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Menjadi seorang Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang resmi menjadi keharusan
agar bisa menawarkan produk-produk dalam investasi di bidang Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK). Tapi untuk itu tidak mudah juga memperoleh izinnya.
Seseorang yang ingin menjadi WPB harus lulus ujian profesi yang dilaksanakan
oleh Bappebti, baik ujian tertulis maupun tes wawancara.
Cukup banyak calon WPB gagal dalam tes, sehingga mereka harus mengulang
kembali pada kesempatan ujian berikutnya. Setelah lulus pun seorang WPB
harus aktif bekerja di bidang PBK dan mengembangkan pengetahuannya melalui
seminar-seminar maupun pelatihan. Hal ini diperlukan mengingat bidang PBK
terus mengalami perkembangan sehingga seorang WPB yang menjadi ujung
tombak perusahaan pialang, pengetahuannya harus selalu up-date.
Nah, ujian WPB ini kami angkat dalam sebagai topik Berita Utama pada
penerbitan edisi kali ini. Sementara itu Pembaca juga dapat menyimak tulisan
dan bahasan lainnya yang menarik, antara lain Regulasi tentang operasional
perusahaan PBK selama masa PSBB Covid-19 (Rubrik Regulasi), upaya
Bappebti untuk mendorong pemanfaatan Sistem Resi Gudang terutama pada
masa pandemi Covid-19 saat ini (Rubrik SRG), bahasan tentang Penasehat
Berjangka yang akan efektif mulai berlaku 1 Januari 2021 mendatang (Rubrik
PBK).
Jangan lupa pula Agenda foto kegiatan Bappebti selama September, Aktualita
yang menginformasikan aktivitas terkait perdagangan berjangka dan komoditi,
serta wawancara khusus yang kami hadirkan mantan Kepala Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti.
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
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WPB Ujung
Tombak
Perdagangan
Berjangka
Setiap tahun Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian
Perdagangan menyelenggarakan ujian profesi
bagi calon Wakil Pialang Berjangka. Ujian ini
wajib diikuti jika seseorang ingin menjadi broker
perdagangan berjangka atau biasa disebut
Wakil Pialang Berjangka (WPB) . Tanpa sertifikat
tanda lulus WPB seorang broker tidak boleh
menawarkan investasi di bidang perdagangan
berjangka. Setelah memperoleh sertifikat pun
seorang WPB harus terus meng-upgrade
pengetahuan dan keterampilannya untuk bisa
menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi
di bidang perdagangan berjangka yang terus
bergerak maju.
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Sidharta Utama

D

ari luar tampak bagian ballroom sebuah hotel
di Bekasi pintunya tertutup rapat. Saat dibuka
suasana hening melingkupi ruangan yang cukup luas
tersebut. Tapi di dalam ruangan itu dipenuhi orang yang
duduk dengan jarak aman sesuai Protokol Kesehatan
Covid-19. Di situ hadir sekitar 150 orang duduk
tenang menghadapi soal ujian yang sedang mereka
hadapi. Inilah ujian Wakil Pialang Berjangka (WPB)
yang diselenggarakan oleh Bappebti. Ujian WPB ini
berlangsung selama dua hari, Kamis-Jum’at, 17-18
September, dan merupakan ujian gelombang ketiga
tahun 2020.
Kepala Bappebti Sidharta Utama membuka
dimulainya ujian dengan memberi kata sambutan.
Kepada para peserta Kepala Bappebti menyatakan
ujian ini merupakan bentuk komitmen Bappebti
dalam memberikan pengetahuan dan keahlian
tentang perdagangan berjangka komoditi bagi para
calon Wakil Pialang Berjangka. Kepala Bappebti
menjelaskan bahwa wakil pialang berjangka merupakan
profesi yang membutuhkan keahlian khusus sesuai
kompetensi di bidang perdagangan berjangka. Ujian
profesi calon wakil pialang berjangka ini merupakan
langkah otoritas perdagangan berjangka di Indonesia
untuk menilai kemampuan dan kecakapan di bidang
perdagangan berjangka komoditi. “Bappebti bersama
Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan
Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia
(Aspebtindo) akan terus meningkatkan kualitas profesi
Wakil Pialang Berjangka. Salah satunya dengan
melakukan pembinaan, baik kepada para calon wakil
pialang atau wakil pialang yang telah mendapat izin
dalam bentuk pelatihan teknis, program pelatihan
peningkatan profesi wakil pialang berjangka (P4WPB),
sosialisasi, serta edukasi,” kata Sidharta.

Kepala Bappebti
Sementara itu Kepala
Biro
Pembinaan dan
Pengembangan
Pasar
Bappebti,
Sahudi,
menyampaikan laporan mengenai peserta yang mendaftar
untuk ikut ujian sebanyak 191 orang. Sebanyak 172
peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
dan peserta yang hadir untuk mengikuti ujian sebanyak
142 orang. Mereka berasal dari 25 perusahaan pialang
berjangka dan peserta perorangan dari berbagai daerah
di Indonesia. “Pendaftaran peserta seluruhnya dilakukan
secara daring (online) melalui aplikasi Ujian Profesi
Calon Wakil Pialang Berjangka Bappebti dan Ujian
Profesi. Ujiannya terdiri atas ujian tertulis dan ujian
wawancara yang dibagi dalam dua gelombang untuk
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan,”
ujar Sahudi.
Ujian WPB merupakan upaya pemerintah, melalui
Bappebti, untuk menjaga kredibilitas perdagangan
berjangka. Melalui ujian ini disaring para wakil pialang
yang benar-benar memahami perdagangan berjangka,
sehingga mereka siap untuk menjadi ujung tombak
perdagangan berjangka.
Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bappebti, setelah
mereka lulus, para Wakil Pialang Berjangka juga
diwajibkan mengikuti Program Pelatihan Peningkatan
Profesi Wakil Pialang Berjangka (P4WPB). Program
ini wajib diikuti setiap tiga tahun sekali. Mereka yang
dinyatakan memenuhi syarat kewajiban P4WPB adalah
apabila telah mengikuti P4WPB dalam bentuk tatap
muka, atau selain tatap muka dengan total durasi paling
sedikit 20 jam atau setara dengan 200 angka kredit.
“Apabila peserta tidak dapat memenuhi kewajiban
P4WPB tersebut, izinnya sebagai Wakil Pialang
Berjangka dapat dicabut Bappebti,” tambah Sahudi.
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Sampai
bulan
September,
Bappebti
telah
menyelenggarakan tiga kali ujian profesi WPB.
Sebelumnya ujian serupa diselenggarakan di Malang,
Jawa Timur pada 6-7 Februari 2020 dan ujian gelombang
kedua pada Selasa-Rabu, 28-29 Juli 2020, di Bandung,
Jawa Barat. Ujian Profesi ini diselenggarakan sebagai
upaya Bappebti dalam rangka memberikan pengetahuan
dan keahlian tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
bagi calon wakil pialang berjangka. Penyelenggaran
ujian profesi ini merupakan bentuk komitmen Bappebti
dalam meningkatkan kualitas kompetensi Wakil Pialang
Berjangka. Semakin baik kompetensi wakil pialang
berjangka akan semakin meningkatkan kepercayaan
publik terhadap PBK sehingga pada akhirnya dapat
mendorong pertumbuhan nilai transaksi multilateral.
Para calon Wakil Pialang Berjangka yang mengikuti
ujian profesi ini sebelumnya telah mengikuti sertifikasi
pelatihan tentang simulasi transaksi kontrak berjangka
multilateral yang diterbitkan Bursa Berjangka. Sertifikasi
tersebut merupakan syarat bagi calon Wakil Pialang
Berjangka untuk mengikuti ujian profesi WPB.
Sejak jauh hari sebelum ujian dilaksanakan, Bappebti
sudah memberi kesempatan kepada para calon WPB
untuk mempersiapkan diri, agar memperoleh hasil ujian
yang terbaik. Bagi para calon sendiri, materi tentang
perdagangan berjangka sebenarnya bukanlah hal yang
terlalu asing. Sebab mereka umumnya sudah bekerja
di perusahaan-perusahaan pialang berjangka. Namun
demikian pemahaman setiap orang tentu berbedabeda. Karena itu, untuk memberi pembekalan kepada
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para calon peserta agar lebih siap, Aspebtindo
(Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia)
menyelenggarakan pelatihan menghadapi ujian WPB.
Dalam pelatihan peserta menjalani pre-test terlebih
dahulu untuk mengetahui tingkat pemahaman awal
mengenai perdagangan berjangka. Selanjutnya para
narasumber dari Aspebtindo, Bappebti, Kliring Berjangka
dan juga Bursa Berjangka, memberikan penjelasan
tentang tugas dan fungsi seorang WPB. Selain materi
tentang seluk beluk perdagangan berjangka, juga
dijelaskan mengenai kisi-kisi ujian profesi yang akan
dihadapi. Pada bagian akhir peserta menjalani post-test,
sehingga bisa diketahui kemajuan pengetahuan dan
pemahaman peserta untuk bersiap menghadapi ujian
WPB yang sebenarnya.
Setelah menjalani ujian dan berhasil lulus, selanjutnya
seorang calon WPB memperoleh sertifikat yang
menandakan bahwa sekarang mereka menjadi wakil
pialang resmi dan sah untuk mencari dan bertemu
dengan calon nasabah yang ingin berinvestasi dalam
perdagangan berjangka.
Ujian profesi calon WPB yang secara periodik
dilaksanakan oleh Bappebti merupakan salah satu
cara untuk mendapatkan wakil pialang yang bermutu.
Selanjutnya secara bersama-sama Bappebti dengan
Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan
Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia
(Aspebtindo) terus menjaga dan meningkatkan mutu
WPB. Hal ini penting dilakukan karena Wakil Pialang
Berjangka merupakan profesi yang harus dilaksanakan
secara profesional dan membutuhkan keahlian khusus
sesuai kompetensi di bidangnya. Selain itu, Wakil
Pialang Berjangka merupakan wakil dari perusahaan
yang menjadi ujung tombak dalam menghadapi nasabah.

Banyak Yang
Mulus, Banyak
Juga Yang Tak
Lulus
Menjadi seorang wakil pialang berjangka merupakan
salah satu pilihan profesi yang cukup menjanjikan.
Dengan profesi ini seorang wakil pialang tak hanya
memperoleh gaji dari perusahaan perdagangan
berjangka dimana ia bekerja, tetapi juga bisa jadi
mendapat bonus dari nasabahnya yang beruntung.

Foto: Bag ian KIP

Namun untuk menjadi seorang Wakil Pialang Berjangka
diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik
tentang bisnis ini. Hal penting yang wajib dipenuhi adalah
seseorang harus lulus ujian profesi calon wakil pialang
berjangka (WPB). Tanpa tanda lulus (sertifikat) ujian
WPB dari Bappebti, seseorang tidak diperkenankan
melakukan kegiatan WPB, seperti menawarkan
investasi perdagangan berjangka dan bertemu dengan
calon nasabah perdagangan berjangka.
Steffanus Leonard atau biasa dipangil Leo
menceritakan pengalamannya mengikuti ujian calon
WPB yang dijalaninya awal tahun 2020 lalu. Sarjana
akuntansi yang bekerja di perusahaan pialang PT
Sentratama Investor Berjangka, Jakarta, ini merasa
yakin bisa menghadapi ujian WPB, karena selain belajar
sendiri ia juga sudah mengkuti pelatihan persiapan
ujian WPB yang dilakukan oleh Aspebtindo. Leo
menjelaskan pelatihan Aspebtindo berlangsung selama
dua hari mulai pukul 09.00 pagi hingga 16.30. Dengan
bekal materi yang diberikan melalui pelatihan dua hari
tersebut, antara lain tentang jenis-jenis komoditi yang
diperdagangkan, persyaratan yang harus dipenuhi
nasabah dan sebagainya, Leo merasa yakin bisa
menghadapi ujian. “Benar, ternyata saya bisa menjawab
soal-soal ujian yang diberikan. Untuk ujian tertulis ada
100 soal multiple choice dan 5 soal esai yang harus
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saya jawab. Gak ada masalah. Bisa saya jawab dengan
baik,” kata Leo. Tapi memasuki hari kedua saat ujian
lisan dalam bentuk wawancara langsung, dilakukan Leo
mengaku menghadapi sedikit masalah. Sebab, katanya,
soal yang ditanyakan seringkali sifatnya menjebak.
Akibatnya ia tidak merasa tidak terlalu yakin dengan
jawaban yang ia berikan. Namun ia merasa lega, karena
akhirnya ia dinyatakan lulus sebagai Wakil Pialang
Berjangka. Begitu juga dengan sejawatnya Wirya
Dianto, yang juga mengikuti ujian pada gelombang
yang sama.
Tapi lain lagi pengalaman Lisa Anggraini, yang juga
rekan sejawat Leo. Dua kali Lisa harus mengikuti ujian,
karena pada ujian yang pertama tahun 2018 ia tidak
lulus. “Tapi tidak masalah bagi saya. Setahun kemudian
saya mengikuti lagi ujian WPB yang diselenggarakan
oleh Bappebti,” kata Lisa. Agar tidak mengulangi
kegagalan yang sama, untuk menghadapi ujian yang
kedua Lisa belajar lebih sungguh-sungguh dengan
banyak membaca dan berdiskusi. Lisa akhirnya lolos dari
lubang jarum, dan sekarang ia mengaku bisa percaya
diri bertemu calon nasabah untuk memperkenalkan
dan mengajak mereka menginvestasikan uangnya
dalam bidang perdagangan berjangka. “Sekarang saya
legal, saya sudah terdaftar di Bappebti. Jadi saya lebih
percaya diri sekarang,” katanya dengan wajah cerah.
Pengalaman yang lebih hebat harus dijalani oleh Andre
Ilery, Wakil Pialang Berjangka yang bekerja di PT
Monex Investindo Futures cabang Surabaya. Jika Lisa
menjalani dua kali ujian, Andre harus menjalani ujian
sebanyak 3 kali. “Ya, saya harus tiga kali ujian. Yang
pertama saya gagal karena persiapan yang kurang.
Saya memang kurang belajar, sementara bahan-bahan
pelajaran yang saya pelajari juga saya rasakan kurang
komplet. Begitulah akhirnya, saya gagal,” kata Andre.
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Ujian kedua ia ikuti di Solo, Jawa Tengah, sekitar 5 tahun
lalu. Kali ini Andre merasa persiapannya menghadapi
ujian cukup. Ia pun melangkah yakin. Tapi apa dikata,
ternyata ia gagal lagi. “Mungkin karena yang sehari-hari
kita hadapi adalah transaksi SPA (Sistem Perdagangan
Alternatif), sementara soal yang keluar sebagian juga
ada tentang multilateral. Saya tidak lulus lagi,” kata
Andre. Ia mengaku setelah dua kali gagal ujian WPB,
ia sempat merasa trauma. “Saya merasa kok ujian
dari Bappebti ini susah banget. Tapi setelah saya cari
tahu, ada juga lho yang lebih dari 3 kali ujian dan gak
lulus-lulus. Haha...Maka untuk kali ketiga saya hendak
mengikuti ujian WPB, saya belajar lebih sungguhsungguh. Saya bersama teman-teman lain sekantor,
semuanya bertujuh, belajar bersama supaya ujian
kali ini lulus,” ujar Andre. Ia pun sangat gembira saat
pengumuman namanya tertera sebagai peserta yang
lulus dalam ujian yang berlangsung di Surabaya tahun
2019 itu. Tapi sayang, seorang rekannya dari tujuh
orang yang belajar bersama itu gagal menjadi WPB.
Dari tiga kali pengalaman mengikuti ujian, Andre
mengungkapkan bahwa setiap ujian soal yang diujikan
berbeda-beda. Ada sekitar 100 soal tertulis yang harus
dijawab dan harus diselesaikan selama dua jam. Andre
memberi gambaran, dari dua kali ujian yang ia ikuti
terdapat soal dalam bentuk hitungan. Namun dalam
ujian yang ketiga ia tidak menemukan soal hitungan lagi.
“Semua soal bersifat penjelasan,” ujar lulusan Ekonomi
Pemasaran Universitas Widyamandala Surabaya tahun
2006 ini.

Beberapa point penting dari Peraturan Bappebti nomor
1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bappebti nomor 2 tahun 2018 tentang izin Wakil
Pialang Berjangka (WPB):
Pasal 8

Usai ikut serta ujian profesi WPB para peserta
menyatakan lega karena telah lulus. Dengan sertifikat
yang mereka miliki yang dikeluarkan oleh Bappebti
mereka merasa yakin untuk bertemu calon nasabah. “Kita
sekarang jadi yakin dan pe-de (percaya diri), walaupun
ketika bertemu jarang juga nasabah yang menanyakan
sertifikat yang kita miliki,” tambah Andre. Selain itu ia
juga tambah yakin dengan pilihan profesinya sebagai
ujung tombak perdagangan berjangka. “Sebagai WPB
kita memberikan memberikan edukasi dengan benar
kepada calon nasabah. Kita jelaskan high risk high
return-nya, dan dana yang digunakan juga haruslah
dana ‘nganggur’. Jadi ketika mereka mengalami
kerugian, tidak masalah, karena mereka sudah siap,”
tambah Andre sambil menambahkan bahwa memilih
pekerjaan sebagai WPB juga bisa dijadikan profesi
yang cukup buat kehidupannya.

(1) Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka
hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
untuk dapat diajukan permohonan izin sebagai
Wakil Pialang Berjangka sejak:
a. tanggal diterbitkannya Tanda Lulus Ujian Profesi
Wakil Pialang Berjangka; atau
b. tanggal diterbitkannya pencabutan izin sebagai
Wakil Pialang Berjangka.
(2) Dalam hal orang perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diajukan sebagai
Wakil Pialang Berjangka maka orang perseorangan
dimaksud wajib mengikuti kembali dan lulus
Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang
diselenggarakan Bappebti.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) tidak berlaku bagi orang perseorangan yang
menduduki jabatan sebagai Direktur Kepatuhan.
Pasal 9
(1) Orang perseorangan yang telah memiliki izin
sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib mengikuti
P4WPB.
(2) P4WPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diikuti oleh Wakil Pialang Berjangka setiap 3
(tiga) tahun sekali.

Foto: Bag ian KIP

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhitung sejak tahun penerbitan izin sebagai Wakil
Pialang Berjangka yang pertama atas nama yang
bersangkutan, atau sejak Tahun Kewajiban P4WPB
terakhir.
(4) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah pindah
bekerja pada Pialang Berjangka lain, kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tetap berlaku
Selengkapnya silahkan kunjungi:
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/
sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_
bappebti_2020_01_01_e37z55rx_id.pdf
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RESI GUDANG

Tiada Henti Melawan Pandemi

Dorong Pemanfaatan
SRG di Daerah
P

andemi Covid-19 di Indonesia yang sudah
berlangsung sekitar enam bulan sejak Maret 2020
menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian
nasional. Pada kuartal I tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi nasional masih bergerak positif yaitu 2,97
persen, namun pada kuartal ke dua pertumbuhan
minus 5,3 persen. Kondisi seperti ini juga terjadi di
semua negara yang diterpa pandemi. Pembatasanpembatasan yang dilakukan pemerintah di berbagai
negara untuk mencegah penularan dan penyebaran
virus Covid-19 mengakibatkan sektor usaha mandeg,
kegiatan ekonomi terhenti atau tidak bisa dijalankan
secara optimal. Banyak terjadi PHK (pemutusan
hubungan kerja), pengangguran pun meningkat, daya
beli masyarakat turun, konsumsi dengan demikian juga
surut. Di sejumlah sektor terjadi penumpukan barang
produksi karena jauh berkurangnya permintaan, dan
dampaknya harga pun jatuh.
Bersyukur, bahwa di tengah situasi seperti itu masih
ada sektor-sektor penyelamat seperti sektor pertanian
dan perkebunan, atau sektor produksi bahan pangan.
Bahan pangan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun,
sehingga meskipun menurun permintaan masih
tetap ada karena memang kebutuhannya menuntut
dipenuhi. Selain itu, terkait dengan komoditas pertanian
pemerintah telah menyediakan instrumen pengaman,
khususnya bagi para petani produsen agar tetap
memperoleh harga yang wajar. Instrumen yang sangat
penting dan selama ini terbukti bermanfaat bagi petani
produsen, pelaku usaha, serta konsumen yaitu SRG
(Sistem Resi Gudang).
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Sistem Resi Gudang adalah sarana tunda jual yang
sekaligus bisa menjadi instrumen pembiayaan bagi para
petani produsen. Pada saat harga jatuh akibat jumlah
pasokan berlebih atau turunnya permintaan, petani
produsen bisa menyimpan barang produksinya di gudang
SRG untuk dijual nanti pada saat harga membaik. Sambil
menunggu pergerakan harga ke tingkat yang wajar,
petani produsen bisa menggunakan resi gudang untuk
mendapatkan kredit dari perbankan. Dalam masa krisis
akibat pendemi Covid-19, sebagaimana disampaikan
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Sistem Resi
Gudang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan
ekonomi khususnya di daerah. Oleh sebab itu, selama
masa pandemi Covid-19, Kemendag melalui Bappebti
tidak berhenti mendorong pemanfaatan SRG di daerahdaerah.

SRG di Sulawesi Selatan
Kepala Bappebti, Sidharta Utama, pada awal September
2020 misalnya, mengunjungi Makassar, Sulawesi
Selatan, untuk meninjau pemanfaatan sejumah gudang
SRG. Sebagai bagian dari peninjauan tersebut, Sidharta
berkesempatan membuka pertemuan teknis pelaku
usaha dan dinas perdagangan kabupaten/kota seSulawesi Selatan. Sidharta mengingatkan pentingnya
keterbukaan informasi terkait ketersediaan stok dan
standarisasi mutu komoditas SRG. “Hal itu diharapkan
mampu memberikan kepercayaan dan keamanan
yang lebih besar dalam aktivitas perdagangan, serta
mendorong peningkatan daya saing komoditas yang
berorientasi ekspor,” ujar Sidharta sebagaimana dilansir
kemendag.go.id (2/9/2020).

SRG di Aceh

Dalam peninjauan tersebut Kepala Bappebti menilai
bahwa program SRG di wilayah Sulawesi Selatan sudah
berjalan baik. “Gudang SRG yang telah berjalan dengan
baik dan mempunyai pengelola gudang antara lain SRG
di Bantaeng, Gowa, Luwu Timur dan Luwu Utara,” jelas
Sidharta.
Implementasi yang sudah berjalan baik, terutama untuk
komoditas gabah dan beras, berada di wilayah Sidrap
dan Pinrang yang dikelola oleh PT Pertani. Sedangkan
implementasi SRG untuk rumput laut yang telah berjalan
untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri maupun
permintaan ekspor adalah SRG yang dikelola oleh Koperasi
Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) dan
PT Wahana Pronatural, Tbk di Makassar. “SRG mampu
menunjukkan perannya sebagai instrumen pembiayaan
dengan komoditas tujuan ekspor keluar negeri,” tutur
Sidharta.
Tentang pengelolaan gudang SRG, Sidharta mendapati
ada beberapa pengelola gudang yang masih perlu
didorong kinerjanya. Namun, secara umum, pengelola
gudang SRG di Sulawesi Selatan sudah cukup baik.
“Kinerja ini terlihat dari keaktifan SRG dalam penerbitan
resi gudang secara berkelanjutan,” ungkap Sidharta.
Sidharta juga menyampaikan, hingga saat ini, Kemendag
telah memberikan bantuan berupa 12 Gudang SRG
beserta fasilitasnya yang tersebar di kota dan kabupaten
di Sulawesi Selatan. Ke-12 Gudang SRG tersebut yaitu
masing-masing satu gudang di Gowa, Palopo, Pinrang,
Bantaeng, Takalar, Sidrap, Luwu, Luwu Utara; serta
masing-masing dua gudang di Bone dan Luwu Timur.

Upaya Bappebti mendorong pemanfaatan SRG juga
dilakukan di Aceh. Kepala Bagian Penguatan dan
Pemberdayaan SRG Bappebti, Yuli Edi Subagio, pada
pertengahan Juli 2020 lalu menyerahkan sertifikat izin
penyelenggaraan 3 gudang SRG kepada Bupati Aceh
Tengah Shabela Abubakar. Dengan tambahan 3 gudang
SRG itu, kini Aceh Tengah nemiliki 5 gudang SRG yang
aktif beroperasi. Ketiga SRG itu dikelola PT Meukat
Komoditi Gayo, Koperasi Arinagata dan Koperasi Gayo
Megah Berseri.
Menurut Yuli Edi, pengurusan perizinan ketiga gudang dan
pengelola gudang baru ini cukup cepat. Hal itu, dilakukan
untuk mengatasi masalah ekspor kopi Gayo ke Amerika dan
Eropa yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Padahal,
kopi arabika Gayo sudah menjadi komoditas terkenal di
dunia. “Salah satu solusinya adalah memasukkan barang
ke gudang atau menunda penjualan sambil menunggu
harga naik,” ungkap Yuli Edi seperti dilansir LintasGAYO.
co (15 Juli 2020).
Selain di Aceh Tengah, Bappebti juga mengeluarkan izin
pengoperasian satu gudang SRG di Kabupaten Bener
Meriah, Aceh. Yuli Edi mengungkapkan, proses penerbitan
izin ini juga relatif cepat, yakni sekitar satu bulan. Hal itu
juga dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan SRG
guna menghadapi persoalan yang muncul akibat pandemi
Covid-19.
Pandemi Covid-19 hingga hari ini masih terjadi di
Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa, dampaknya
terhadap perekonomian semakin terasa. Upaya
menyiasatinya perlu terus dicari. SRG adalah salah satu
alternatif untuk mengatasi situasi krisis akibat pandemi.
Dengan mendorong pemanfaatan SRG di berbagai
daerah, dampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi
setidak-tidaknya bisa dikurangi.
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PASAR BERJANGKA

Perizinan Bagi
Penasihat Berjangka
D

alam masa pandemi Covid-19, kegiatan usaha
secara daring cukup marak. Hal ini mudah dipahami,
karena selama masa pandemi pemerintah mengeluarkan
kebijakan yang membatasi pergerakan fisik masyarakat
guna mencegah penularan dan penyebaran virus yang
sangat berbahaya tersebut. Di sisi lain teknologi internet
menawarkan berbagai kemudahan yang memungkinkan
kegiatan usaha dilakukan tanpa harus ada pergerakan dan
pertemuan langsung secara fisik. Dengan memanfaatkan
internet melalui berbagai perangkat komputer, gawai,
telepon seluler, orang bisa melakukan jual beli barang dan
jasa secara daring.
Maraknya kegiatan usaha secara online sejauh dilakukan
secara legal atau memenuhi ketentuan hukum merupakan
hal yang menggembirakan, lebih-lebih di masa krisis akibat
pandemi Covid-19 seperti sekarang. Masalahnya, di luar
bisnis yang legal banyak entitas bisnis yang tidak memiliki
izin juga memanfaatkan teknologi daring, sehingga
berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini banyak dijumpai
dalam usaha perdagangan berjangka komoditi. Terkait hal
itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) pada bulan Agustus 2020 memblokir 89 situs
entitas usaha yang tidak memiliki izin.
Kepala Bappebti Sidharta Utama mengungkapkan,
pemblokiran tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah
terjadinya kerugian masyarakat akibat pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka komoditi. Disampaikan Sidharta,
bahwa selama masa pandemi Covid-19 Bappebti terus
melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap situssitus perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki
izin dari Bappebti. Sampai akhir Agustus 2020 Bappebti
bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi telah
memblokir 777 situs entitas bisnis tanpa izin.
Sebagian dari entitas bisnis itu mengaku memiliki legalitas
dari regulator luar negeri. Namun, ditegaskan Sidharta,
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untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan
berjangka, diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti.
“Kami akan terus melakukan pemblokiran agar situs-situs
broker luar negeri tidak dapat diakses oleh warga negara
Indonesia. Hal ini untuk melindungi dan memberikan
kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia dan
pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka,” ujarnya.

Penasihat Perdagangan Berjangka
Situs-situs yang diblokir umumnya menawarkan program
investasi dengan kedok forex dan melakukan kegiatan
usaha sebagai pialang perdagangan berjangka komoditi,
padahal, mereka tidak memiliki izin sebagai pialang
berjangka.
Selain itu juga ada yang menjalankan usaha memberikan
nasihat atau rekomendasi dalam mengambil posisi jual
atau beli kontrak berjangka. Tentang hal ini, dikemukakan
Sidharta, selama ini memang belum ada payung hukumnya
yang khusus, karena fungsi pemberian nasihat tersebut
dilakukan oleh pialang berjangka berizin. Oleh sebab itu,
Bappebti memandang perlu mengatur secara spesifik
usaha pemberian nasihat perdagangan berjangka komoditi,
mengingat pentingnya fungsi tersebut bagi masyarakat
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
mereka dalam bertransaksi di bursa perdagangan
berjangka komoditi. Maka, pada 30 Juli 2020 Bappebti
menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
“Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengatur dan
memberikan perizinan terhadap kegiatan usaha yang
memberikan nasihat atau rekomendasi untuk bertransaksi
di bidang perdagangan berjangka komoditi,” jelas
Sidharta.

Menurut peraturan ini, penasihat berjangka adalah orangperseorangan 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
wakil penasihat berjangka adalah orang perseorangan yang
berdasarkan kesepakatan dengan penasihat berjangka,
melaksanakan sebagian fungsi penasihat berjangka.
Adapun yang dimaksud dengan nasihat yaitu suatu
penyampaian informasi ataupun rekomendasi terkait dengan
jual-beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak
derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sementara
itu, yang dimaksud dengan rekomendasi dapat berupa
masukan keputusan yang perlu dilakukan oleh klien untuk
dapat mengambil manfaat dari jual-beli 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. Rekomendasi
atau masukan dari penasihat berjangka tidak bersifat
memaksa dengan risiko pengambilan keputusan ada di pihak
klien.

untuk menjamin bahwa penasihat berjangka atau wakil
penasihat berjangka benar-benar memiliki kompetensi
yaitu kecakapan profesi, reputasi bisnis yang baik
dan integritas keuangan, sehingga tidak berpotensi
merugikan klien.
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan
Penindakan Bappebti, M. Syist mengimbau kepada para
pelaku usaha yang mencakup pemberian nasihat terkait
jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak
derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya agar
segera mengurus perizinan terlebih dahulu ke Bappebti
sebelum melakukan kegiatan usahanya. “Bappebti akan
menindak tegas setiap pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagai penasihat berjangka dan/atau wakil
penasihat berjangka namun tidak memiliki perizinan
dari Bappebti,” tegas M. Syist.

Karena fungsinya adalah memberi nasihat dan rekomendasi,
maka penasihat berjangka atau wakil penasihat berjangka
harus memiliki kompetensi memadai. Oleh sebab itu,
untuk menjadi penasihat berjangka atau wakil penasihat
berjangka diperlukan izin. Tujuan pemberian izin tidak lain
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AGENDA FOTO

Kepala Bappebti
Tinjau Sejumlah
Gudang SRG
di Makassar
Kepala Bappebti Sidharta Utama didampingi Kepala
Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK),Widiastuti,
melakukan rangkain kunjungan kerja di Sulawesi Selatan,
Selasa – Rabu (1-2 September 2020).
Hari pertama, sejumlah Gudang SRG di Sulawesi Selatan
dievaluasi. Hasilnya, Gudang SRG yang telah berjalan
dengan baik dan mempunyai pengelola gudang antara
lain SRG di Bantaeng, Gowa, Luwu Timur dan Luwu
Utara. Implementasi yang sudah berjalan baik, terutama
untuk komoditi gabah dan beras, berada di wilayah Sidrap
dan Pinrang yang dikelola oleh PT Pertani. Sedangkan
implementasi SRG untuk rumput laut yang telah berjalan
untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri maupun
ekspor adalah SRG yang dikelola oleh Koperasi Serikat
Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo) dan PT
Wahana Pronatural, Tbk di Makassar.
Kemendag telah memberikan bantuan berupa 12 Gudang
SRG beserta fasilitasnya yang tersebar di kota dan
kabupaten di Sulawesi Selatan. Ke-12 Gudang SRG
tersebut yaitu masing-masing satu gudang SRG di Gowa,
Palopo, Pinrang, Bantaeng, Takalar, Sidrap, Luwu, Luwu
Utara, serta masing-masing dua gudang SRG di Bone
dan Luwu Timur.
Hari kedua kunjungan kerja dilanjutkan dengan membuka
Pertemuan Teknis SRG. Kepala Bappebti menyampaikan
bahwa keterbukaan informasi terkait ketersediaan stok
dan standardisasi mutu komoditi SRG diharapkan mampu
memberikan kepercayaan dan keamanan yang lebih
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F o t o : B agian KIP

besar dalam aktivitas perdagangan, serta mendorong
peningkatan daya saing komoditi ekspor. Untuk itu,
Kemendag dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
mendorong para pelaku usaha agar memanfaatkan SRG
dengan lebih optimal dalam mendukung kegiatan ekspor
komoditi.

Foto: Bagian KIP

Acara Pertemuan Teknis SRG ini dihadiri oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Plt Kadis Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan, Pengelola Gudang SRG di
Prov Sulsel, Perbankan, serta Instansi terkait lainnya.
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AGENDA FOTO

Kunjungan ICDX dan
ICH ke Bappebti

Dalam kunjungan ini dibahas berbagai hal terkait
perdagangan berjangka komoditi dan juga masukanmasukan terkait dengan pengembangan transaksi
multilateral.

Foto: Bagian KIP

Kepala Bappebti Sidharta Utama didampingi Pejabat
Eselon II Bappebti menerima kunjungan kerja Direksi Bursa
Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau disebut juga
ICDX (Indonesia Commodity Derivatives Exchange) dan
lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH), Rabu
(09/09).

Tindak Lanjut
Reformasi Birokrasi
Sekretaris Bappebti, Nusa Eka memimpin rapat tindak
lanjut Reformasi Birokrasi, 8 Area Perubahan Reformasi
di Bappebti. Hadir dalam kesempatan tersebut tim dari
Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Rabu
(09/09).

Foto: Bag ian KIP

Langkah Reformasi Birokrasi ini dilakukan sebagai
upaya Bappebti sebagai salah satu badan publik untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Upaya tersebut dapat diterjemahkan melalui peningkatan
profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan
tata kelola yang baik (good governance).
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Delapan Area Perubahan Reformasi yang dimaksud adalah
Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan
dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.

Rakor Pemeriksa
Perdagangan
Berjangka
Para pejabat Bappebti menghadiri Rapat Koordinasi
tentang Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Petunjuk Teknsi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Unit Pelaksana
Teknis Bidang Perdagangan, yang diselenggarakan di
Jakarta, Rabu (23/09).

Foto: Bagian KIP

Rakor dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian
Perdagangan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian,
Pejabat Eselon II Bappebti, serta Tim Harmonisasi
Bidang Perdagangan Kementerian Hukum dan HAM.

Audiensi Aspebtindo ke
Bappebti

Audiensi Aspebtindo ke Bappebti ini dilakukan dalam
rangka memberi masukan, inovasi dan pengembangan untuk
memajukan industri PBK yang terpercaya dan liquid, serta
transaksi multilateral yang tinggi dan dapat berkontribusi
lebih pada perekonomian nasional.

Foto: Bagian KIP

Kepala Bappebti Sidharta Utama didampingi Pejabat
Eselon II Bappebti menerima kunjungan Asosiasi
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo),
Kamis (03/9). Hadir dalam kesempatan ini Ketua Umum
Aspebtindo, F. Wishnubroto, beserta seluruh pengurus
Aspebtindo lainnya.
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AKTUALITA

Pameran Dagang TEI ke-35
November 2020 Dilakukan
Secara Virtual
Menteri
Perdagangan
Agus
Suparmanto meluncurkan pameran
virtual Trade Expo Indonesia (TEI)
ke–35 dengan tema “Sustainable
Trade in the Digital Era”, Senin (21/9).
Pameran itu sendiri akan berlangsung
selama seminggu mulai 10 hingga 16
November 2020. Ini merupakan salah
satu langkah strategis Kementerian
Perdagangan untuk terus mendorong
ekspor di tengah pandemi Covid–19.
Hadir dalam acara peluncuran ini Wakil
Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga,
Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin)
Indonesia Rosan Perkasa Roeslani,
Direktur Utama PT Debindo Multi
Adhiswasti Budiarto Linggowijono,
pimpinan asosiasi, dan instansi
terkait lainnya. “Dengan penerapan
pembatasan fisik yang diakibatkan
pandemi Covid-19, Kementerian
Perdagangan melakukan terobosan
baru dengan menggelar ajang TEI
berkonsep virtual. Tujuannya, untuk
terus
mendorong
keberlanjutan
dan peningkatan promosi produk,
mengembangkan jejaring bisnis dan
investasi, serta menyajikan pameran
produk unggulan Indonesia, terutama
di masa yang penuh tantangan ini,”
kata Mendag Agus.
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Mendag Agus menjelaskan, melalui
sistem daring para peserta dan
pengunjung pameran virtual akan
diberikan
sajian
pengalaman
sebagaimana lazimnya pameran TEI
sebelumnya. Para pengunjung juga
tetap dapat melakukan interaksi bisnis
yang berpotensi meningkatkan aktivitas
perdagangan, khususnya untuk ekspor
produk dan jasa. “Pameran virtual TEI
ke–35 ini akan ditampilkan dalam
bentuk game-play platform standar,
yaitu tampilan rangkaian gambar
tiga dimensi (3D) dengan fitur-fitur
sebagaimana layaknya bermain gim
interaktif,” ujar Mendag Agus.
Nantinya, pameran TEI ke–35 akan
menampilkan berbagai produk ekspor
unggulan, produk jasa potensial,
serta peluang investasi Indonesia
yang terbagi dalam lima kategori,
yaitu sektor jasa, produk manufaktur,
furnitur dan produk kerajinan, makanan
dan minuman, serta fesyen dan
aksesoris. Promosi dan sosialisasi
TEI ke–35 ke negara-negara mitra
dilakukan Kementerian Perdagangan
melalui kolaborasi dan koordinasi
dengan Kementerian Luar Negeri,
termasuk kantor perwakilan RI dan
perwakilan perdagangan di luar negeri.

Selain itu, juga bekerja sama dengan
pihak terkait lainnya seperti investor,
importir, distributor, pedagang grosir
(wholesaler), pedagang ecer (retailer),
agen pembelian, serta perwakilan
perusahaan asing dan domestik di
Indonesia.
Mendag juga menjelaskan, target
penyelenggaraan TEI 2020 yaitu
mendatangkan buyers secara virtual
sebanyak mungkin dan bertransaksi
dengan para eksportir Indonesia.
Dirjen
Pengembangan
Ekspor
Nasional (PEN) Kasan menambahkan,
TEI harus mampu berkontribusi secara
langsung
terhadap
peningkatan
ekspor, baik jangka pendek maupun
jangka panjang. TEI 2019 lalu berhasil
membukukan transaksi sebesar USD
10,96 miliar atau setara Rp 153,38
triliun, meningkat 29,04% dari nilai
transaksi potensial tahun 2018 yang
bernilai USD 8,49 milyar. Jumlah
peserta pameran (exhibitor) pada TEI
2019 sebanyak 1.500 perusahaan
dengan jumlah pengunjung sebanyak
42.796 orang dari 136 negara.

Periode September
Harga Referensi CPO
dan Biji Kakao Naik

Kembali Bappebti
Blokir Puluhan
Entitas Tak Berizin
Bappebti
kembali
melakukan
langkah tegas memblokir 89 domain
entitas perdagangan berjangka yang
tidak memiliki izin. Dengan demikian
sejak Januari hingga Agustus 2020,
Bappebti telah memblokir sebanyak
777 domain entitas tak berizin. Jika
dirata-rata setiap bulan sekitar 100
entitas
perdagangan
berjangka
yang diblokir. Pemblokiran tersebut
dilakukan
melalui
Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Kepala Bappebti Sidharta Utama
menyatakan Bappebti secara rutin
melakukan
tindakan
pemblokiran
sebagai langkah pencegahan agar
tidak terjadi kerugian masyarakat
akibat pelanggaran terhadap ketentuan
perundang-undangan
di
bidang
perdagangan berjangka komoditi.
Meskipun banyak pihak mengaku
telah memiliki legalitas dari regulator
di luar negeri, namun untuk melakukan
kegiatan
usaha
dalam
bidang
perdagangan berjangka di Indonesia,
perusahaan wajib memiliki izin dari
Bappebti. “Kami akan terus melakukan
pemblokiran agar situs-situs broker
luar negeri tidak dapat diakses oleh
warga negara Indonesia. Hal ini
untuk melindungi dan memberikan
kepastian hukum terhadap masyarakat
Indonesia dan pelaku usaha di bidang
perdagangan berjangka,” tegas Kepala
Bappebti, Rabu (23/9).

Biasanya penawaran investasi yang
dilakukan melalui situs online adalah
forex. Selain itu Bappebti juga
mengamati adanya kegiatan yang
memberikan nasihat atau rekomendasi
dalam mengambil posisi jual atau beli
kontrak berjangka atau kontrak derivatif
lainnya. Hal ini menjadi perhatian,
karena kegiatan tersebut selama ini
belum boleh beroperasi. “Kehadiran
lembaga-lembaga yang memberikan
nasihat
dalam
bertransaksi
di
bidang
perdagangan
berjangka
komoditi memang dibutuhkan untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan masyarakat. Namun,
selama ini kegiatan usaha sebagai
penasihat berjangka dan wakil
penasihat berjangka belum memiliki
operasional payung hukum. Sejauh
ini, fungsi pemberian nasihat untuk
bertransaksi di bidang perdagangan
berjangka
komoditi
tersebut
dilaksanakan oleh pialang berjangka
berizin,” jelas Kepala Bappebti.
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan Bappebti,
M. Syist, mengimbau kepada para
pelaku usaha yang memberikan
nasihat jual beli komoditi dalam kontrak
berjangka, kontrak derivatif syariah,
dan/atau kontrak derivatif
lainnya
agar segera mengurus perizinan
terlebih dahulu. Jika tidak, Bappebti
akan melakukan tindakan tegas sesuai
ketentuan yang berlaku.

Harga referensi produk crude palm
oil (CPO) untuk penetapan bea keluar
(BK) periode September 2020 adalah
USD 738,07/MT. Harga referensi
tersebut naik USD 81,09 atau 12,34%
dari periode Agustus 2020 sebesar
USD 656,98/MT. Penetapan ini
tercantum dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 69 Tahun 2020
tentang Penetapan Harga Patokan
Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian
dan Kehutanan yang Dikenakan Bea
Keluar.
“Saat ini harga referensi CPO berada
pada level di bawah USD 750/MT.
Untuk itu, Pemerintah mengenakan
BK CPO sebesar USD 0/MT untuk
periode September 2020, sama
seperti BK CPO bulan Agustus,”
kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Kemendag, Didi Sumedi.
Sementara harga referensi biji kakao
pada September 2020 sebesar
USD 2.392/MT, naik 8,89% atau
USD 195,34 dibandingkan bulan
sebelumnya, yaitu sebesar USD
2.196,66/MT. Hal ini berdampak
pada peningkatan HPE biji kakao
pada September 2020 menjadi USD
2.107/MT, naik 9,91% atau USD190
dari periode sebelumnya yaitu
sebesar USD 1.917/MT. Peningkatan
harga referensi dan HPE biji kakao
disebabkan
menguatnya
harga
internasional. Namun, peningkatan ini
tidak berdampak pada BK biji kakao
yang tetap sebesar 5 persen.
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Strategi Tingkatkan
Penggunaan
Karet Alam Untuk
Konsumsi Dalam
Negeri
Indonesia mendorong peningkatan
konsumsi karet alam di dalam negeri
sebagai langkah konkret memastikan
kesejahteraan petani karet alam di
tengah situasi pandemi Covid-19,
sekaligus menjaga stabilitas pasar
karet alam di tingkat global. Hal ini
disepakati Indonesia bersama Thailand
dan Malaysia yang tergabung dalam
International Tripartite Rubber Council
(ITRC) pada pertemuan virtual yang
berlangsung 22-23 September 2020.
“Sebagai negara produsen karet alam
terbesar kedua di dunia, Indonesia
turut merasakan dampak pandemi
Covid-19 di sektor karet alam. Untuk
itu, bersama Thailand dan Malaysia,
Indonesia berkolaborasi merumuskan
langkah konkret guna memastikan
petani karet tetap mendapatkan harga
yang remuneratif di tengah situasi
yang tidak menentu seperti sekarang
ini,” ujar Plh. Direktur Perundingan
APEC dan Organisasi Internasional
Kementerian Perdagangan, Antonius
Yudi Triantoro.
Yudi menjelaskan, pandemi Covid-19
mengakibatkan munculnya beragam
kebijakan, seperti pembatasan keluarmasuk barang, penundaan pembelian
karet, hingga karantina wilayah
(lockdown). Untuk itu, Indonesia
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Kemendag
Promosikan Produk
Indikasi Geografis
(IG)
bersama Thailand dan Malaysia terus
berkomitmen menjaga keseimbangan
pasokan dan permintaan karet alam
di pasar global, termasuk memastikan
konsumsi karet alam domestik yang
signifikan agar pengurangan ekspor
akibat pandemi dapat digantikan
dengan penggunaan karet di dalam
negeri.
Guna meningkatkan konsumsi karet
di tiga negara, ITRC melalui Komite
Demand Promotion Scheme (DPS)
menyampaikan strategi, inovasi, dan
program peningkatan penggunaan
karet alam di dalam negeri. “Kami
akan terus berupaya memperjuangkan
sektor karet alam demi jutaan petani
yang menggantungkan hidupnya
pada komoditi ini. Banyak peluang
yang bisa dimanfaatkan untuk
meningkatkan konsumsi karet alam
seperti penggunaan karet sebagai
campuran aspal, maupun produk
barang jadi karet yang permintaannya
meningkat akibat pandemi Covid-19
seperti sarung tangan karet dan karet
perisai radiasi,” tambah Yudi.
Karet alam merupakan komoditi ekspor
pertanian kedua terbesar Indonesia.
Pada tahun 2019, total ekspor karet
alam Indonesia tercatat sebanyak 2,58
juta ton dengan nilai USD3,65 miliar,
79% untuk keperluan ekspor dan
21% lainnya untuk konsumsi pasar
domestik.

Menteri
Perdagangan
Agus
Suparmanto menyampaikan promosi
produk dengan Indikasi Geografis
(IG) harus dilakukan secara gencar,
karena produk IG dapat memberikan
kontribusi besar terhadap kinerja
eskpor nasional. “Promosi produk
IG akan terus digencarkan sebagai
langkah persiapan menghadapi panen
raya Oktober mendatang. Produk
IG dapat memberikan kontribusi
yang besar terhadap kinerja ekspor
nasional, khususnya di masa pandemi
Covid-19 saat ini,” kata Mendag Agus.
Direktur Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional, Kasan, menambahkan
IG merupakan komponen penting yang
dapat mendorong ekspor Indonesia
ke pasar global. Produk dengan IG
dipandang dapat menjadi salah satu
identitas bangsa Indonesia di mata para
konsumen mancanegara. Hal tersebut
disampaikan Kasan pada seminar
web (webinar) bertema “Approaching
October Harvest Season: A Webinar
on Market Linkage of Traceable
PGI Gayo Arabica Coffee to the EU
Market”, Kamis (17/9).
Webinar
digelar
Ditjen
PEN
Kementerian Perdagangan dengan
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan
HAM,
masyarakat
perlindungan
kopi Gayo (MPKG), dan Arise+
Indonesia. Penyelenggaraan webinar

produk tersebut,” kata Marolop. Rencananya, sebelum panen tiba, para petani
produsen dan pedagang kopi Gayo akan bertemu secara virtual dengan para
importir kopi di Eropa. Ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar USD 883 juta pada
2019 atau meningkat sebesar 8 persen dibanding tahun sebelumnya.

ini sekaligus merupakan langkah
persiapan menyambut panen raya kopi
Gayo Oktober mendatang. “Untuk
mendorong kinerja ekspor nasional,
Kementerian
Perdagangan
terus
berupaya mengembangkan strategi
branding dan promosi produk IG. IG
menjadi identitas bagi suatu produk
yang memiliki ciri khas tertentu
sekaligus menggambarkan keindahan
Indonesia, serta merupakan salah satu
faktor penting yang dapat mendorong
wisatawan ke dalam negeri,” ujar
Kasan.
Kasan menjelaskan kopi Gayo
merupakan salah satu contoh produk
IG yang pertama diakui pasar global,
khususnya pasar Eropa. Kata “Gayo”
merupakan identitas kelompok/etnik
yang merepresentasikan daerah asal.
Selain itu juga menggambarkan pribadi
yang melekat yang tidak dimiliki oleh
IG dari negara lain.
Direktur Kerja Sama Pengembangan
Ekspor
Marolop
mengatakan,
webinar
ini
dihadiri
sejumlah
perwakilan Kementerian/Lembaga terkait,
eksportir kopi Gayo, dan perwakilan
pedagangan Indonesia di Eropa
yang melakukan penjaringan buyers
kopi arabika Gayo IG di Eropa. “Para
buyers nantinya akan diundang
menikmati sajian kopi Gayo di kantor
perwakilan perdagangan masingmasing dan memberikan testimoni

Pertemuan Teknis
SRG Prov. Sumbar
Bappebti mengadakan Pertemuan
Tenis Sistem Resi Gudang (SRG)
Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan
dilaksanakan
melalui
media
teleconference, Rabu (30/9). Hadir
dalam pertemuan ini Kepala Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat, serta
perwakilan dari 4 kabupaten penerima
bantuan
pembangunan
Gudang
SRG di wilayah Sumatera Barat,
yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten
Pasaman Barat, Kabupaten Tanah
Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Selain itu juga hadir stakeholder terkait
SRG seperti Pengelola Gudang SRG,
Pelaku Usaha, Lembaga Uji Mutu,
Pusat Registrasi dan Perbankan.
Kepala Bappebti, Sidharta Utama,
dalam sambutannya menjelaskan
manfaat dari Sistem Resi Gudang
(SRG), dimana instrumen ini dapat
digunakan untuk mengantisipasi harga
jatuh pada saat panen raya. “Dalam

kondisi seperti ini, petani, kelompok
tani, gabungan kelompok tani maupun
Koperasi
dapat
memanfaatkan
instrumen SRG, selain sebagai sarana
tunda jual, manajemen stok, dan yang
tidak kalah penting adalah untuk
mendapatkan pembiayaan dalam
menjalankan usahanya,” kata Kepala
Bappebti. Keberhasilan pemanfaatan
SRG ini dapat dilihat dari besarnya
nilai pembiayaan yang diperoleh
petani/pemilik barang.
Pemerintah telah membangun 5
(lima) Gudang SRG di Provinsi
Sumatera Barat. Kepala Bappebti
menyatakan perlu dilakukan analisa
atas permasalahan-permasalahan
yang dihadapi sehingga SRG dapat
segera berjalan secara optimal dan
memberikan manfaat bagi Petani/
Kelompok Tani (Poktan)/ Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) dan
Koperasi.
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Bappebti Blocks 89 Illegal
Domains of Futures
Brokers

C

ommodity Futures Trading Supervisory Agency
(CoFTRA) of the Ministry of Trade blocked 89
illegal futures brokers domains. As of August 2020,
CoFTRA through the Ministry of Communication and
Information Technology has blocked on 777 domain
entities.
“CoFTRA routinely carries out blocking to prevent
public losses due to regulations in commodity futures
trading,” said Head of CoFTRA Sidharta Utama.
Sidharta said, during the current Covid-19 pandemic,
CoFTRA has gathered many unlicensed brokers.
Although many futures brokers claim to have legality
from foreign regulators, if they want to practice the
field of futures trading in Indonesia, they must have a
CoFTRA license.
“We will keep on to block those site, therefore, foreigner
brokerage sites cannot access by Indonesian citizens.
This way we want to protect and provide legal certainty
for the Indonesian people and business actors in the
futures trading sector,” he said.
Besides the proliferation of investment offers under
the guise of forex and business activities as brokers,
CoFTRA also observed other business activities in
the field of commodity futures trading that were not
licensed.
In these business activities, those illegal futures brokers
provide advice or recommendations in taking a selling or
buying position in futures contracts or other derivative
contracts. So far CoFTRA has never permitted a futures
advisor.
“The presence of an advisory institution in commodity
futures trading transactions is needed to increase the
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knowledge and skills of the community. However, business
activities as a futures broker and representatives of futures
do not yet have a legal umbrella. So far, the job as futures
advisor carried out by a licensed futures broker,” he explained.
For this reason, continued Sidharta, CoFTRA has issued
Regulation Number 6 of 2020 concerning Futures Advisors
and Deputy Advisors for Futures. This regulation was set on
July 30, 2020, and began applied on January 1, 2021.
“The regulation was issued to assist and provide licensing for
business activities that provide advice or recommendations
for transactions in the futures commodity trading sector,”
said Sidharta.
Under this regulation, a futures advisor defined as an
individual or business entity that advises other parties
regarding the sale and purchase of commodities based on
futures contracts, Islamic derivative contracts, and other
derivative contracts by receiving a reward.
For business actors as an advisor regarding the sale and
purchase of commodities based on futures contracts or other
derivative contracts, Head of Legislation and Enforcement
Bureau of CoFTRA, Muhammad Syist, urges them to take
care of licensing as futures advisor toward CoFTRA as soon
as possible before carrying out its business activities.
“CoFTRA will take firm action against any party that carries out
business activities as a futures advisor or its representative
but does not have permission from CoFTRA,” he said.
To find out more about the requirements and procedures for
obtaining a business license as a Futures Advisor and permit
as a representative, you can access CoFTRA Regulation
Number 6 of 2020 through the website: http://bappebti.
go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti. And to see the list of
brokerage companies licensed CoFTRA you can access the
website: https://www.bappebti.go.id.

The commodities exported were coconut milk for
Germany with a volume of 70 tons worth IDR 1.6 billion
and coconut powder for India with a volume of 108 tons
worth IDR 1.2 billion. “The Ministry of Trade continues
to encourage the export of value-added Indonesian
commodities. It expected that this activity would
encourage business actors in the Riau Islands province
to carry out value-added product export activities,” said
Minister Agus Suparmanto.

CoFTRA and SRO Boost
of CFT, WRS and CAM
Industry

T

According to Minister Agus, agricultural commodities are one
of Indonesia’s superior products that have persisted during
the Covid-19 pandemic. “We hoped that this momentum
would be maintained and increased to maintain the trade
balance,” he said. Meanwhile, the Coordinating Minister for
Airlangga stated that the exported commodities were 100
per cent of products from Indonesia and had high added
value. “We appreciate exporters who are still able to boost
exports amid the Covid-19 pandemic. This activity supposed
would replicate in various regions amid the Covid-19
pandemic situation,” he said.

Foto: Bagian KIP

M

inister of Trade Agus Suparmanto, get together
with Coordinating Minister for Economic Affairs
Airlangga Hartarto, Minister of Agriculture Syahrul
Yasin Limpo, Minister of Industry Agus Gumiwang
Kartasasmita released agricultural products to exported
in the Bintan Industrial Estate (BIE) Bintan, Riau Islands,
Saturday (26/9).

F o t o : B agian KIP

The Trade Minister
Encourages Commodity
Exports from Bintan

he Commodity Futures Trading Supervisory Agency
(CoFTRA) of the Ministry of Trade met with the Self
Regulatory Organization (SRO) in Jakarta on Tuesday
(25/8). The meeting aims to improve the Commodity
Futures Trading (CFT) industry, Warehouse Receipt
System (WRS), and Commodity Auction Market (CAM)
in Indonesia. More than 50 attended people consisting
of representatives of the futures exchange, futures
clearing institutions, banking and non-banking financing
institutions, the Indonesian Commodity Futures
Trading Association (Aspebtindo), as well as the WRS
warehouse manager.

prices and supporting the increase in exports of Indonesian
commodity products,” Minister of Trade Agus Suparmanto
explained.

“The three industries are expected to play a role in
empowering small and medium enterprises, increasing
commodity competitiveness, and as an alternative
instrument in supporting the trading system and
distribution of food commodities. And also, this industry
has the potential to become an instrument for controlling

Besides, to strengthen human resources which have the
capacity and integrity and capacity to increase cohesiveness
between business actors to advance the CFT, WRS and
CAM industries. “Every business actors of CFT, WRS
and CAM need to think positively, seek breakthroughs, and
innovate so that they can contribute more to the national
economy,” said Sidharta.

According to Minister Agus, together with other stakeholders,
support to advance the three industries are much needed.
Support needed as a catalyst in the national economic
recovery program. Meanwhile, Head of CoFTRA Sidharta
Utama revealed that his institution provides opportunities for
business actors to take up together to input to CoFTRA in
determining directions and policies in advancing the CFT,
WRS and CAM industries.
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Out Of Date,
UU PBK Wajib
Direvisi
I

ndustri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di
Indonesia sudah berlangsung lebih dari dua dasa warsa.
Peminat atau investor yang terlibat tiap tahun boleh
dibilang terus meningkat.
Namun masih ada kondisi yang menggelisahkan, yakni
belum terpenuhinya tujuan keberadaan PBK sebagai
sarana lindung nilai (hedging). Juga pembentukan
harga yang transparan menuju referensi harga komoditi,
serta sebagai sarana investasi yang bermanfaat bagi
perekonomian nasional.

Pantas Lumban Batu
Pengamat Pasar
Berjangka Komoditi

Untuk membahas masalah ini dan mencari solusi
mengatasinya, tim Buletin Bappebti menghubungi
Pengamat Pasar Berjangka Komoditi, Pantas Lumban
Batu.
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Para investor yang bermain di Bursa Berjangka umumnya
lebih memilih bertransaksi di Sistem Perdagangan
Alternatif (SPA) yang bersifat bilateral. Sementara
perdagangan multilateral berbasis komoditas yang mampu
menjadi sarana hedging, dan sebagai sarana pembentukan
referensi harga komoditi justru sepi peminat. Kontrak
berjangka multilateral berbasis komoditi seperti terabaikan
dari bursa Indonesia.

Buletin Bappebti: Horas, Pak Pantas. Apa saja
kegiatan Anda setelah pensiun dari Bappebti?
Pantas Lumban: Kegiatan saya saat ini memberikan
kuliah di beberapa Universitas. Dalam kondisi
pandemic Covid-19 ini, saya menyampaikan materi
kuliah melalui zoom meeting. Selain itu saya juga
kerap memberikan Webinar terkait PBK.
Buletin Bappebti: Walaupun sudah tidak aktif
lagi di Bappebti, kami yakin Anda mengikuti
terus perkembangan perdagangan berjangka.
Bagaimana melihat perkembangan perdagangan
berjangka sampai tahun 2020 ini?
Pantas Lumban: Perkembangan perdagangan
berjangka sampai tahun 2020 ini dilihat dari sisi
perkembangan volume transaksi dari tahun ke
tahun meningkat terus. Ini berarti minat masyarakat
terhadap perdagangan berjangka masih tinggi.
Dalam lima tahun terakhir kita lihat volume transaksi
PBK, di tahun 2016 sebesar lebih 7,01 juta lot. Tiga
tahun kemudian di 2019 sudah mencapai 11,12
juta lot, dan sampai September 2020 sudah 9,86
juta lot.
Namun dari pencapaian tujuan PBK sebagaimana
diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 1997
yang diamandemen dengan UU No.10 Tahun 2011
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sejatinya
belum menggembirakan.
Kita tahu tujuan Perdagangan Berjangka Komoditi
adalah untuk mengelola risiko fluktuasi harga
komoditi atau sebagai sarana lindung nilai (hedging).
Juga pembentukan harga yang transparan menuju
referensi harga komoditi serta dan sarana investasi
yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
Jadi kalau saya amati, transaksi multilateral
perdagangan berjangka di Indonesia belum banyak
berkembang sehingga belum bisa menjadi indikator
harga komoditi atau dipakai sebagai sebagai
referensi harga komoditi.
Penyebabnya menurut hemat saya antara lain karena
pelaku pasar domestik lebih senang bertransaksi di
Bursa luar negeri. Contohnya untuk para pengusaha
CPO dan Olein, mereka lebih memilih bertransaksi

di Bursa Malaysia (MDX). Demikian juga para
eksportir kopi lebih suka melakukan lindung nilai di
Terminal Coffee London, dan lain contoh.
Buletin Bappebti: Anda mengikuti sejak awal lahir
dan terbentuknya perdagangan berjangka hingga
pensiun sebagai Kepala Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik. Tentu sudah merasakan
asam garamnya bidang PBK ini. Nah, apa
saja tantangan-tantangan yang muncul dalam
mengembangkan PBK?
Pantas Lumban: Perdagangan Berjangka Komoditi
di Indonesia dipersiapkan pada tahun 1982 dengan
diawali Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/1982
tentang Bursa Komoditi. Peraturan ini mengatur
pelaksanaan perdagangan fisik komoditi (forward
trading) dengan system open outcry di bursa
komoditi.
Pelaksaan tersebut merupakan embrio untuk
kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (futures
trading). Karena kegiatan perdagangan berjangka
yang diperdagangkan adalah kontrak standar
komoditi—bukan komoditi secara fisik—dan kegiatan
ini sangat kompleks, maka harus dibuat payung
hukum yang kuat dengan undang-undang, yaitu
UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Nah, tantangan dalam pengembangan Perdagangan
Berjangka Komoditi cukup banyak antara lain:
Kemajuan teknologi yang sangat cepat, pasar
derivative dengan transaksi di luar bursa (over the
counter), juga berkembang dan transaksi digital
saat ini sesuai perkembangan industri 4.0.
Tantangan perkembangan tehnologi dan transaksi
di luar bursa sudah diatur dengan UU No. 10 Tahun
2011 sebagai amandemen dari UU No. 32 Tahun
1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Menurut pengamatan saya untuk menghadapi
tantangan perkembangan transaksi digital dalam era
4.0 perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai
dengan tuntutan era sekarang melalui amanademen
UU No. 10 Tahun 2011.
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Di sisi lain ada tantangan seperti masih maraknya
penipuan berkedok investasi PBK, serta tingginya
transaksi ilegal. Ini menunjukkan masih banyaknya
masyarakat yang belum mengenal dengan baik
industri PBK.
Buletin Bappebti: Apakah tujuan PBK
sebagaimana UU No. 32/97 yang diamandemen
dgn UU No. 10/2011 sudah banyak tercapai?
Atau masih banyak pekerjaan yang harus
dituntaskan?
Pantas Lumban: Sebagaimana saya sampaikan
bahwa pencapaian lindung nilai dan pembentukan
harga itu adalah melalui transaksi di Bursa dengan
system transaksi multilateral.
Kalau kita lihat perkembangan transaksi multilateral
dari tahun ke tahun volume transaksi memang terus
meningkat. Namun dibandingkan dengan total
volume transaksi keseluruhan, menurut hemat saya
market share-nya cenderung menurun dalam 5
tahun terakhir.
Pada tahun 2016 market share transaksi di
multilateral di Bursa Berjangka sebesar 20,63
persen dan transaksi di luar bursa (SPA) sebesar
79,37 persen.
Pada akhir tahun 2019 menurun menjadi 16,09
persen dan transaksi di luar bursa meningkat
menjadi sebesar 83,91 persen. Kemudian pada
September 2020 sedikit meningkat 16,29 persen.
Adapun indikator pencapaian tujuan PBK adalah
dilihat dari likuiditas transaksi multilateral yang terjadi
di bursa berjangka sebagai sarana pembentukan
harga referensi.
Sementara transaksi bilateral di luar bursa (SPA)
hanya sebagai pelengkap dalam pencapaian
tujuan PBK. Kalau diibaratkan PBK itu merupakan
hidangan makanan, maka transaksi multilateral
adalah makanan inti yang sangat sedikit.
Sementara transaksi bilateral adalah makanan
dengan bumbu sangat banyak. Apalagi kalau
bumbunya itu mengandung kolestrol, maka ini
tinggal menunggu waktu sakit atau meninggal.
Maka menurut saya pekerjaan yang perlu
dituntaskan dalam mendorong gairah transaksi
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multilateral adalah dengan memberikan insentif
pajak, berupa pengurangan pajak penghasilan
(PPh).
Buletin Bappebti: Apa yang harus dilakukan
berbagai pihak terkait untuk memajukan PBK yang
kita idam-idamkan?
Pantas Lumban: Setiap stake holder di industri
PBK sudah diatur kewenangan dan kewajibannya
masing-masing dalam peraturan perundangundangan. Bappebti melakukan pengaturan,
pengembangan, pembinaan dan pengawasan untuk
melindungi para pihak.
Pihak Bursa mengembangkan ekstensifikasi dan
diversifikasi kontrak yang diminati pasar. Secara
bersama-sama, Bursa Berjangka dan para pelaku
pasar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat dan para nasabahnya.
Menurut pengamatan saya, Bursa Berjangka dan
pelaku pasar lainnya belum fokus untuk mendorong
pengembangan transaksi multilateral yang menjadi
basis pembentukan harga.
Partisipasi pelaku pasar fisik yaitu produsen,
processor, pedagang, dan konsumen sangat
penting terutama dari pelaku pasar yang komoditinya
menjadi underlying produk kontrak berjangka.
Buletin Bappebti: Untuk pengembangan PBK,
bagaimana meningkatkan minat masyarakat
terhadap PBK? Apakah perlu, misalnya, di
perguruan tinggi diajarkan mata kuliah khusus
mengenai perdagangan berjangka?
Pantas Lumban: Untuk pengembangan PBK sangat
dibutuhkan kerja sama dan sama sama kerja sesuai
tujuan yang ditetapkan. Harus diakui, masyarakat
masih awam dengan PBK sehingga perlu sosialisasi
dan edukasi. Apalagi ada citra negatif atas
perdagangan berjangka dengan kasus pelanggaran
pelaku perusahaan pialang yang muncul.
Untuk menghilangkan citra negatif di benak
masyarakat sangat sulit. Maka untuk itu selain
sosialisasi dan edukasi perlu penegakan hukum
yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar
peraturan perundang-undangan.
Untuk meningkatkan pemahaman PBK

lewat

kampus melalui mahasiswa juga cukup bagus,
karena melalui para intelektual mengetahui dan
paham serta menyadari pentingnya sarana lindung
nilai dan pembentukan harga yang transparan akan
mempunyai multiplier effect untuk mendorong
perekonomian nasional.

Pantas Lumban: Perkembangan teknologi informasi
juga sangat berpengaruh pada perkembangan
PBK, yaitu yang transaksi yang tadinya harus
lewat dealing sekarang sudah bisa secara online.
Semua transaksi langsung masuk ke sistem yang
disediakan Bursa Komoditi.

Buletin Bappebti: Sepanjang Anda aktif di
Bappebti, bagaimana animo masyarakat terhadap
transaksi PBK?

Perkembangan teknologi informasi yang sangat
canggih harus diimbangi sistem pengawasan yang
canggih dan peraturan yang ketat juga.

Pantas Lumban: Sepanjang pengalaman saya
di Bappebti, masyarakat sangat membutuhkan
untuk pengelolaan risiko bisnis. Tapi sayangnya
masyarakat masih banyak yang belum memahami
bagaimana untuk melakukan transaksi melalui
perdagangan berjangka.

Kita lihat masih banyak kegiatan perusahaan ilegal
yang menggunakan teknologi transaksi forex atau
indeks yang katanya disalurkan ke bursa luar negeri
dengan objek bisnis dan nasabahnya di Indonesia.

Animo masyarakat terhadap transaksi PBK semakin
tinggi, terbukti pertumbuhan transaksi seperti
saya sudah utarakan, dari tahun ke tahun terus
meningkat dan sampai pada bulan September
2020 bertumbuh 23,02 persen dibandingkan bulan
yang sama tahun 2019.
Pertumbuhan transaksi multilateral juga meningkat
34,93 persen dibandingkan bulan yang sama
tahun 2019. Namun untuk transaksi multilateral
ini seharusnya terus didorong agar bisa mencapai
tujuan PBK.
Saya pernah tanya kepada calon nasabah yang
berkeingian melindungi usahanya dari fluktuasi
harga kopi. Calon nasabah tersebut pada saat
bertemu dengan Wakil Pialang menginginkan
penjelasan perdagangan berjangka untuk kopi
malah yang dijelaskan dan disimulasikan mengenai
transaksi Forex melalui sistem transaksi bilateral
dengan Metatrader 4 (MT4).
Meski ada beberapa kasus, tetapi kepercayaan
masyarakat
masih
tetap
tinggi
terhadap
perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Buletin Bappebti: Saat ini dengan makin
berkembangnya teknologi informasi membuat arus
informasi dan juga bisnis, termasuk dalam bidang
PBK, berlangsung cepat. Tetapi di sisi lain akses
yang makin terbuka membuat risiko di bidang
PBK juga makin besar. Menurut Anda, apa yang
harus dilakukan oleh pemerintah —dalam hal ini
Bappebti—dan masyarakat?

Hal ini sangat merugikan perekonomian Indonesia,
karena perusahaan tersebut tidak bayar pajak
ke negara. Biasanya perusahaan ilegal tersebut
mengiming-imingi masyarakat dengan keuntungan
yang menggiurkan.
Paling berisiko perusahaan ilegal tersebut melarikan
uang nasabah ke luar negeri. Jadi perusahaan yang
tanpa izin dari Bappebti untuk kontrak berjangka
yang berkedok transaksinya disalurkan ke luar
negeri, ini supaya ditindak keras oleh Bappebti.
Buletin Bappebti: Apa saran/nasihat Bapak
kepada masyarakat yang ingin terjun dan aktif
dalam transaksi PBK ataupun investasi PBK?
Pantas Lumban: Saran saya kepada masyarakat
yang ingin melakukan bisnis dalam traksaksi kontrak
berjangka harus paham betul mengenai karakteristik
bisnis perdagangan berjangka yang high risk-high
return.
Untuk itu melalui sosialisasi dan edukasi secara masif
disampaikan kepada masyarakat 7P yaitu: Pelajari
profile perusahaan yang menawarkan berinvestasi,
Pelajari tatacara bertransaksi dan penyelesaian
perselisihan, Pelajari kontrak berjangka yg
diperdagangkan, Pelajari wakil pialang yang dapat
izin dari Bappebti, Pelajari dokumen perjanjiannya,
Pelajari risiko-risiko yang akan dihadapi, Pantang
percaya dengan janji-janji untung yang besar.
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PROFIL KOMODITI

Kontrak
Berjangka
Batubara
Untungkan
Investor dan
Pemerintah
B

atubara menjadi komoditas ekspor andalan
Indonesia, sekaligus penghasil devisa cukup
besar. Sebagai salah satu negara pengekspor batubara
terbesar dunia, Indonesia menjadi referensi harga
batubara dunia. Saat ini, sudah ada Indonesian Coal
Index (ICI) yang dikeluarkan oleh Coalindo Energy
Indonesia.
Selain itu, setiap bulan pemerintah melalui Dirjen Mineral
dan dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan harga
batubara acuan (HBA).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, volume ekspor
batubara hingga Semester I 2020 hanya 238 juta ton
dengan nilai 10,13 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Jumlah tersebut turun 11 persen dibandingkan realisasi
volume ekspor pada periode Januari-Juli 2019 sebesar
266 juta ton. Sami mawon, nilai ekspor batubara juga
anjlok 22 persen dibandingkan periode yang sama
tahun lalu yang sebesar 12,36 miliar dolar AS.
Sementara HBA Oktober 2020 naik sebesar 3,2 persen
dibandingkan dengan HBA September 2020. Setelah
sempat turun pada September menjadi 49,42 dolar AS
per ton, bulan ini HBA ditetapkan sebesar 51,00 dolar
per ton.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
melalui Direktur Eksekutif Hendra Sinadia berharap
kenaikan HBA dapat menjadi indikator harga batubara
dalam negeri akan rebound atau kembali menguat
hingga akhir tahun ini.
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Hendra memprediksi permintaan batubara bakal meningkat
pada kuartal IV ketika mendekati musim dingin di negaranegara pengimpor.
Di sisi lain, menurutnya, peningkatan HBA pada Oktober
2020 ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah China
yang mulai melonggarkan pembatasan impor.
“Harga sedikit naik kali ini antara lain karena Tiongkok
mulai melonggarkan pembatasan impor akibat harga
batubara domestik mereka juga mulai naik sehingga
mereka mendorong impor,” kata Hendra.
Harga batubara cukup fluktuatif seiring pergerakan harga
minyak bumi sebagai sesama komoditas penghasil sumber
energi. Fluktuasi harga batubara membuat penentuan
harga batubara Indonesia dalam kontrak jual beli menjadi
tidak mudah.
Sebab ada dualisme referensi harga saat ini. Yaitu patokan
yang diambil dari ICI, satu lagi dari HBA yang dikeluarkan
sebulan sekali. Akibatnya, sulit membuat kontrak jual beli
batubara dengan jangka waktu satu tahun menggunakan
harga spot ICI atau harga bulanan HBA.
Jika referensi harga batubara untuk kurun waktu tertentu
tersedia, penentuan harga batubara Indonesia dalam
kontrak jual beli tentu bakal akan jauh lebih mudah.
Di AS dan Eropa, para pelaku pasar batubara lebih mudah
mendapatkan referensi harga batubara untuk kurun waktu
tertentu. Sudah sudah ada perdagangan kontrak berjangka
batubara di Intercontinental Exchange (ICE), dan Chicago
Mercantile Exchange (CME) dengan bulan kontrak atau
periode yang beragam sampai enam tahun ke depan.

ANALISIS

Saatnya SRG
Melirik Pengusaha
Komoditi
Sayadi

Wartawan Pemerhati
Komoditi

J

ika melihat awal diselenggarakannya Sistem Resi
Gudang (SRG) fokusnya adalah kepada petani
yang membutuhkan modal kerja seusai mereka panen
raya. Hal ini bisa dimaklumi. Seperti biasanya, petani
padi saat musim panen raya, karena suplai gabah yang
melimpah maka harganya jatuh. Kisah klasiknya, petani
tidak punya banyak pilihan kecuali melepas gabah yang
dipanennya, walaupun kondisinya saat itu harga sedang
meluncur bebas. Walaupun mereka tahu, kalau saja
gabah mereka bisa “ditahan sejenak” maka harganya
akan kembali normal. Masalahnya, mereka dikejar
kebutuhan modal untuk menanam padi kembali. Kalau
tidak, lewatlah masa musim tanam dan konsekuensinya
mereka harus makan dengan cara menggali utang dari
para tetangga atau toko sembako.
Tidak ada pilihan kecuali mereka harus menjual hasil
panen dengan harga seadanya. Dengan harga jual
yang “terpaksa” itu tak heran jika kehidupan para petani
seperti berjalan di tempat tanpa mengalami kemajuan
kesejahteraan yang berarti.
Disini, konsep SRG cocok untuk mengatasi persoalan
ini. Kepada petani SRG menawarkan tunda jual. Petani
bisa membawa gabahnya ke gudang SRG untuk
disimpan sementara. Gabah tersebut dijadikan agunan
untuk pinjaman atau kredit dari bank dengan bunga
yang lebih murah dari bunga yang berlaku umum,
karena dalam SRG ini petani memperoleh subsidi
bunga dari pemerintah. Pola seperti ini sudah berjalan
di area pertanian padi di beberapa daerah di Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Kalimantan.
Melalui pengelolaan yang baik, SRG sudah memberi
bukti kepada petani bahwa sistem ini memang memberi
manfaat.

Dalam perjalanan waktu, pengembangan SRG tentu
tidak boleh terpatok pada komoditi pangan pokok saja.
Ada banyak komoditi yang berorientasi ekspor, seperti
kopi, kakao, lada, rumput laut yang juga melibatkan
banyak petani. Tak hanya petani, komoditi-komoditi
ekspor itu juga melibatkan para pengusaha. Mereka
juga pasti tertarik jika diberi kesempatan memanfaatkan
SRG sebagai sumber pembiayaan untuk menambah
likuiditas perusahaan mereka.
Sebab, dengan memanfaatkan komoditi yang sudah
masuk kategori Komoditi SRG (saat ini ada 18
jenis komoditi SRG), pengusaha bisa menjaminkan
komoditi yang mereka miliki sebagai kolateral kredit
bank. Bisa jadi bunga pinjaman yang diberlakukan
tidak memperoleh subsidi sebagaimana subsidi bunga
kepada petani, tetapi dengan SRG pengusaha bisa
mendapat pinjaman/kredit tanpa menambah kolateral
lagi. Apalagi jika bunga kredit SRG untuk pengusaha itu
juga diberi subsidi, maka dipastikan akan berbondongbondong pengajuan kreditnya ke bank.
Penerapan SRG untuk para pengusaha ini, tentunya,
harus disertai kehati-hatian dan persyaratan yang
obyektif, misalnya pengelola gudang SRG bukanlah
pengusaha pemilik komoditi sehingga tidak terjadi vested
interest dan menghindari terjadinya penyalahgunaan
pengelolaan SRG.
Kesempatan untuk memperluas penerapan SRG di
kalangan pengusaha eksportir maupun pengusaha
industri komoditi menjadi peluang yang patut dicoba.
Karena langkah ini dapat mendorong perdagangan
komoditi yang lebih intensif dan pada akhirnya tidak
hanya menguntungkan pengusaha, tapi juga akan
menggerakkan produksi sampai di tingkat petani, juga
menjadi katalis pendorong sektor pendukung lain
seperti bank pemberi kredit dan lembaga kliring.
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REGULASI

Operasional
Perusahaan PBK
Harus Terapkan
Protokol
Kesehatan
B

appebti mengeluarkan surat edaran terkait kondisi
PSBB Covid-19 yang masih belum juga berakhir.
Surat Edaran ini nomor 225/Bappebti/SE/09/2020
tentang Penyesuaian Sistem Kerja Perusahaan Dalam
Rangka Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dan Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-2019) di Lingkungan
Komunitas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan tanggal 30
September 2020 ini dijelaskan bahwa Perdagangan
Berjangka Komoditi (PBK) merupakan sektor jasa
keuangan yang secara umum diperkenankan untuk
melakukan operasional kegiatan di kantor dengan
memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan
Covid-19.
Surat Edaran yang ditandatangani Kepala Bappebti,
Sidharta Utama, sebagai arahan dan dasar bagi institusi
atau lembaga di bidang PBK untuk menyesuaikan
tata kerja perusahaan selama masa darurat Covid-19
dan mengantisipasi PSBB dalam upaya percepatan
penanganan Covid-19. Tujuannya adalah untuk
mencegah penyebaran Covid-19, menyesuaikan sistem
kerja lembaga yang bergerak di bidang PBK pada masa
diberlakukannya PSBB, serta memastikan layanan kerja
di bidang PBK tetap lancar.
Dijelaskan bahwa operasional kerja PBK dilakukan
setiap hari perdagangan, mulai Senin hingga Sabtu,
dengan jam perdagangan 24 jam/hari. Untuk itu perlu
penyesuaian sistem kerja pada setiap lembaga PBK,
yakni dengan menerapkan WFH (Work From Home),
tetap menjaga jarak aman, mengenakan masker, tidak
ada kegiatan mengumpulkan orang, melakukan interaksi
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dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dan bekerja
dengan jumlah karyawan minimum agar terhindar dari
penularan virus Covid-19.
Jika di satu wilayah diberlakukan PSBB sementara diperlukan
pekerjaan yang harus dilakukan di kantor, maka pimpinan
lembaga PBK harus berkoordinasi dengan otoritas setempat
untuk memperoleh izin. Selanjutnya kepada karyawan yang
ditugaskan harus menunjukkan ID Kartu Karyawan, surat
keterangan dari lembaga PBK yang telah mendapat izin dari
Bappebti atau surat keterangan lain dari pihak berwenang.
Ditegaskan bahwa setiap pimpinan lembaga di bidang
PBK bertanggungjawab atas dalam melaksanakan dan
mengawasi pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam
surat edaran ini.
Dengan ditetapkan surat edaran ini, maka Surat Edaran
Kepala Bappebti sebelumnya yakni nomor 77/Bappebti/
SE/4/2020 tentang Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui :
http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_
bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2020_10_01_w2ojqwie_
id.pdf
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