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Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan produksi ikan yang
melimpah. Sementara di satu sisi para nelayan juga menghadapi masalah
kesejahteraan, sama seperti yang dialami oleh para petani. Untuk itu Pemerintah
melalui Bappebti Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Sistem Resi Gudang untuk
komoditi ikan laut.
Terobosan pelaksanaan SRG Ikan ini diluncurkan di tengah suasana pandemi
Covid-19 yang masih belum reda dan diharapkan dapat menolong nelayan yang
kerapkali menghadapi masalah fluktuasi harga ikan yang tidak menguntungkan
buat mereka selama ini.
Pembaca, SRG Ikan ini kami angkat dalam rubrik Berita Utama Buletin
Bappebti edisi Agustus 2020 kali ini. Isu lainnya yang kami sajikan kepada
Anda antara lain tentang penutupan 107 entitas bodong yang menawarkan
investasi perdagangan berjangka di rubrik Aktualita, teknologi blockchain pada
rubrik Analisis, profil komoditi lada, juga regulasi baru yang dikeluarkan oleh
Bappebti tentang Penasihat Berjangka yang akan berlaku tahun 2021. Tak lupa
kami hadirkan pula tulisan tentang PBK dan PLK.
Pembaca yang budiman, tetaplah jaga kesehatan dalam situasi pandemi
Covid-19 yang belum reda sampai saat ini. Semoga kehadiran Buletin
Bappebti selalu memberi manfaat bagi Anda.
Kepada Pembaca yang ingin memberi masukan kepada Redaksi Buletin
Bappebti silakan hubungi kami melalui email:
humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 0811-1109-901, (021)
31924744, (021) 31923204.
Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Sidharta Utama, Redaktur: Nusa Eka,
Penyunting/Editor: Sentot Kamaruddin, Gunawan, Apriliyanto,
Fotografer: Mutia Endang Novianti, Hendra Gunawan, Sekretaris:
Deni Usep Sutisna, Alamat
Redaksi: Gedung Bappebti

PROFIL KOMODITI

Sejauh ini Sistem Resi Gudang (SRG) lebih banyak menyerap komoditi yang
dihasilkan oleh petani, seperti beras, lada, kopi dan sebagainya. Padahal
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Wahai Nelayan,
Manfaatkan
SRG Ikan
Air minum di dalam tempayan
Tempayan diletakkan dekat tungku api
Bagaimana nasib nelayan?
Tak berbeda jauh dengan nasib para petani
Kalaulah tuan punya gagasan
Janganlah engkau berdiam diri
Pemerintah mencari terobosan
Sistem Resi Gudang menjadi solusi

B

ulan Agustus berlalu dan masuk bulan September.
Sebentar lagi masuk bulan Oktober, bulan dimana
biasanya para nelayan di Indonesia menghadapi masa
yang disebut musim angin Barat. Inilah masa dimana
nelayan tertahan untuk pergi melaut, khususnya
para nelayan kecil yang pergi mencari ikan hanya
menggunakan perahu-perahu kecil. Musim angin Barat
biasanya berlangsung antara bulan Oktober hingga
Maret. Pada saat itu gelombang laut besar dan angin
yang bertiup kencang. Selain itu hujan lebat juga
kerapkali turun dan menjadi ancaman tambahan saat
mereka melaut. Pada masa seperti itu nelayan lebih
memilih tinggal di darat dan tidak mencari ikan, sebab
jika pun mereka memaksa pergi melaut hasilnya tidak
memuaskan dibandingkan dengan risiko yang mereka
hadapi.
Sementara pada bulan April hingga Oktober kondisi laut
dirasakan lebih bersahabat. Bulan-bulan ini berlangsung
musim angin Timur dimana ombak laut tak terlalu besar
sehingga para nelayan umumnya pergi menangkap ikan.
Musim angin Timur juga kerap disebut masa panen ikan.
Tangkapan ikan pun melimpah.
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Agus Suparmanto
Menteri Perdagangan

“Skema Sistem Resi Gudang
(SRG) akan memberikan
alternatif solusi bagi nelayan
dalam menghadapi fluktuasi
harga ikan dan keterbatasan akses
pembiayaan.”
—Ag us Supar man to

Namun, sama halnya seperti petani yang menghadapi
harga yang anjlok pada waktu musim panen tiba, para
nelayan juga menghadapi situasi yang serupa. Saat
tangkapan ikan yang diperoleh berjumlah banyak, maka
berlakulah hukum ekonomi dimana supply yang besar
akan menyebabkan harga menjadi tertekan. Maka,
dalam kondisi harga ikan yang murah para nelayan
tidak punya banyak pilihan selain melepas ikannya,
karena kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah
tangga lainnya terus nerjalan. Padahal jika para nelayan
bisa menahan panen ikannya beberapa bulan saja,
niscaya harga ikan perlahan akan naik dan mereka bisa
memperoleh keuntungan yang baik.

Keadaan seperti ini sudah lama menjadi perhatian dan
pemikiran para pengambil kebijakan di pemerintah untuk
mencari solusi guna menolong nelayan memperoleh
harga jual yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk
para nelayan, yaitu SRG Ikan, solusi kebijakan yang
sebelumnya sudah dilaksanakan untuk para petani
komoditi, seperti beras, kopi, kakao dan sebagainya.
Maka bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan melalui
Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi) berkolaborasi melaksanakan Sistem Resi
Gudang untuk komoditi ikan. Program SRG Ikan yang
diluncurkan di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2020,
diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan yang
selama ini masih menghadapi persoalan fluktuasi harga
ikan yang mengakibatkan mereka sulit terlepas dari
susahnya kehidupan. Apalagi dalam situasi pandemi
Covid-19 seperti saat ini, dimana hampir semua lapisan
masyarakat terpukul perekonomiannya.
“Peluncuran implementasi SRG ikan diharapkan dapat
menjadi instrumen manajemen stok, serta sumber
pembiayaan dan pemberdayaan bagi para nelayan dan
UKM di sektor perikanan,” ujar Menteri Perdagangan
Agus Suparmanto dalam siaran persnya. Menteri
Agus menjelaskaan, implementasi SRG dapat
mengoptimalkan penguatan pasar dalam negeri. Hal
itu dilakukan dengan terus membenahi sistem distribusi
yang menunjang daya saing Indonesia di pasar dalam
dan luar negeri, perbaikan iklim investasi, pengendalian
impor, stabilisasi harga komoditas pangan, dan
perlindungan konsumen. “Kami berharap skema ini
akan memberikan alternatif solusi bagi para nelayan
menghadapi fluktuasi harga ikan. Selain itu, juga
dalam menghadapi keterbatasan akses pembiayaan
seperti yang telah diterapkan di sektor pertanian dan
dimanfaatkan para petani komoditas pangan,” ungkap
Mendag Agus.
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Kepala Bappebti Sidharta Utama mengungkapkan,
ikan merupakan salah satu komoditi yang bisa
diresigudangkan. Merujuk pada Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang
dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam
Sistem Resi Gudang, Sidharta menyampaikan bahwa
sejauh ini ada 18 (delapan belas) komoditi yang bisa
diresigudangkan yaitu: gabah, garam, beras, gambir,
jagung, teh, kopi, kopra, kakao, timah, lada, bawang
merah, karet, ikan, rumput laut, pala, rotan dan ayam
beku karkas.
Pelaksanaan SRG ikan merupakan wujud dari Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi
Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan dan Petambak Garam.
Menurut Sidharta, pemanfaatan SRG ikan dapat
dioptimalkan dengan penguatan kelembagaan SRG bagi
komoditi ikan laut dan penguatan kelembagaan nelayan.
“Nelayan yang biasanya bergerak secara individu dapat
didorong untuk membentuk kelembagaan nelayan,
seperti kelompok nelayan atau koperasi nelayan,”
ungkapnya. Sidharta mengharapkan adanya dukungan
berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan
SRG secara nasional. Hal itu guna mencapai tujuan
SRG yang lebih besar, yaitu pemberdayaan pelaku
UKM, peningkatan daya saing komoditas, serta sebagai
alternatif instrumen tata niaga dan distribusi komoditi.
“SRG juga berpotensi menjadi instrumen pengendalian
harga dan pendukung peningkatan ekspor produk
komoditi lokal Indonesia ke pasar global,” tambah
Sidharta.

6

BULETIN BAPPEBTI | EDISI 220

Sidharta Utama
Kepala Bappebti

“Untuk mengoptimalkan SRG,
secara kelembagaan, nelayan yang
biasanya bergerak secara individu
dapat didorong untuk membentuk
kelompok nelayan atau koperasi
nelayan.”
— S id h a rta U ta m a

Pada kesempatan peluncuran SRG Ikan, juga
dilakukan
penandatanganan
naskah
perjanjian
kerjasama penggunaan aplikasi Information System
Warehouse Receipt (IS-Ware) untuk komoditi ikan
antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan
dan Perikanan (LPMUKP) dengan PT Kliring Berjangka
Indonesia (KBI). IS-Ware adalah aplikasi yang
dikembangkan oleh KBI, guna memudahkan para petani
dan nelayan sebagai produsen dalam mengikuti SRG.
Melalui aplikasi ini petani dan nelayan atau pemilik
komoditi bisa dengan mudah mendaftarkan komoditinya
untuk diterbitkan dokumen resi gudang secara cepat,
sehingga mereka dapat dengan segera memanfaatkan
SRG secara optimal.

Indonesia merupakan negara agraris, sekaligus negara
maritim yang dikelilingi lautan luas, mempunyai potensi
sangat besar komoditi pertanian dan laut. Tentang
potensi perikanan, data Kementerian Kelautan dan
Perikanan menunjukkan, saat ini di Indonesia terdapat
sekitar 1,5 juta orang yang berprofesi sebagai nelayan,
tersebar di berbagai provinsi. Data lainnya menyebutkan
pada tahun 2020 KKP menargetkan total tangkapan
ikan secara nasional mencapai 8,02 juta ton. Jumlah ini
lebih rendah dibandingkan dengan target 2019 sebesar
8,4 juta ton.
Dengan jumlah nelayan dan produksi ikan yang cukup
besar, maka pengembangan SRG Ikan merupakan hal
penting dilakukan khususnya untuk menjaga stabilitas
harga ikan dan pendapatan para nelayan agar mampu
terus berproduksi dengan baik. Persoalan penting
bagi SRG Ikan adalah ketersediaan gudang SRG
yang dilengkapi dengan perlengkapan pendingin yang
memadai untuk menyimpan ikan agar tetap segar dan
awet sehingga tidak mengalami penurunan kualitas.

Foto: Bag ian KI P

F o t o : B agian KIP

Potensi Perikanan
Indonesia

F o t o : B agian KIP
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Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) memastikan
Sistem Resi Gudang (SRG) telah siap dilaksanakan di
15 cold storage. SRG menjadi instrumen untuk menjaga
ketersediaan ikan di dalam peti dan kestabilan harga.
“Skema Resi Gudang ini diharapkan dapat membantu
nelayan dan pembudidaya mendapatkan posisi tawar
harga yang lebih baik dan jaminan penyerapan ikan
yang dihasilkan, Sistem Resi Gudang telah siap
dilaksanakan di 15 cold storage,” ujar Dirjen Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP,
Nilanto Perbowo, disela-sela peluncuran SRG ikan
di Jakarta, Rabu (19/8).
Nilanto menjelaskaan terdapat 11 cold storage milik
BUMN Perikanan PT Prinus di Bacan, Sorong, Ambon,
Gorontalo, Benoa, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaut,
Makassar dan Belitung. Selanjutnya 2 cold storage
milik BUMN Perikanan Perum Perindo di Berondong,
Jawa Timur dan cold storage miliki KKP yang dikelola
oleh koperasi nelayan di Makassar. Gudang-gudang
tersebut sudah siap untuk menampung tangkapan ikan
para nelayan yang mengikuti Sistem Resi Gudang.
Selain penyediaan sarana dan prasarana pergudangan
dan hal-hal teknis, yang tak kalah penting dan bahkan
sangat penting adalah memberikan pemahaman
kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan
tentang urgensinya SRG bagi mereka. Sosialisasi
SRG terhadap para nelayan dan kelompok kelompok
nelayan perlu secara gencar dliakukan. Sebagaimana
disampaikan Kepala Bappebti Sidharta Utama bahwa
aspek kelembagaan nelayan perlu diperhatikan. Nelayan
yang umumnya biasa bekerja secara individual, perlu
didorong untuk membuat organisasi atau lembaga
seperti kelompok nelayan dan koperasi, untuk kemudian
aktif sebagai peserta SRG. Semua ini tentu menuntut
peran berbagai pihak, pemerintah khususnya pemerintah
daerah, dan pihak swasta terkait.
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3M dalam SRG:
Mudah-MurahManfaat
Dalam melaksanakan Sistem Resi Gudang (SRG)
Bapppebti terus melakukan perbaikan dan menemukan
inovasi agar sistem ini benar-benar tepat sasaran.
Berbagai langkah dilakukan antara lain sosialiasasi ke
berbaagai pihak, terutama kepada kalangan petani dan
juga nelayan, yang menjadi target utama dari sistem ini.
Salah satunya adalah mempromosikan bahwa SRG itu
3M, singkatan dari Mudah, Murah, Manfaat.
Mengapa Mudah?
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Masalah yang dihadapi oleh nelayan terkait dengan
harga jual ikan sudah diedentifikasi, dan solusi dengan
menerapkan Sistem Resi Gudang sudah disepakati.
Ke depan pelaksanaan SRG Ikan ini akan kita lihat
keberhasilannya secara bersama-sama.

1. Petani dan UKM dapat secara langsung
memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) secara
perorangan maupun berkelompok.
2. Komoditas yang diresigudangkan
ketentuan yang berlaku;

mengikuti

3. Beberapa Gudang SRG telah dilengkapi sarana
pengangkut, sehingga Pengelola Gudang dapat
melakukan jemput komoditas, petani tidak perlu
membawa komoditasnya sendiri.
Mengapa Murah?
1. Pengelola Gudang dapat memberikan layanan
penyimpanan, pengiriman dan pemasaran komoditas
dalam satu paket, sehingga menjadi lebih efisien;

Foto: Bagi an KIP

Pelaksanaan SRG Ikan ini akan lebih menjanjikan
jika dikaitkan dengan target pemerintah yang terus
berusaha meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat
dalam upaya peningkatan gizi. Sebagai gambaran pada
periode 2020-2024, KKP menargetkan peningkatan
angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 Kg/Kapita/
Tahun pada 2020 menjadi 62,50 Kg/Kapita/Tahun
pada 2024. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP,
Agus Suherman, mengatakan potensi ikan diyakini
dapat menjadi solusi dalam penanganan permasalahan
kekurangan gizi masyarakat Indonesia. Pada tahun
2019, KKP melalui Direktorat PDSPKP melakukan survei
penghitungan sementara capaian angka konsumsi ikan
nasional di 34 Provinsi yang mencapai angka sebesar
55,95 Kg/Kapita/Tahun. Dari data ini, realisasi sementara
angka konsumsi ikan nasional telah melebihi target
nasional pada tahun 2019 sebesar 54,49 Kg/Kapita/
Tahun. Tren konsumsi ikan di masyarakat menunjukkan
grafik yang terus meningkat. Ini menunjukkan permintaan
yang cenderung naik, sehingga kebutuhan ikan harus
dipenuhi oleh para nelayan.

2. Mekanisme SRG mengarahkan petani untuk
berkelompok, sehingga volume lebih besar dan
biaya-biaya menjadi lebih ekonomis.

Mengapa Manfaat?
1. Petani memiliki opsi untuk menunda penjualan
komoditas ketika harga rendah, sehingga
meningkatkan posisi tawar petani yang selama ini
lemah.
2. Resi Gudang dapat dimanfaatkan oleh petani
dan UKM sebagai agunan untuk memperoleh
pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank
maupun non-bank.
3. Gudang SRG telah terintegrasi dengan Sistem
Pasar Lelang Terpadu (SPLT) sehingga membuka
pemasaran komoditas lebih luas, komoditas tidak
hanya disimpan dalam gudang tapi juga dapat
dipasarkan secara online.
Jenis-Jenis Komoditi
Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/
PER/11/2011 Tentang Barang dan Persyaratan Barang
yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang,
sejauh ini telah ada 18 (delapan belas) komoditi yang
bisa diresigudangkan yaitu: Garam, Beras, Jagung,
Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam,
Gambir, Teh, Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala,
Ayam Beku Karkas.

3. Penjualan komoditas yang disimpan dapat dilakukan
cukup dengan secarik resi Gudang, atau secara
online sehingga menghemat biaya transportasi dan
pemasaran.
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Investasi Emas

Pilihan di Masa
Pandemi Covid-19

S

elama beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan
mulai merebak dan meningkatnya pandemi
Covid-19, harga emas di pasar dunia merangkak
naik. Pada akhir Juli 2020, harga emas mendekati
USD2.000 per troy once. Sejumlah pengamat menilai,
meroketnya harga emas dipicu kekhawatiran akan
masa depan ekonomi dunia yang kini terpuruk akibat
pandemi Covid-19. Emas dipandang sebagai sarana
investasi yang aman di tengah ketidakpastian situasi
perekonomian dunia.
Pimpinan Cabang PT Solid Gold Berjangka Cabang
Jakarta Dikki Soetopo mengungkapkan, sejumlah
negara kini mengalami resesi sehingga berdampak pada
harga emas. Rendahnya suku bunga Bank Sentral AS
yang mencapai 0.25% dan kebijakannya menggelontor
stimulus fiskal dengan program aset, turut mendorong
kenaikan harga emas. Ditambah lagi, aksi pelaku
pasar seperti Warren Buffet yang memborong emas,
menandakan masih terjadinya perburuan terhadap aset
safe haven.
“Alasan fundamental yang memperkuat hal ini adalah
ketidakpastian ekonomi global dan resesi yang meluas
ke banyak negara. Meski optimisme terhadap vaksin
covid-19 cukup tinggi, ekspektasi investor terhadap
pemulihan ekonomi belum menyeluruh,” jelasnya
seperti dikutip okezone.com (27/08/2020).
Dikki menyatakan, berita lonjakan harga emas
mengedukasi masyarakat bahwa ada alternatif investasi
logam mulia dalam bentuk kontrak berjangka. Investasi
ini berpeluang lebih menguntungkan dengan syarat
manajemen risiko terjaga. Peluang investasi emas
menjadi sangat menarik karena sifatnya sebagai aset
safe haven, dalam arti memiliki nilai yang relatif stabil di
tengah ketidakpastian ekonomi.
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Beragam Investasi Emas
Emas merupakan sarana investasi yang aman. Secara
tradisional masyarakat Indonesia biasa membeli emas,
baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan,
untuk disimpan dan sewaktu-waktu dijual ketika
mereka membutuhkan uang. Emas dalam konteks ini
diperlakukan seperti tabungan yang sewaktu-waktu
bisa dibongkar dan digunakan. Namun, ada yang
secara sengaja menyimpan emas untuk dijual pada saat
harga tinggi. Di sini sudah ada maksud mendapatkan
keuntungan dari selisih harga saat membeli dan menjual
kembali.
Selain menyimpan emas fisik dan menjadikannya
sarana investasi jangka panjang, masyarakat juga
bisa berinvestasi emas yang diperdagangkan di
bursa berjangka. Dua bursa berjangka komoditi di
Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sejak
lama memperdagangkan emas dalam bentuk kontrak
berjangka.
Komoditi emas bahkan merupakan salah satu andalan
bagi BBJ, dengan nilai transaksi yang cukup besar
setiap tahunnya, menempati urutan pertama baik pada
perdagangan multilateral maupun bilateral. Hal ini
menunjukkan bahwa emas merupakan investasi yang
diminati masyarakat.
Investasi dalam bentuk kontrak berjangka emas bisa jauh
lebih menguntungkan dibanding menyimpan emas di
rumah ataupun di bank, tetapi di sisi lain perlu dipahami
bahwa perdagangan berjangka mengandung risiko
tinggi. Karena sifatnya high risk high return perdagangan
berjangka komoditi, termasuk komoditi emas harus
mengikuti aturan-aturan ketat dari pemerintah dalam

hal ini Bappebti. Masyarakat yang akan memilih investasi
emas melalui perdagangan berjangka perlu memahami hal
ini.
Bebagai bentuk investasi emas itu masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan. Untuk itu masyarakat perlu
memahami karakter masing-masing sebelum menjatuhkan
pilihan investasi. Yang pasti pemerintah terus berupaya
memfasilitasi, mendorong dan membuat aturan-aturan
main agar semua memperoleh keuntungan maksimal dan
terjamin keamanannya.

Pasar Fisik Emas Digital
Perkembangan paling mutakhir perdagangan emas yaitu
maraknya perdagangan fisik emas secara digital. Tentang
hal ini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan.
Yaitu 1) UU PBK Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997
Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 (UU PBK);
2) Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan
Pasar Fisik Emas Digital (Menteri menetapkan kebijakan
umum dalam rangka perlindungan konsumen) Pasal 2 UU
PBK dan Penjelasannya; 3) Penetapan Komoditi sebagai
Subjek Kontrak Berjangka sebagaimana diatur dengan
Peraturan Kepala Bappebti Pasal 3 UU PBK; 4) Bappebti
berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa
Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi
(termasuk Emas Digital) dan berwenang menetapkan tata
caranya sebagaimana Pasal 15 UU PBK; 5) Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang
Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital
di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 36); 6) Peraturan Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa
Berjangka; 7) Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik
Emas Digital di Bursa Berjangka; 8) Peraturan Bappebti
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa
Berjangka.
Berbagai peraturan itu diterbitkan dengan tujuan untuk
memberi kepastian hukum bagi usaha perdagangan fisik
emas digital di Indonesia. Selain itu, pengaturan tentang
perdagangan fisik emas digital diperlukan untuk melindungi
konsumen karena perdagangan ini rawan terhadap tindak
penipuan atau tindakan yang bisa merugikan konsumen/
investor. Salah satunya terkait dengan transparansi
pengelolaan dana dan pengelolaan emas.
Beberapa aspek penting dalam peraturan yang ada
antara lain menyangkut kelembagaan pasar fisik emas
dengan persyaratan-persyaratan yang spesifik. Juga
diatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di
tempat penyimpan emas yang mencakup standar mutu
dan kemurnian. Untuk mendukung pembentukan harga
di bursa berjangka, pedagang fisik komoditi emas digital
diwajibkan menjadi anggota bursa dan juga anggota
kliring. Dengan kewajiban ini, diharapkan mereka dapat
melakukan lindung nilai di bursa berjangka (secara
fisik dan futures), dan menjadi market maker (penyedia
likuiditas) di bursa berjangka. Sedangkan, guna menjamin
kualitas dan ketersediaan emas, sebelum melakukan
perdagangan emas digital, pedagang fisik emas digital
wajib menempatkan emas pada tempat penyimpanan
yang juga wajib berlokasi di Indonesia. Untuk menjamin
keamanan dana, dipergunakan pula rekening terpisah atas
nama pedagang fisik emas digital pada lembaga kliring
berjangka.
Dalam masa pandemi Covid-19, minat masyarakat terhadap
investasi emas cenderung meningkat. Kondisi ini bisa
dijadikan momentum untuk mendorong pengembangan
perdagangan emas di bursa berjangka.
BULETIN BAPPEBTI | EDISI 220
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PASAR LELANG

Menggali Ceruk
Pasar Kopi
K

opi merupakan salah satu komoditas pertanian
(perkebunan) yang memberi harapan di tengah masa
pandemi Covid-19 seperti saat ini. Meskipun menurun,
permintaan pasar terhadap komoditas ini masih relatif
besar, baik pasar di dalam negeri maupun luar negeri.
Koperasi Koerintji Barokah di Jambi, misalnya, pada bulan
Juli 2020 mengekspor kopi Kerinci ke Belgia sebanyak
15,9 ton dengan nilai Rp1,4 miliar. Gubernur Jambi,
Fachrori Umar, mengapresiasi prestasi koperasi yang
beranggota 320 orang petani kopi di Jambi tersebut.
“Ekspor kopi di tengah pandemi ini berdampak positif
bagi petani dan pendapatan daerah,” ungkapnya seperti
dilansir media kompas.com (29/07/2020).
Koperasi Koerintji Barokah dibentuk tahun 2017
dengan tujuan memberdayakan petani setempat dan
mengembangkan komoditas kopi melalui praktik budidaya
yang ramah lingkungan.
Gubernur berharap, semakin banyak petani yang
bergabung dalam koperasi dan meningkatkan kuantitas
dan kualitas produksinya untuk memenuhi permintaan
pasar. Dengan demikian, pendapatan para petani pun
semakin baik.
Ketua Koperasi Koerintji Barokah, Triyono menyatakan akan
terus meningkatkan kualitas kopi yang diproduksi anggota
koperasi dan terus berinovasi agar semakin dipercaya
pembeli. Kualitas yang baik kopi produksi Koperasi
Koerintji Barokah merupakan faktor yang membuat
mereka bertahan di masa pandemi. Peluang ekspor kopi
Kerinci juga didukung dengan adanya sertifikat Indikasi
Geografis Kopi Arabika Sumatera Koerintji. Sertifikat
Indikasi Geografis ini membantu menjamin keaslian
produk sehingga meningkatkan kepercayaan pembeli
terutama yang berasal dari luar negeri. Menurut Triyono,
selain ke Belgia, Koperasi Koerintji Barokah juga akan
mengirim kopi produksi anggotanya ke Australia pada
bulan Agustus 2020.

12
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Potensi Besar
Indonesia merupakan negara penghasil kopi ke-empat
terbesar di dunia. Daerah-daerah produsen kopi di
Indonesia tersebar di hampir seluruh provinsi mulai di
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu,
Sumatera Selatan, dan Jambi di Pulau Sumatera,
beberapa provinsi di Jawa, kemudian
Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Kopi
Indonesia memiliki keunggulan yaitu kekhasan rasa dan
aroma kopi dari masing-masing daerah. Di Sumatera saja
kita kenal banyak kopi khas daerah seperti kopi Aceh,
kopi Gayo, Sidikalang, Mandailing, Kerinci, kopi Lampung,
dan sebagainya. Demikian pula di Pulau Jawa, Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ada kopi khas
daerah.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, kopi
Indonesia sangat istimewa dan mampu bersaing di pasar
global. “Rasa kopi Indonesia sangat enak. Ini merupakan
potensi yang bisa dikembangkan untuk bersaing di pasar
global,” ujarnya (kompas.com 18/82020).
Dari sisi produksi, potensi Indonesia sangat besar. Area
perkebunan kopi di Indonesia terdiri dari area perkebunan
besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah
perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara
komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.
Perkebunan besar terdiri dari perkebunan besar negara
(PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS).
Sebagian besar perkebunan kopi di Indonesia merupakan
perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang diselenggarakan
atau dikelola oleh masyarakat/pekebun yang terdiri dari
usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah
tangga.

Data Statistik Kopi Indonesia 2018 yang diterbitkan Badan
Pusat Statistik (BPS, 2018) menyebutkan, pada tahun
2016 luas PBN kopi Indonesia 22,36 ribu hektar, kemudian
meningkat menjadi 23,63 ribu hektar pada 2017. Area PBS
kopi pada tahun 2016 mencapai 24,39 ribu hektar, turun
menjadi 23,18 ribu hektar pada 2017. Sedangkan area
perkebunan rakyat pada tahun 2016 seluas 1,199 juta hektar,
turun sedikit menjadi 1,192 juta hektar pada 2017. Data di
atas menunjukkan bahwa sebagian besar area perkebunan
kopi di Indonesia merupakan area perkebunan rakyat
yakni sekitar 96 persen, sisanya sekitar 4 persen adalah
perkebunan komersial yang dikelola perusahaan negara
dan swasta. Pada 2016, total produksi kopi Indonesia dari
perkebunan besar (PBN dan PBS) dan perkebunan rakyat
mencapai 663,8 ribu ton. Pada 2017 meningkat menjadi
717,2 ribu ton.

Pasar Global dan Domestik
Produk kopi Indonesia diekspor ke berbagai negara, yang
terbesar yaitu ke Amerika Serikat, disusul Malaysia, Jepang,
Mesir dan Italia. Volume ekspor kopi Indonesia setiap tahun
berfluktuasi antara 270 ribu hingga 480 ribu ton. Dalam
periode Januari hingga April 2020 volume ekspor kopi
Indonesia sudah mencapai 158,78 ribu ton, tumbuh 1,34
persen dibanding periode yang sama tahun 2019.
Volume ekspor kopi Indonesia diharapkan masih bisa
ditingkatkkan, mengingat konsumsi kopi dunia cukup
besar. Untuk itu dibutuhan kerja keras, lebih-lebih di masa
pandemi Covid-19 di mana terjadi kecenderungan turunnya
permintaan. Dalam konteks ini, prestasi yang dicapai
Pemerintah Daerah Jambi bersama Koperasi Koerintji
Barokah melakukan ekspor kopi ke Belgia dan negaranegara lain, patut diapresiasi dan diikuti oleh pemerintah dan
petani serta pelaku usaha kopi di daerah lain.

Upaya menggali ceruk pasar kopi terutama pasar
global juga dilakukan oleh Pemda Nusa Tenggara Barat
(NTB). Pada tanggal 25-26 Agustus 2020 Pemda NTB
menggelar acara Temu Bisnis (Business Matching)
antara pelaku usaha/eksporter kopi dengan kelompok
tani kopi se Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi NTB, Husnul Fauzi, menyatakan
acara temu bisnis ini merupakan momentum untuk
menguatkan akses pasar bagi para produsen kopi di
NTB.
Pada kesempatan ini, Dirjen Perkebunan, Kementan,
Kasdi Subagyono, mengungkapkan, penyelenggaraan
temu bisnis seperti ini akan meningkatkan ekspor
komoditas perkebunan Indonesia. Seperti dilansir situs
ditjenbun.pertanian.go.id (30/08/2020), pemerintah
akan membantu memfasilitasi para petani untuk
menghasilkan produk kopi yang bernilai tinggi. Saat ini,
Kopi Robusta Tambora dari NTB sudah memperoleh
sertifikat Indikasi Geografis. Diharapkan jenis kopi lain di
NTB yang memiliki kekhasan bisa segera mendapatkan
sertifikat Indikasi Geografis.
Selain pasar ekspor, pasar domestik kopi sebenarnya
masih terbuka luas. Untuk itu, memang dituntut kejelian
melihat peluang pasar. Berbagai saluran pemasaran
yang ada perlu dimanfaatkan. Terkait dengan produk
komoditas seperti kopi, ada sarana yang telah
disediakan pemerintah yaitu Pasar Lelang Komoditi
(PLK) yang bahkan bisa diselenggarakan secara online.
Pasar Lelang Komoditi selama ini terbukti memberi
manfaat bagi para petani dan pelaku usaha, membantu
membuka akses pasar dan memperoleh harga yang
wajar serta menguntungkan. Oleh sebab itu, pemerintah
di daerah khususnya perlu mendorong para petani dan
pelaku usaha mengikuti PLK.
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AGENDA FOTO

Mendag Lantik
Pimpinan Tinggi
Pratama dan Madya
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melantik
Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Jumat
(7/8). Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 144/TPA Tahun 2020 dan Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 615 Tahun 2020.
Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Sidharta
Utama sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko
sebagai Inspektur Jenderal, Syailendra sebagai Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Didi Sumedi
sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Sedangkan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yaitu
Jhoni Martha sebagai Sekretaris Ditjen PDN, Luther
Palimbong sebagai Direktur Ekspor Produk Industri
dan Pertambangan, dan Merry Maryati sebagai Direktur
Fasilitasi Ekspor dan Impor.

Pengembangan karir pegawai tidak dilakukan sematamata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan,
melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan
dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan
kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi, terutama untuk
pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.

14
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Foto: Bagi an KIP

Mendag menyatakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi
ini merupakan salah satu upaya optimalisasi organisasi
Kementerian Perdagangan dalam rangka memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai sasaran
strategis Kemendag. Selain itu juga dalam rangka
pengembangan karir pegawai di lingkungan Kemendag.
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AGENDA FOTO

Foto: Bagian KIP

Kepala Bappebti Sidharta Utama menghadiri
penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi dengan Perusahaan
Umum Perikanan Indonesia dan Grand Launching
SahabatGemarikan.id. Acara dilaksanakan di Gedung
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Jakarta, Senin (31/08).

Mendag Agus
Suparmanto
PPSDK dan
Akademi Metrologi
F o t o : B agian KIP

Upaya Peningkatan
Produk dan
Konsumsi Ikan

sahabatgemarikan.id adalah website yang dibangun untuk
mendukung program peningkatan konsumsi ikan nasional
menuju Generasi Emas Indonesia 2045. Website ini
menawarkan berbagai produk ikan yang mutunya terjaga.

Foto: Bag ian KIP

Kepala Bappebti Sidharta Utama didampingi
Sekretaris Bappebti Nusa Eka melakukan kunjungan kerja
ke Gudang PT Perikanan Nusantara (Persero) cabang
Benoa, Bali, Jum’at (21/8). Kunjungan kerja ini merupakan
tindak lanjut dari soft launching gudang SRG terkait
perikanan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
(PKS) tentang Penggunaan Information System
Warehouse Receipt (IS-Ware) untuk komoditi ikan yang
dilakukan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan
dan Perikanan dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT
KBI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu
(19/8). Pelaksanaan SRG untuk komoditi ikan ini berjalan
di Gudang Coldstorage yang dikelola oleh PT Perinus
yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Pengelola
Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Komoditi Ikan.
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Melalui mekanisme SRG sebagai sarana tunda jual
memungkinkan nelayan memperoleh harga jual yang
lebih baik, karena saat harga kurang bagus mereka
memperoleh dana talangan dari PT Perinus. Saat harga
sudah membaik, nelayan bisa melepas ikan yang mereka
jaminkan di gudang SRG.

Mendag menyampaikan bahwa PPSDK dan AKMET
sebagai unsur penunjang Kementerian Perdagangan
berperan penting dalam pembangunan sumber daya
manusia (SDM) yang menjadi prioritas Presiden Jokowi
melalui berbagai bentuk program pengembangan
kompetensi, baik pelatihan maupun pendidikan vokasi.
Dengan meningkatnya jumlah SDM kemetrologian
yang kompeten dan profesional di seluruh Indonesia,
diharapkan perlindungan konsumen dalam proses
transaksi yang melibatkan pengukuran akan tercipta.
Pada kesempatan ini Mendag juga menyaksikan
penandatanganan Akta Pendirian Koperasi Konsumen
Niaga Insan Metrologi, serta menandatangani Prasasti
Koperasi Konsumen Niaga Insan Metrologi PPSD.
Acara juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendag,
Suhanto; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Syailendra; Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto meninjau harga
barang kebutuhan pokok (bapok) dan memberikan bantuan
masker dan alat pelindung diri (APD) di Pasar Atas Baru,
Cimahi, Jawa Barat, Kamis (13/8). Bantuan yang diberikan
berupa 5.000 buah masker, serta APD kepada 550
pedagang dan kantong belanja untuk pembeli di Pasar Atas
Baru. Penyerahan bantuan disaksikan oleh Wakil Gubernur
Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum.
Turut mendampingi pemberian bantuan ini Kepala Bappebti
Sidharta Utama, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto,
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra
dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga, Veri Anggrijono.
Mendag menyatakan bantuan yang diberikan ini merupakan
bentuk kepedulian Kementerian Perdagangan kepada para
pedagang kecil agar dapat menjaga kesehatan sehingga
dapat terus berjualan seiring dengan upaya pemulihan
ekonomi.

Foto: Bagi an KIP

Kunjungan Kepala
Bappebti ke Gudag
SRG Ikan di Bali

Mendag Beri Bantuan
Masker dan APD
Kepada Pedagang di
Cimahi

Kepala Bappebti Sidharta Utama turut mendampingi
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berkunjung
ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
(PPSDK) serta melakukan dialog dengan para peserta
pelatihan dan para alumni Akademi Metrologi (AKMET)
Kamis (13/8). Dialog berlangsung secara virtual.
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AKTUALITA

Bappebti Blokir Situs
Binomo dan 106
Entitas Lainnya
Bappebti memblokir 107 domain
entitas di bidang perdagangan
berjangka
komoditi,
termasuk
diantaranya adalah situs Binomo.
Ada lima situs Binomo yang diblokir
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika (Kominfo) atas permintaan
Bappebti yaitu binomoapp. com,
binomoidn.info, binomoofficial.com,
binomo-official.com, dan binomotrading.com. Pemblokiran dilakukan
karena Binomo dan 106 entitas itu
tidak memiliki perizinan di bidang
perdagangan berjangka komoditi.
Dengan demikian, total domain yang
diblokir hingga Juli 2020 berjumlah
692 entitas bodong.
Menteri
Perdagangan
Agus
Suparmanto mengatakan Bappebti
secara rutin melakukan pengawasan
dan pengamatan serta penindakan
terhadap kegiatan usaha yang
dilakukan
entitas
di
bidang
perdagangan berjangka komoditi
yang tidak memiliki perizinan dari
Bappebti. “Hal ini penting dilakukan
untuk mencegah potensi kerugian
masyarakat dari pelanggaran terhadap
ketentuan
perundang-undangan
di bidang perdagangan berjangka
komoditi,” ujar Mendag Agus, Jumat
(28/8).
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Kepala Bappebti Sidharta Utama
menegaskan semua pihak yang
melakukan kegiatan perdagangan
berjangka di Indonesia wajib memiliki
perizinan dari Bappebti, serta tunduk
dan patuh pada ketentuan perundangundangan di Indonesia. Ketentuan ini
juga berlaku bagi perusahaan yang
sudah teregulasi oleh regulator di
luar negeri. Jika perusahaan tersebut
melakukan penawaran di bidang
perdagangan berjangka di Indonesia,
maka wajib memiliki perizinan dari
Bappebti. “Tindakan pemblokiran
juga dilakukan untuk melindungi
dan memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat dan pelaku usaha di
bidang perdagangan berjangka,” kata
Kepala Bappebti menegaskan.

7 Strategi Kemendag
Dongkrak Ekspor di
Masa Pandemi
Guna meningkatkan ekspor di
masa pandemi Covid-19 yang masih
berlangsung, Menteri Perdagangan
Agus Suparmanto memaparkan 7
strategi yang dilakukan Kementerian
Perdagangan, yakni:
Pertama, pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) ekspor melalui
pendidikan dan pelatihan, coaching
program, pengembangan kurikulum
dan metode diklat, promosi dan
kerjasama diklat ekspor.
Kedua, pengembangan pasar dan
informasi ekspor dengan menyebarkan
informasi pasar ekspor, penyusunan
data dan informasi ekspor, maupun
pelayanan terhadap pelaku usaha,
serta pembuatan aplikasi digital
marketing.
Ketiga, pengembangan produk ekspor
dengan meningkatkan peran Indonesia
Design Development Center (IDDC),
pengembangan merek produk ekspor,
dan diperlukan pusat mengembangkan
produk ekspor, jasa serta ekonomi
kreatif.

Keempat, pengembangan promosi
dan peningkaatan citra, yang terdiri
dari promosi dagang luar negeri misi
dagang dan pameran, promosi produk
potensi ekspor, dan pencitraan produk
ekspor.

Wamendag Apresiasi
Pangan Yang Stabil
Pada Masa Covid

Kelima, kerjasama pengembangan
ekspor sektor-sektor strategis serta
pemanfaatan
perdagangan
jasa,
aktivasi kerjasama pengembangan
ekspor.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry
Sambuaga,
mengapresiasi kinerja
Satgas Pangan, pelaku usaha,
pedagang, hingga petani yang
turut serta menjaga ketersediaan
dan stabilitas pangan selama masa
pandemi Covid-19. Kondisi ini dapat
dilihat dari indeks harga konsumen
(IHK) Juli 2020 yang mengalami deflasi
0,1 persen. Deflasi tersebut terjadi
karena sektor makanan, minuman, dan
tembakau turun 0,73 persen.

Keenam, perwakilan perdagangan
atase perdagangan (Atdag) maupun
Indonesia Trade Promotion Center
(ITPC) dapat turut berkontribusi
dengan laporan peluang pasar promosi
dagang, serta komunikasi dengan
instansi Kementerian/Lembaga terkait
di negara akreditasi, serta asosiasi
maupun pelaku usaha.
Ketujuh, dukungan penyediaan modal
kerja bagi UKM yang siap melakukan
ekspor, dengan menginisiasi insentif
fiskal bagi usaha skala menengah
yang akan melakukan kegiatan ekspor
melalui pengalokasian dana PKE yang
disalurkan melalui LPEI (Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia).
Strategi tersebut dikemukakan Mendag
Agus dalam “High Impact Seminar dan
Kick Off Program BI Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia”, di Jakarta,
Minggu (30/8). Sebagai informasi
tambahan, menurut BPS, pandemi
Covid-19 telah mengkibatkan ekspor
barang dan jasa pada kuartal II/2020
mengalami kontraksi sebesar 11,66
% secara yoy dibandingkan kuartal
II/2019 sebesar -1,73.

“Semua pihak bekerja keras bersama
Kemendag agar harga pangan stabil
dan stoknya aman. Secara khusus
saya turut mengapresiasi Polri, juga
tentu saja Satgas Pangan dan Bulog.
Yang tidak dilupakan tentu para petani,
peternak, pedagang, pelaku usaha,
asosiasi dan semua stakeholder
terkait. Tanpa kehadiran mereka
tentu kita akan sulit memenuhi target
ketersediaan dan kestabilan harga
pangan,” katanya, Rabu (26/8).

masyarakat dengan harga yang stabil,”
kata Wamendag.
Jerry
Sambuaga
menegaskan
pemerintah cukup tanggap dan
bergerak
cepat
mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya
keadaan
tersebut. Skema penyelamatan dan
pemulihan ekonomi yang diluncurkan
oleh pemerintah menyasar secara
komprehensif mulai dari BUMN,
perusahaan
swasta,
moneter,
bantuan UMKM, dan bantuan para
pekerja terdampak bahkan hingga
bantuan kepada para pencari kerja
dan rumah tangga. Ia menambahkan
Kementerian
Perdagangan
terus
berupaya
mendukung
pemulihan
ekonomi dengan mengoptimalkan
fungsi pasar sebagai garda terdepan
perekonomian.

Wamendag
menjelaskan
bahwa
pangan biasanya memiliki kontribusi
signifikan dalam setiap kejadian
khusus seperti pandemi. Karena pada
masa pandemi biasanya masyarakat
lebih fokus menyelamatkan diri
dengan membeli banyak pangan.
Jika
persediaan
dan
distribusi
pangan terganggu maka akan terjadi
guncangan harga. “Kami berusaha
melakukan upaya baik di lingkup
domestik
maupun
perdagangan
internasional agar kita bisa memenuhi
permintaaan
bahan
pangan
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Minyak Tembus
Harga Tertinggi
Dalam Lima Bulan
Harga minyak mentah naik 1,5 %
selama sepekan pada minggu terakhir
bulan Agustus 2020. Kali ini harganya
menembus level tertinggi sepanjang
lima bulan tanpa gejolak yang berarti.
Walau begitu, harga minyak masih
dibayangi koreksi karena produsen
mulai menggenjot produksi setelah
fasilitas minyak terhindar dari Badai
Laura.
Tercatat minyak mentah berjangka
Brent untuk kontrak Oktober 2020
ditutup di level USD45,05 per barel.
Sedangkan minyak mentah berjangka
West Texas Intermediate (WTI) untuk
pengiriman Oktober ditutup pada
USD42,97 per barel. Secara khusus,
harga minyak WTI naik empat minggu
beruntun. Harga naik karena produsen
minyak AS memangkas produksi
menjelang Badai Laura, sebuah badai
yang diperkirakan akan mendekati
tingkat Badai Katrina yang pernah
terjadi pada 2005 lalu. “Perdagangan
minyak menguat di awal pekan karena
mengantisipasi Badai Laura. Ternyata
setelah badai datang, dampaknya
terbatas pada produksi minyak di lepas
pantai dan aktivitas penyulingan,” ujar
Jim Ritterbusch, Presiden Ritterbusch
and Associates, Sabtu, (29/8).
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Badai Laura, melanda Louisiana
pada Kamis pagi, 27 Agustus 2020
dengan kecepatan angin 150 mil
atau 240 km per jam. Badai tersebut
menewaskan sedikitnya enam orang,
merusak bangunan dan merobohkan
pohon-pohon. Listrik terputus ke
ratusan ribu di Louisiana dan Texas,
tetapi beruntung karena kilang-kilang
minyak terhindar dari banjir besar.
Menghadapi perkembangan harga
minyak saat ini disebutkan Amerika
tetap
mempertahankan
produksi
minyak mentahnya di lepas pantai
Teluk Meksiko pada level 1,55 barel
per hari, begitu juga dengan Shell
dan Exxon Mobil. Exxon akan memulai
kembali produksi kilangnya di Texas
yang berkapasitas 370.000 barel per
hari.

Harga Batubara
Terjerembab

China saat ini juga tidak membantu
tingkat permintaan, apalagi Negeri Tirai
Bambu itu tengah membatasi impor
batu bara dan mendorong produksi
dalam negerinya sendiri.

Harga batu bara kembali mengalami
tekanan hingga menyentuh ke bawah
level USD50 per ton, level yang
tidak dikunjunginya sejak 2016.
Melemahnya serapan konsumsi masih
menjadi ancaman serius untuk harga
batu bara agar bisa bergerak ke zona
hijau.

Laporan International Energy Agency
(IEA) mengungkapkan permintaan
energi global diperkirakan turun hingga
mencapai sekitar 5.600 juta ton pada
2024. “Mungkin musim dingin pada
kuartal IV/2020 akan membantu
harga. Tetapi itu juga terbatas, karena
India juga lockdown dan permintaan
listrik negara itu juga menurun karena
aktivitas pabrik yang juga masih di
tingkat yang rendah,” ujar Ibrahim,
Rabu (26/8).

Berdasarkan data Bloomberg, pada
perdagangan Selasa (25/8) harga
batu bara berjangka untuk kontrak
Oktober 2020 di bursa Newcastle
berada pada level USD49,5 per ton,
tidak bergerak dibandingkan posisi
perdagangan sebelumnya. Kondisi ini
merupakan level terendah batu bara
sejak April 2016.
Padahal, setelah harga anjlok pada
bulan April akibat sentimen pandemi
Covid-19 yang membuat banyak negara
menerapkan kebijakan lockdown,
harga batu bara secara perlahan terus
membaik dan hampir menembus level
USD60 per ton. Sebagai catatan,
sepanjang tahun berjalan 2020 harga
batu bara telah terkoreksi 31,35%.
Direktur TRFX Garuda Berjangka,
Ibrahim, sebagaimana dikutip bisnis.
com mengatakan bahwa penurunan
harga batu bara terjadi seiring dengan
konsumsi energi dunia mengalami
dampak yang luar biasa akibat
pandemi Covid-19. Penggunaan batu
bara untuk pembangkit listrik di banyak
negara menurun secaara signifikan
akibat melemahnya aktivitas industri
yang berkontribusi cukup besar
terhadap penyerapan konsumsi batu
bara. Konsumen tradisional seperti

Ibrahim memprediksi jika harga batu
bara terus turun ke level USD46 per
ton, maka harga berpotensi jatuh ke
level USD42 per ton hingga USD43 per
ton. Jika tren harga mulai menunjukkan
pemulihan, maka diperkirakan harga
batu bara maksimal hanya menyentuh
level USD60 per ton hingga akhir
tahun ini.

Kemendag Tetap
Selenggarakan
Penghargaan
Primaniyarta 2020
Kementerian
Perdagangan
menyatakan
akan
tetap
menyelenggarakan
Penghargaan
Primaniyarta tahun 2020 ini. Namun
karea kondisi pandemi Covid-19
konsepnya dilakasanakan berbeda.
“Tahun ini Kemendag tidak membuka
pendaftaran,
tapi
kami
akan
menyeleksi para peserta melalui data
ekspor bekerja sama dengan Ditjen
Bea dan Cukai, serta didukung Ditjen
Pajak, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan,
serta tim juri yang terdiri dari
profesional dan akademisi,” kata Dirjen
Pengembangan Ekspor Nasional
(PEN) Kementerian Perdagangan
Kasan Muhri, Jumat (21/8).
Selain
tidak
ada
pendaftaran,
penghargaan Primaniyarta tahun ini
juga hanya akan diberikan dalam 2
kategori yaitu Eksportir Berkinerja
(PMDN dan PMA) dan Eksportir
Potensi Unggulan (skala menengah
dan skala kecil.

Pada Primaniyarta tahun ini, trofi
akan
diserahkan
oleh
Menteri
Perdagangan Agus Suparmanto pada
awal November 2020, bertempat
di Auditorium Kemendag dengan
mengedepankan protokol kesehatan.
“Apresiasi ini juga membuktikan
bahwa
perusahaan
Indonesia
tetap berkinerja ekspor dengan
memperhatikan aspek kepabeanan,
perpajakan,
ketenagakerjaan,
lingkungan hidup, dan hal terkait
lainnya. Kasan menambahkan, melalui
kegiatan pemberian penghargaan
Primaniyarta tahun ini diharapkan
akan
meningkatkan
kesadaran
masyarakat serta cinta dan bangga
atas
produk-produk
Indonesia,
sehingga
mendorong
pemulihan
ekonomi dalam masa pandemi ini.
Tahun 2019 kemarin”, Kemendag
memberi penghargaan Primaniyarta
kepada 26 eksportir berprestasi.
Penghargaan
Primaniyarta
dilaksanakan sejak tahun 2014 dan
diberikan dalam 4 kategori yaitu
Kategori Eksportir Berkinerja, Kategori
Eksportir Pembangunan Merek Global,
Kategori Eksportir Potensi Unggulan,
dan Kategori Eksportir Pelopor Pasar
Baru. Penghargaan dimaksudkan
sebagai salah satu pendorong dan
motivator bagi para eksportir Indonesia
serta pelaku usaha lainnya untuk terus
meningkatkan
prestasinya
dalam
bidang ekspor.
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The price of gold rose 3.75
per cent in the past week

G

CPOTR prices for the
week rose by 4.92 percent

T

he contract price for crude palm oil or CPOTR at
the ICDX has rallied and closed this week with an
increase of 4.92 per cent from the previous week’s
closing (31/7) at Rp 9,645.- to Rp 10,120.- last week
(7/8). This enhancement along with the good sentiment
around the expectation of a surge in demand which also
entertains other vegetable oil commodities, such as
soybean oil and sunflower.
Starting from China, as one of the largest importers of
palm oil products in the world, its import level is still on
the path of increasing throughout the second quarter of
2020, in line with the easing of social restrictions due to
COVID-19 which has succeeded in increasing demand.
Furthermore, the existence of weather factors, which
include heavy rains and floods in several areas, was
reported and projected to disrupt the transportation
supply chain system and erode the level of domestic
vegetable oil supplies. The conditions mentioned are
expected by market players to encourage China to
increase imports of palm oil as an alternative to limited
supplies.
Confirmation of high demand also came from Malaysia
as one of the largest producing countries. A significant
increase in exports was reported by some surveyor
companies that the level of Malaysian palm oil exports
rose 5.8 per cent to 1.72 tonnes for this month
compared to June 2020 at 1.62 million tonnes.
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In line with the easing of restrictions and the return to
mobility and public consumption, high demand for CPO has
come from many sensitive sectors that use palm oil and its
derivative products for production. Not forget to mention is a
report where almost all of the world’s snack food producers
reported a sales volume increase of 3-26 per cent, such as
biscuits, potatoes, cereals, and others.
Going forward, the course of the global activities, which are
slowly starting to take place normally amidst developments
related to the COVID-19 headline, will continue to contribute
support to sentiment around the CPO market. Nevertheless,
the latest news from global geopolitical issues that affect the
conducive international trading atmosphere still needs to be
watched out for by the market.
After its successfully launched B30 mixture on diesel fuel,
Indonesia Government is now planning to move forward to
the B40 diesel mixture. The plan is projected to drive the
demand of CPO higher, by increasing local demand then
driving the international demand to move the CPO prices.
For the record, since mid-July, the CPO prices have recorded
a significant increase from around IDR 8.800/metric ton to
more than IDR 10.000/metric ton after several countries
were relaxing their lockdown policy, such as India, European
Union, and China leading to their gradual restoration of CPO
product’s demand.

The spike in Covid-19 cases globally, especially from
within the US, has continually contributed to negative
sentiment by constantly setting new records. Currently,
more than six million active cases and the number of
positive cases daily average around 250 thousand new
cases, with the highest daily record reported is close to
300 thousand cases.
Meanwhile, the market began to re-view the importance
of stimulus for global economic recovery. The latest from
the US, responding to this, last week the authorities held
discussions regarding the stimulus package agreed by

the White House with the Republican Senate. However, this
stimulus package still requires approval from the opposition
before the process can proceed.
Throughout 2020, the main sentiment that continues to roll
in the market has driven gold prices to a long rally with an
increase of almost 30 per cent until the end of July 2020.
Meanwhile, on the other hand, the US Dollar index responding
to discordant notes around the US has fallen to its lowest
gap in two years last week.
Going forward, apart from gold’s safe-haven status that
supports prices amid the uncertainty of the Covid-19
pandemic, several long lists of factors still play a role.
The price focus will not be separated from the sentiment
of global geopolitical tensions, the corrected real sector
performance, the weakening USD and the majority of
authorities around the world are still waiting for further
stimulus measures.

Deputy Minister of Trade
Appreciates Stable Food
Prices

T

he Ministry of Trade appreciates the performance
of the Food Task Force so that during the Covid-19
pandemic, food commodity prices are quite stable.
Food availability during a pandemic is relatively safe.

Foto: Bagian KIP

F o t o : B agian KIP

old prices again rose higher with last week’s
trading session at 3.75 per cent to US$ 1,973.30
per troy ounce. Moving in the range of highs all the
time the main sentiment of the global market supported
by the headlines of the Covid-19 pandemic that still
contributes to the biggest price catalyst.

F o t o : B agian KIP

ENGLISH CORNER

This can be seen from the consumer price index (CPI)
July 2020 which deflation was 0.1 per cent. This
deflation occurred because the food, beverage and
tobacco sectors fell 0.73 per cent.

The Vice Minister of Trade said that food usually has a
significant contribution to any special event such as a
pandemic. In a pandemic, people usually focus more on
saving themselves by buying lots of food.

Deputy Minister of Trade, Jerry Sambuaga, also
appreciated business actors, traders, and farmers who
took part in maintaining food availability and stability.

“We are trying to make efforts both in the domestic sphere
and in international trade so that we can meet the demand
for foodstuffs from the community at a stable price,” he said.

“All parties work hard with the Ministry of Trade so that
food prices are stable and stocks are safe. I especially
appreciate Polri, also, of course, the Food Task Force and
Bulog. What is not forgotten is, of course, the farmers,
breeders, traders, business actors, associations and all
related stakeholders. Without their presence, it would
be difficult for us to meet the target of food supply and
price stability,” he said.

The Ministry of Trade, according to Jerry, continues to strive
to support economic recovery by optimizing the function of
the market as the front line of the economy.
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WAWANCARA

SRG Rumput
Laut Butuh
Perhatian
Lebih Serius

Ni Nyoman Ribek

Direktur Utama di PT
Rahmat Bahari Indonesia

umput laut memiliki kontribusi besar terhadap nilai ekspor
hasil laut nasional. Aktivitas ekspor rumput laut akan
turut menyumbang devisa di tengah dampak ekonomi akibat
Covid-19 yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional.
Pada 2019 tercatat mencapai 324,84 juta dolar Amerika
Serikat (AS). Jumlah ini naik 11,31 persen dari nilai ekspor
rumput laut 2018 yang sebesar 291,83 juta dolar AS.

Merujuk pada data FAO (2019), Indonesia merupakan
produsen rumput laut terbesar nomor satu dunia khususnya
untuk jenis Eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80
persen supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.
Rumput laut punya peluang sangat mudah untuk dikembangkan
karena biaya produksinya murah, dapat menyerap banyak
tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat
pesisir.
Salah satu pengusaha yang mengembangkan perekonomian
masyarakat pinggir laut melalui budi daya rumput laut adalah
Ni Nyoman Ribek, Direktur Utama PT Rahmat Bahari
Indonesia. Berkat kepeduliannya yang besar terhadap petani
rumput laut, membuat perempuan yang dikarunia seorang
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Itu berkembang secara alamiah seiring dengan
berbagai event dagang yang saya ikuti. Dengan
demikian, saya juga banyak mengenal prosesor
atau pabrik rumput laut selain yang dari AS. Saya
mengenal buyer dari Perancis, CopenhagenDenmark, juga buyer dari China. Perkembangan
yang sangat signifikan terasa mulai tahun 2013.
Saya pun mulai membuat badan hukum Perseroan
Terbatas meskipun untuk perizinan itu tidak
gampang. Sebab volume usaha sudah semakin
besar.

Tapi seiring waktu sebelum krisis moneter tahun
1998, perusahaan itu sudah mulai limbung sejak
tahun 1996 dan melakukan cost cutting serta
mengurangi volume operasional di Bali dan Lombok.
Mereka juga mengurangi aktivitas R&D, mungkin
karena sudah dapat ilmunya. Meskipun saya sudah
di PHK tahun 1996 itu, tapi perusahaan masih
butuh pasokan bahan baku. Saya tetap diminta
untuk membudidayakan rumput laut, hubungan saya
dengan pabrik masih terbina baik.
Foto: Bagian KIP

Rumput laut sebagai penghasil agar (karagenan/alginate)
yang dikenal sebagai stabilizer (penstabil), thickener (bahan
pengentalan) pembentuk gel, pengemulsi dan lain-lain. Sifat
ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, obat-obatan,
kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya.

Ketika tahun 2001 ada kejadian Bom Bali, bisnis
pariwisata langsung kolaps saya langsung banting
setir fokus menekuni secara serius bisnis rumput
laut. Karena fokus, pertumbuhan usaha pun menjadi
meningkat. Ekspor ke AS bisa mencapai 4-5
kontainer ukuran 40 feet per bulan atau sekitar 125150 ton perbulan.

Ni Nyoman: Sejak tahun 1991 saya sudah bekerja
untuk rumput laut sembari kuliah di Universitas
Udayana. Saya orang gunung tapi sukanya di
laut. Saya berteman dengan orang Amerika yang
mengelola tanaman rumput laut di Nusa Dua untuk
diekspor ke Amerika Serikat (AS). Perusahaan asal
AS itu sudah mengelola rumput laut di Bali sejak
tahun 1980. Waktu saya ikut gabung perusahaan itu
sudah berkembang. Ekspornya mencapai 1 hingga
2 kontainer per bulan

R

Selama 2014-2019, rata-rata pertumbuhan ekspor rumput
laut nasional sebesar 6,53 persen per tahun. Sementara itu,
produksi rumput laut nasional hasil budidaya pada tahun 2018,
tercatat sebesar 10,18 juta ton. Pemerintah menargetkan
tahun 2020 produksi rumput laut mencapai 10,99 juta ton
dan diproyeksikan mencapai 12,33 juta ton pada tahun 2024.

Buletin Bappebti: Sejak kapan menggeluti bisnis
rumput laut?

putra dan 2 putri ini dipercaya Bappebti untuk
mengelola gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di
Wanci, pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi,
Sulawesi Tenggara.
Perempuan kelahiran Denpasar, Bali, ini mengajak
masyarakat pembudidaya untuk melakukan budidaya
rumput laut dengan cara yang benar sesuai
dengan SOP (tata cara) yang ada. Tujuannya untuk
menghasilkan produk rumput laut dengan kandungan
agar (karagenan/alginate) yang bagus.
Bagaimana cerita suksesnya membina petani rumput
laut di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, berikut
penuturannya kepada Tim Buletin Bappebti:

Meskipun budidaya rumput laut juga dijalankan,
tahun itu iklim bisnis pariwisata lagi bagus. Jadi
perhatian saya terpecah antara ikut bekerja sektor
pariwisata, karena dolarnya tinggi juga sekaligus
membudidayakan rumput laut melalui petani. Rumput
laut di Bali banyak dibudidayakan di daerah Nusa
Dua, Nusa Penida dan juga di Nusa Lembongan.
Kondisi itu terus berlangsung sampai tahun 1999.
Nah, di tahun 1999 ini pemilik pabrik meminta
saya secara pribadi untuk memasok rumput laut
ke pabriknya AS. Sejak itu saya menjadi pemasok
rumput laut ke AS dengan badan hukum usaha
masih berbentuk UD (Usaha Dagang) dengan nama
UD Rahmat Bahari.
Buletin Bappebti: Waktu itu sudah memasok
rumput berapa banyak ke AS?
Ni Nyoman: Saya sudah ekspor ke AS sebanyak 1-2
kontainer atau sekitar 40 ton per bulan. Saya saat itu
bisnis rumput masih sebagai sambilan saja, karena
sektor pariwisata masih bagus. Jadi belum fokus
benar di bisnis rumput laut.

Waktu itu bukan saya saja yang memasok. Yang beli
ada tiga perusahaan, yaitu dari Perancis, Denmark
dan dari AS. Saya dan tiga orang rekan menyuplai
untuk perusahaan AS. Pemasok untuk perusahaan
Perancis ada orang tersendiri, pemasok untuk
perusahaan dari Copenhagen juga punya orang
tersendiri. Produksi sudah mencapai 400-500 ton
per bulan.
Buletin Bappebti: Mengapa pilihannya pada
komoditi rumput laut? Apa saja kelebihan komoditi
rumput laut Indonesia dibandingkan negara lain?
Ni

Nyoman: Indonesia boleh dibilang baru
berkembang di bidang rumput laut. Filipina sempat
merajai rumput laut dunia. Ekspor ekspor rumput
lautnya bisa mencapai 10 ribu ton per bulan.
Sekarang sudah terbalik posisinya: Filipina semakin
turun menjadi kurang dari 3 ribu ton per bulan.
Sementara Indonesia terus berkembang pesat
dan menjadi nomor satu di dunia. Produk rumput
laut kami bahkan sudah masuk ke Filipina, selain
diekspor tadi ke major tujuan AS, Perancis, Denmark,
China, dan Korea. Saat sepi seperti sekarang kami
masih bisa mengekspor 1.500 ton per bulan. Saat
ramai, volume ekspor bisa mencapai 3.500 ton per
bulannya.
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Buletin Bappebti: Bagaimana prospek bisnis
rumput laut di masa depan?
Ni Nyoman: Rumput laut dengan hasil olahan
karagenan ini kan sebagai ingredients atau bahan
tambahan. Dipakai untuk banyak produk makanan
dan minuman seperti sosis, bakso, cream, susu,
yogurt semua memakai karagenan yang bersifat
lentur dan kenyal. Untuk consumer goods seperti
pasta gigi menggunakan karagenan hampir 70
persen.

Buletin Bappebti: Kabarnya Anda sudah keliling
berbagai pulau di Indonesia untuk mencari rumput
laut. Di mana lokasi rumput laut dengan kualitas
terbaik?
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Buletin Bappebti: Anda mengelola gudang sistem
resi gudang (SRG) rumput laut di Wakatobi,
bagaimana ceritanya?

Ni Nyoman: Paling bagus itu menurut saya rumput
laut asal Kupang, NTT. Saya paling senang karena
kualitasnya paling bagus dan stabil. Memang
itu tergantung dari sentuhan pembudidayanya.
Alhamdulillah mereka mau mendengarkan arahan
dari kami bagaimana treatment rumput laut pasca
panen.

Ni Nyoman: Kami sendiri sudah sekitar 20 tahunan
menjadi buyer rumput laut dari supplier kami di
Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suatu ketika kami
diberitahu supplier bahwa ada gudang di sana
yang bisa kami kelola untuk menampung rumput
laut petani. Gudang itu milik Pemda setempat yang
sedang mencari pengelola untuk menerapkan SRG.

Selain itu, Kupang dikenal sebagai daerah beriklim
kering. Ini juga turut berpengaruh dengan kualitas
rumput lautnya. Jadi begitu panen, dijemur langsung
kering. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas,
kadar airnya rendah. Beda dengan daerah yang
curah hujannya tinggi, rumput laut jadi cepat rusak
kalau penanganannya tidak tepat. Kekuatan gel atau
kadar karagenan-nya menjadi rendah.

Saya memang pernah mendengar soal sistem resi
gudang ini tapi belum begitu paham esensinya.
Kemudian setelah saya pelajari sejumlah modul
tentang SRG, selain juga mengikuti beberapa
seminar soal SRG, barulah saya paham SRG ini
sangat bagus sekali maksud dan tujuannya.

Menurut saya yang paling jago menangani rumput
laut itu suku Bugis. Daerah manapun penghasil
rumput laut yang ada suku Bugisnya itu produksinya
boleh dibilang top markotop. Mereka sangat rajin,
tidak kenal waktu tak kenal libur totalitas menangani
rumput laut. Kecuali saat menjelang Idul Fitri, baru
mereka libur pulang kampung bawa duit. Jadi, kalau
kita mau mengembangkan rumput laut bersama
mereka sudah amanlah ceritanya.
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situasi yang seperti ini, ditambah lagi masih kondisi
wabah Covid-19 itu kan hal yang sangat luar biasa.
Dengan sarana SRG ini masyarakat petani menjadi
lebih terjamin kehidupannya.

Kami pun sudah siap menerima rumput laut dari
petani dan mengeluarkan resi gudang kepada para
petani. Jumlahnya lebih kurang 35 ton rumput laut
yang sudah siap diresigudangkan. Kalau diuangkan
nilai mencapai sekitar Rp300 juta.

Misalnya di saat harga turun kemudian ada yang
meminjamkan uang kan mereka senang sekali.
Begitu juga kekuatan kami menampung rumput
laut petani juga tidak besar di saat harga sedang
jatuh. Di saat seperti itu kita tidak bisa terus beli dan
menampung sementara bunga bank tetap jalan.

Sayangnya dari sisi lembaga pembiayaan SRG
masih terkendala. Wakatobi terdiri dari empat
gugusan pulau, yaitu Binongko, Kaledupa, Tomia,
dan Wangi-wangi. Nah, posisi gudang SRG yang
kami kelola letaknya di Wanci pulau Wangi-wangi
yang jauh dari pusat kota. Mungkin ini jadi kendala
juga.

Foto: Bagian KIP

Untuk agar-agar sebagai kue itu tinggi juga
kandungan karagenan, bahkan MSG hingga cat
tembok itu juga memakai karagenan. Belum lagi
riset yang terus berkembang sehingga manfaat
karagenan bisa digunakan untuk mungkin ribuan
macam produk. Jadi untuk prospek saya tidak
khawatir, karagenan yang berasal dari bahan baku
rumput laut akan selalu dibutuhkan.

yang kami kelola sanggup menampung sekitar
1.000 ton rumput laut pada setiap musimnya. Untuk
Kabupaten Wakatobi sendiri mampu memproduksi
sekitar 600 ton per bulan.

Kami sudah berupaya menggalang kerja sama
dengan pihak terkait yang bisa membiayai SRG
rumput laut ini, seperti dengan Bank BRI. Tapi
kendalanya BRI harus mengambil uangnya di
Baubau jauh dari lokasi gudang kami. Ada juga
Bank Sultra, yaitu bank milik Pemprov Sulawesi
Tenggara, tapi sayang bunganya terlalu tinggi.
Padahal petani SRG harusnya mendapat bunga
yang sangat rendah.
(Berdasarkan PMK No. 171/PMK.05/2009 tentang
Skema Resi Gudang, petani hanya menanggung
beban bunga sebesar 6 persen).
Selanjutnya ada tawaran juga dari Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP). LPMUKP ini memberikan akses
permodalan bagi masyarakat kelautan dan
perikanan, termasuk petani rumput laut. Namun
sampai saat ini juga realisasinya masih dalam
proses karena harus ada persetujuan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Setelah saya paham soal bagaimana cara mengelola
gudang SRG yang sebetulnya tidak jauh berbeda
dengan yang day to day kami biasa lakukan selama
ini, barulah kami mengajukan permohonan perizinan
sebagai pengelola gudang SRG kepada Bappebti.

Buletin Bappebti: Anda menghadapi kendala
dari lembaga pembiayaan, bahkan menalangi
pembiayaan untuk SRG rumput laut, tapi masih
tetap semangat mengelola SRG. Apa sebabnya?

Pada dasarnya kami sudah siap semuanya, baik dari
segi sumber daya manusianya, dari segi kemampuan
uji mutu rumput laut, dan sudah pula mengadakan
sosialisasi soal resi gudang rumput laut ke petani,
pengepul dan pedagang. Dari sisi fasilitas gudang

Ni Nyoman: Kami ini kan sudah berada di Wakatobi,
seperti saya bilang sudah 20 tahun. Kami kan tidak
tiba-tiba datang untuk mengelola gudang SRG. Jadi
kalau mereka para petani itu tetap punya semangat
untuk membudidayakan rumput laut di tengah

Petani tidak bisa menanggung risiko seperti itu. Jadi
alhamdulillah kalo ada bantuan pemerintah dengan
memberikan subsidi bunga. Buat saya sebagai
pengusaha tanggung jawab sosial kami jadi lebih
ringan.
Walau bagaimana pun kami harus tetap berjuang
agar budi daya rumput laut di Wakatobi itu
sustainable. Inilah nilai penting SRG bagi petani
rumput laut.
Buletin Bappebti: Lalu apa harapan Anda sebagai
pengelola gudang SRG terhadap Bappebti?
Ni Nyoman: Saya saya sangat senang sekali dengan
idenya Bappebti membantu masyarakat petani
dengan sistem resi gudang ini. SRG ini sistemnya luar
biasa bagus sekali. Hanya mungkin perlu berbagai
pembenahan agar SRG ini bisa betul betul bisa
dirasakan manfaatnya buat masyarakat. Termasuk
bagaimana Bappebti mampu mengkolaborasikan
berbagai pihak terutama yang kompeten sehingga
SRG ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Di Wakatobi ini anggaplah produksi rumput lautnya
600-700 ton per bulan, tetapi barangnya sekarang
keluarnya ke mana-mana tidak satu pintu di
Wakatobi. Saya berharap masalah ini menjadi titik
perhatian Pemda Kabupaten Wakatobi. Kalau bisa
semuanya masuk melalui gudang SRG dan petani
mendapatkan manfaat dari sana.
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ANALISIS

Empat Elemen
Kunci Dengan
Teknologi
Blokchain

Jaga Stabilitas
Harga “King of
Spices”
L

ada (Piper nigrum) sering disebut juga sahang atau
merica, menjadi rempah-rempah yang paling banyak
diburu orang karena khasiatnya. Lada pun menjadi
rempah paling dicari lantaran banyak digunakan sebagai
bumbu berbagai masakan di dunia. Tak heran, lada
dijuluki King of Spices.
Lada Indonesia dikenal dengan cita rasanya, baik
lada putih maupun lada hitam, sehingga tidak sedikit
negara-negara yang datang untuk membeli, berdagang,
bahkan dahulu sampai ingin merebut wilayah Indonesia,
khususnya Kepulauan Maluku. Kini daerah penghasil
lada terkenal ada di Bangka Belitung (Babel), Bengkulu,
Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi
Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas kebun
lada di Indonesia pada 2018 mencapai 187.291 hektar.
Dengan asumsi pertumbuhan luas area tanam 0,53
persen, maka tahun ini luas area tanaman lada bisa
mencapai 189.662 hektar. Sementara, jumlah produksi
lada sepanjang tahun 2018 mencapai 88.235 ton,
hanya naik sedikit pada tahun 2019 sebesar 88.949
ton. Pemerintah menargetkan mampu memproduksi
lada sebesar 102.700 ton pada 2021.
Menurut data Kementerian Perdagangan, volume
ekspor lada Indonesia sepanjang Januari-Juli 2019
mencapai 27,16 ton dengan nilai 75,54 juta dolar.
Adapun capaian ekspor pada periode yang sama
tahun sebelumnya sebanyak 22,85 ton dengan nilai
79,89 juta dolar AS. Komoditi lada dari tahun ke tahun
tertekan oleh persoalan rendahnya harga, sehingga
sangat berpengaruh pada pendapatan petani. Pada
2016, harga lada putih dan lada hitam pernah mencapai
Rp157.000 per kilogram dan Rp121.000 per kilogram
untuk lada hitam.

Pada Juni 2020 harga lada hanya bertengger di angka
Rp55.154 per kilogram. Selanjutnya pada Juli Rp 57.109
per kilogram dan kembali naik menjadi Rp 60.064 per
kilogram pada awal Agustus 2020. Rendahnya harga
lada saat ini lantaran suplai dunia jauh lebih besar dari
konsumsi. Sejak 2013 hingga kini produksi lada meningkat
7-8 persen per tahun, tetapi pertumbuhan konsumsinya
hanya naik 3 persen per tahun.
Untuk mengatasi kelebihan suplai lada, Indonesia mesti
mencari pasar-pasar ekspor nontradisional seperti
Bangladesh, Tunisia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Maroko,
dan Selandia Baru. Sebagai upaya menaikkan ekonomi
para petani lada putih di Muntok, Bangka Belitung, PT
Kliring Berjangka Indonesia (KBI) bersama Bursa Berjangka
Jakarta (BBJ) sudah menyiapkan sistem perdagangan
bagi komoditi lada putih Muntok (Muntok White Pepper).
Ini dilakukan untuk mendorong pemasaran di Kantor
Pemasaran Bersama (KPB) Lada Bangka Belitung.
Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi menyatakan, dengan
adanya KPB Lada Bangka Belitung diharapkan dapat
meningkatkan perdagangan lada Muntok dan mampu
menjadi stimulus peningkatan ekonomi para petani
lada. “KBI akan mendukung program-program untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
dukungan yang diberikan KBI kepada masyarakat Bangka
Belitung khususnya para petani lada adalah membantu
menyiapkan sistem perdagangan lada yang dilakukan KPB
Lada Bangka Belitung,” jelas Fajar, Selasa (18/8/2020).
Ke depannya Fajar pun berharap para petani lada dapat
memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk dapat
menjaga stabilitas harga komoditi lada Muntok. “Dengan
adanya resi gudang, harga komoditas akan terjaga, dan
efek jangka panjangnya akan mampu meningkatkan
ekonomi para petani dan pemilik komoditi,” ujarnya.

Jericho Biere

Research and Development
Manager ICDX

R

evolusi industri 4.0 mengubah hidup manusia
bahkan indentitas kita sehingga akan membuat
standar hidup semakin berkembang dengan adanya
telepon pintar, kota pintar, lalu lintas pintar, dan
perangkat teknologi lain yang memudahkan manusia.
Segala macam teknologi yang dicipta akan terintegrasi
dengan sebuah ekosistem yang didorong oleh big data
atas kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, pebisnis,
dan masyarakat.
Tidak dipungkiri kemunculan internet pada awal tahun
2000 menjadi cikal bakal perkembangannya digitalisasi
dan teknologi bigdata yang melahirkan akan revolusi
industri 4.0 ini. Perkembangan revolusi industri 4.0
melahirkan berbagai konsep baru dalam teknologi
seperti internet of things, machine learning, cyberphysical system, human-machine interface, smart
factories, cloud computing, 3D printing, robotic and
sensor technology dan artificial intelligence. Semuanya
ini dapat menciptakan model bisnis baru yang berbasis
digital yang dapat memberikan efisiensi yang tinggi
sehingga biaya lebih murah, serta kualitas produk yang
lebih baik.
Selain itu, untuk mengoptimalisasikan serangkaian
operational dari sebuah skema, teknologi Blockchain
memberikan solusi atas keamanan mengumpulkan,
menyimpan, dan membagikan data kepada seluruh
pihak dalam rantai pasokan (supply chain). Blockchain
dapat membuat aplikasi internet of things (IoT) lebih
kuat dan aman. Blockchain juga bisa digunakan untuk
mempercepat pertumbuhan teknologi yang sedang
berkembang yaitu analisa big data dan artificial
intelligence (AI).
Dalam aplikasi untuk industri, teknologi blockchain
memberikan solusi dalam perdagangan yang lebih
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efisien dan aman. Sebagai contoh implementasi
teknologi blockchain dalam perdagangan energi dan
komoditi. Ada empat elemen yang dapat menjadi
kunci dalam perdagangan energi dan komoditi dengan
teknologi blockchain.
1. Digital “public ledger”
memverifikasi transaksi.

yaitu

mencatat

dan

2. Secure yaitu bisa saja “tanpa izin” (terbuka untuk
publik) atau privat (tertutup).
3. Updates by “Consensus” yaitu aman dan dapat
diverifikasi catatan atas setiap transaksi digital.
4. Control and Security dapat disediakan secara inheren
melalui desain blockchain. Melakukan tahap-tahap
enkripsi adalah lebih baik untuk transaksi-transaksi,
meningkatkan perlindungan data, dan membatasi risiko
penyelesaian (settlement) dan risiko penipuan (fraud).
Perihal penyelesaian (settlement) adalah hal yang krusial
bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan energi
dan komoditi. Penyelesaian dapat diotomasi dengan
Smart contract. Smart Contract pada blockchain
dapat mengotomasi proses settlement dari suatu
perdagangan komoditi. Hal ini dapat diaplikasikan atas
komoditi dengan penyelesaian transaksi secara tunai
maupun secara fisik, atau bahkan kontrak derivatifnya
baik berjangka maupun forward.
Dalam bukunya “The Fourth Industrial Revolution”,
Klaus Schwab menyampaikan bahwa dalam tahun
2025 produk domestik bruto (PDB) global sepuluh
persennya disumbangsih oleh teknologi blockchain
dengan 58% partisipan bisnis diseluruh dunia. Nah, ada
baiknya jangan kita abaikan perkembangan teknologi
blockchain ini untuk kemajuan kita bersama.
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REGULASI

Segera Daftarkan
Diri Menjadi
Penasihat
Berjangka
B

appebti mengeluarkan kebijakan baru terkait
Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni Peraturan
Bappebti nomor 6 tahun 2020 tentang Penasihat
Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka. Peraturan
yang dikeluarkan tanggal 30 Juli 2020 dimaksudkan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 72
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi,
dimana disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai perizinan Wakil Penasihat Berjangka diatur
dengan Peraturan Kepala Bappebti.
Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penasihat
Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut
Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan atau
Badan Usaha yang memberikan Nasihat kepada pihak
lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak
Derivatif lainnya dengan menerima imbalan. Sedangkan
yang dimaksud Nasihat disini adalah suatu penyampaian
informasi ataupun rekomendasi terkait dengan jual-beli
Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Sementara Rekomendasi adalah masukan yang
disampaikan oleh Penasihat Berjangka kepada Klien
yang tidak bersifat memaksa dengan risiko pengambilan
keputusan ada di pihak Klien. Rekomendasi tersebut
bisa berupa masukan keputusan yang perlu dilakukan
oleh Klien untuk dapat mengambil manfaat dari jualbeli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak
Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
berbasis risiko, dengan mempertimbangkan risk profile,
risk appetite, dan risk objective Klien dalam melakukan
transaksi Perdagangan Berjangka.
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Informasi yang dimaksudkan adalah keterangan berupa
analisis mengenai harga dan volume perdagangan, risiko
harga dan likuiditas, faktor-faktor yang mempengaruhi
pergerakan harga, kegiatan Perdagangan Berjangka,
mekanisme
perdagangan
berjangka
dan
institusi
Perdagangan Berjangka.
Lebih lanjut di dalam peraturan ini dijelaskan juga tentang
tata cara seseorang atau badan usaha yang ingin menjadi
Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjanga.
Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai
Penasihat Berjangka dan izin Wakil Penasihat Berjangka
dilakukan secara elektronik online melalui http://pbk.
bappebti.go.id. Jika dalam hal permohonan secara online
permohonan belum bisa diproses penerbitan perizinannya,
maka pemrosesannya dilakukan secara manual.
Hal yang ditekankan dalam peraturan ini adalah Penasihat
Berjangka wajib memiliki keahlian di bidang analisis
Perdagangan Berjangka dan memberikan Nasihatnya
secara independen untuk kepentingan Klien.

Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2021, dan untuk proses
pengajuan menjadi Penasihat Berjangka maupaun Wakil Penasihat
Berjangka, dapat diakses melalui:
http://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/5736
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