaku sangat bergairah
ketika ditugaskan di bagian lelang,
terutama ketika pada masa-masa
awal pembentukan pasar lelang.
“Waktu itu saya memegang Kepala
Sub Bagian Pasar Lelang merangkap
Pimpro. Itu saya sangat tertantang,
karena masih merupakan barang baru.
Kita yang membuat, mendesain pasar
lelang di Indonesia. Dulu namanya
pasar lelang komoditi agro,” tutur
Sabri bersemangat.
Merintis hal yang baru tentu tidak
mudah. Tantangannya saat itu, adalah
bagaimana membuat pasar lelang
bisa eksis di Indonesia ini. Yang
membuatnya sangat senang ketika
itu adalah adanya dukungan semua
Kementerian. Pada masa itu masih
di bawah pemerintahan Presiden
Megawati. Bahkan Presiden Megawati
pula yang meresmikan pasar lelang
baru itu. “Kita membuat sistem,
namanya Pasar Lelang Forward,
di mana barang bisa diserahkan
dikemudian hari hingga 6 bulan ke
depan,” jelas Sabri.
Sebelumnya, yang ada adalah
pasar lelang spot, di mana barang
diserahkan langsung pada saat
transaksi.
“Pasar lelang forward
ini kan sudah mirip dengan bursa
berjangka komoditi, penyerahahan
tidak langsung. Jadi cikal bakal bursa
kan mulai dari pasar lelang spot,
forward dan futures. Lama-lama
kontrak yang diperdagangkan, nggak
ada komoditi lagi,” ungkapnya.
Sabri Usman bekerja di Bagian
Pasar Lelang selama enam tahun, dari
tahun 1999 hingga tahun 2005. “Itu
saat saya sangat produktif, penuh
inovasi,” tuturnya mengenang masa
itu.
Mengusahakan DAK Pembangunan
Gudang
Dari bagian Pasar Lelang, Sabri
kemudian dipindah ke Biro Hukum.
Hanya mampir selama satu tahun.
Selanjutnya, menjadi Kepala Bagian

SRG (Sistem Resi Gudang) sampai
2010. Setelah itu, Sabri masuk Bagian
Program.
“Nah, di Bagian Program ini saya juga
merasa tertantang,” tuturnya. Bagian
program itu tugasnya membuat
perencanaan dan anggaran. “Kami
berupaya agar Bappebti mendapat
anggaran cukup besar dibanding unitunit lain di Kementerian. Selain itu
proporsional antar biro. Kita usulkan
bikin kegiatan agar anggaran cukup
besar,” ungkapnya. Syukur, saat itu
upayanya membuahkan hasil. Pada
waktu itu, tahun 2010 bisa diperoleh
anggaran Rp100 miliar.
Capaian lain di Program yakni
mengusulkan Dana Alokasi Khusus
(DAK) untuk pembangunan gudang.
Sebelumnya di Bappebti belum
pernah ada Dana Alokasi Khusus
utk pembangunan gudang. Kami
perjuangkan
sehingga
diperoleh
DAK. Sampai sekarang DAK itu masih
berlanjut.
Dituturkan Sabri, untuk
memperjuangkan DAK itu tidak mudah.
Karena SRG masih baru, pihak swasta
tidak mau masuk karena belum
terlihat
prospek
keuntungannya,
sehingga pemerintah yang harus
membangun fasilitas gudang SRG.
“Nah, kami mesti lobi ke berbagai pihak,
ke pimpinan, juga ke Bappenas, dan
pihak-pihak lain yang berkaitan. Kita
bikin proposal, untuk meyakinkan
bahwa pembangunan gudang ini
penting untuk daerah sentra produksi.
Gudang ini diperuntukkan bagi SRG,”
ungkap Sabri. Hasilnya, DAK berhasi
diperoleh. Pada tahun 2010 untuk
pertamakalinya dibangun gudang SRG
sebanyak 9 unit.

lebih bagi pegawai negeri, selain
prestasi komunikasi yang baik dengan
pimpinan sangat penting untuk bisa
menjalankan tugas dan meningkatkan
karir. “Itu berdasar pengalaman saya
selama ini,” ungkapnya.
Sabri Usman kini sudah menjelang
memasuki masa pensiun. Ia mengaku
tidak mempersiapkan apapun untuk
menjadi seorang pensiunan. Ia
mensyukuri apa yang sudah ia jalani.
“Masa pensiun itu kan memang untuk
beristirahat, setelah bertahun-tahun
kita bekerja. Ya kita nikmati saja,”
tuturnya.
Kalau untuk mengisi waktu, Sabri
tentu tak akan lupa pada hobinya
selama ini yaitu memancing dan jalanjalan. Nah! Selamat berjalan-jalan dan
mancing, pak Sabri.

Menikmati Pensiun
Selama 36 tahun Sabri Usman
dengan setia mengawal Bappebti.
Banyak pengetahuan dan pengalaman
yang dia reguk. Kepada anak-anak
muda, Sabri berpesan agar mereka
terus meningkatkan prestasi dan
hormat kepada pimpinan. LebihBappebti/Mjl/200/XVII/2018/Edisi Agustus
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KOMIKITA

Nicke Pujiastuti (mahasiswa pertanian) 0878-805XXXXX
Pertanyaan:
Saya lihat komoditas yang bisa dimasukkan dalam Sistem Resi Gudang (SRG)
adalah komoditas yang tahan lama, seperti beras, jagung, kakao dll. Apakah
komoditas lain seperti bawang merah, atau cabe, yang seringkali membuat
petani “setengah edan” karena harganya sangan anjlok pada saat panen bisa
juga dimasukkan ke gudang SRG sehingga si petani bisa memperoleh pinjaman
dari bank?
Jawab:

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)
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Terima kasih, Mbak Nicke,
Bappebti terus mengembangkan SRG agar bisa mengakomodasi petani lebih
banyak, karena makin banyak komoditas yang bisa mendapat akses ke dalam
SRG berarti pemerintah bisa membantu pembiayaan yang diperlukan dalam
proses produksi mereka. Untuk jenis komoditas yang sifatnya mudah busuk
seperti bawang dan yang lainnya, kami terus mencari terobosan dengan
teknologi penyimpanan yang memungkinkan bawang menjadi tahan lama.
Khusus untuk bawang merah sekarang sudah masuk dalam SRG dengan
memanfaatkan teknologi Controlled Atmosphere Storage (CAS) , seperti yang
sudah ada di Brebes dan Jepara, Jawa Tengah.
Jadi ke depannya akan lebih banyak komoditas yang bisa diserap SRG, sehingga
lebih banyak lagi petani yang bisa memperoleh pinjaman bank tanpa melalui
persyaratan yang rumit. Tentu saja, komoditas yang dimasukkan dalam SRG
harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
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