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Sistem Resi Gudang (SRG) pertama kali diluncurkan tahun 2008. Inilah satu solusi dari pemerintah yang diluncurkan untuk 
menjawab masalah-masalah yang selalu muncul usai petani melakukan panen atau pascapanen. Melalui SRG pemerintah 
berupaya memerangi peran pengiijon yang melilit kehidupan petani. Dengan SRG pemerintah berusaha mencerdaskan 

petani dengan memperkenalkan sistem yang lebih tertata disertai insentif pinjaman dengan bunga yang rendah. Namun tidak 
ada yang namanya perjuangan jika mudah mencapainya. Berbagai halangan dan kendala merintangi jalan yang dilalui dalam 
pelaksanaan SRG. 

Bagaimana perkembangan SRG yang disebut-sebut sebagai pembela petani ini, dan bagaimana Bappebti sebagai lembaga 
yang mengemban tugas berat ini mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan rintangan yang menghadangnya, berikut 
penjelasan Retno Rukmawati Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 
Bappebti Kementerian Perdagangan:

Sejauh mana perkembangan SRG sampai saat ini?
Gudang SRG yang dibangun oleh pemerintah (melalui 

Kementerian Perdagangan) sudah ada 121 gudang yang 
tersebar di 105 kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu 
juga terdapat gudang swasta sebanyak 59. Jadi secara 
keseluruhan jumlah gudang SRG yang ada saat ini, sampai 
September 2018, sebanyak 180 gudang SRG.

Dari yang 121 gudang dibangun oleh pemerintah tersebut 
yang benar-benar sudah menjalankan fungsi SRG sebanyak 
89 gudang. Sisanya sebanyak 32 gudang masih belum 
mendapatkan sertifikasi dari Bappebti sehingga belum bisa 
berfungsi sebagaimana mestinya gudang SRG. 

Apa kendalanya 32 gudang tersebut belum menjadi gudang 
SRG?

Ada beberapa penyebab. Pertama, karena komitmen 
Pemda (Pemerintah Daerah). Dalam hal ini Pemerintah 
Pusat, melalui Bappebti, hanya membangun gudangnya 
saja. Nah, awalnya saat pertama gudang akan dibangun,  
Pemda menyatakan akan melengkapi sarana gudang yang 
diperlukan agar bisa beroperasi sebagai gudang SRG. Tapi 
setelah gudangnya berdiri, komitmen itu tidak berlanjut. 
Pemda tidak memiliki dana untuk operasional gudang SRG. 
Itulah kenyataan yang kita lihat, komitmennya kurang.

Selain itu untuk jadi gudang SRG juga harus ada pihak 
pengelola gudang. Kalau pengelolanya belum ada, maka izin 
SRG belum akan dikeluarkan. Intinya secara umum Pemda 
kurang berkomitmen untuk mengimplementasi sistem resi 
gudang.

Kalau gudangnya sudah dibangun oleh Bappebti, apakah 
langsung diserahkan ke Pemda?

Ya,  kalau yang dibangun melalui DAK (Dana Alokasi 
Khusus) mulai tahun 2011 sudah langsung diserahkan ke 
Pemda. Sedangkan yang dibangun tahun 2009-2010 harus 
dihibahkan terlebih dahulu. 
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Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem 
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti

Retno Rukmawati

Jadi sekarang setelah diserahkan ke Pemda,  Bappebti 
tidak punya wewenang lagi atas gudang-gudang tersebut?

Kita di Bappebti sebagai badan pengawas memiliki 
fungsi pembinaan dan pengaturan. Kami terus melakukan 
pengawasan dan juga pembinaan terhadap semua gudang 
SRG yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kami mengakui 
menghadapi ada kendala-kendala dalam pelaksanaan SRG 
ini, baik dari sisi petani, pengelola gudang maupun dari 
perbankan.

Kendalanya apa saja?
Pertama, terkait dengan petani, Sistem Resi Gudang 

itu kan mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia). 
Misalnya, gabah kadar airnya maksimal 14 persen. Tetapi 
umumnya kadar air dari gabah yang dihasilkan para petani 
melebihi batas 14 persen. Para petani kita masih sulit 
memenuhi persyaratan minimal kualitas atau mutu barang. 
Dalam SRG mutu yang terjaga menjadi bagian yang sangat 
penting karena nanti kan gabahnya masuk gudang SRG dan 
harus memenuhi standar barang yang dijadikan jaminan 
pinjaman dari bank.

Kedua, petani sudah mempunyai ikatan dengan tengkulak. 
Sebelum ada SRG mereka sudah dibantu, diberi pinjaman 
pupuk dan sebagainya oleh tengkulak. Petani kita memang 
inginnya praktis-praktis saja. Nah, sebagai imbalannya 
setelah panen hasilnya langsung diangkut oleh tengkulak. 

Ketiga, pemahaman petani tentang SRG masih kurang, 
walaupun sebenarnya kita sudah sering melakukan 
sosialisasi. Untuk itu kita melakukan langkah lebih lanjut, 
menjalin kerjasama lebih banyak dengan berbagai pihak 
agar sosialisasi bisa terus berjalan dan tidak terhalang oleh 
terbatasnya anggaran yang ada di Bappebti. Misalnya, kita 
lakukan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian 
Koperasi dan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Demikian juga dengan dinas-dinas di Provinsi yang sudah 
mmemiliki gudang SRG, kita dorong agar mereka untuk 
melakukan sosialisasi SRG.

Kalau dengan Universitas atau LSM bagaimana? 
Kami juga melakukan sosialisasi ke mahasiswa, sementara 

kalau dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) masih 
belum. Untuk mahasiswa misalnya, diharapkan ketika 
mereka turun ke desa saat KKN (Kuliah Kerja Nyata) mereka 
menjelaskan juga soal SRG sebagai salah satu kegiatannya. 
Selain itu kami juga mengadakan pelatihan dan Bimtek 
SRG (Bimbingan Teknis SRG). Ini kita berikan kepada dinas-
dinas maupun penyuluh pertanian, supaya si penyuluh 
juga memberikan sosialisasi  kepada petani agar petani 
tertarik  ikut SRG. Dinas juga kita nilai penting supaya bisa 
memberikan penjelasan kepada pihak-pihak lainnya.

SISTEM RESI 
GUDANG (SRG): 
Pembinaan Berkelanjutan
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Kondisi petani kita berkaitan dengan perbankan 
bagaimana?

Keadaan petani kita 90 persen memang kondisinya 
bermasalah dengan perbankan. Dari segi petani, untuk 
mendapat kredit juga mereka masih sulit. Dulu kan petani 
juga pernah mendapat kredit program. Nah, jika petani masih 
punya tunggakan, maka mereka tidak bisa memperoleh 
pinjaman SRG. Misalnya, kredit motornya macet, maka 
ketika dia ajukan pinjaman dengan Resi Gudang dipastikan 
pengajuan kreditnya tidak bakal dapat. Karena sekarang 
dilakukan BI checking terlebih dahulu. Walaupun petani 
menyimpan barangnya di gudang, tapi dia tidak bisa 
memperoleh kredit. Dia harus selesaikan dulu tunggakannya, 
baru kemudian bisa memperoleh kredit atau pinjaman SRG. 
Untuk menghindari hal yang tidak mengenakkan dengan 
petani,  maka sebelum barang masuk gudang SRG kita 
mohon dicek terlebih dahulu apakah si petani punya masalah 
dengan perbankan atau tidak. 

Dari sisi perbankan sendiri, ada masalah terbatasnya 
bank penyalur pinjaman SRG. Untuk menjadi bank penyalur 
pembiayaan SRG harus dapat izin dari Kementerian Keuangan 
lebih dulu. Upaya yang  kita lakukan agar lebih banyak bank 
yang bisa menyalurkan pembiayaan SRG adalah mendorong 
Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bisa menjadi bank 
penyalur pembiayaan SRG. Sekarang bank daerah yang 
sudah jadi bank penyalur pembiayaan SRG antara lain Bank 
Lampung, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Sumsel-
Babel, Bank Kalsel, selain Bank BRI yang dari dulu sudah 
menangani kredit pertanian.

Yang jadi PR atau pekerjaan rumah sampai sekarang, 

Pemerintah telah menerbitkan PP No 1 Tahun 2016 Tentang 
Penetapan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana 
Penjaminan SRG. Namun, Lembaga Penjaminan tersebut 
belum bisa beroperasi, karena untuk awal operasionalnya 
harus ada Penyertaan Modal Negara (PMN).

Diharapkan dengan beroperasinya Lembaga Pelaksana 
Penjaminan SRG, maka pemilik Resi Gudang dan Penerima 
Hak Jaminan terlindungi dari kegagalan/ketidakmampuan 
pengelola gudang dalam memenuhi kewajibannya.

PETA GUDANG SRG DI INDONESIA

2 Gudang

12 Gudang

4 Gudang

19 Gudang14 Gudang
8 Gudang

13 Gudang

7 Gudang

3 Gudang

1 Gudang

1 Gudang

4 Gudang
1 Gudang

11 Gudang

1 Gudang

Bangka Belitung

89 32 59
Gudang Pemerintah
Sudah disetujui
sebagai Gudang SRG

Gudang Pemerintah
Belum disetujui
sebagai Gudang SRG

Retno lalu menjelaskan bahwa Gudang SRG 
harus memiliki pengelola gudang, yakni badan 

usaha berbadan hukum berupa Koperasi, PT, 
BUMD dan Persero. Terbatasnya badan usaha 

berbadan hukum yang bisa memenuhi syarat untuk 
mengelola gudang SRG ini menjadi kendala yang 

sampai sekarang masih dihadapi oleh Bappebti. Saat 
ini sebagian besar pengelola SRG bentuk badan 

hukumnya adalah Koperasi.

Mengapa sulit untuk mendapatkan pengelola gudang?
Upaya kita untuk memperoleh pengelola gudang di 

daerah yang mempunyai kecukupan modal dan kemampuan 
mengelola gudang itu sangat sulit, perlu perjuangan tinggi. 
Karena untuk mengoperasionalkan gudang SRG perlu dana 
operasional. Berdasarkan pengalaman, ketika pertama kali 
beroperasi pengelola gudang belum tentu untung. Kalau 

pun untung bisa dipastikan hanya untung tipis. Asumsinya, 
bisnisnya hanya mengandalkan jasa penyimpanan saja. 
Menurut hitungan kami, untuk bisa BEP (Break Event Point) 
atau balik modal diperlukan minimal 600 ton gabah yang 
disimpan dalam gudang selama periode satu tahun.

Dengan sulitnya mencari pengelola gudang di daerah, 
lalu apa upaya Bappebti? Kita melakukan pendampingan 
dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para 
pengelola gudang, baik hal yang sifatnya teknis maupun 
manajerial. Para Calon Pengelola Gudang kita panggil ke 
Jakarta untuk menambah pengetahuan. Mereka juga kita 
ajak melihat secara langsung pengelola gudang yang sudah 
berjalan dengan baik untuk belajar, misalnya bagaimana 
mengeluarkan resi gudang, menata barang, fumigasi serta 
pemeliharaan gudang dan sebagainya.

Apa upaya yang dilakukan agar bisnis gudang SRG ini 
menjadi lebih menarik?

Nah, supaya lebih menarik, pengelola gudang SRG harus 
menjalankan bisnisnya dari hulu ke hilir secara terintegrasi. 
Mereka tidak boleh hanya mengandalkan jasa penyimpanan 

komoditi di gudangnya, tapi juga ada tambahan layanan 
usaha lainnya.  Misalnya, dengan menambah RMU (Rice 
Milling Unit atau pengolah gabah menjadi beras). Pemerintah 
melalui Bappebti memberikan insentif kepada pengelola 
gudang yang berkinerja baik dengan memberikan bantuan 
RMU, atau kendaraan truk untuk angkutan barang, atau alat 
pengolah komoditi.

Artinya, kita memberkan pancing, bukan ikannya. Ini semua 
untuk memberi nilai tambah terhadap komoditi dalam SRG 
di daerah tersebut. Misalnya, komoditi gabah diolah menjadi 
beras. Kemudian beras dikemas dengan packaging yang 
bagus, diberi merk dagang agar lebih menarik untuk dijual 
ke supermarket. Dengan begitu marjinnya jadi lebih besar 
dan pengelola gudang memperoleh tambahan pemasukan 
lebih besar ketimbang hanya menyimpan gabah saja tanpa 
memberi nilai tambah lebih lanjut.

Begitu juga dengan bantuan truk yang bisa memberi 
layanan pengiriman komoditi. Karena dengan memberi jasa 
antaran barang, pengelola gudang bisa mendapat tambahan 
keuntungan. Insentif-insentif dalam bentuk barang tersebut 
akan menambah pendapatan bagi si pengelola gudang SRG. 
Mengingat masih banyak gudang pemerintah yang tidak 
aktif dan belum mengimplementasikan SRG,  maka untuk 
sementara pemerintah melakukan moratorium atau 
penghentian sementara pembangunan gudang SRG yang 
baru. Pemerintah saat ini lebih fokus untuk membenahi 
gudang-gudang SRG yang sudah ada.

Apakah ada masalah atau kendala lainnya?
Kendala lainnya adalah lembaga penguji mutu. Umumnya 

penguji mutu berada di ibukota provinsi, sementara 
kebanyakan gudang SRG berlokasi di pelosok dan pedesaan. 
Di Nunukan, Kalimantan Utara misalnya ada rumput laut, tapi 
untuk melakukan uji mutu jauh sekali. Untuk memecahkan 
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Dari segi komoditi kan bertambah 
terus. Bagaimana prosedur satu jenis 
komoditi bisa masuk SRG?

Sekarang ini sudah ada 17 jenis 
komoditi dalam SRG. Perlu diketahui, 
untuk bisa masuk komoditi SRG tidak 
bisa sembarangan. Jika misalnya 
daerah atau Pemda punya komoditi 
unggulan, 80 persen produk daerah 
itu misalnya produk kedelai, maka 
Pemerintah Daerah tersebut bisa 
mengajukannya ke Kemendag. Tentu 
sebelumnya Pemda telah melakukan 
penelitian atau pengkajian terlebih 
dahulu. Setelah diajukan ke Kemendag, 
Bappebti akan melakukan pengkajian 
untuk menganalisa antara lain supply 
demand-nya, daerah mana saja yang 
menghasilkan komoditi sejenis. Kami 
di Bappebti melihatnya dari sudut 
kepentingan nasional, kelayakan 
ekonomi secara nasional selain 
tentunya kelayakan ekonomi daerah 
juga harus dikaji. Jika dinilai produk 
kedelai yang dihasilkan itu layak, maka 
selanjutnya Menteri Perdagangan 
menetapkan komoditi kedelai sebagai 
komoditi SRG. Perlu saya tambahkan 
bahwa untuk bisa masuk dalam 
komoditi SRG, syaratnya harus:
1. 

2.
3.

4.

Jadi Pemda maupun asosiasi komoditi 
juga harus mempertimbangkan hal-hal 
tersebut sebelum mengajukan suatu 
komoditi masuk sebagai komoditi SRG.

Harus memenuhi standar mutu 
yang ditentukan, dan untuk itu kita 
mengacu pada SNI
Daya simpannya minimal 3 bulan
Harganya fluktuatif. Kalau harga 
komoditi tersebut stabil, maka tidak 
perlu ada SRG
Jumlah minimum komoditi yang 
disimpan

BERITA UTAMABERITA UTAMA
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Manfaat Sistem Resi Gudang Bagi Stakeholders

Petani/Produsen

Lembaga 
Keuangan/Bank

Mendapatkan harga yang lebih baik 
(menunda waktu penjualan).
Kepastian kualitas dan kuantitas atas
barang yang disimpan.
Mendapatkan Pembiayaan dengan 
cara yang cepat dan mudah.
Peningkatan posisi-tawar petani.

Perlindungan yang tinggi atas 
Jaminan.
Jaminan bersifat liquid.
Aktifitas penyaluran kredit yang aman 
dan menguntungkan.

-

-

-

-

-

-
-

Pedagang/Eksportir

Pergudangan

Ketersediaan atas volume dan 
kualitas komoditi.
Mengurangi biaya penyimpanan.
Terdapatnya fasilitas pembiayaan 
perdagangan.
Mencegah fraud pada transaksi 
ekspor.

Mendorong tumbuhnya industri 
pergudangan dan bidang usaha 
terkait.
Mendapatkan income dari jasa 
pergudangan.
Pengembangan model bisnis 
melalui SRG dengan variasi jasa lain 
(penggilingan dan pengeringan).

-

-
-

-

-

-

-

Pabrikan/Industri

Pemerintah

Meningkatkan akses untuk 
mendapatkan sumber bahan baku 
yang berkualitas.
Perencanaan supply yang lebih baik.
Pembiayaan komoditas penambah 
cash flow.

Instrumen pengambilan kebijakan 
ekspor/impor.
Sarana pengendalian sediaan (stok) 
nasional yang lebih efisien.
Pengembangan informasi harga 
komoditas.
Pengendalian inflasi daerah.

-

-
-

-

-

-

-

Proses Penerbitan
Resi Gudang
Sistem informasi RG terintegrasi Online & Realtime

Petani/Pedagang

Uji Mutu

Resi Gudang

Asuransi

Gudang

Sistem Informasi
Resi Gudang/IS-WARE

Jual Beli

Bank/LKBN

Jual Langsung

Lembaga Penjamin
Sistem Resi Gudang

Pusat Registrasi

Pasar Lelang

Disimpan/Tanda
Kepemilikan Barang

Sebagai Agunan

Pengelola Gudang

LPK

masalah ini Bappebti mengupayakan agar pengelola gudang 
juga sekaligus menjadi penguji mutu. Untuk itu mereka diberi 
pelatihan dan diberi sertipikat sebagai penguji mutu.

Setelah berjalan selama 10 tahun sekarang ini sudah 
ada 17 komoditi yang masuk dalam layanan SRG. Komoditi 
tersebut adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, 
rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, pala, 
ikan dan bawang merah. Potensi komoditi SRG berikutnya 
adalah: kedelai, pinang, kayu manis dan kemenyan.

Tentang jenis komoditi SRG, ada beberapa jenis yang 
memerlukan perlakuan khusus seperti ikan dan bawang 
merah yang memerlukan cold storage dengan syarat-
syarat teknis tertentu dan biayanya mahal?

Benar sekali. Gudang biasa (gudang flat) kita perlu biaya 
sekitar Rp4-5 miliar untuk membangunnya. Itu gudang 
ukuran 700 meter persegi dengan kapasitas 1.500 ton gabah. 
Biaya tersebut belum termasuk RMU (Rice Milling Unit). Kalau 
cold storage untuk penyimpanan ikan biayanya mencapai 
Rp5,4 miliar yang ukurannya 16x20 meter atau 320 meter 
persegi. Kapasitasnya hanya 50 ton ikan. Cold storage ini juga 

harus dilengkapi dengan mesin insulated panel yang branded, 
loading unloading-room, serta anteri room untuk masuk ke 
cold storage.

Pengelola gudang harus menjaga stabilitas suhu cold 
storage-nya biasanya pada level -18 derajat Celsius. Juga 
harus mempertahankan rantai dingin dari mulai ikan 
ditangkap oleh nelayan di laut, sampai ke gudang SRG. Untuk 
itu kapalnya harus dilengkapi ruang pendingin. Efisiensi biaya 
listrik harus juga diperhitungkan, karena listrinya tidak boleh 
mati selama masa penyimpanan ikan.

Dalam hal SRG ikan Bappebti bekerjasama dengan 
dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).  Saat 
ini Bappebti, bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi 
dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan telah 
selesai menyusun Rancangan SNI Ketentuan Gudang Beku 
Ikan. Rancangan SNI tersebut sekarang sedang pada tahap 
jajak pendapat diharapkan akan selesai pada Januari 2019 
mendatang.

Retno Rukmawati memaparkan volume komoditi 
Resi Gudang periode tahun 2008-2018 (sampai 30 
September 2018) mencapai 97.000,53 ton dengan 

nilai Rp577.053.300.507 (dibulatkan Rp557 miliar). 
Sementara pembiayaan yang dikeluarkan melalui SRG 

ini sebesar Rp331.999.797.193 atau jika dibulatkan 
mencapai Rp332 miliar.  Jumlah resi gudang yang 

diterbitkan 2.874 resi.

Manfaat SRG ini selain bagi pelaku dan petani ataupun nelayan peserta SRG, selain 
efek ekonomi apakah ada dampak positif, misalnya secara sosial. Petaninya jadi 
lebih guyub misalnya?
Oh itu jelas sekali, karena mereka kan tergabung jadi anggota SRG, mereka jadi 
saling bertemu dan berinteraksi. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Di 
Cianjur misalnya, kita selalu mengadakan gathering para stake holder yang ada. 
Selain untuk mempromosikan SRG, acara itu juga merekatkan hubungan di antara 
berbagai pihak.
Sementara secara ekonomi petani di Cianjur bisa memperoleh tambahan penghasilan 
akibat naiknya harga gabah yang mereka simpan di gudang SRG yang nilainya 
sekitar Rp500-600 per kilogram gabah. Jika dilihat persentase besarnya antara 7-9 
persen. Itu untuk tempo 3 bulan. Kalau di Kalimantan Selatan marjinnya bisa sampai 
Rp2.000 per kilo-nya. Tapi mereka yang di Kalimantan panennya hanya sekali 
setahun, sementara di Cianjur 2 hingga 3 kali setahun. Tidak mengherankan kalau di 
Cianjur sudah ada petani yang bisa berangkat umroh karena ia memanfaatkan SRG.
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Sebuah pengumuman disebarkan 
melalui berbagai media oleh PT 
Meukat Komuditi Gayo. Isinya 

adalah undangan untuk mengikuti 
lelang kopi yang rencananya akan 
digelar pada Kamis, 15 November 2018. 
Di dalam pengumuman disebutkan 
kepada para petani, eksportir, roaster, 
trader dan cafe yang ingin ikut serta 
lelang dipersilakan untuk segera 
mendaftarkan diri kepada panitia 
lelang. Disebutkan pula bahwa lelang 
dilakukan dalam volume kecil 25 kg per 
bag dan maksimal 4 bag pembelian 
atau 100 kg kopi. Lokasi pelelangan 
adalah Gedung Pasar Lelang Kabupaten 
Aceh Tengah.

“Ini merupakan lelang ketiga kali yang 
kami lakukan. Sebelumnya kami sudah 
melakukan lelang tahun lalu dan juga 
tahun 2016. Yang akan kami lelang 
khusus kopi Arabika Gayo, karena 
inilah komoditi unggulan daerah kami,” 
ujar Iwannitosa Putra, Direktur PT 
Meukat Komuditi Gayo (PT MKG).  Iwan 
menambahkan kopi yang dilelang 
merupakan kopi specialty, atau kopi 
khusus yang diproduksi dengan tujuan 

agar coffee shop bisa memperoleh kopi 
terbaik yang mereka perlukan untuk 
memenuhi permintaan penggemar 
kopi.

Pasar kopi belakangan ini memang 
membaik seiring meningkatnya 
kegemaran masyarakat untuk minum 
kopi. Apalagi kopi juga diketahui 
memberi efek positif terhadap 
kesehatan. Kabupaten Gayo sendiri 
merupakan salah satu penghasil kopi 
terbaik di Indonesia. Di dataran tinggi 
di wilayah ini masyarakatnya sudah 
biasa menanam kopi terutama kopi 
jenis Arabika.

Untuk lelang mendatang Iwan 
menyatakan ada 5 jenis kopi Arabika 
Specialty yang akan dilelang. PT MKG 
telah mengundang pembeli tidak hanya 
pembeli lokal Aceh, tapi juga daerah 
lain dan bahkan akan ada 6 perusahaan 
dari Kanada yang kebetulan akan 
melakukan kunjungan ke Aceh. 
Karenanya kesempatan kunjungan 
itu dimanfaatkan oleh Iwan untuk 
menawarkan jenis-jenis kopi unggulan 
Gayo kepada pihak Kanada melalui 
pasar lelang yang diselenggarakan.

Dalam pengumuman disebutkan 
kepada calon penjual selain 
mendaftarkan diri juga harus membawa 
sample atau contoh kopi, menentukan 
HPP (Harga Pokok Penjualan) dan 
membayar biaya cupping sebesar 
Rp150 ribu. Sementara kepada calon 
pembeli harus mendaftarkan diri serta 
membayar uang muka (DP-Down 
Payment) melalui rekening bersama 
PT MKG dan PT KBI (Kliring Berjangka 
Indonesia) yang bertindak sebagai 
lembaga penjamin lelang. DP tersebut 
besarnya 10 persen dari rencana 
harga kopi yang ingin dibeli oleh buyer. 
Misalnya, buyer ingin membeli Rp25 
juta, maka uang muka yang harus 
disetorkan sebesar Rp2,5 juta. Uang 
muka tersebut dijamin dapat diambil 
kembali dalam tempo 24 jam, jika tidak 
terjadi transaksi, baik karena buyer 
kalah harga dibanding pembeli lainnya 
atau karena ia mengundurkan diri.

Sebelum lelang dilaksanakan 
sebuah tim independen terlebih dahulu 
akan menguji mutu dan rasa kopi yang 
akan dilelang. “Dari uji mutu itu nanti 
diumumkan cupping score-nya, jadi 

ketahuan kopi yang lulus uji mutu dan 
kopi yang tidak lulus. Tapi biasanya sih 
lulus semua karena partai lelangnya 
masih belum besar,” ujar Iwannitosa.

Pasar kopi Gayo menurut Iwan 
saat ini kondisiya sedang bertumbuh 
terus. Pemasarannya dilakukan secara 
langsung ke pembeli di dalam negeri 
maupun ekspor. Pasar lelang kopi 
sendiri dilakukan sebagai salah satu 
alternatif pemasaran dan juga untuk 
memperluas pasar kopi Gayo. Diakui 
pemasaran kopi melalui lelang ini masih 
sangat terbatas. PT Meukat sendiri 
baru ketiga kali menyelenggarakannya 
dalam tiga tahun terakhir. “Memang 
lelang kopi ini belum begitu populer, 
karena lelangnya masih terbatas. 
Jumlahnya juga masih kecil. Tapi 
manfaatnya sangat dirasakan dimana 
pembeli merasa sangat puas karena 
mereka bisa mendapatkan kopi 
dengan kualitas yang mereka inginkan. 
Sementara bagi petani pasar lelang 
ini memperpendek rantai penjualan 
atau supply chain produk mereka, 
sehingga mereka bisa memperoleh 
marjin keuntungan yang lebih baik,” 

ungkap Iwan. Ia memberi contoh jika 
sebelumnya harga kopi Rp100 ribu per 
kg, melalui pasar lelang harganya bisa 
mencapai Rp150 ribu per kilo.

Jadi menurutnya pasar lelang ini 
sangat baik untuk membentuk harga 
kopi. Selain itu penjualan melalui 
pasar lelang juga lebih terorganisir. 
Iwan berharap Bappebti lebih 
mendorong penyelenggaraan pasar 
lelang ini, karena ia melihat Bappebti 
sebagai lembaga yang memberi izin 
penyelenggaan pasar lelang, serta 
mengawasi proses lelang supaya 
berjalan fair dengan harga yang 
transparan dan supply chain yang 
pendek, serta barang yang sesuai 
dengan kualitasnya.

Sebagai perusahaan swasta PT 
MKG berharap pasar lelang kopi lebih 
sering diselenggarakan dan menjadi 
kegiatan rutin. “Kita perlu sosialisasi 
pasar lelang lebih gencar. Makanya kita 
berencana akan melakukan lelang dari 
cafe ke cafe. Ini juga merupakan bagian 
dari sosialisasi pasar lelang. Kita main 
volume kecil-kecil saja dulu,” katanya. 
Iwan yakin dengan frekuensi yang 

lebih sering masyarakat akan lebih 
mengenal dan merasakan manfaat 
pasar lelang, khususnya kopi. “Tahun 
lalu hanya dalam waktu 20 menit saja 
terjual kopi sebanyak 800 kilogram 
dengan harga antara Rp200-300 ribu  
per kilonya. Tahun 2019 nanti kita akan 
coba juga lelang secara online. Kalau 
sekarang kan orang membeli melalui 
telepon, dan itu sudah berjalan dengan 
baik,” tambah Iwannitosa.

Bappebti memang terus mendorong 
penyelenggaraan pasar lelang komoditi 
di daerah-daerah. Tidak hanya melalui 
lelang on the spot, kegiatan lelang juga 
dilakukan secara online sehingga pasar 
komoditi yang menjadi unggulan di 
daerah dapat diakses oleh pembeli dari 
berbagai daerah lain, bahkan dari luar 
negeri. Selain itu Pasar Lelang Komoditi 
(PLK) ini juga diintegrasikan dengan 
Sistem Resi Gudang (SRG) sehingga 
memberi akses yang lebih besar 
kepada para petani untuk memasarkan 
komoditi yang mereka produksi.

PASAR LELANG PASAR LELANG
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Bappebti terus menggalakkan pasar lelang, diantaranya lelang kopi Gayo. 
Melalui pasar lelang, diharapkan akses pasar terbuka lebih lebar dan petani 
bisa memperoleh harga yang lebih baik karena supply chain yang lebih 
pendek.

Ayo Ikut Lelang
Kopi Gayo
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Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia terus menggeliat dan berkembang. Untuk mengantisipasinya Bappebti 
melakukan berbagai langkah guna menghadapi dinamika perdagangan yang terjadi dan juga melindungi para pihak yang 
bergerak di industri ini. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan 4 peraturan Kepala Bappebti pada 

tahun 2018. “Keempat peraturan ini dibuat untuk mengubah beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan Bappebti 
sebelumnya,” ujar Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana. Sebagaimana dilansir dalam siaran pers (13/9) keempat 
Peraturan Kepala Bappebti tersebut terdiri dari: 

1. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil 
Pialang Berjangka; 
Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin 
Wakil Pialang Berjangka mencabut Peraturan Kepala 
Bappebti Nomor 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin 
Wakil Pialang Berjangka dan Peraturan Kepala Bappebti 
Nomor 102/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang perubahan 
atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 60/BAPPEBTI/
Per/3/2008 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk 
Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, 
dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

3. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka; 
Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan 
Teknis Perilaku Pialang Berjangka mencabut Peraturan 
Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang 
Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala 
Bappebti Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 
63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan teknis Perilaku 
Pialang Berjangka.

4. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala  Bapebt i 
Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan 
Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi; 

Keempat peraturan tersebut dapat diunduh di 
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti

2. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin 
Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor 
Cabang Pialang Berjangka; 
Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin 
Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan 
Kantor  Cabang Pia lang Ber jangka mencabut 
Keputusan Kepala  Bappebt i  Nomor 53/BAPPEBTI/KP/
VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang 
Pialang Berjangka, Peraturan Kepala Bappeti Nomor 56/
BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka, 
dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 74/BAPPEBTI/
Per/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 
Bappet i  Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin 
Usaha Pialang Berjangka.

PERDAGANGAN BERJANGKAPERDAGANGAN BERJANGKA
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Perkuat PBK Bappebti 
Terbitkan 4 Peraturan Baru

Pengaturan terkait penerimaan 
Nasabah secara elektronik online 
sebelumnya telah diatur di dalam 
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 
107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Kepala 
Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/
PER/11/2012 tentang Penerimaan 
Nasabah secara Elektronik Online 
di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi

Dijelaskan bahwa Peraturan Bappebti 
Nomor 2 Tahun 2018 mewajibkan 
pemegang sertifikat izin Wakil Pialang 
Berjangka untuk mengikuti Program 
Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil 
Pialang Berjangka (P4WPB) selama 1 
tahun paling sedikit 20 jam. Dengan 
adanya P4WPB tersebut, maka 
ketentuan terkait pelaksanaan ujian 
penyegaran (uji kompetensi) bagi 
pemegang sertifikat izin Wakil Pialang 
Berjangka yang sudah melebihi 
jangka waktu 3 tahun tidak berlaku. 
Bagi pemegang sertifikat izin WPB 
yang tidak memenuhi 20 jam selama 
satu periode P4WPB, maka dapat 
dikenakan sanksi administratif berupa 
peringatan tertulis, pembekuan 
sampai pencabutan izin Wakil Pialang 

Berjangka.
Sementara Peraturan Bappebti 

Nomor 3 Tahun 2018 antara lain 
memuat pengaturan terkait uji 
kelayakan (fit and proper test) untuk 
pergantian kepala kantor cabang, serta 
pemberian rekomendasi dari Bursa 
Berjangka. Rekomendasi disampaikan 
paling lambat 14 hari kerja sejak 
permohonan diterima oleh Bursa 
Berjangka. Selain itu, Pialang Berjangka 
dapat mengajukan pengaktifan kembali 
atas penghentian kegiatan usaha 
sementara. Bappebti akan mencabut 
izin usaha Pialang Berjangka dimaksud 
jika jangka waktu penghentian kegiatan 
usaha sementara telah berakhir.

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 
2018 menegaskan bahwa yang dapat 
berhubungan langsung dengan calon 
nasabah atau nasabah hanya Wakil 
Pialang Berjangka. Peraturan tersebut 
juga mewajibkan Pialang Berjangka 
menyampaikan kepada nasabah 
tentang pernyataan pengungkapan 
(disclosure statement) yang diletakkan 
di tiga tempat, yaitu sebelum aplikasi 
pembukaan rekening, sebelum 
dokumen pemberitahuan adanya risiko, 
dan sebelum perjanjian pemberian 

amanat. Hal ini dimaksudkan untuk 
melindungi kepentingan nasabah.

Selain itu, diwajibkan adanya upaya 
pencegahan penyalahgunaan oleh 
karyawan Pialang Berjangka. Antara lain 
dengan cara memperoleh pernyataan 
dari pihak yang dipekerjakan oleh 
Pialang Berjangka selain Wakil 
Pialang Berjangka bahwa pihak 
yang bersangkutan telah menerima 
penjelasan dari perusahaan tentang 
larangan berhubungan langsung 
dengan calon nasabah dan ketentuan 
yang berlaku dalam PBK. 

Sedangkan Peraturan Bappebti 
Nomor 5 Tahun 2018, antara lain 
mengatur penyederhanaan sistem 
aplikasi penerimaan nasabah secara 
elektronik online khusus pada bagian 
Perjanjian Pemberian Amanat. Selain 
itu, pada peraturan ini ditegaskan 
ketentuan dalam pengisian aplikasi 
penerimaan nasabah secara elektronik 
online. Nasabah wajib mengisi 
seluruh data isian formulir dan tidak 
dapat dikuasakan. Selain itu, Pialang 
Berjangka dilarang menawarkan atau 
menerima permintaan dari calon 
nasabah dalam hal pengisian sistem 
aplikasi dimaksud.

Bappebti terus mengikuti dinamika yang berlangsung di industri perdagangan 
berjangka komoditi. Untuk menjaga ketertiban dana perdagangan sektor ini, 
Kepala Bappebti mengeluarkan empat peraturan baru.

Bappebti/Mjl/201/XVII/2018/Edisi September
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Bappebti bekerjasama dengan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 

menyelenggarakan Pertemuan Teknis 
Sistem Resi Gudang di Kabupaten Jepara 
(27/9). Kepala Dinas Perindustran 
Kabupaten Jepara mendorong agar 
petani memanfaatkan Pertemuan Teknis 
Resi Gudang untuk mengetahui secara 
detil pemanfaatan resi gudang sebagai 
sarana tunda jual dan pembiayaan. 
Selain pemaparan materi dari Bappebti, 
PT Pertani, Bank Jateng dan Penyuluh 
Lapangan SRG juga memberikan 
penjelasan. Para petani yang hadir tidak 
menyia-nyiakan kesempatan ini untuk 
menanyakan berbagai hal terkait Sistem 
Resi Gudang (SRG).

Tanjung Jabung Dalami SRG

Pertemuan Teknis 
SRG di Jepara

Anggota DPRD II Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat berkunjung ke kantor 
Bappebti di Jalan Kramat Raya, 

Jakarta, Kamis (27/9). Tujuh orang 
anggota dari Komisi II dipimpin Ketua 
DPRD Faizal Riza ini ingin berkonsultasi 
tentang Sistem Resi Gudang (SRG).
Kepala Bagian Penguatan dan 
Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, 
Yuli Edi Subagio, menyatakan bahwa 
mengacu pada Pasal 33 UU No. 9 Tahun 
2011, Pemda memiliki peranan penting 
dalam pembinaan SRG, antara lain 
melalui pembuatan kebijakan daerah 
untuk mempercepat pelaksanaan SRG, 
pengembangan komoditas unggulan 
daerah, penguatan peran pelaku ekonomi 
kerakyatan untuk mengembangkan SRG, 
serta fasilitasi pengembangan pasar 
lelang komoditas.

Kepala Bappebti  Indrasari Wisnu 
Wardhana menyaksikan sekaligus 
memberikan pengarahan pada 

acara penandatangan dan penyerahan 
memori serah terima jabatan Kepala Biro 
Pembinaan dan Pengembangan Pasar 
dari Dharmayugo Hermansyah kepada 
Sahudi, Senin (24/09). Kepala Bappebti 
menyampaikan dengan adanya mutasi 
ini diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensi dan pengalaman kerja 
di berbagai unit di Kementerian 
Perdagangan. 
Acara ini merupakan tindak lanjut 
dari Keputusan Menteri Perdagangan 
Nomor 1184 Tahun 2018 tanggal 18 
September 2018 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Pejabat Eselon II di 
Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sertijab Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar

Bappebti bekerjasamsa dengan 
Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan Kabupaten Bantaeng 

menyelenggarakan Pertemuan Teknis 
Sistem Resi Gudang, Kamis (20/9). Kepala 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
Kabupaten Bantaeng, Meyriyani 
Madjid, dalam sambutan pembukaan 
menyampaikan agar para peserta dapat 
memanfaatkan pertemuan teknis SRG ini 
untuk menambah pengetahuan tentang 
mekanisme SRG dan implementasinya di 
Kabupaten Bantaeng. 
Acara dilanjutkan dengan pemaparan 
materi oleh Kepala Subbagian 
Kelembagaan SRG Bappebti, Meindro 
Bayu Kusworo, Penyuluh dari Kementerian 
Pertanian Amri, Perwakilan BRI cabang 
Bantaeng Sa’pan Payangan, dan Pengelola 
Gudang SRG Jumadil Awal.

Pertemuan Teknis SRG
di Bantaeng
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Rakor ini adalah untuk menyamakan 
persepsi dan meningkatkan 
koordinasi di antara jajaran aparat 

penegak hukum dalam menangani 
permasalahan pelanggaran di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), 
khususnya terhadap kegiatan entitas 
ilegal yaitu pihak-pihak yang melakukan 
kegiatan PBK tanpa memiliki izin usaha 
dari Bappebti,” demikian penegasan 
Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana 
saat memberikan sambutan sekaligus 
membuka acara rapat koordinasi bidang 
PBK dengan Aparat Penegak Hukum di 
Provinsi DKI Jakarta. Selasa (18/9).
Pada kesempatan ini Kepala Biro Peraturan 
Perundang-Undangan dan Penindakan 
Bappebti, M Syist, memaparkan masalah 
Koordinasi Penanganan Penanganan 
Pelanggaran Ketentuan di Bidang PBK. 
Sementara Kepala Biro Pengawasan Pasar 
Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas 

“
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Konsinyering Evaluasi PBK Semester I

Pasar Lelang Komoditas: 
Mandiri dan Profesional

Literasi SRG Bawang Merah

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu 
Wardhana memberikan arahan 
sekaligus membuka acara 

Konsinyering Pengawasan Transaksi 
PBK dan perkembangan Harga Komoditi 
Multilateral di Bursa Berjangka di Jakarta 
(21/9). 
Kepala Biro Pengawasan Pasar 
Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban 
Batu, menjelaskan bahwa konsinyering 
dilaksanakan untuk membahas tentang 
Hasil Pengawasan Transaksi Kontrak 
Berjangka Multilateral selama semester 
I dan Hasil Monitoring Perkembangan 
Harga Komoditi Pasar Berjangka yang 
telah dilaksanakan, serta Evaluasi 
Transaksi Multilateral di Bursa Berjangka. 
 Konsinyering ini dihadiri oleh para pejabat 
dan staf di lingkungan Bappebti, Bursa 
Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka 
serta 10 Perusahaan Pialang Berjangka 
dan Pedagang Berjangka yang dipilih 
berdasarkan kriteria volume transaksi 
multilateral tertinggi selama tahun 2018.

Lumban Batu menjelaskan Kebijakan Perdagangan Berjangka. Sedangkan 
Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, memaparkan Tugas dan 
Fungsi Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan 
Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan 
Investasi.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan bahwa kebijakan 
pengembangan Pasar Lelang ke depan diarahkan pada Revitalisasi 
Pasar Lelang yang mengedepankan kemandirian dan profesionalisme 

dalam penyelenggaraan Pasar Lelang. Tujuan dari Revitalisasi Pasar Lelang 
ini adalah terbentuknya Lembaga Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 
(PLK) yang dikelola oleh swasta yang mampu melihat peluang bisnis dalam 

mengembangkan Pasar Lelang sebagai 
suatu unit bisnis yang menguntungkan, 
serta mendukung pemasaran komoditi di 
Indonesia. 
Hal ini disampaikan Kepala Bappebti 
saat membuka Konsinyering Penyusunan 
RKAK/L Dana Dekonsentrasi Kegiatan 
Pasar Lelang yang dilaksanakan 
di Tangerang Selatan (3-5 Sept). 
Konsinyering PLK Tahun 2019 ini 
dimaksudkan agar Pelaksanaan Dana 
Dekonsentrasi PLK di Propinsi yang 
menerima Dana Dekonsentrasi berjalan 
sesuai dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2014-2019 dan sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Staf Ahli Mendag bidang 
Pengamanan Pasar, Sutriono Edi, 
mengungkapkan penyimpanan 

komoditas Bawang Merah dengan 
memanfaatkan Sistem Resi Gudang 
(SRG) merupakan salah satu alternatif 
yang dapat membantu para petani, 
pedagang, maupun industri pengguna 
dan pengolah bawang merah. “Skema 
Sistem Resi Gudang saat ini dapat 
menjadi salah satu solusi yang diberikan 
oleh pemerintah untuk membuka akses 
kredit bagi pemilik komoditas,” ujar 
Sutriono Edi di hadapan seratus peserta 
Literasi SRG Bawang Merah di Brebes, 
Jawa Tengah, Kamis (13/9)
Selain Sutriono Edi penjelasan tentang 
SRG ini juga disampaikan oleh Kepala 
Kantor Perwakilan BI Wilayah Tegal 
Joni Marsius, Kepala Divisi UMKM dan 
Konsumer Bank Jateng Handoko, 
Direktur Kliring Berjangka Indonesia 
Agung Rihayanto, dan Manager Proses 
PT Pura Barutama Kudus Asadullah 
Pasaribu. Para peserta pelatihan juga 
diajak meninjau lokasi Gudang CAS yang 
dibangun oleh Kementerian perdagangan 
dan gudang CAS (Controlled Atmosphere 
Storage) PT Bulog.

Koordinasi PBK Dengan 
Aparat Penegak Hukum
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Harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk 
penetapan Bea Keluar (BK) periode Oktober 2018 
adalah USD 602,34/MT. Harga referensi tersebut 

melemah USD 1,60 atau 0,27 persen dibandingkan periode 
September 2018 sebesar USD 603,94/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 Oktober 2018,” kata 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke 
Nurwan dalam siaran persnya, Kamis (27/9).

Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan 

Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. Sementara itu, harga 
referensi biji kakao pada Oktober 2018 kembali mengalami 
peningkatan sebesar USD 132,85 atau 6,14 persen, yaitu 
dari USD 2.163,67/MT menjadi USD 2.296,52/MT. 

Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang 
naik USD 129 atau 6,84 persen dari USD 1.885/MT pada 
periode bulan sebelumnya menjadi USD 2.014/MT pada 
Oktober 2018. Peningkatan harga referensi dan HPE biji 
kakao ini disebabkan menguatnya harga internasional. 
Tetapi naiknya harga tersebut tidak berdampak pada BK biji 
kakao yang tetap 5 persen.

Harga beras diprediksi akan meningkat tinggi 
akibat musim panen yang mundur beberapa 
bulan. Ini terjadi sebagai dampak kemarau 

panjang yang melanda sehingga produksi beras 
menjadi terganggu. Pengamat Pertanian, Husein Sawit, 
memperkirakan ketidakstabilan harga beras ini terjadi 
mulai November 2018 hingga Maret tahun depan.

Berdasarkan keterangan tertulis Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 23 Agustus 
lalu, dijelaskan bahwa hingga pertengahan Agustus 
2018 hampir seluruh wilayah Indonesia atau sebesar 
95,03 persen telah memasuki musim kemarau. 
Sementara, sisanya atau sebesar 4.9% masih mengalami 
musim hujan. Musim kemarau ini diprediksikan 
akan berlangsung hingga akhir Oktober 2018.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 
(BKP) Agung Hendriadi mengatakan prediksi dari pengamat 
tersebut merupakan sebuah peringatan kepada pemerintah. 
Namun, menurutnya saat ini harus dilihat fakta yang terjadi 
di lapangan. Agung Hendriadi menjelaskan, stok beras 
yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai 2,6 juta ton. 
Dengan jumlah tersebut maka kebutuhan beras hingga 
awal tahun bisa terpenuhi. Apalagi masih ada panen 
yang besar hingga akhir tahun. Dengan begitu, cadangan 
beras pemerintah tak harus digelontorkan ke masyarakat.

“Kita masih panen bulan September, Oktober dan 
November. September sebesar 3,2 juta ton, Oktober 2,8 juta 
ton, dan November 2,8 juta ton. Artinya kalau kebutuhan 
kita 2,5 juta ton, cadangan ini tidak dipakai. Jadi gak usah 
khawatir,” kata Agung, Senin (24/9). Ia menambahkan 
meski musim panen mengalami kemunduran, namun 
dia optimistis stok beras masih sangat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Apalagi, kekeringan tidak 
terjadi di seluruh wilayah. Masih ada wilayah yang tetap 
melakukan panen. “Jadi setiap hari kita panen,” ujar Agung.
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Harga Beras Terganggu 
Pada Bulan November?

Periode Oktober 2018: 
Harga Referensi CPO Turun, 
Biji Kakao Menguat

Di hadapan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Menteri 
Perdagangan Enggartiasto Lukita melontarkan 

harapannya agar generasi muda, khususnya mahasiswa, 
siap menghadapi revolusi industri 4.0. “Perubahan 
menuju revolusi industri 4.0 begitu cepat, sehingga 
kalau tidak menyesuaikan dengan perkembangan, kita 
akan tertinggal,” ungkap Mendag pada kuliah umum 
dengan tema ‘Kebijakan Perdagangan dalam Menghadapi 
Pasar Global di Era Revolusi Industri 4.0’ Jum’at (14/9). 

Mendag menjelaskan revolusi industri 4.0 merupakan 
optimalisasi dari teknologi yang ada ke tingkat selanjutnya 
dengan lebih cepat, luas, dan sangat signifikan. 
Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar 
karena kecepatan dan cakupannya serta dampaknya 
pada berbagai sistem. “Dalam dan luasnya perubahan 
yang terjadi telah mendorong kebutuhan untuk 

mentransformasikan seluruh sIstem produksi, manajemen, 
dan pemerintahan di hampir semua negara,” katanya. 

Dalam bidang perdagangan Indonesia menghadapi 
tantangan eksternal yang sangat besar. Yang pertama 
terkait meningkatnya sentimen proteksionis di berbagai 
negara. Kemudian peningkatan penggunaan teknologi dan 
beragam aplikasi internet dalam memasuki revolusi industri 
4.0. “Di era revolusi industri 4.0, yang cepat meninggalkan 
yang lambat. Untuk itu, Pemerintah berpacu membangun 
berbagai potensi nasional seperti pertanian, perikanan, 
kehutanan, pertambangan, transportasi, pariwisata, 
industri kreatif, dan UMKM,” ujar Mendag. “Sebagai 
generasi milenial, harus dapat memanfaatkan revolusi 
Industri untuk berinovasi dan mengembangkan semangat 
kewirausahaan serta kuasai pasar dunia,” tambahnya.

Diplomasi ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat 
(AS) beberapa waktu lalu membuahkan hasil 
menggembirakan, dimana pemerintah AS memberikan 

pengecualian terhadap 19 produk baja jenis carbon 
and alloy dan stainless steel (baja tahan karat) dari 
tarif impor baja sebesar 25 persen (US Global Tariff). 

Keputusan ini dikeluarkan pada 2 Agustus 2018 setelah 
sebelumnya Indonesia juga memperoleh pengecualian 
untuk 142 permohonan produk baja Carbon and Alloy 
dengan total volume sebesar lebih dari 6.784 ton. 
Pengecualian berbasis produk oleh AS ini adalah hasil 
konkret pascapertemuan Menteri Perdagangan RI 
Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan AS 
Wilbur Ross di Washington D.C. pada akhir 23–27 Juli 2018. 

Saat itu, Mendag Enggar memimpin Delegasi Indonesia 

dalam kunjungan kerja ke AS. Mendag membawa serta 
perwakilan kementerian/lembaga, asosiasi, dan para pelaku 
usaha produk-produk ekspor utama Indonesia ke AS. Agenda 
kunjungan antara lain melakukan berbagai pendekatan 
kepada Pemerintah AS terkait eligibilitas Indonesia untuk 
program Generalized System of Preferences (GSP) yang 
ditinjau ulang dan mengupayakan pengecualian pengenaan 
tarif global AS terhadap produk baja dan aluminium 
Indonesia yang telah diterapkan AS sejak bulan Maret lalu.

“Selain meyakinkan Pemerintah AS, kami juga 
menggalang dukungan dari sektor bisnis AS, terutama 
dari para importir produk besi baja dan aluminium 
Indonesia. Strategi yang kami gunakan adalah meyakinkan 
importir AS bahwa Indonesia pantas untuk dikecualikan 
dari tarif global AS karena produk Indonesia memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan produk di AS dan sudah 
masuk ke dalam rantai nilai global AS,” ujar Mendag. 

AKTUALITA

19

Generasi Muda Harus 
Siap Hadapi Revolusi 
Industri 4.0 

Positif, Produk Baja dan 
Aluminium Dikecualikan 
dari Tarif Impor 25 Persen
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Menyusul kenaikan suku bunga Federal Reserve yang 
disertai dengan penguatan mata uang dolar Amerika 
Serikat (AS), harga emas dunia bergerak dalam 

tren yang sifatnya konsolidasi. Diprediksi hingga akhir 
tahun 2018 rentang pergerakan harga emas diproyeksi 
bakal sulit menembus level US$ 1.300 per ons troi, sebab 
penguatan dolar AS diperkirakan masih akan berlanjut.

Harga emas makin suram selain karena kenaikan 
suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) juga karena suku 
bunga negara-negara lain juga ikut mengalami kenaikan. 
Nilai tukar dolar AS pun menguat karena investor mulai 
masuk instrumen seperti US treasury untuk mendapatkan 
imbal hasil lebih tinggi setelah kenaikan suku bunga. 

Indeks dollar yang mencerminkan nilai tukar dollar AS 
terhadap mata uang utama dunia hari ini berada di 95,12. 
Indeks ini bertahan di atas level 95 sejak akhir pekan lalu. 

Di sisi lain, harga emas yang terus tergerus menyebabkan 
permintaan diperkirakan naik. “Harga emas yang lebih 
murah mendorong pembelian baik di Hong Kong maupun 
China,” kata Peter Fung, head of dealing Wing Fung 
Precious Metals di Hong Kong seperti dikutip oleh Reuters.

Analis Monex Investindo Futures, Dini Nurhadi Yasyi, 
melihat harga emas spot saat ini memiliki resistance kuat 
pada level US$ 1.188 - 1.190 per ons troi. “Kalau harga 
masih berkonsolidasi di kisaran tersebut, harga emas 
masih akan menguji ke level terendahnya sepanjang 
tahun ini US$ 1.160 per ons troi yang sempat tersentuh 
pertengahan Agustus lalu,” kata Dini, Jumat (28/9).

Komoditas minyak sawit mentah alias crude palm 
oil (CPO) masih dirundung sentimen negatif akibat 
terbebani oleh kekhawatiran meningkatnya produksi 

dan persediaan, di tengah kondisi permintaan CPO yang 
menurun.

Mengutip Bloomberg, harga CPO kontrak pengiriman 
Desember 2018 di Bursa Derivatif Malaysia jatuh ke level 
terendahnya sepanjang tahun ini pada level RM 2.143 per 
metrik ton. Hari Senin (24/9), misalnya, harga memang 
sedikit mengalami penguatan 0,89 persen ke level US$ 
2.162 per metrik ton. Namun, dalam sepekan, harga CPO 
masih mencatat penurunan 3,78 persen.

Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar 
menilai, tren bearish memang masih menghantui CPO 
selama harganya masih bergulir di bawah RM 2.300 per 
metrik ton. Selain itu, sentimen negatif dari moratorium 
larangan penggunaan minyak sawit di Amerika Serikat (AS) 
maupun Amerika Latin juga makin menyudutkan harga 
komoditas ini.

“Sampai tahun 2025, diproyeksi produksi kedelai di AS 
maupun negara-negara Amerika Latin akan melonjak lebih 

tinggi menjadi 70 juta ton. Sementara, produksi CPO secara 
keseluruhan diprediksi hanya akan mencapai 64 juta ton,” 
ujar Deddy, Senin (24/9).

Selain bersaing dengan minyak kedelai, masalah perang 
dagang juga masih berpotensi menahan laju permintaan 
CPO. China pada tanggal 24 September 2018 membatalkan 
niatnya untuk melanjutkan perbincangan dagang dengan AS. 
Sementara, tarif impor masing-masing negara yang berlaku 
untuk satu sama lain mulai efektif per 24 September ini.

“Sentimen perang dagang ini bisa dua efeknya, 
bisa mengurangi permintaan China karena dampak ke 
perekonomiannya. Tapi bisa juga justru membuat impor 
kedelai China ke AS turun dan beralih ke pembelian CPO 
sebagai penggantinya,” jelas Deddy. Dalam situasi seperti 
itu harga CPO belum yakin bisa menguat secara signifikan. 
Pasalnya, harga saat ini sudah menembus level support kuat 
dan berpotensi bergerak turun lagi.
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Harga CPO Masih Posisi 
Khawatir

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia 
(AEKI) berpendapat bahwa pelemahan nilai 
tukar rupiah tidak lantas berarti menguntungkan 

eksportir kopi, meski volume ekspor meningkat.  Ketua 
Kompartemen Industri Hilir AEKI, Moelyono Soesilo, 
mengatakan hal itu disebabkan harga kopi di pasar global 
menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

“Harga menurun dalam 2 -3 minggu terakhir. Harga kopi 
robusta sempat menyentuh US$ 1.500 per ton, padahal 
di awal Agustus harga masih sekitar US$ 1.700 per ton, 
dan di awal tahun masih sekitar US$ 1.800 per ton,” ujar 
Moelyono seperti dikutip Kontan.co.id, Minggu (2/9).

Menurunnya harga kopi belakangan ini, menurut 

Moelyono akan memberatkan petani, sebab harga 
di dalam negeri secara perlahan juga akan turut 
menurun.  Menurutnya, harga kopi dalam negeri di tingkat 
eksportir saat ini berkisar Rp 24.000 per kg, sementara 
tahun lalu harganya bisa mencapai Rp 28.000 per kg.

Dalam hal produksi Moelyono memperkirakan produksi 
kopi tahun 2018 akan mencapai 660.000 - 690.000 ton 
hingga akhir tahun, sebagian besar diekspor dengan 
jumlah mencapai 420.000 ton, di mana sebagian 
besar jenis yang diekspor itu adalah kopi robusta.

Harga nikel sangat terpengaruh akibat perang dagang 
Amerika Serikat (AS) dan China yang memanas. 
Mengutip Bloomberg, harga nikel kontrak tiga bulanan 

di London Metal Exchange (LME), Senin (17/9), ditutup pada 
level US$ 12.240 per metrik ton. Harga tersebut jatuh 3,28 
persen  jika dibandingkan dengan harga penutupan pada 
hari sebelumnya. Dalam sepekan, harga nikel terus bergerak 
pada level yang rendah dan mencatat koreksi 1,37 persen.

Turunnya komoditas tambang ini disebabkan 
para pelaku pasar dirundung kekhawatiran terhadap 
prospek sektor manufaktur dan industri China akibat 
kebijakan tarif yang menimpa negeri tersebut.

Analis Asia Trade Point Futures, Andri Hardianto, 
mengatakan perang dagang yang terus bergulir 
dan makin memanas membuat kepercayaan pasar 
terhadap pasar komoditas kian berkurang. “Ini 
perang dagang yang melibatkan AS dan China secara 
head-to-head. Sementara, China memiliki industri 
smelter terbesar sekaligus konsumen komoditas 
terbesar juga di dunia,” ujar Andri, Selasa (18/9).

Respon China dalam menghadapi situasi ini dinanti-
nanti oleh pasar, karena akan menentukan prospek 
industri besi dan baja China ke depan yang berarti juga 
turut menentukan nasib harga komoditas selanjutnya.  
“Pelaku pasar juga khawatir, mata uang negara 
berkembang terus melemah bakal memicu tingkat 
ekspor komoditas (nikel) lebih tinggi. Itu yang membuat 
harga kemarin terkoreksi cukup dalam,” kata Andri.
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Rupiah Melemah Tak 
Berarti Menguntungkan 
Eksportir Kopi 

AS-China Perang Dagang 
Nikel Jadi Korban

Dolar Tetap Kuat Emas 
Terjerembab
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The Ministry of Trade is targeting the 
acquisition of transactions in the 
Trade Expo Indonesia (TEI) in 2018 

amounting to USD1.5 billion. The Trade 
Expo Indonesia which will be held on 24-
28 October 2018 in Tangerang, Banten, is 
the 33rd.

The Director General of National 
Export Development, Arlinda, in Jakarta, 
Tuesday (25/9), explained that in TEI 
this year the Ministry of Trade was more 
selective in the selection of participants 
and products to be exhibited. Exhibitors 
are Indonesian exporters and potential 
exporters who already have the ability 
to do international business. TEI 2018 
will also display products specifically 
according to the needs and requests of 
international buyers.

Arlinda explained, the Trade Attaché 
and Indonesian Trade Promotion Center 
(ITPC) had been assigned to monitor 

and provide product recommendations 
that would be displayed. “The products 
to be exhibited are products that have 
international quality and standards,” said 
Arlinda.

“The Ministry of Trade will continue 
to improve TEI implementation, one of 
which is the zoning system. In addition 
to making it easier for buyers to find 
the desired product, it is also to lift the 
image of TEI as an international standard 
exhibition, “said Arlinda, as released by 
the Ministry of Trade’s website.

The products that were most in 
demand by buyers during the TEI 2017 
implementation were coal, coffee, 
essential oils, processed foods, and 
palm products. At the TEI 2017 event, 
the Ministry of Trade has also facilitated 
purchasing mission activities with the 
signing of 37 MoUs from 19 countries. 
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TEI 2018 
The Ministry of Trade Targets 
Transaction Value of USD 1.5 billion

Ministry of Trade Sees Refined 
Crystal Sugar Which does not 
comply with the provisions

In collaboration with the National 
Police Criminal Investigation Unit, the 
Ministry of Trade confiscated refined 

crystal sugar (GKR) from a number of 
distributors and traders in Central Java, 
East Java and Yogyakarta Special Region.

The 44.75 tons of sugar was allegedly 
circulated illegally or not according to 
the regulations. The existence of a GKR 
that was allegedly circulated illegally was 
known as a result of the supervision of 
the Trade Ministry and the Civil Servant 
Supervisory Officer (PPNS) of the Ministry 
of Trade.

“Officers found refined sugar 
circulation in the market that was 

allegedly not in accordance with the 
provisions,” explained Director of Orderly 
Commerce, Wahyu Widayat, as released 
by the Ministry of Trade’s website.

GKR distribution is regulated by Law 
Number 7 of 2014 concerning Trade, 
Regulation of the Minister of Trade No. 
74 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning 
Inter-island Trade of Refined Crystal 
Sugar, and Regulation of the Minister of 
Trade No. 117 / M-DAG / PER / 12 / 2015 
concerning Provisions on the Import of 
Sugar. The regulation includes regulating 
GKR can only be used for industrial raw 
materials and is prohibited from being 
traded on the retail market.

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.

Discount
1) Quality differences between those 
standards set for some futures 
contracts and the quality of the 
delivered goods. If inferior goods 
are tendered for delivery, they are 
graded below the standard, and 
a lesser amount is paid for them. 
They are sold at a discount; 2) 
Price differences between futures 
of different delivery months; 3) For 
short-term financial instruments, 
“discount” may be used to described 
the way interest is paid.

Discount Broker 
A broker who charges lower 
commissions than most brokers.

Discount Method
A method of paying interest by 
issuing a security at less than par and 
repaying par value at maturity. The 
difference between the higher par 
value and the lower purchase price is 
the interest.

Discount Rate
The interest rate charged by the 
Federal reserve to its member banks 
(banks which belong to the Federal 
Reserve System) for funds they 
borrow. This rate has a direct bearing 
on the interest rates banks charge 
their customers. When the discount 
rate is increased, the banks must 
raise the rates the charge to cover 
their increased cost of borrowing. 
Likewise, when the discount rate is 
lowered, banks are able to charge 
lower interest rates on their loans.

Discretionary Account
A trading account over which the 
client gives a broker authority to 
effect transactions in the futures 
contracts or options without prior 
reference to or approval of that client.

Discretionary Trading
Customer accounts for which 
specified employees of a brokerage 
firm may execute trades without 
explicit authorization of every 
individual transaction.

Dominant Futures
That future having the largest volume 
of open contracts.

The government continues to encourage the 
provision of hygienic cooking oil at affordable 
prices. For this reason, the government appreciated 

PT Pindad which has created an Automatic Hygienic 
Cooking Oil (AMH-O) Filling Machine. This was stated 
by the Minister of Trade Enggartiasto Lukita at the 
launch of the AHM-O machine at the PT Pindad 
office, Bandung, West Java, Saturday (09/15/2018).

“With this machine, the public is easier to get 
hygienic and healthy cooking oil at an affordable price. 
In addition, it is also one of the efforts to accelerate the 
achievement of the mandatory cooking oil target by 
2020,” said the Minister of Trade. the result of cooperation 
between PT Pindad and PT Engineering Engineering 

which is a subsidiary of PT Industri Industri (Rekind).
Since 2017 the Ministry of Trade has enacted mandatory 

cooking oil policy to fulfill consumer rights in maintaining 
the quality and hygiene of food products. The policy 
of compulsory cooking oil is also in order to support 
the application of SNI (Indonesian National Standard) 
Palm Cooking Oil, which will be enforced mandatory 
by the Ministry of Industry on December 31, 2018.

However, the enactment of this policy has been 
reevaluated due to requests from producers who say 
that the number of national cooking oil packaging 
industries is still limited and requires time to grow 
the packaging industry in the region. Therefore, the 
Government provides an opportunity for business 
actors to prepare packaging facilities and infrastructure 
in the context of container obligations in 2020.
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Synergy between the 
Central and Regional, 
The Key to Effective 
Consumer Protection

Government Continues 
to Encourage Provision 
Packaged Cooking Oil

The Ministry of Trade seeks to synergize stakeholders 
both at the central and regional levels in realizing 
effective consumer protection. This was affirmed by the 

Minister of Trade, Enggartiasto Lukita in the opening of the 
Synchronization of Consumer Protection and Trade Order 
Policy in Jakarta on Monday (17/9).

“A unified step is needed by all stakeholders, both the 
central government, local government, business actors, and 
the community in creating effective consumer protection. 
For this reason, the Government has compiled a large 
design of consumer protection as stipulated in Presidential 
Regulation No. 50 of 2017 concerning the National Strategy 
for Consumer Protection (STRANAS PK), “said the Minister 
of Trade as stated in the Ministry of Trade’s press release 
(17/9).

Minister Enggar explained, in 2018 post border 

supervision is one of the central government’s policies 
which become the national priority of the Directorate 
General of Consumer Protection and Trade Order. In this 
policy, the government shifts supervision of goods subject 
to restrictions and restrictions from the border (in the 
customs area) to post border (outside the customs area) 
and enforced since February 1, 2018.

This synchronization policy in the field of Consumer 
Protection and Trade Order Order is an annual agenda with 
all service heads in charge of trade at the provincial level. 
This activity was carried out to harmonize the Work Plan 
of the Directorate General of Consumer Protection and 
Trade Order in 2019 with the programs and activities of the 
Regional Government in the field of Consumer Protection 
and Commercial Order. 
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Pengalaman 
Mengawasi Bisnis 
Berjangka dan SRG

Kasubag Perlengkapan dan 
Rumah Tangga Bappebti

Suhendro

Bekerja di lembaga pengawasan seperti Bappebti 
memerlukan mental yang kuat karena kita menghadapi 
pihak-pihak yang mungkin tidak nyaman akibat 

aktivitas mereka yang kita awasi. Hal seperti ini kerapkali 
saya alami ketika saya ditugaskan di Biro Perniagaan (2000-
2007) yang diteruskan ke Biro Hukum tahun 2007 sampai 
2013 lalu.  Saya merasakan tekanan yang berat ketika harus 
mengawasi beberapa perusahaan pialang berjangka ilegal 
yang kami selidiki. Memeriksa perusahaan yang melakukan 
transaksi ilegal dimana seorang pelaku mengumpulkan dana 
dari nasabah dengan menggunakan perusahaan berjangka 
yang domisilinya di luar negeri membuat saya susah tidur. 
Karena mereka juga tidak tinggal diam. Kaki tangan mereka 
mencoba menghalangi pemeriksaan yang kami lakukan. Tak 
hanya itu, mereka mencoba mengenali dan mengingat saya, 
sehingga saya merasa ada ancaman. Inilah yang membuat 
saya tidak bisa tenang saat itu sehingga saya sempat sakit 
dan berat badan saya anjlok hingga 40 kg.

Untungnya saya bekerja secara bersama-sama dalam 
sebuah Tim Satgas yang  juga dibantu aparat kepolisian. 
Kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan 
pelanggaran telah dilakukan penindakan, sesuai tingkat 
pelanggaran masing-masing. Kalau perusahaan asing yang 
menyedot dana masyarakat melalui pialang yang beroperasi 
di Indonesia langsung kami tutup perusahaannya, 
sementara pengelolanya diproses secara hukum oleh 
kepolisian.

Dalam melakukan pengawasan kami terus mengamati 
dan kadangkala berpura-pura menjadi calon nasabah yang 
hendak melakukan investasi. Kami datangi kegiatan mereka, 
misalnya seminar yang mereka selenggarakan. Untuk 
acara seperti ini langsung kami bubarkan kegiatan mereka 
pada saat itu juga. Seperti yang terjadi di Jakarta Barat 
dimana sebuah perusahaan mengadakan seminar dengan 
dalih menjelaskan bisnis investasi kepada masyarakat. 
Ketika kami datangi dan mereka tidak bisa menunjukkan 
bahwa perusahaannya legal, saat itu juga kami bubarkan 
seminarnya. Kepada masyarakat yang hadir kami jelaskan 
bahwa kami dari Bappebti dan bertugas untuk melindungi 
kepentingan masyarakat dari kemungkinan terjadinya 
tindak penipuan. Kami juga jelaskan bahwa perusahaan 
tidak memiliki izin dari Bappebti, sehingga terpaksa kami 
bubarkan. Dengan penjelasan kami masyarakat yang 
hadir di seminar itu bisa mengerti dan mereka kemudian 

membubarkan diri.
Lebih lanjut, sebagai pengawas saya dan teman-

teman dari tim di Bappebti juga menjadi saksi ahli baik 
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi maupun 
saat di persidangan. Ini juga menguras konsentrasi dan 
pikiran kami, sebab kesaksian yang kami sampaikan 
akan menentukan nasib banyak orang. Terus terang, saya 
seringkali tidak tega melihat orang yang tertipu. Kalau 
pihak perusahaan bersedia mengembalikan dana yang 
telah mereka kumpulkan (walaupun hanya sebagian), saya 
bersyukur karena hal itu lebih baik ketimbang pengelola 
perusahaan tersebut kemudian pasang badan dan siap 
masuk bui. Untuk yang terakhir ini biasanya terjadi pada 
perusahaan yang pusatnya di luar negeri. Yang masuk 
penjara adalah orang yang menjadi marketingnya di 
Indonesia, sementara bos-nya di luar negeri tidak tersentuh.

Dalam bidang pengawasan SRG (Sistem Resi Gudang) 
juga saya menemukan pengelola gudang SRG yang 
nakal. Kasus di gudang SRG Indramayu, Jawa Barat, pada 
tahun 2014, misalnya, Resi Gudang yang diterbitkan dan 
diagunkan ke bank oleh pengelola gudang tidak sesuai 
dengan barang yang dimasukkan dalam gudang. Saat itu 
ada 80 resi gudang yang diterbitkan, setelah dilakukan 
pengecekan di dalam gudang SRG oleh Tim Bappebti 
hanya tinggal setengahnya baik Resi Gudang maupun 
barang yang disimpan di dalam gudang SRG hanya 
setengahnya. Demikian juga yang terjadi pada kasus 
lainnya di Probolinggo, Jawa Timur. Malah lebih parah, saat 
kami lakukan investigasi masuk ke dalam gudang, kami 
menemukan di bagian tengah tumpukan karung gabah 
ditaruh meja. Dengan begitu gabah yang disimpan seakan-
akan jumlahnya banyak karena tumpukannya terlihat tinggi. 
Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, pengelola gudang 
SRG disana mengakali gudang SRG dengan menyewakannya 
pada pihak lain untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya 
dengan Resi Gudang.

Lima tahun lamanya saya bertugas mengawasi SRG 
dari 2013-2018. Saya bersyukur sekarang pengawasan 
yang kita lakukan sudah semakin ketat dan makin baik. 
Gudang-gudang SRG yang  aktif  sudah dipasangi CCTV yang 
tersambung dengan internet, sehingga kita bisa melakukan 
pemantauan kapanpun dan dari manapun secara realtime 
melalui  smartphone.

DARI LAPANGAN
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https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price

https://id.investing.com/commodities/london-coffee

INFO HARGA
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Harga Kopi Turun
Harga kopi dunia menunjukkan grafik yang menurun. Ketua Kompartemen Industri Hilir Asosiasi 
Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), Moelyono Soesilo mengungkapkan dalam 2 -3 minggu 
terakhir bulan Agustus harga kopi robusta sempat menyentuh 1.500 dollar AS per ton, padahal di 
awal Agustus harga masih sekitar 1.700 dollar AS per ton. Bandingkan dengan harga di awal tahun 
yang masih sekitar 1.800 dollar AS per ton.
Harga kopi dalam negeri di tingkat eksportir tahun ini berkisar Rp 24 ribu per kilogram, sementara 
tahun lalu harganya bisa mencapai Rp 28 ribu per kilogram. Moelyono memperkirakan produksi kopi 
Indonesia akan mencapai 660 ribu hingga 690 ribu ton hingga akhir tahun mendatang. Ekspor kopi 
pun diprediksi mencapai 420 ribu ton, di mana sebagian besar merupakan kopi robusta.
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Harga Minyak Dunia Masih Naik
Harga minyak dunia diperkirakan masih akan terus naik. Grafik harga minyak belum memberi tanda-
tanda melandai. Perkembangan terakhir minyak Brent untuk kontrak per November sudah tembus 
US$ 81 per barel.  Ditambah dengan kondisi politik global yang memanas, harga minyak diprediksi 
masih akan naik dan mengancam neraca perdagangan RI. 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan konsumsi atau kebutuhan 
akan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari, sementara produksi 
minyak rata-rata berada pada level 765 ribu-770 ribu barel per hari. Artinya, setiap hari Indonesia 
harus mengimpor minyak sekitar 700 ribu barel per hari, yang terdiri dari impor BBM maupun minyak 
mentah.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu defisit neraca perdagangan. Agustus lalu  defisit perdagangan 
migas mencapai US$ 1,66 miliar, bahkan secara year on year (YoY)  impor migas Agustus naik 51,43 
persen  ke angka US$ 3,05 miliar, sementara ekspornya hanya tumbuh US$ 12,24%.
Rata-rata harga minyak jenis Brent berada di kisaran US$45,17/barel di tahun 2016. Sedangkan, 
rata-rata harganya di tahun 2017 tercatat sebesar US$54,78/barel, atau terjadi peningkatan sebesar 
21,27% YoY. Di sepanjang tahun berjalan ini, harga minyak Brent juga masih tercatat menanjak di 
kisaran 16,78% hingga perdagangan akhir pekan lalu, ke level US$78,13/barel.
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Kementerian Perdagangan akan 
kembali menggelar pameran 
dagang berskala internasional 

yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) 2018. 
TEI merupakan acara tahunan yang 
diselenggarakan pemerintah sebagai 
salah satu sarana mengenalkan 
produk-produk unggulan Indonesia 
kepada masyarakat internasional 
dan mendorong peningkatan volume 
ekspor Indonesia. TEI 2018 yang 
merupakan penyelenggaraan  ke-
33 akan dilangsungkan di Indonesia 
Covention Exhibition (ICE), Tangerang, 
Banten, tanggal 24-28 Oktober 2018. 

Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional, Kementerian 
Perdagangan, Arlinda, dalam 
pernyataannya yang dirilis di www.
kemendag.go.id (19 September 2018) 
menjelaskan, TEI 2018 merupakan 
peluang meningkatkan ekspor produk-
produk Indonesia. Ditargetkan dalam 
event selama beberapa hari tersebut 
bisa dihasilkan transaksi senilai 1,5 

miliar dolar AS, dengan  1.110 peserta 
dan pengunjung sekitar 28.000 orang. 
Sampai pertengahan September 2018 
tercatat sudah ada 2.245 buyers 
yang terdaftar. Mereka berasal dari 
60 negara, di antaranya yaitu Nigeria, 
China, India, Aljazair, Arab Saudi, 
Jepang, Uni Emirat Arab, Kamboja, 
Suriname, Amerika Serikat. 

“Para buyer internasional juga 
bisa mengeksplorasi peluang kerja 
sama dengan mitra bisnis prospektif 
dan berinteraksi dengan petinggi 
Pemerintah Indonesia, pemimpin 
bisnis, dan para pelaku usaha guna 
mendapatkan wawasan tentang 
peluang bisnis di Indonesia,” ungkap 
Arlinda.

Target transaksi sebesar 1,5 miliar 
dolar AS pada TEI 2018 kiranya tidak 
berlebihan, mengingat acara yang 
sama tahun lalu  cukup sukses. Pada 
TEI ke-32 tahun 2017 berhasil didapat 
transaksi senilai 1,41 miliar dolar AS. 
Pada TEI tahun lalu juga tercatat 37 

nota kesepahaman (MOU) yang telah 
ditandatangani dengan nilai transaksi 
231,87 juta dolar AS,  meningkat 11,5% 
dibandingkan tahun 2016. Di tahun 
2017, secara statistik terlihat adanya 
peningkatan baik dari jumlah peserta 
pameran, pengunjung, maupun nilai 
transaksi dibandingkan tahun 2016 
dan 2015. 

Media Promosi
Pemerintah melalui Kementerian 

Perdagangan selama ini memang aktif 
menggelar ataupun memfasilitasi 
penyelenggaraan acara-acara 
pameran dagang, dari tingkat daerah, 
nasional hingga internasional. Selain 
pameran di dalam negeri, pemerintah 
juga kerap mengusung para pebisnis di 
Tanah Air mengikuti pameran dagang 
internasional di luar negeri. Langkah-
langkah pemerintah seperti itu 
merupakan terobosan menarik dalam 
upaya membantu para pengusaha di 
Indonesia agar makin berkembang 

dengan mempertemukan mereka 
dengan konsumen baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri. Kementerian 
Perdagangan melihat bahwa acara-
acara pameran, khususnya yang 
berskala internasional, akan turut 
mendorong peningkatan ekspor 
berbagai produk Indonesia.  

Dalam teori komunikasi pemasaran, 
pameran merupakan salah satu 
metoda  promosi dan penjualan yang 
cukup diperhitungkan. Bagi pelaku 
bisnis ada berbagai manfaat yang 
bisa diperoleh dari keikutsertaan 
dalam pameran. Pertama yaitu 
memperkenalkan produk, baik berupa 
barang ataupun jasa, lebih-lebih 
produk baru. Produk-produk baru 
tentu perlu dipromosikan, dikenalkan 
kepada konsumen, secara luas. 
Metoda promosi yang bisa menjangkau 
khalayak luas adalah iklan melalui 
media massa. Namun, iklan melalui 
media massa, baik media cetak, radio, 
tv, maupun online tidak murah. Bagi 
pengusaha kecil dan menengah, hal 
itu agak susah dilakukan. Apakah 
pameran tidak berbiaya? Tentu, 
mengikuti pameran juga harus keluar 
biaya. Tetapi, dibanding memasang 
iklan di koran atau televisi biaya 
menjadi peserta pameran relatif lebih 
murah. Kecuali itu, melalui pameran 
dimungkinkan terjadi penjualan 

langsung produk yang dipamerkan, 
sehingga biaya menjadi peserta 
pameran bisa tertutup, bahkan bisa 
diperoleh keuntungan. Itu merupakan 
manfaat lain dari mengikuti pameran 
dagang.

Manfaat lainnya, melalui acara 
pameran dagang produsen atau 
penjual bisa langsung bertemu para 
pelanggan. Dari situ produsen atau 
penjual bisa megetahui produk seperti 
apa yang diminati konsumen, baik 
menyangkut jenis produk, kualitas, 
maupun harga yang dianggap menarik 
bagi konsumen. 

Melalui pameran para peserta bisa 
saling belajar atau membandingkan 
produk-produk sejenis yang 
dipamerkan untuk mengembangkan 
produk sendiri, juga bisa saling belajar 
cara-cara atau tekni-teknik promosi 
dan penjualan masing-masing 
produsen atau penjual lain sebagai 
peserta pameran. 

Pameran dagang biasanya menarik 
kalangan wartawan untuk meliput. 
Oleh sebab itu, peserta pameran 
bisa berharap mendapat ekspose 
media atau ‘iklan gratis’ melalui 
liputan media. Produk-produk dengan 
tampilan atau kemasan yang menarik, 
juga cara-cara penyajian yang bagus 
dalam pameran, tentu akan mendapat 
banyak perhatian media. Ini menjadi 

tantangan bagi peserta pameran 
untuk mengemas dan menyajikan 
produk mereka semenarik mungkin 
dalam arena pameran. Namun, tentu 
kualitas produk yang disajikan juga 
harus yang terbaik.

Mengingat besarnya manfaat 
pameran dagang, memang penting 
mendorong para produsen dan 
pedagang mengikuti pameran-
pameran yang ada, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Di tengah 
situasi persaingan yang semakin 
ketat,  produsen dan pedagang perlu 
lebih kreatif dan proaktif dalam 
mempromosikan dan memasarkan 
produk-produk mereka. Pameran 
merupakan salah satu alternatif 
penting sebagai sarana promosi 
dan pemasaran. Event pameran 
internasional seperti Trade Expo 
Indonesia misalnya, patut diikuti oleh 
mereka yang ingin mengembangkan 
usahanya untuk melayani kebutuhan 
internasional. Pemerintah dalam 
hal ini telah cukup aktif memberikan 
dorongan. Para pengusaha patut 
menyambutnya dengan baik,  sehingga 
produk-produk unggulan Indonesia 
bisa dikenal dan diminati konsumen di 
berbagai negara.

2726

Pameran dan Pengenalan 
Produk Unggulan Indonesia

“Global Partner for Sustainable Resources”
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Sebuah pengumuman melalui 
Website Pemerintah Kabupaten 
Grobogan menyatakan  bahwa 

berdasarkan seleksi yang dilakukan 
untuk calon pengelola gudang SRG 
(Sistem Resi Gudang) Kabupaten 
Grobogan, Jawa Tengah, menetapkan 
Arief Hanur Yanto sebagai 
pemenangnya. Pengumuman tersebut 
tertanggal 21 November 2017. Arief 
sendiri sebelumnya tercatat sebagai 
direktur eksekutif Koperasi Serba 
Usaha (KSU) Sarana Hidup Sejahtera. 

Segera setelah terpilih sebagai 
pengelola gudang SRG Arief bergerak 
cepat. Ia sudah lama menunggu 
momen ini untuk bisa menjalankan 
Sistem Resi Gudang yang ia ketahui 
memiliki banyak manfaat, khususnya 
bagi para petani. Selanjutnya 
ia  membentuk sebuah tim untuk 
merumuskan langkah-langkah yang 
akan dilakukan membenahi SRG di 
daerahnya. “Sistem Resi Gudang di 
Grobogan sebenarnya sudah ada sejak 
2006 lalu. Tetapi pengelolaannya 
masih selama ini belum optimal. 
Karena itu saya berusaha untuk 
mengoptimalkannya,” ujar Arief. Tim 

kecil yang dibentuk ole Arief mulai 
bekerja melakukan evaluasi apa saja 
yang harus diperbaiki. Selain itu juga 
menentukan prioritas kerja yang 
akan dilakukan. Arief menyebutkan 
beberapa poin yang harus dilakukan 
oleh timnya:

1. Memperbaiki sarana dan 
prasarana gudang SRG, termasuk 
aset khususnya dryer 
2. Melakukan sosialisasi SRG ke 
masyarakat
3. Mengurus legalitas koperasi ke 
Bappebti
4. Merumuskan program kerja yang 
akan dilaksanakan
5. Menentukan usaha-usaha yang 
dijalankan

Gudang SRG yang ada di di pinggir 
jalan raya arah Purwodadi-Blora 
kapasitasnya mencapai 1.500 
ton.  Gudang tersebut merupakan 
aset yang harus dimanfaatkan 
sebesar-besarnya buat kepentingan 
masyarakat, khususnya para petani.

Menurut Arief Hanuryanto 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 
merupakan daerah yang potensial 
untuk penerapan Sistem Resi Gudang. 

Pertama, 80 persen wilayah ini 
merupakan areal pertanian, baik padi, 
palawija maupun hortikultura. Padi 
yang dihasilkan oleh petani di Grobogan 
selama ini lebih banyak “dilempar” 
keluar daerah kabupaten lalu diolah di 
luar daerah tersebut dan dijual sebagai 
beras dengan merk dari daerah 
tersebut, sehingga yang mendapat 
nama harum bukan Grobogan sebagai 
produsennya.   Kedua, Pemerintah 
Daerah Grobogan melalui Bupati Sri 
Sumarni menginginkan agar wilayah 
ini memanfaatkan setiap aset yang 
dimiliki oleh daerah untuk warga 
Grobogan. 

Melihat potensi dan keinginan 
yang sejalan tersebut Arief 
sangat bersemangat untuk 
merealisasikannya melalui Sistem 
Resi Gudang. Momen yang ditunggu 
itu tiba pada bulan April 2018, dimana 
Bappebti memberi sinyal lampu hijau 
bagi KSU Sarana Hidup Sejahtera 
mengelola gudang SRG. Dongle 
yang ditunggu-tunggu oleh Arief 
agar SRG bisa berjalan pun diberikan 
sehingga  pengelola SRG beroperasi 
mengeluarkan Resi Gudang.

Bagi Arief mengelola gudang SRG 
bukan hal yang terlalu asing. Sebab 
sejak bertahun sebelumnya dan 
sampai sekarang pun masih berjalan, 
Arief merupakan seorang pengusaha. 
Ia menjalan bisnis penyaluran pupuk 
dan sarana produksi melalui UD Taruna 
Tani yang dimilikinya.

Berbekal kisah perjalanan 
pengelolaan SRG sebelumnya dimana 
pengelola lebih bersifat menunggu 
para petani datang menyimpan hasil 
panennya dan juga pengalaman 
dirinya sendiri sebagai pengusaha 
dan pengalaman berorganisasi, Arief 
mengubah strateginya dengan cara 
menjemput bola. Secara pro-aktif  Arief 

dan timnya mendatangi para petani 
yang panen. “Kita jemput hasil panen 
mereka, kita masukkan ke gudang SRG. 
Kita sedikit memanjakan mereka, agar 
mereka tertarik ikut SRG. Terobosan 
lain kita lakukan dengan percepatan 
penerbitan Resi Gudang, hanya dalam 
waktu 2 jam selesai. Sementara 
untuk pencairan dana pinjaman dari 
pihak bank memakan waktu sekitar 
3 hari. Ini pun kita akan percepat lagi, 
karena yang sekarang berlaku kan 
masih taraf awal,” ujar Arief.  Selain 
itu Arief juga memberi layanan berani 
memberikan uang muka (DP) kepada 
petani langsung begitu komoditasnya 
diangkut ke gudang SRG dari tempat si 
petani berada. DP yang ditalangi oleh 
koperasi ini dikembalikan pada saat 
dana pinjaman melalui Resi Gudang 
yang diajukan oleh si petani cair dari 
bank.

Melalui langkah-langkah seperti 
itu Arief menjelaskan  kemajuan yang 
dicapai dalam waktu sekitar 6 bulan 
sejak SRG hidup kembali di Grobogan, 
KSU Sarana Hidup Sejahtera sebagai 
pengelola SRG Grobogan telah 
menerbitkan 200 Resi Gudang dengan 
volume 278 ton. Dengan harga 
beras Rp6.000 per kilogram, maka 
nilai Resi Gudang yang diterbitkan 
sebesar Rp1.668.000.000. Arief yakin 
pada akhir tahun 2018 nanti ia bisa 
mencapai nilai 500 ton beras melalui 
Resi Gudang.

Bersama tim kecilnya yang 
berjumlah 9 orang Arief terus bekerja 
meyakinkan para petani Grobogan 

untuk ikut SRG. Jumlah mereka yang 
ikut serta mulai memperlihatkan 
harapan besar, yang sebelumnya 
jumlah peserta SRG hanya 30 orang 
sekarang berjumlah 43 orang. Ia yakin 
SRG di Grobogan akan terus tumbuh 
melihat potensi yang dimiliki daerah 
yang mampu menghasilkan beras 
sekitar 250 ton per bulannya ini.

Untuk itu tim SRG Grobogan 
terus melakukan sosialisasi serta 
meyakinkan penting dan manfaatnya 
SRG. “Kita juga terus membentuk 
jaringan. Basic-nya adalah pertanian 
dimana kita punya link di desa-desa 
seperti kelompok tani, pedagang kecil 
dan penyalur pupuk. Kita juga akan 
bekerjasama  dengan  PT. Mitra Bumdes 
Nusantara dan PKBL( Program 
Kementerian Bina Lingkungan)  untuk 
lebih meningkatkan penyerapan hasil 
panen petani dari hulu sampai hilir. 

Mereka akan membeli hasil dari petani 
yang kemudian diolah dan disalurkan 
sebagai Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) melalui e-warung. Nah, 
pengolahan dan penyimpanannya 
melalui gudang SRG,” kata Arief.

Alhamdulillah, kata Arief, sekarang 
ini petani di Grobogan sudah mulai 
merasakan manisnya SRG. Percepatan 
pelaksanaan SRG terus digenjot 
dengan menggandeng berbagai 
pihak, tidak hanya menggandeng 
instansi pemerintah tapi juga pihak 
swasta. “Menurut kami sosialiasi SRG 
it merupakan bagian yang sangat 
penting. Kita gandengan bersama 
program-program  pemerintah 

yang lainnya, misal dengan Bina 
Lingkungan. Kita juga akan lebih 
banyak menggandeng swasta, yakni 
pedagang pengumpul yang biasa 
beroperasi di desa. Cara ini kami 
lakukan untuk menekan peran para 
ijon,” tambah Arief.

Arief merasa kerja besar masih di 
depan mata untuk menyukseskan 
Sistem Resi Gudang di daerahnya. Di 
sisi lain ia pun harus tetap mengelola 
usaha penyaluran pupuk yang sudah 
lama dirintisnya. “Bagi saya sendiri 
SRG ini bisa sejalan dengan usaha 
pribadi, karena petani kan perlu pupuk 
dan sarana produksi. Jadi secara 
pribadi, SRG ini menguntungkan saya 
karena bisnis saya juga jadi lebih luas.”

Pengelola Gudang  Koperasi 
Serba Usaha Sarana Hidup Sejahtera

Arief Hanur Yanto

Gudang SRG di Kabupaten Grobogan relatif sudah lama berdiri. 
Namun karena satu dan lain hal perjalanannya relatif stagnan. 
Awal 2018 dilakukan revitalisasi pengelola dengan penerapan strategi 
jemput bola langsung ke petani. Hasilnya, menjanjikan.

Dari Usaha Dagang 
Merengkuh 
Sistem Resi Gudang
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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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Asih W (Ibu rumah tangga) 0816-4822-xxx

Pertanyaan:

Saya membaca dari berbagai media bahwa investasi berjangka di masa depan 
adalah salah satu bisnis yang menjanjikan. Di sisi lain saya juga mendapat 
informasi banyak yang jadi korban bisnis investasi. Mohon kiranya saya diberi 
panduan supaya bisa masuk ke bisnis ini dan tidak terbawa arus penipuan. 
Terima kasih
 
Jawab:

Terima kasih Bu Asih. 
Untuk masuk dalam bisnis investasi berjangka, mohon kiranya Anda 
pertimbangkan beberapa tips berikut ini:
-Pertama, jangan terburu-buru jadi investor. Anda harus pelajari lebih dahulu 
apa itu investasi berjangka dan risiko-risikonya. Karena tidak ada bisnis yang 
selalu untung, tidak ada juga bisnis yang selalu rugi. 
-Periksa keabsahan perusahaan atau pialang berjangka yang menawarkan. Jika 
Anda ragu, bisa menanyakannya ke Bappebti.
-Pilihlah investasi yang diminati, kemudian minta demo atau simulasi seperti 
apa proses dalam investasi yang ditawarkan. Anda juga bisa mendatangi Bursa 
Berjangka Jakarta (BBJ) atau ICDX  Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) 
untuk meminta penjelasan
-Setelah itu silakan Anda melakukan investasi. Perlu ditekankan disini, 
janganlah Anda tidak tergiur dengan iming-iming penghasilan atau keuntungan 
besar. Perlu kecermatan dan kedewasaan finansial dalam menjalani bisnis 
investasi berjangka ini. Pandai-pandailah Anda mengelola risiko yang mungkin 
terjadi. Selamat berinvestasi.
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