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Suasana ruang pertemuan di sebuah hotel di Jakarta 
yang diubah menjadi sebuah ruang kelas riuh dengan 
para peserta pelatihan yang sibuk melakukan simulasi 

dengan para pelatihnya. Mereka tampak asyik mencoba 
materi yang baru saja dijelaskan. Masing-masing mereka 
dibagi dalam kelompok-kelompok kecil agar para peserta 
mendapat kesempatan yang cukup sampai mereka mengerti 
kalau materi yang dipelajari dilaksanakan dalam praktik 
sehari-hari nantinya. Inilah suasana kelas Bimbingan Teknis  
Calon Pengelola Gudang SRG (Sistem Resi Gudang) yang 
diadakan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan. 

Pelatihan ini berlangsung selama satu bulan secara 
simultan. Para peserta terbagi dalam dua kelompok, yakni 

kelompok manajer dan kelompok pelaksana. Untuk kelompok 
manajer, pelatihan berlangsung mulai 21  sampai 31 Agustus 
2017, disambung dengan kelompok pelaksana  teknis antara  
4 hingga 15 September 2017.

Para peserta pelatihan seluruhnya berjumlah 52 orang. 
Mereka rata-rata berusia muda, sekitar 20-30 tahun, 
sehingga suasananya tampak penuh semangat. Para peserta 
ini berasal dari 13 daerah di Indonesia, antara lain Pulau Jawa, 
Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara. Para pesertanya 
merupakan pengurus Koperasi, Perusahaan Daerah dan 
Perusahaan Swasta. “Ini merupakan terobosan baru yang kami 
lakukan dalam menciptakan SDM calon pengelola gudang 
yang memiliki kompetensi sekaligus mengatasi keterbatasan 
kelembagaan pengelolaan gudang SRG di daerah,” ujar  Retno 

Pelatihan Sistem Resi Gudang kali ini merupakan terobosan baru yang 
dilakukan Bappebti dalam menciptakan SDM calon pengelola gudang 

yang memiliki kompetensi sekaligus mengatasi keterbatasan
kelembagaan pengelolaan gudang SRG di daerah

“Melihat kondisi saat ini, harus kita 
akui bahwa kelembagaan

pengelola gudang SRG di daerah 
masih sangat terbatas, sehingga 

pada gilirannya berdampak 
pada lambatnya pertumbuhan 

pelaksanaan SRG secara nasional.”

Rukmawati, Kepala Biro Pembinaan 
dan Pengawasan Sistem Resi Gudang 
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) 
Bappebti,  usai penutupan pelatihan, 
Jum’at (15/9). Bappebti memang terus 
menggenjot Sistem Resi Gudang yang 
lebih berkualitas agar sistem ini bisa 
memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi para petani dan pihak lainnya yang 
terkait dalam bidang SRG ini.

Sebelumnya, pada saat pembukaan 
pelatihan Kepala Bappebti Bachrul 
Chairi menjelaskan dalam membangun 
struktur perekonomian yang kuat, 
sektor pertanian memegang peranan 
yang sangat penting dan strategis. Hal 
ini tidak hanya karena menyangkut 
ketahanan pangan tetapi juga stabilitas 
ekonomi nasional. “Sayangnya, daya 
tawar petani di Indonesia masih 
relatif rendah, belum lagi beberapa 
permasalahan di sektor pemasaran yang 
menyebabkan tata niaga produk pangan 
di Indonesia menjadi kurang efisien dan 
harga pangan cenderung berfluktuasi. 
Hal tersebut menjadi kendala dalam 
mewujudkan ketahanan, kemandirian 
dan kedaulatan pangan,” katanya di 
hadapan para peserta pelatihan.

Lebih lanjut Kepala Bappebti 

mengungkapkan bahwa upaya 
mewujudkan ketahanan, kemandirian 
dan kedaulatan pangan harus dilakukan 
secara komprehensif dan melibatkan 
sektor hulu hingga hilir. Tidak cukup 
dengan peningkatan produktivitas tanpa 
didukung instrumen pemberdayaan 
petani melalui koneksitas akses 
pembiayaan dan keterbukaan pasar. 
Secara legalitas, Indonesia telah memiliki 
payung hukum yang cukup memadai 
dengan UU No. 9 Tahun 2006 tentang 
Sistem Resi Gudang (SRG) sebagaimana 
diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011. 
Namun pada pelaksanaannya belum 
berjalan efektif karena berbagai kendala, 
sehingga diperlukan keterlibatan aktif 
berbagai pemangku kepentingan yang 
terkait sebagai satu kesatuan, untuk 
menjadikan Sektor Pangan sebagai 
suatu sistem yang terintegrasi.

Sistem Resi Gudang, katanya, 
merupakan instrumen pembiayaan dan 
perdagangan yang dapat menyediakan 
akses pembiayaan bagi dunia usaha, 
termasuk petani. Melalui Sistem Resi 
Gudang, komoditi pertanian saat ini 
dapat digunakan sebagai jaminan untuk 
memperoleh pembiayaan dari bank/
lembaga keuangan, tanpa diperlukan 

agunan tambahan lainnya. Dengan 
demikian, diharapkan petani serta UMKM 
yang umumnya menghadapi masalah 
keterbatasan akses pembiayaan dari 
perbankan serta terbatasnya jaminan/
agunan kredit dapat memperoleh solusi 
pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang.

Manfaat SRG Sangat Luas
Bachrul Chairi juga menjelaskan 

bahwa penerapan Sistem Resi Gudang 
menawarkan serangkaian manfaat 
yang luas, salah satunya bagi pelaku 
usaha pergudangan. Gudang SRG 
yang telah dibangun oleh pemerintah 
telah dilengkapi dengan sarana kantor 
Pengelola Gudang, Mesin Pengering 
Komoditas dan Lantai Jemur, bahkan 
beberapa Gudang SRG telah dilengkapi 
mesin pengolahan (rice milling unit) 
dan sarana angkut komoditas. Berbagai 
aset yang telah disediakan pemerintah 
tersebut dapat dimanfaatkan pengelola 
gudang untuk mengembangkan 
berbagai model bisnis yaitu penjualan 
alat ataupun sarana yang terkait dengan 
produksi pertanian (Saprodi), pelayanan 
terhadap jasa pengeringan komoditas, 
penyimpanan, pembiayaan kepada 
pemilik barang, pengolahan/packaging 

TEROBOSAN BARU CIPTAKAN 
SDM SISTEM RESI GUDANG 

BERKUALITAS
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komoditas, hingga pemasaran 
komoditas yang salah satunya melalui 
pasar lelang komoditas.

Di dalam Sistem Resi Gudang, 
Pengelola Gudang memiliki peran 
penting dalam pelaksanaan SRG, 
dimana tanggung jawab untuk 
melakukan penataan, pemeliharaan dan 
pengawasan barang yang disimpan oleh 
pemilik barang serta penerbitan Resi 
Gudang ada pada pihak Pengelola Gudang. 
Pengelola Gudang juga diharapkan 
mampu mengajak masyarakat untuk 
memanfaatkan SRG sebagai sarana 
tunda jual dan alternatif pembiayaan, 
menjadi jembatan koordinasi antara 
pemerintah, petani, koperasi/pelaku 
usaha, dan lembaga keuangan. 

Untuk mengoptimalkan profit yang 
diperoleh Pengelola Gudang, maka turn 
over yang paling tinggi bagi Pengelola 
Gudang SRG adalah apabila Pengelola 
Gudang mampu mengintegrasikan 
berbagai bisnis/jasa sekunder yang 
terkait dengan Pengelolaan Barang 
dalam Gudang SRG sebagai bisnis 
utamanya. Selain itu, para pemilik 
barang akan tergerak untuk datang ke 
gudang karena pengelola gudang akan 
memudahkan mereka mengolah hasil 
panennya, mendapatkan pembiayaan, 
dan kepastian pasar dengan harga beli 
yang menarik. Melalui model bisnis ini, 
para pemilik yang datang ke gudang 
bukan lagi target customer tapi menjadi 
partner penting bagi pengelola gudang.

“Melihat kondisi saat ini, harus kita 
akui bahwa kelembagaan pengelola 
gudang SRG di daerah masih sangat 
terbatas, sehingga pada gilirannya 
berdampak pada lambatnya 
pertumbuhan pelaksanaan SRG secara 
nasional. Berdasarkan hasil evaluasi 
kami, kondisi tersebut disebabkan oleh 
sulitnya menemukan koperasi/BUMD 
di daerah yang memiliki SDM yang 
terampil dalam pengelolaan gudang 
dan komoditas, khususnya komoditas 
pertanian,” ungkap Bachrul Chairi.

Untuk itu, guna meningkatkan 
kelembagaan pengelola gudang SRG di 
daerah, pada tahun 2017 ini Bappebti 

daerah masing-masing selama kurang 
lebih 2 bulan. Llau pada akhir masa 
penugasan para peserta akan dievaluasi 
kembali oleh Bappebti sebelum 
dinyatakan layak/tidak layak untuk 
menjadi pengelola gudang SRG. 

Kepala Bappebti Bachrul Chairi 
mengharapkan seluruh peserta 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
program pelatihan dan memanfaatkan 
kesempatan baik ini sehingga 
implementasi SRG dapat berjalan dengan 
baik. “Semoga kegiatan ini menjadi awal 
untuk kesuksesan SRG di Indonesia 
serta bermanfaat bagi masyarakat luas 
dan perekonomian di daerah masing-
masing, untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur. 
Semoga upaya kita ini dapat menjadi 
bagian dari ibadah kita kepada Tuhan 
Yang Maha Esa,” ujar Bachrul Chairi.

telah melakukan terobosan dalam 
menyiapkan SDM calon pengelola 
gudang (koperasi/BUMD) agar 
mempunyai pengetahuan tentang SRG 
secara menyeluruh baik aspek teknis 
maupun aspek manajerial antara lain 
pemahaman mengenai Sistem Resi 
Gudang secara komprehensif melalui 
pertemuan di kelas dan on-job training 
di Gudang SRG Kabupaten Cianjur, 
manajemen organisasi, usaha dan 
keuangan serta strategi pemasaran 
dan pengembangan usaha melalui SRG. 

“Melalui bimtek ini, kami berharap dapat 
tercipta para pengelola gudang yang 
handal dan profesional sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan serta 
mampu menjalankan SRG sebagai 
bisnis yang terus berkembang,” tambah 
Bachrul. 

Para peserta pelatihan SRG ini 
merupakan orang-orang terpilih. Begitu 
juga institusi mereka juga dipilih 
secara ketat. Untuk koperasi misalnya, 
minimal harus memiliki modal Rp250 
juta, sedangkan BUMD minimal harus 
mempunyai modal Rp12,5 miliar. Jika 
dibandingkan dengan pelatihan SRG 
sebelumnya, pelatihan kali ini memiliki 

perbedaan yang cukup mencolok. 
Tidak hanya dari segi waktu pelatihan 
yang lebih panjang, sampai satu bulan, 
tapi juga metode pelatihannya lebih 
disempurnakan. Dalam pelatihan 
sebelumnya peserta pelatihan hanya 
diberikan gambaran tentang SRG. Tapi 
dalam pelatihan sekarang mereka benar-
benar dibimbing hingga menguasai 
manajemen SRG. Mereka juga diberi 
target untuk menerbitkan Resi Gudang 
setelah pelatihan selesai.

“Peserta pelatihan ini berasal dari 
Koperasi/BUMD terpilih dari daerah 
masing-masing. Kepala Daerah juga 
telah mendukung dan menunjuk 
Saudara untuk menjadi calon Pengelola 
Gudang SRG. Oleh karena itu, setelah 
pelatihan ini selesai, implementasi 
Sistem Resi Gudang di daerah harus 
berjalan secara maksimal di bawah 
pengelolaan Saudara,” begitu pesan 
Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kepada 
para peserta pelatihan.

Ditekankan pula bahwa Pengelola 
Gudang harus memiliki integritas yang 
tinggi dalam menjalankan tanggung 
jawabnya. Selama komoditas berada 
di gudang merupakan tanggung 

jawab Pengelola Gudang. Citra dan 
kepercayaan Pengelola Gudang juga 
harus dijaga dengan baik agar Sistem 
Resi Gudang mendapat kepercayaan 
dari lembaga pembiayaan maupun 
pelaku usaha.

Pemahaman Komprehensif SRG
Kepala Biro Pembinaan dan 

Pengawasan Sistem Resi Gudang 
(SRG) dan Pasar Lelang Komoditi 
(PLK) Bappebti, Retno Rukmawati, 
mengharapkan dengan semakin 
banyaknya Pengelola Gudang SRG yang 
kompeten maka dapat berpengaruh 
positif bagi perkembangan SRG 
secara nasional.  Mengenai materi 
pelatihan Retno memaparkan para 
peserta diberikan pemahaman secara 
komprehensif mengenai Sistem Resi 
Gudang melalui pertemuan di kelas 
dan on-job training di Gudang SRG 
Kabupaten Cianjur. Selain itu juga 
diberikan teknis pengelolaan Gudang 
SRG, prosedur transaksi dalam SRG, 
operasional Sistem Informasi Resi 
Gudang, penyusunan laporan pengelola 
gudang, pengembangan usaha 
melalui SRG, praktek dan studi kasus 

pengelolaan gudang SRG.
Untuk memberikan materi yang 

diperlukan, Bappebti menghadirkan baik 
dari dalam Bappebti sendiri maupun 
dari luar Bappebti yang terkait dengan 
pelaksanaan Sistem Resi Gudang, 
antara lain :
 -

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 -
 -
 -
 -

Setelah program pelatihan selesai 
kepada para peserta (calon Pengelola 
Gudang SRG) diberikan penugasan yang 
harus dikerjakan dan diselesaikan di 

Staf Ahli Menteri Bidang Pengamanan 
Pasar Kementerian Perdagangan;
Biro Pembinaan dan Pengawasan 
SRG dan PLK Bappebti;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Perdagangan, Kemendag;
Direktorat Standarisasi dan 
Pengendalian Mutu, Kemendag;
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero);
PT. Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero);
UB Jastasma BULOG (Pusat dan Kab 
Cianjur);
Bank BRI;
Dinas Koperdagin Kabupaten Cianjur;
Koperasi Niaga Mukti Kab. Cianjur
Bank BJB Kab. Cianjur.

Peserta  pelatihan  SRG 
merupakan   orang-orang

terpilih  dari  institusi  yang 
juga  dipilih  secara  ketat.

Untuk  koperasi  misalnya, 
minimal  harus  memiliki 

modal  Rp250  juta,  
sedangkan  BUMD  minimal  

harus mempunyai  modal 
Rp12,5  miliar
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HENDRA JAYA
Peserta dari KUD Anuta Karya, 
Toli-toli, Sulawesi Tengah

MAHMUD SYAH KHOIRUDDIN
Peserta dari  PT Pengayom Petani 
Sejagad, Wonogiri, Jawa Tengah

WINARNO
Peserta dari PD Canda Bhirawa, 
Kediri, Jawa Timur

Pelatihan ini bagus, karena kami dilatih untuk bekerja secara profesional. Banyak hal yang 
kami peroleh, misalnya bagaimana menerbitkan resi gudang. Jadi pengetahuan itu yang kita 
dapat. Yang kedua, dari pelatihan ini kami bisa mendapat jaringan dengan pihak lain. Melalui 
pelatihan ini saja kami bisa berjaringan dengan 13 daerah kabupaten dan kota. Ini satu jaringan 
kerja bagi kami. Jadi ada semacam ikatan bagi kami.

Untuk mendorong motivasi, kami diberi kesempatan untuk melihat secara langsung 
pelaksanaan pengelolaan gudang SRG di Cianjur yang dinilai sebagai gudang terbaik. Dari sana 
kami termotivasi untuk bisa menjadi pengelola gudang yang baik dan profesional. Selama ini 
kami menganggap mengelola gudang itu susah. Nah, di Cianjur kami diajarkan bagaimana 
teknis bagaimana mengelola resi gudang, mengelola gudang, menangani informasi dan 
sebagainya. Dari situ diyakinkan bahwa kami akan bisa mengelola gudang SRG, dan karenanya 
kami sekarang yakin bisa mengelola SRG di daerah kami.

SRG ini merupakan unit usaha baru bagi kami. Mudah-mudahan dengan SRG bisnis kami 
makin berkembang dan bisa merangkul lebih banyak lagi petani. Sekarang ini kami sudah 
merangkul bekerjasama dengan 1.500 petani, karena setiap tahunnya selalu ada penambahan 
anggota.

Secara kelembagaan, kami agak berbeda dengan teman-teman peserta pelatihan lainnya, 
karena PT Pengayom Petani Sejagad merupakan BUMP yaitu Badan Usaha Milik Petani. Ini 
perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Gapoktan (gabungan kelompok tani) dan Asosiasi 
Pertanian Organik. Dari pelatihan ini kami tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakan Sistem 
Resi Gudang, karena sekarang kami mengerti dasar-dasar hukumnya dan hal-hal teknis lainnya.

Kami akan kembangkan komoditi padi dan jagung untuk SRG di Kediri. Gudangnya sendiri 
sudah ada, kami dapat dari Disperindag dan sudah ada mesin pengeringnya. Kapasitas gudang 
sekitar 1.000 ton. 

Dari pelatihan ini ,kami banyak mendapat banyak pengalaman dan  manfaat. Pertama, kami 
memperoleh tambah kontak bisnis, kedua menambah cost-nya petani. Maksudnya, petani 
menyimpan gabah pada saat harga turun dengan harapan nanti harganya naik, baru dijual. 

Selama ini belum ada resi gudang di Kediri. Kendalanya pasti banyak, utamanya dari 
tengkulak, karena tengkulak “jemput bola” dari petani lagsung mereka kasih uang. Kalau kita 
kan  harus ada uji mutu, ke bank, asuransi dan sebagainya. 

Institusi Peserta Pelatihan Teknis Calon 
Pengelola Gudang SRG (Sistem Resi Gudang)
Peserta pelatihan merupakan Koperasi/BUMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
masing-masing untuk menjadi Calon Pengelola Gudang SRG dari 13 daerah, yaitu : 

Komoditi yang dikelola oleh para peserta di atas tidak hanya terbatas pada jenis beras, tetapi 
juga jagung, kakao, gabah dan garam.

Perusda Sumber Bhakti - Kab. Ngawi, Jawa Timur
Perusda Canda Bhirawa - Kab. Kediri, Jawa Timur
Perusda Tuah Sepakat - Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
Koperasi Bina Sejahtera - Kab. Lampung Timur, Lampung
Koperasi Tani Bontolempangan - Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
Koperasi Sawit Gunung Sangkur - Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat
Koperasi Tani Gema Palagung - Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur
KUD Anuta Karya - Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah
Koperasi Garam Mutiara Laut Mandiri - Kab. Pati, Jawa Tengah
PT Pengayom Tani Sejagad - Kab. Wonogiri, Jawa Tengah
PD. Bumi Wiralodra - Kab. Indramayu, Jawa Barat
Koperasi UPJA Sumedang Jaya - Kab. Sumedang, Jawa Barat
Koperasi Multi Niaga - Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rp

Gambaran Ringkas Sistem Resi Gudang
sejak dilaksanakan tahun 2008 sampai dengan akhir Juli 2017

121 Milik Pemerintah 51 Milik Swasta

Jumlah Resi yang Diterbitkan

2.480 Resi
Pembiayaan sampai Akhir

 Juli 2017

Rp299,1 miliar

14 Jenis Komoditi SRG
Gabah Beras Jagung Kopi Kakao Lada Karet

Rumput Laut Rotan Garam Gambir Teh Kopra Timah

Total Volume Komoditi 

89.224, 59 ton

Rp 506,5 miliar

Bank Non Bank

Rp Rp
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Ketua Satuan Tugas (Satgas) 
Waspada Investasi, Tongam L. 
Tobing, mengatakan pihaknya 

telah menghentikan kegiatan usaha 48 
entitas sejak Januari sampai September. 
Penghentian dilakukan karena entitas 
yang dihentikan diduga melanggar 
ketentuan perundang-undangan.

Menurut Tongam, Satgas secara 
berkesinambungan melakukan tindakan 
preventif berupa sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat. Dan, tindakan 
represif berupa penghentian kegiatan 
usaha entitas yang melanggar.

Satgas meminta masyarakat 
memastikan pihak yang menawarkan 
investasi memiliki perizinan dari otoritas 
berwenang. Untuk mengurangi korban 
penipuan akibat investasi yang tidak 

sesuai dengan ketentuan.  “Tindakan 
Ini dilakukan agar kegiatan usaha yang 
dijalankan sesuai ketentuan,” kata 
Tongam dalam keterangan tertulis, 
Sabtu (23/9).

Tongam menjelaskan masyarakat 
juga harus memastikan pihak yang 
menawarkan produk investasi, memiliki 
izin dalam menawarkan produk 
investasi atau tercatat sebagai mitra 
pemasar. Kemudian, juga memastikan 
jika terdapat pencantuman logo instansi 
atau lembaga pemerintah dalam 
media penawarannya telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Ia mengatakan peran serta 
masyarakat sangat diperlukan. 
Terutama, untuk tidak menjadi 

peserta kegiatan entitas tersebut dan 
segera melaporkan apabila terdapat 
penawaran investasi yang tidak masuk 
akal.  “Masyarakat juga harus selalu 
berhati-hati, jangan sampai tergiur 
dengan iming-iming keuntungan yang 
tinggi tanpa melihat risiko yang akan 
diterima,” ujarnya.

Satgas Waspada Investasi meminta 
kepada masyarakat agar selalu 
berhati-hati dalam menggunakan 
dananya. Partisipasi masyarakat sangat 
diperlukan untuk menangkal produk 
investasi yang merugikan. Sebab itu, 
Tongam meminta masyarakat segera 
melapor jika ada tawaran investasi yang 
mencurigakan.

SATGAS MINTA MASYARAKAT PAHAMI 3 HAL INI 

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi 
atau Satgas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan 
pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang 
ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Satgas ini memiliki tugas utama: Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal; Menganalisis kasus-kasus; Menghentikan atau 
menghambat maraknya kasus investasi bodong; Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; Meningkatkan koordinasi 
penanganan kasus dengan instansi terkait; Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya, jangan sampai tergiur 
dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima. 

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami 3 hal 
berikut ini:
1.

2.

3.

Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan 
usaha yang dijalankan.
Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai 
mitra pemasar. 
Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langgar Peraturan, 
48 Investasi Bodong
Dilarang Beroperasi

Daftar 48 entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PT Compact Sejahtera Group, 
Compact500/ Koperasi Bintang Abadi 
Sejahtera/ ILC
PT Inti Benua Indonesia
PT Inlife Indonesia
Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77
PT Cipta Multi Bisnis Group
PT Mi One Global Indonesia
PT Crown Indonesia Makmur
Number One Community
PT Royal Sugar Company
PT Kovesindo
PT Finex Gold Berjangka
PT Trima Sarana Pratama
Talk Fusion
Starfive2u.com
PT Alkifal Property
PT Smart Global Indotama
Groupmatic170
EA Veow
FX Magnet Profit
Koperasi Serba Usaha Agro 
Cassava Nusantara 
di Cicurug Sukabumi/Agro Investy

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

CV Mulia Kalteng Sinergi
Swiss Forex Int
Nusa Profit
PT Duta Profit
PT Sentra Artha
PT Sentra Artha Futures
www.lautandhana.net
Koperasi Harus Sukses Bersama
PT Multi Sukses Internasional
www.assetamazon.com
SMC Profit
PT Akmal Azriel Bersaudara
PT Konter Kita Satria
PT Maestro Digital Komunikasi
PT Global Mitra Group
PT Unionfam Azaria Berjaya/Azaria 
Amazing Store
Car Club Indonesia/PT Carklub 
Pratama Indonesia
Koperasi Budaya Karyawan Bank 
Bumi Daya Cabang Pekanbaru
PT Maju Mapan Pradana/Fast Furious 
Forex Index Commodity/F3/FFM

PT CMI Futures
PT First Anugerah Karya Wisata 
(Biro Perjalanan First Travel)
PT Miracle Bangun Indo
UN Swissindo
PT Papan Agung Solution
PT Global Ventura Pratama/ Gold Indo 
Financial / GIF Financial
Koperasi Karya Putra Alam Semesta/ 
Invesment Management Consortium
Smart Banking Exchange/ PT 
Solarcity Kapital Indonesia
PT Istana Bintang Universal.

Satgas ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi  terkait, yang meliputi:
Regulator 

Penegak Hukum 
Pendukung 

: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  
  Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM; 
: Polri, Kejaksaan Agung; 
: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.
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ke produsen adalah industri makanan 
dan minuman besar yang memiliki izin 
industri.

“Lalu apa yang terjadi? UKM 
membelinya di pasar gelap, lewat 
bocoran-bocoran. Hasil survei PT 
Surveyor Indonesia terdapat 300-
400 ribu ton GKR yang bocor ke pasar. 
Itulah yang dibeli oleh UKM. Untuk itu 
UKM  membeli dengan harga antara Rp 
1.500-3.000/kg lebih mahal daripada 
perusahaan besar.  Karena, itu kan di 
pasar gelap,” ungkap Bachrul.  

“Belum lagi kalau mereka ketangkap 
polisi, mereka bisa ditahan. Itu kan 
tergolong illegal,” Bachrul menambahkan.

Pasar lelang GKR secara online akan 
sangat membantu kalangan industri 
kecil dan menengah untuk memperoleh 
gula rafinasi sesuai kebutuhan dan harga 
yang relatif sama dengan yang dibeli 
oleh industri besar. “Memang tidak sama 
persis, tetapi itu bisa tercipta lewat pasar 
lelang,” jelas Bachrul. Dengan demikian,  
pasar lelang GKR akan memenuhi aspek 
kesetaraan dan keadilan bagi semua 
pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil 
dan menengah.

Penyelenggaraan lelang GKR juga 
akan membantu para petani tebu. 
Selama ini, karena kebocoran GKR ke 
pasar mengakibatkan petani susah 
menjual hasil produksinya sehingga 
mengalami kerugian.  Mengutip 
ucapan seorang anggota DPR, Bachrul 
mengungkapkan, kebocoran atau 
perembesan 300 ribu ton GKR ke pasar  
mengakibatkan  kesulitan petani  untuk 
menjual 600 ribu  ton tebu mereka.

“Kalau setiap kilo petani kehilangan 
Rp1.000 maka kerugian petani mencapai 
Rp600 miliar akibat perembesan itu,” 
jelas Bachrul.  Selama ini pemerintah 
mengalami kesulitan memantau 
peredaran GKR ini, karena peredarannya 
begitu luas.  

Melalui pasar lelang pemerintah bisa 
mengawasi lebih baik peredaran gula 
kristal rafinasi, sehingga bisa menekan 
atau bahkan menghilangkan  kebocoran.  

“ Dengan kebijakan satu pintu melalui 
lelang yang transparan, kontrolnya lebih 

mudah.  Peredaran GKR tidak boleh 
melebihi kebutuhan,” ujarnya. 

Untuk pengawasan ini pemerintah 
memberlakukan sistem barcode 
elektronik atau  e-barcoding.  Dengan 
barcoding iu nanti diketahui dari izin 
impor yang diperoleh, berapa yang sudah 
masuk, berapa yang sudah digiling, yang 
dijual berapa, kepada siapa dan di mana. 

“Itu bisa kita ketahui melalui pemantauan 
e-barcoding ini,” jelas Bachrul.

Sosilisasi
Untuk pelaksanaan kebijakan ini 

Bappebti memberikan izin kepada 
perusahaan yang punya akreditasi 
sebagai perusahaan lelang yaitu PT 
Pasar Komoditi Jakarta. Nantinya 
perusahaan ini bekerjasama dengan 
Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka 
dan juga dengan surveyor. Surveyor ini 
menentukan standar gula R1, R2, atau 
R khusus, kemudian dia juga mengawasi 
gudang. “Jadi setelah produksi 
penguasaan gudangnya berada di 
tangan surveyor.,” tutur Bachrul.

Perusahaan lelangnya hanya 1, tapi 
pesertanya dari perusahaan yang ada 
izin impor gula. Pembelinya adalah 
perusahaan makanan dan minuman,  
juga UKM dan perusahaan kecil lainnya. 
Bagaimana dengan para pengrajin kecil 
seperti pengrajin dodol?  “Kebijakan 
perdagangan memungkinkan mereka 
ikut beli lewat lelang dengan cara 
mereka berkelompok.  Misalnya, untuk 
membeli 1 ton gula. Jadi 5-6 orang, 
mereka berkumpul bikin kelompok 
Melati misalnya. Lalu mereka bisa ikut 
lelang,” kata Bachrul.

Sosialisasi tentang pasar lelang GKR 
akan terus dilakukan, dan diharapkan 
awal tahun 2018 kebijakan ini benar-
benar bisa dilaksanakan dengan baik. 
Semoga.

PASAR LELANGPASAR LELANG
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Upaya Memenuhi Keadilan 
Bagi UKM/IKM

Pemerintah memutuskan menunda 
pelaksanaan lelang gula kristal 
rafinasi (GKR) hingga tanggal 8 

Januari 2018. Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(Bappebti) Bachrul Chairi di Jakarta,  
Selasa (26/9), menjelaskan, penundaan 
dimaksudkan untuk memberi waktu 
guna meningkatkan jumlah peserta 
lelang, khususnya dari kalangan usaha 
mikro dan kecil.

“Salah satu tujuan pelaksanaan lelang 
GKR adalah untuk menjamin pasokan 
bagi para pelaku usaha berskala kecil 
dan mikro. Maka, jumlah peserta lelang 
dari kalangan ini perlu diupayakan untuk 
ditambah,” ungkap Bachrul.

Dengan pengunduran waktu 

pelaksanaan lelang diharapkan 
ada cukup waktu untuk melakukan 
sosialisasi khususnya di kalangan usaha 
kecil dan mikro agar mereka bisa turut 
dalam lelang. Lelang GKR sedianya 
akan dilakukan pada awal Oktober 2017, 
namun dalam rapat koordinasi antara 
Menko Perekonomian dan Menteri 
Perdagangan, pada 22 September 2017, 
diputuskan pelaksanaan diundur hingga 
awal tahun depan. 

Sejauh ini, diungkapkan Bachrul, 
jumlah peserta lelang dari IKM, UKM dan 
UMKM, serta koperasi baru mencapai 
310 dari 18 provinsi. Sedangkan 
dari kalangan industri  makanan dan 
minuman mencapai 150 peserta.  

Pasar lelang GKR merupakan 

Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui pasar lelang
sangat membantu UKM mendapatkan akses langsung gula dari 

penjual secara transparan

pasar lelang yang diselenggarakan 
secara daring (online) dan real time 
menggunakan metode permintaan beli 
(bid) dan penawaran jual (offer). Dalam 
pasar lelang elektronik ini volume 
penjualan atau pembelian terbagi dalam 
tiga kategori yaitu 1 ton, 5 ton dan 25 
ton.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi 
dalam beberapa kesempatan 
menjelaskan, penyelenggaraan lelang 
secara daring ini memudahkan kalangan 
industri makanan dan minuman dalam 
memperoleh gula rafinasi. Khususnya 
industri kecil dan menengah, menurut 
Bachrul, selama ini tidak memiliki akses 
langsung untuk memperoleh gula 
rafinasi.  Yang punya akses langsung 
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Bappebti  berpartisipasi dalam 
kegiatan Sepeda Sehat dan Jalan 
Sehat memperingati hari ulang

tahun PT Bursa Berjangka Jakarta ke-18 
dan PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero) ke-33 di The Breeze BSD. 
Minggu (17/09). 
Kepala Bappebti  Bachrul Chairi yang 
hadir membuka acara dalam arahannya
menyampaikan sangat mengapresiasi 
adanya kegiatan ini. “Semoga sinergitas 
yang baik ini merupakan sebuah tanda 
transformasi untuk menjadi bursa
berjangka dan kliring berjangka yang
terdepan, serta tetap menjaga 
integritas untuk mendukung terciptanya
transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, 
wajar, efisien, dan efektif di Perdagangan 
Berjangka Komoditi,” ujar Bachrul Chairi.
Acara HUT PT BBJ dan PT KBI yang meriah 
ini dihadiri seluruh stakeholder 
perdagangan berjangka.

Pemusnahan GKR dan Daging Beku Kedaluwarsa

Bappebti Gabung Dalam Fun Bike HUT
PT BBJ dan PT KBI 

Pemusnahan barang hasil pengawasan 
berupa gula kristal rafinasi (GKR) yang 
merembes ke pasar dan daging beku 

yang sudah kedaluwarsa dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan. Sekjen
Kemendag Karyanto Suprih bersama Kepala 
Bappebti Bachrul Chairi, Irjen Srie Agustina, 
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga Syahrul Mamma, Direktur Tertib
Niaga (Plt) Veri Anggrijono bersama-sama 
memusnahkan dengan membakarnya di di 
Lapangan Parkir Kemendag, Jakarta, Kamis 
(28/9).

GKR yang diamankan sebanyak 21,3 ton 
dengan berbagai merk dan daging beku
sebanyak 47,9 ton. Barang yang
dimusnahkan ini disita baik dari toko
maupun pedagang pasar. Pelaku
pelanggaran  GKR telah dihentikan
pasokannya dan tidak dapat memperoleh 
GKR lagi. Sedangkan untuk daging

kedaluwarsa, peredarannya telah dilarang dan pelaku usahanya wajib 
memusnahkan daging tersebut.

Bappebti kembali menggelar 
ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka 
(WPB). Ujian kali ini merupakan 

Angkatan III dan berangsung di Surabaya, 
Jawa Timur, Kamis (12/10). Hadir untuk 
membuka acara sekaligus memberikan 
pengarahan kepada para peserta 
ujian Kepala Biro Pembinaan dan 
Pengembangan Pasar, Dharmayugo 
Hermansyah,  didampingi oleh Eselon III 
Bappebti. 

Dharmayugo dalam arahannya 
menekankan betapa pentingnya ujian 
penyegaran ini untuk terus 
memutakhirkan pemahaman WPB 
terhadap peraturan-peraturan yang 
diterbitkan Bappebti, agar industri PBK 
dapat dilakukan secara profesional 
sesuai rambu-rambu yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan 
di bidang PBK.  Ujian ini diikuti oleh 161 
peserta dari 24 Perusahaan Pialang 
Berjangka.

Pelatihan Wartawan Industri 
Perdagangan Berjangka Komoditi 
(PBK) digelar di Malang, Jawa Timur, 

Jumat (6/10). Acara ini merupakan kerja 
sama antara PT Bursa Berjangka Jakarta 
dan PT Kliring Berjangka Indonesia 
(Persero).

Kepada para wartawan Kepala Bappebti 
Bachrul Chairi yang menjadi salah satu 
pembicara menyampaikan bahwa edukasi 
mengenai industri Perdagangan Berjangka 
Komoditi (PBK) perlu terus dilakukan 
kepada publik, karena PBK dapat menjadi 
salah satu alternatif untuk stabilisasi harga 
dan diversifikasi risiko. Pembicara lainnya 
adalah Dirut PT BBJ, Stephanus Paulus 
Lumintang dan Plt. Dirut PT KBI, Fajar 
Wibhiyadi. Kegiatan yang dihadiri 25 
wartawan media cetak dan elektronik 
nasional dan daerah ini mengambil tema 
“Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat 
terhadap Produk Industri Perdagangan 
Berjangka Komoditi Nasional.”

Ujian Profesi WPB Angkatan III

Pelatihan Wartawan Industri PBK di Malang
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Perdagangan komoditi kopi dalam negeri makin 
bergairah. Minat masyarakat untuk menikmati 
minuman ini terus meningkat sehingga gairah 

bisnis kopi juga bertambah, Belum lama ini Bank Mandiri 
menghadirkan kedai-kedai kopi di Jakarta dan sekitarnya 
dalam gelaran acara “Mandiri Jakarta Coffee Week”.

Direktur Retail Bank Mandiri, Tardi, dalam pembukaan 
Jacoweek di Hype Land, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, 
Jumat (8/9), mengungkapkan optimisme inisiatif program 
promosi dan aktivasi dengan melibatkan komunitas 
penggemar kopi ini sangat efektif. Karena sekarang tradisi 
ngopi sudah menjadi gaya hidup, khususnya di kota-kota 
besar. Jacoweek sendiri yang digelar 8-10 September 
merupakan bagian dari program Mandiri Coffiesta 
yang telah diselenggarakan sejak Desember 2016 di 
di Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Dalam rangkaian 
Mandiri Coffiesta ini lebih dari 90 kedai kopi lokal ikut 
berpartisipasi dan dihadiri sekitar 15.000 pengunjung.

Bagi Bank Mandiri komoditi kopi telah memberikan 
kontribusi yang menggembirakan. “Program Mandiri 

Coffiesta secara nasional telah mendorong volume transaksi 
melalui Mandiri kartu kredit, kartu debit, dan e-cash 
mencapai lebih dari 350 ribu transaksi dengan transaksi 
mencapai Rp 45 miliar,” kata Tardi. Ia meyakini nilai transaksi 
itu akan terus bertambah. Mengingat pelaksanaan Mandiri 
Coffiesta masih akan diselenggarakan hingga Desember. 
Pada acara ini para pengunjung wajib bertransaksi secara 
nontunai. Pengunjung dapat menggunakan kartu debit, 
e-money, maupun e-cash Mandiri untuk pembayarannya.

Kesepakatan memperjuangkan harga karet yang 
stabil dan kompetitif dengan mengelola suplai dan 
meningkatkan permintaan domestik dicapai oleh 

tiga negara, yakni Indonesia, Thailand, dan Malaysia. 
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan 

hal ini dicapai pada Pertemuan Dewan Menteri International 
Tripartite Rubber Council (ITRC) di Bangkok, Thailand, 
Jumat (15/9). Pertemuan dipimpin Menteri Pertanian 
dan Koperasi Thailand, Jenderal Chatchai Sarikulya 
dan juga dihadiri Menteri Perusahaan Perladangan 
dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong.

Diperkirakan sampai akhir tahun pasar akan seimbang 

karena adanya penurunan produksi dan meningkatnya 
permintaan. Dengan pengelolaan yang teratur diyakini 
keseimbangan dapat tercapai dan membawa pengaruh 
baik terhadap harga karet. “Sebagai negara produsen, 
ketiga negara menyadari pentingnya menjaga stabilitas 
harga karet sebagai kebijakan jangka panjang. Suplai 
dan permintaan harus mendapat porsi penanganan 
yang sama agar seimbang,” kata Mendag Enggartiasto. 

Ketiga Menteri mendukung peningkatan kolaborasi 
di bidang penelitian dan pengembangan teknologi  
guna mendorong penggunaan karet alam sebagai 
bahan baku di sektor transportasi, infrastruktur, 
olahraga, alat pertahanan, kesehatan dan barang 
konsumsi. “Pemerintah menaruh perhatian besar pada 
sektor infrastruktur yang memanfaatkan karet alam 
sebagai bahan baku, seperti campuran aspal jalan. 
Tidak hanya itu, penggunaan karet alam juga akan 
terus ditingkatkan di sektor lainnya,” tegas Mendag.

Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Belitung 
sebentar lagi akan memiliki pabrik pengolahan karet 
baru. Pemkab Bangka telah memfasilitasi lokasi 

bagi investor asal Korea Selatan yang mengembangkan 
pabrik karet di daerah itu. “Melalui tim yang sudah 
dibentuk kami akan membantu menentukan lokasi 
pembangunan pabrik karet tersebut,” kata Bupati 
Bangka, Tarmizi H. Saat di Sungailiat, Kamis (5/10).

Dikatakan pihak investor dari Haein Resources 
sebelumnya sudah lima kali melakukan survei lapangan. 
“Dengan dibangunnya pabrik karet ini nantinya, banyak hal 
yang dapat kita peroleh mulai dari harga karet yang dapat 
membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan termasuk 
lowongan pekerjaan bagi masyarakat daerah,” ujar Tarmizi.

Tarmizi menambahkan pihaknya akan mendukung 
sepenuhnya rencana ini dan akan membantu mulai 
dari ketersedian lahan pabrik, perizinan dan sarana 
pendukung lainnya agar pabrik karet yang direncanakan 
segera bisa segera diwujudkan. “Setelah pabrik itu 
dipastikan dibangun, kami juga akan segera menyediakan 
kebutuhannya sehingga pembangunan pabrik dan 
sarana pendukung dapat selesai bersamaan,” katanya.

Jambi melakukan penanaman kembali (replanting) 
karet swadaya seluas 1.750 hektare lahan 
sebagai upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. 

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, 
mengatakan program replanting karet ini dilaksanakan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) Perubahan 2017 sebesar Rp19,664 miliar. Ada 
6 kabupaten yang mendapat alokasi dana penanaman 
kembali ini, yaitu  Kabupaten Batanghari dengan target 
replanting seluas 300 hektar, Sarolangun 400 hektar, 
Merangin 350 hektar, Bungo 300 hektar, Muarojambi 
300 hektar, dan Kabupaten Tebo 100 hektar.  “Hasil karet 
merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat 
Provinsi Jambi. Oleh karena itu, Pemprov Jambi terus 
memperjuangkan program replanting ini,” kata Agusrizal.

Selain untuk penanaman anggaran juga dimanfaatkan 
untuk membangun sarana pengolahan dan pemasaran 
hasil perkebunan, diantaranya bangunan dan alat 
pengolahan kopi di Kabupaten Kerinci sebanyak satu 
unit, bangunan dan alat pengolahan karet di Kabupaten 
Muarojambi dan Sarolangun masing-masing satu unit.

AKTUALITAAKTUALITA
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Mendag : 
Suplai Karet Terkendali, 
Permintaan Meningkat

Komoditi Kopi Dorong 
Transaksi Perbankan

Bangka Segera
Memiliki Pabrik 
Karet Baru

Jambi Replanting Lahan 
Karet Untuk Tingkatkan 
Ekonomi Rakyat
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Indonesia-Australia Reduce Tariffs 
on Key Commodities

Indonesia’s Pepper Exports Increase
17 Percents

Bappebti Trained 
Prospective SRG 
Managers

Indonesia and Australia will promptly proceed with 
the plan to implement tariff reductions on key 
commodities, opening the way to increased trade 

between the two countries.    “Indonesia will reduce tariffs 
on the import of Australian raw sugar, and Australia 
will eliminate import duties on Indonesian herbicides 
and pesticides,”  Australian Minister for Trade, Tourism 
and Investment, Steven Ciobo, was quoted as saying by 

the Australian Embassy here on its official website on 
Wednesday (20/9). These measures will boost Australia’s 
sugar industry and Indonesia’s chemical industry and 
provide flow-on economic benefits to both countries. 

Indonesian pesticides and herbicides will be more 
competitive in the Australian market and offer greater 
choice to consumers. Indonesia’s processed food and 
beverage industries will benefit from lower raw sugar prices 
in meeting the demands of national and regional markets. 

Indonesian and Australia Trade Ministers, Enggartiasto 
Lukita and Steven Ciobo, stated that they were pleased to 
make the announcement jointly. “These tariff cuts reflect our 
shared ambition for the Indonesia-Australia Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)”, Ciobo noted.  
Lukita added that “President Joko Widodo and Prime 
Minister Turnbull are determined to conclude IA-CEPA this 
year, and we are doing all we can to make that happen.”

IA-CEPA will go beyond a traditional trade agreement and 
have strong foundations in cooperation and partnership. 
The IA-CEPA negotiations align closely with Widodo’s 
competitiveness agenda and are already delivering 
outcomes to support Indonesian and Australian businesses.

Indonesia’s pepper exports in the January-August 
2017 period rose 16.57 percent to 24.46 thousand 
tons from 23.56 thousand tons in the same period last 

year.  According to the Agriculture Ministry, Indonesia 
produced 82.17 thousand tons of pepper in 2016, up 
0.82 percent from 81.50 thousand tons a year earlier.  
“Pepper production in 2017 is expected to increase 0.97 
percent to 82.96 thousand tons from (82.17 thousand 
tons) in 2016,” Chief of the ministry’s data center and 
information system, Suwandi, said on Monday (25/9).

Last year, Indonesia exported 53.10 thousand tons of 
pepper valued at US$ 431.14  million.  The increase in pepper 
production had reduced the country’s pepper imports to 690 
tons in the January-August 2017 period from 2,663 tons 
the year before, he said.  “This means that pepper imports 
have declined significantly by 74 percent.  This proves that 
Indonesia has the potentials to develop pepper plantations 
so it will regain glory as it did 500 years ago,” he said.

Pepper is mostly grown in the five provinces of  Bangka 
Belitung, Lampung, South Sumatra, East Kalimantan and 
South Sulawesi.  Bangka Belitung and Lampung provinces 
are the main pepper producers in Indonesia, contributing 
58.32 percent of the national production.  Pepper production 
from South Sumatra, East Kalimantan and South Sulawesi 
accounted for 41.68 percent of the national production.

For one month 52 participants were trained in the 
Training of Warehouse Receipt System (SRG) organized 
by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency 

of the Ministry of Trade (Bappebti). The participants came 
from 13 regions of various provinces in Indonesia. They are 
Cooperatives, Regional Companies and Private Companies. 
They were divided into two groups, namely managerial 
and technical groups, each trained for 2 weeks. “This is a 
new breakthrough that we have done in creating human 
resources of prospective warehouse managers who have 
competence while overcoming the limitations of institutional 
management of SRG warehouse in the region,” said Retno 
Rukmawati, Head for Bureau of Warehouse Receipt System 
and Commodity Auction Market Founding and Surveillance 
Bappebti, after the closing of the training, Friday (15/9).

Compared to the previous training, Technical Guidance 
Training for SRG Warehouse Management Candidate this 
time is different, both in terms of time and training materials. 
Participants who will become SRG warehouse managers were 
not only trained in the classroom, but also in the field at SRG 

Cianjur warehouse, West Java, which is one of the best 
SRG warehouse in Indonesia. “After this training they 
should be able to issue a warehouse receipt,” added 
Retno about the targets to be achieved from this training.

Certificate of Deposit (CD)
A time deposit with a specific maturity proved by a 
certificate. Large-denomination CDs are typically negotiable.
Certificated or Certified Stocks
Stocks of a commodity that have been inspected and found to be of a quality 
deliverable against futures contracts, stored at the delivery points 
designated as regular or acceptable for delivery by the commodity exchange. 
In grain called stocks in deliverable position.
Certificated stock
Stocks of a physical commodity that have been inspected by the exchange 
and found to be acceptable for delivery on a futures contract. They are 
stored at designated delivery points.
Changer
A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange and 
another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of 
a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and 
another futures exchange which trades an identical, but larger, contract. 

Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an 
economical mechanism for arbitrage between the two markets.
Charting
When technicians analyze the futures markets, they employ graphs and 
charts to plot the price movements, volume, open interest, or other statisti-
cal indicators of price movement. See also Technical analysis and Bar chart.
Chartist
Technical trader who reacts to signals read from graphs of price movements.
Cheap
Colloquialism implying that a commodity is underpriced.
Cheapest to Deliver
A method to determine which particular cash debt instrument is most 
profitable to deliver against a futures contract.
Chicago Board of Trade (CBOT)
Founded in 1848 with 82 original members, it had an active cash and 
forward contracting business at first. Although the records were destroyed in 
the fire of 1871, it is agreed that futures contracts were being traded there 
during the 1860s. Today, the CBOT is the largest exchange in the world. It is 
known for its grain, gold, and Treasury Bond futures, as well as options on 
T-Bond futures. The Chicago Board of Trade is located at 141 W. Jackson 
Blvd., Chicago, IL 60604
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http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_petani

http://harga-emas.org/grafik/
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Pola-Pola Penipuan
Perdagangan Berjangka

Harga emas di Indonesia menunjukkan tren yang stabil dan meningkat. Informasi dari PT Aneka 
Tambang menunjukkan harga emas berada pada kisaran Rp623.500 per gram. Sedangkan di pasar 
dunia harga emas 41,5 dolar AS per gram. Harga emas biasanya berlawanan arah dengan kurs dolar, 
dimana saat nilai tukar dolar turun harga emas akan meningkat, dan sebaliknya.

Taufik
Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi,

Bappebti, Kementerian Perdagangan

Bappebti/Mjl/190/XVI/2017/Edisi September

Setelah mengalami tren menurun harga pada bulan Mei-Juni, harga kopi di Lampung menunjukkan 
kecenderungan naik. Harga kopi di tingkat petani di Lampung sekitar Rp25.000/kg sedangkan di 
tingkat pengekspor harganya Rp27.000/kg. Lampung merupakan penghasil kopi robusta terbesar di 
Indonesia dengan rata-rata produksi 100.000-120.000 ton per tahun yang dihasilkan dari 
perkebunan kopi seluas 163.000 hektar. Di perdagangan internasional harga kopi dunia juga 
menunjukkan kecenderungan yang naik. Selain Indonesia, negara penghasil kopi dunia lainnya 
adalah Brasil, Vietnam, Honduras, Kolombia, Ethiopia, India, Uganda, Peru dan Guatemala. 

Bisnis investasi terus berkembang termasuk investasi dalam 
perdagangan berjangka komoditi. Informasi tentang bisnis 
ini tersebar makin luas, apalagi dengan perkembangan dunia 

informasi dan teknologi melalui internet yang menyebabkan arus 
informasi berjalan sangat cepat.  Tapi di antara derap maju itu 
kadangkala terselip suara sumbang, yaitu mereka yang mencoba 
mencari keuntungan sesaat memanfaatkan keterbatasan 
pengetahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka.

Baru-baru ini tepatnya tanggal 29 dan 30 Agustus 2017 
kami menerima laporan dari masyarakat di Batam melalui salah 
satu media online tentang perusahaan yang mencoba menarik 
dana dari masyarakat. Masyarakat mencurigai perusahaan 
itu illegal. Maka tim kami dari Bappebti segera bergerak 
untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. Kami mengontak 
Korwas PPNS (Koordinator Pengawas Penyidik Pengawas 
Negeri Sipil) Polda Kepulauan Riau untuk berkoordinasi dan 
pendampingan. Kami periksa website perusahaan tersebut, 
alamatnya jelas. Kemudian tim menelusuri alamat yang tertera ke 
lapangan, ternyata alamatnya adalah sebuah pabrik elektronik. 
Penasaran, kami selidiki lebih jauh dengan menanyakan satpam 
dan Pengelola Kawasan Industri dimaksud. Namun nama 
perusahaan itu memang tidak ada di areal lokasi  tersebut.

Kasus yang mirip juga terjadi di Jakarta. Kami mendatangi 
dan melakukan penyelidikan  sebuah perusahaan di 
lantai 23 sebuah gedung perkantoran. Ternyata tidak ada 
perusahaan yang memasang website dengan alamat di 
gedung tersebut. Pola seperti di Batam dan Jakarta ini kami 
sebut perusahaan illegal dengan alamat yang tidak jelas, 
yang kerap mencoba menipu nasabah yang tidak teliti.

Pola penipuan lain adalah perusahaan yang mengadakan 
event seminar dan pelatihan. Melalui promosi di media, 
baik cetak, elektronika maupun media online dan 
media sosial mereka mengundang orang untuk datang. 
Biasanya acaranya diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 
dengan maksud agar luput dari perhatian petugas, 
karena pada hari Sabtu dan Minggu biasanya kami libur. 

Pola penipuan yang ketiga adalah perusahaan yang melakukan 
duplikasi atas perusahaan yang sudah beroperasi/berijin, dengan 
cara membuat duplikasi alamat web  yang nyaris sama, demikian 
juga logo perusahaan dan identitas perusahaan lainnya sehingga 
masyarakat sepintas melihat ini sebagai perusahaan yang legal.  

Atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu kami tidak 
tinggal diam. Walaupun acara digelar pada hari libur kerja, 
kami tetap kejar mereka. Kami datangi juga pihak pembuat 
website-nya, kami cek kantornya dan yang lainnya. Saat ini ada 
20 perusahaan yang menggunakan duplikasi website ilegal 
yang sedang kami proses. Kepada perusahaan-perusahaan 
itu kami akan lakukan pemeriksaan dan penindakan. Dalam 
hal ini kami berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait 
seperti Aspebtindo (Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi 
Indonesia) dan Kepolisian serta Kemkominfo untuk dilakukan 
penindakan dan meminta blokir website perusahaan ilegal.

Dengan total  PPNS sebanyak 38 orang, kami merasakan 
Tim Penindakan di Bappebti mendapat tantangan lebih besar, 
karena minat masyarakat untuk berinvestasi tampaknya makin 
bergairah. Tapi banyak mereka tidak teliti menyetorkan dananya 
ke perusahaan-perusahaan ilegal karena berbagai iming-
iming, terutama janji keuntungan yang besar dalam waktu yang 
singkat.  Biasanya masyarakat mulai sadar tertipu setelah mereka 
melakukan  transfer dan ternyata uangnya dikirim ke rekening 
pribadi, padahal seharusnya ke rekening terpisah perusahaan.

Jika ditanya mengapa banyak masyarakat tertarik 
dengan perusahaan yang sebenarnya ilegal? Selain karena 
ketidaktahuan,  penyebabnya adalah perusahaan ilegal 
itu menawarkan layanan yang lebih menarik dan waktu 
pengembalian dana lebih cepat ketimbang perusahaan 
legal.  Rata-rata perusahaan yang melakukan penipuan 
adalah perusahaan yang menjalankan transaksi bilateral, 
karena  sebelumnya mereka sudah biasa bermain forex.

Kepada perusahaan-perusahaan yang ketahuan ilegal, 
Bappebti mengajak mereka untuk ikut dalam ranah bisnis 
perdagangan berjangka yang sudah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan. Untuk itu sistem perizinan perusahaan berjangka di 
Bappebti juga terus diperbaiki.  Sekarang ini hanya perlu 22 hari 
kerja izin perusahaan sudah keluar, jika dokumen perusahaan 
dan persyaratannya dinyatakan lengkap.  Kepada masyarakat, 
khususnya kalangan mahasiswa Bappebti dan SRO melakukan 
Sosialisasi dan edukasi salah satunya  melalui Futures Trading 
Learning Center (FTLC) bekerjasama dengan perusahaan 
pialang  berjangka dan perguruan tinggi setempat.  Prioritas 
diarahkan pada mahasiswa karena merekalah potensi sebagai 
pebisnis dan penggerak perdagangan berjangka di masa depan.
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Jacob Ongkowidjojo
Dirut PT Jalatama Artha Berjangka & Sekretaris ASPEBTINDO

Bisnis perdagangan berjangka termasuk
kontrak forex di Indonesia masih memiliki

potensi pasar yang besar. Selain pertumbuhan 
transaksi dari perusahaan pialang berjangka 
di dalam negeri, perusahaan yang mengaku 
pialang asing pun masuk secara langsung 

melalui jaringan teknologi digital, yang 
sehingga bisa menjadi ancaman terhadap 

pialang berjangka lokal yang sudah ada
dan memiliki ijin saat ini.

FOREX YANG MASIH 
MENARIK TAPI JUGA 
BERISIKO

Minat masyarakat terhadap perdagangan berjangka, 
khususnya kontrak forex atau foreign exchange, masih 
besar. Tidak hanya perusahaan pialang berjangka 

dalam negeri saja, tetapi juga perusahaan atau pelaku 
dari luar negeri melihat Indonesia sebagai pasar potensial. 
Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang 
memungkinkan komunikasi menjadi sangat mudah. Banyak 
sekali perusahaan yang berebut untuk mendapatkan nasabah 
yang gambarannya bisa kita lihat dari volume transaksi yang 
terjadi.

Saat ini kontrak forex ditransaksikan dalam mekanisme 
perdagangan yang kita sebut mekanisme bilateral atau 

sistem perdagangan alternatif (SPA). Perputaran bisnis 
produk ini mempunyai volume cukup tinggi yang bisa dilihat 
dari hasil transaksi yang tercatat di bursa dari perusahaan-
perusahaan  pialang berjangka yang ada dan terdaftar di 
Bappebti. Di sisi lain, kita tahu juga bahwa ada perusahaan-
perusahaan asing yang beroperasi dan tidak terdaftar di 
Bappebti. Perusahaan ini biasanya dikendalikan langsung 
dari luar negeri. Jika perusahaan yang terdaftar di Bappebti 
bisa diketahui aktivitas transaksinya, maka perusahaan asing 
yang menawarkan jasanya secara langsung (menggunakan 
media on-line tidak bisa diketahui pasti berapa transaksinya, 
karena para nasabah melakukan jual-beli mereka dengan 
perusahaan di luar negeri itu secara on-line. Hal ini menjadi 
masalah bersama, antara Bappebti, dengan seluruh pelaku 
bisnis di bidang ini, karena perusahaan pialang berjangka yang 
ada dan terdaftar mendapat saingan secara langsung dari 
perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan ilegal itu. Tetapi 
permasalahan yang lebih utama adalah perlindungan nasabah 
yang tidak dapat diberikan oleh Bappebti sebagai regulator 
terhadap transaksi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan 
illegal tersebut.

Kondisinya berbeda dengan era sekitar 5 tahun lalu 
dimana saat itu mayoritas perusahaan-perusahaan masih 
menggunakan mekanisme konvensional dengan cara manual. 
Kini hampir semua jenis bisnis rata-rata menggunakan 
teknologi informasi. Apalagi bisnis keuangan semacam 

forex yang memerlukan kecepatan 
dan keakuratan, maka penggunaan 
media on-line melalui jaringan internet 
merupakan keniscayaan. Dampak dari 
penggunaan teknologi ini salah satunya 
adalah semakin mudahnya perusahaan 
asing dari luar wilayah Indonesia 
mengakses pasar dalam negeri 
Indonesia.

Industri perdagangan berjangka 
komoditi (PBK) merupakan suatu 
investasi murni. Transaksinya 
menawarkan keuntungan yang cukup 
besar, tapi juga high risk (resiko 
tinggi). Kondisi ini cukup berimbang, 
artinya transaksi yang dilakukan bisa 
menghasilkan untung yang besar tapi 
juga bisa mengakibatkan risiko kerugian 
yang besar pula.  Nah, dalam hal ini 
pemahaman masyarakat terhadap PBK 
masih belum baik, dimana mereka hanya 
melihat dari sisi potensi keuntungannya 
saja. Apalagi perusahaan-perusahaan 
ilegal itu kebanyakan menawarkan 
gambaran bisnis yang bagus-bagusnya 
saja. 

Berbeda dengan pialang berjangka 
yang resmi atau legal, selain 
memberikan gambaran positif tentang 
kemungkinan keuntungan yang diraih, 
tapi perusahaan juga menjelaskan 
kemungkinan-kemungkinan resiko 
yang bisa terjadi. Perusahaan pialang 
berjangka yang ter-register di Bappebti, 
bursa, dan/atau lembaga kliring 
diwajibkan memberikan penjelasan 
yang detil dan berimbang. Kemungkinan 
risikonya juga dijelaskan secara 
terbuka. Sementara pada perusahaan 
ilegal mereka tidak terikat kewajiban 
untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, 
sehingga yang muncul kemudian adalah 
iming-iming keuntungan yang besar. 
Maka mimpi mendapat keuntungan 
20 persen, bahkan sampai 50 persen 
pun terbayang-bayang. Hal seperti ini 
sangat mungkin dilakukan oleh pialang 
ilegal, walaupun sebenarnya hal seperti 
ini bisa jadi sebuah lubang jebakan bagi 
nasabah.

Dalam investasi murni seperti pada 
kontrak forex kemungkinan memperoleh 

keuntungan besar seperti itu bukan hal 
yang tidak mungkin, tapi untuk bisa 
meraihnya pengelolaan investasi yang 
dilakukan oleh nasabah harus dilakukan 
secara maksimal. Nasabah harus mampu 
mengkalkulasi potensi yang ingin dicapai, 
bukan hanya membayangkannya seperti 
sulap, sim-salabim, tutup mata lalu 
memperoleh keuntungan besar. Kontrak 
Forex bukan bisnis sulap.

Lalu bagaimana caranya tetap eksis 
dan bisnis investasi di kontrak forex agar 
tetap berkesinambungan bagi nasabah? 
Salah satu hal yang harus dilakukan 
adalah melakukan pemantauan secara 
melekat dan berkesinambungan, 
sehingga pergerakan bisnisnya terus 
bisa diketahui. Dengan teknologi on-line 
saat ini seorang nasabah bisa memantau 
bisnis mereka melalui gawai atau gadget 
di tangan mereka setiap waktu. Saat ini 
hampir setiap orang bisa mengakses 
informasi dan data melalui smartphone. 
Nasabah hanya perlu menyediakan 
waktu atau menyempatkan diri  untuk 
terus mengawasi pergerakan transaksi 
yang terjadi. Manfaatkanlah teknologi 
saat ini, karena dengan terus melakukan 
pemantauan ketika melihat sinyal 
munculnya risiko nasabah bisa langsung 
mengambil tindakan. Karena bisnis 
produk keuangan seperti kontrak forex 
ini mempunyai karakter pergerakan yang 
cepat.

Saat ini terdapat sekitar 56 
perusahaan pialang yang melakukan 
transaksi bilateral (sistem perdagangan 
alternatif), termasuk yang  melakukan 
transaksi kontrak forex. Para nasabah 
bisa menanamkan investasinya melalui 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
tersebut. Jika mendapatkan penawaran 
yang menggiurkan dari sebuah 
perusahaan, jangan langsung tergoda 
karena bisa jadi itu merupakan jebakan 
semata sampai sekali waktu nasabah 
menghadapi rasa pahit akibat kerugian 
yang dideritanya. Dengan mudahnya 
akses informasi saat ini, setiap orang 
bisa melakukan pengecekan terlebih 
dahulu, apakah suatu perusahaan sah 
terdaftar sebagai pialang berjangka, 

atau bisa dikatakan perusahaan abal-
abal. Salah satu ciri yang bisa segera 
dikenali jenis perusahan ilegal atau 
abal-abal adalah penyetoran dana 
nasabah ditransfer ke rekening pribadi 
perorangan. Sementara pada pialang 
berjangka resmi penyetoran dana 
dilakukan melalui rekening terpisah di 
bank-bank yang sudah terdaftar pula 
dalam bidang bisnis perdagangan 
berjangka ini. 

Identifikasi perusahaan secara 
cermat perlu dilakukan sejak awal, 
agar nasabah tidak dirugikan. Sangat 
menggembirakan karena berbagai pihak 
saat ini sudah mulai melakukan edukasi 
kepada masyarakat tentang bisnis 
perdagangan berjangka ini. Bahkan 
salah satu universitas di kawasan 
Serpong, yaitu Universitas Surya, sudah 
memasukkan perdagangan berjangka 
sebagai salah satu mata kuliah dalam 
program studi di perguruan tinggi 
tersebut. Saya sebagai salah satu pelaku 
industri ini berharap pertumbuhan 
bisnis dari kontrak forex dan produk-
produk perdagangan berjangka lainnya 
semakin subur dan berkembang dengan 
membaiknya pemahaman masyarakat 
terhadap bisnis ini.

Sementara untuk meminimalkan 
ruang gerak perusahaan pialang ilegal 
perlu dilakukan konsolidasi berbagai 
pihak terkait agar masyarakat Indonesia 
tidak menjadi korban perilaku negatif 
mereka. Edukasi yang dilakukan oleh 
Bappebti, bursa, lembaga kliring, 
Aspebtindo dan pihak lain yang concern 
terhadap pertumbuhan perdagangan 
berjangka komoditi perlu mendapat 
dukungan dan apresiasi yang baik. 
Dengan begitu maka perdagangan 
berjangka di Indonesia akan tumbuh 
makin cepat.
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DUA JAM 
DAPAT 
DONGGEL 
TERBITLAH 
RESI GUDANG

Awalnya sulit mencari siapa yang
 bakal menjadi pengelola gudang 

SRG Niaga Mukti. Tapi saya 
beruntung bisa mendapatkannya dari 

Gapoktan terbaik di Cianjur

Hampir sepuluh tahun lalu gudang di pinggir 
jalan raya di Warung Kondang, Sukabumi, Jawa 
Barat, itu masih belum tampak.  Gudang yang 

bersebelahan dengan sekolah di pinggir sungai kecil 
ini berdiri tepatnya tahun 2009 saat dimulainya 
Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Cianjur yang 
dilakukan oleh Bappebti, Kementerian Perdagangan.  
Dikelola oleh Koperasi Niaga Mukti, gudang SRG ini 
sekarang aktif membantu para petani padi yang 
membutuhkan permodalan dengan jaminan hasil 
panen padi mereka.

“Ketika mulai berdiri SRG di Cianjur tahun 2009 
lalu, saya masih kepala seksi,” ujar Judi Adi Nugroho, 
Ketua Koperasi Niaga Mukti  kepada Majalah Buletin 
Bappebti.  Judi kemudian menjelaskan setahun 
setelah gudang berdiri datanglah mesin pengering 
(dryer) dan baru setahun kemudian tahun 2011 
Gudang SRG Warung Kondang menerbitkan resi 
gudang perdana. “Sebagaimana dipersyaratkan 
pengelola SRG harus badan hukum berbentuk 
Koperasi atau PT (Perseroan Terbatas). Kalau PT 
rasanya tidak mungkin, karena harus menyediakan 
modal  awal Rp1 Miliar, sedangkan koperasi hanya 
perlu modal awal Rp250 juta,” kata Judi. Maka pilihan 
yang mungkin adalah koperasi. Kebetulan Judi yang 
sebelumnya menjabat Koperasi sebagai Pegawai 
Disperindag terpilih jadi ketua Koperasi. Maka melalui 
RAT Koperasi Pegawai Disperindag diubah menjadi 
Koperasi Serba Usaha (KSU) Niaga Mukti. Bidang 
usaha yang tadinya hanya simpan pinjam, sekarang 
menjadi lebih luas dengan sifatnya sebagai koperasi 
serba usaha dengan mengelola jasa pergudangan 
SRG.

Beres urusan kelembagaan, Judi kemudian 
bingung untuk mencari pengelola gudang SRG. 

“Tahun 2010 merupakan tahun yang  paling berat 
karena saya harus mencari calon pengelola SRG. 
Saya datang ke Dinas Koperasi, ke Dekopinda Cianjur, 
ke Pusat Koperasi Korpri, untuk mencari siapa yang 
bakal menjadi manajer gudang SRG. Saya tidak 
menemukan orang yang siap. Kemudian saya ke 
Dinas Pertanian, mencari Gapoktan terbaik. Nah, dari 
Gabungan Kelompok Tani inilah saya  ketemu dengan 

Nana Sukatna dan seorang lagi rekannya 
yang bisa saya calonkan sebagai 
manajer gudang SRG,”  ujar lelaki lulusan 
Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 
1991 ini.

Judi kemudian mengirimkan Nana 
dan seorang rekannya ke Surabaya 
untuk mengikuti pelatihan pengelolaan 
Sistem Resi Gudang. “Selesai diklat 
ternyata Pak Nana cukup sabar step by 
step untuk mengikuti perkembangan, 
sampai sekarang ia masih menjadi 
manajer gudang SRG Cianjur. Sementara 
rekannya tidak jadi,” kata Judi yang 
masih aktif sebagai pegawai di Dinas 
Koperasi Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Cianjur ini. Gudang berdiri 
dan memiliki manajer tidak berarti 
otomatis bisa mengeluarkan Resi 
Gudang yang menjadi idaman para 
petani, tapi Judi dan Nana Sukatna harus 
magang didampingi oleh PT Pertani agar 
pengelolaan SRG benar-benar sesuai 
yang diharapkan. Untuk itu mereka 
melakukan studi banding ke gudang 
SRG di Subang. Setelah pendampingan 
selama satu tahun, barulah Koperasi 
Niaga Mukti mengajukan diri ke Bappebti 
untuk menjadi pengelola SRG.  “Setelah 
kami yakin bisa, kami ajukan diri ke 
Bappebti untuk jadi pengelola, dan kami 
disetujui. Setelah itu kita  MoU dengan 
KBI guna mendapat donggel (semacam 
modem) untuk menerbitkan resi gudang 
dengan KBI. Modem datang jam 3 
sore, jam 5 sudah terbit resi gudang 
pertama. Saya ingat betul itu bertepatan 
dengan bulan puasa. Kita pun bersyukur 
terbitnya resi gudang perdana dengan 
buka puasa bersama,”  kata lelaki yang 
menyukai olahraga sepeda ini dengan 
nada penuh gembira.  Bagaimana bisa 
secepat itu? Judi mengungkapkan 
rahasianya,  sebelum memperoleh 
donggel, penerbitan Resi Gudang 
Koperasi Niaga Mukti masih atas nama 
PT Pertani. “Jadi ibaratnya PT Pertani 
itu sopir dan punya SIM, sementara 
koperasi Niaga Mukti itu seperti kenek, 
bisa nyopir tapi tidak punya SIM. Nah, 
setelah SIM-nya keluar dari Bappebti, 
maka kami dengan mudah menerbitkan 

Resi Gudang karena kami sudah terlatih 
sebelumnya,” 

Kini gudang SRG Warung Kondang 
sudah lengkap memiliki Rice Milling 
Unit (RMU), sarana transportasi berupa 
mobil yang bisa antar jemput padi 
petani, color sorter (pemisah gabah, 
batu, beras yang warnanya kuning atau 
hitam secara otomatis). “Fasilitas sudah 
lengkap. Sekarang tinggal bagaimana 
kami mengembangkan sisi bisnisnya. Ke 
depan ini Koperasi Niaga Mukti masih 
ingin fokus pada pengembangan pasar 
beras, khususnya beras Pandan Wangi 
yang menjadi keunggulan daerah Cianjur.”

“Status saya tetap sebagai pegawai 
negeri di Diskoperdagin. Yang standby 
di gudang setiap hari ya Pak Nana 
sebagai manajernya. Namun saya tetap 
kontrol, kadang Sabtu saya datang ke 
Warung Kondang. Kalau tidak sempat 
datang saya diskusi pakai telpon atau 
WA dengan Pak Nana. Kita gunakan 
teknologi, ha..ha..ha. Asyik saya dengan 
Pak Nana. Apalagi sekarang kita bisa 
kontrol juga lewat CCTV dari bantuan 
Bappebti,”  ujar Judi.

Koperasi Niaga Mukti sendiri yang 
awalnya ketika SRG mulai dilaksanakan 
memiliki aset sekitar Rp250 juta, kini 
asetnya naik menjadi Rp1 Miliar. Selain 
60 orang pegawai negeri Diskoperindag 

yang menjadi anggotanya, ada 20 
petani yang menjadi anggota Koperasi 
Niaga Mukti . “Keanggotaan koperasi  
tidak bisa dipaksakan. Petani boleh jadi 
anggota, tidak jadi anggota juga tidak 
apa-apa. Kalau ada masyarakat umum 
yang mau jadi anggota juga boleh-
boleh saja. Yang penting mereka mau 
menyetor simpanan wajib dan simpanan 
sukarela. Simpanan pokok koperasi  
Niaga Mukti Rp100 ribu ketika masuk 
jadi anggota, simpanan wajib 50 ribu/
bulan, dan simpanan sukarela sesuka 
hatinya. Kalau anggota keluar uangnya 
bisa diambil kembali,” kata Judi.

Mengenai perjalanannya menjadi 
Ketua Koperasi dan mengawal 
berjalannya SRG di Cianjur, Judi 
mengungkapkan,“Kuncinya adalah 
kejujuran dan keterbukaan”. Kemudian 
dalam menghidupi SRG jangan dulu 
mencari hidup dari gudang SRG. Kalau 
sudah berjalan mah..di rumah habis 
beras, datang ke gudang SRG kan 
pulang bisa bawa beras. Maksud saya, 
bisa dapat beras dengan harga diskon....
hahaha,” kata ayah dua anak ini tertawa 
lebar.
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Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan 
Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) 
dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti 
Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.
Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
*SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

KOMIKITA

26 27

0877-872xxxxxx
Pertanyaan:
Dengan teknologi informasi yang sangat berkembang, sekarang orang dengan 
mudah bisa membuat website dan menawarkan bisnis dengan iming-iming 
keuntungan yang menggoda. Hitung-hitungan saya, dengan tawaran
keuntungan puluhan persen per bulan yang tidak masuk akal, perusahaan itu 
adalah penipu.  Apakah Bappebti bisa langsung menutup website perusahaan 
yang dicurigai akan melakukan penipuan?

Jawab:
Bappebti terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
perusahaan di bidang perdagangan berjangka. Kami akan melakukan tindakan 
tegas jika ada pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Namun soal 
penutupan website, kami berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan 
Komunikasi (Kominfo) untuk selanjutnya Kominfo yang memblokir situs 
perusahaan tersebut.  Terima kasih.
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