
I. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen beberapa komoditi 

primer seperti produk pertanian, perkebunan, dan perikanan serta 

kehutanan. Sebagian besar dari produk primer tersebut seperti kelapa 

sawit (termasuk produk turunannya antara lain CPO, Olein, minyak goreng 

dan margarin), karet, lada, kopi, coklat, dan udang, serta ikan telah 

memenuhi kebutuhan dunia dan mampu bertahan dari krisis ekonomi 

sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi. 

Namun demikian. Secara alami bisnis di bidang komoditi pertanian itu 

sendiri sangat akrab dengan resiko karena sifatnya yang musiman 

(seasonal) dan mudah rusak (perishable) sehingga setiap gejolak yang 

terjadi dalam pasokan atau permintaan komoditi pertanian secara cepat 

akan berdampak pada bergejolaknya harga komoditi tersebut. 

Seiring dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke 

dalam tatanan ekonomi dunia, ketidakpastian usaha akan menjadi ciri 

dalam dinamika perekonomian global yang harus dihadapi oleh 

perekonomian lndonesia. lklim ketidakpastian usaha tersebut antara lain 
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dicerminkan oleh adanya gejolak perubahan harga komoditi yang 

fluktuatif. Dalam jangka panjang, ketidakpastian dalam perkembangan 

harga atau yang biasa disebut dengan resiko harga ini akan menyulitkan 

para pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional, dalam upaya 

melakukan perencanaan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi, yang 

pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Resiko juga 



semakin bertambah dengan adanya pengaruh akibat perubahan kurs, 

tingkat suku bunga atau inflasi. 

Berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk pengaturan berupa 

penetapan harga, pengaturan tataniaga, subsidi dan harga patokan atau 

melalui perjanjian komoditas internasional, ternyata tidak memberikan 

hasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak efektif lagi dalam 

menstabilkan tingkat harga akibat terjadinya berbagai penyimpangan 

dalam pelaksanaannya. Disamping itu, kebijakan penghapusan monopoli 

terhadap komoditas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada 

Badan Urusan Logistik (BULOG) mengakibatkan fluktuasi harga yang 

semakin besar. 

Fluktuasi harga terjadi pada komoditas olein sebagai produk turunan 

dari kelapa sawit. Misalnya, pada bulan April tahun 2004 harga olein di 

pasar fisik Jakarta, berkisar antara Rp. 4.558lkg sampai Rp. 5.290/kg, 

dengan rata-rata Rp 5.164/kg, atau mengalami kenaikan sebesar 

equivalen Rp. 187lkg (3,74%) dibandingkan dengan harga rata-rata bulan 

Maret 2004 sebesar 4.977lkg. Tapi pada periode berikutnya yaitu bulan 

Mei 2004 harga rata-rata olein Rp.4.900lkg atau mengalami penurunan 

sebesar equivalen Rp. 264lkg (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komod~ti, 2003a). 

Pergerakan harga olein di pasar fisik Rotterdam selama April 2004, 

juga menunjukkan tren yang meningkat. Harga rata-rata harian selama 

periode April 2004 sebesar equivalen Rp. 4.820lkg atau mengalami 

peningkatan sebesar Rp 6lkg (0,12%) dari rata-rata Maret 2004 sebesar 



equivalen Rp. 4.814lkg dengan harga berada antara Rp. 4.698 sampai 

Rp. 4.869lkg. Harga di Rotterdam adalah harga FOB Kuala lumpur, belum 

termasuk pajak ekspor dan PPN (Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi, 2003a). 
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Gambar 1 : Fluktuasi Harga Olein Tahun 2004 

Melihat kecenderungan fluktuasi harga olein maka dunia usaha 

Indonesia, termasuk produsen baik yang besar ataupun yang kecil dan 

kelompok petani berusaha mencari, mendalami, dan meningkatkan 

aktivitas pengelolaan resiko agar terlindung dari resiko yang dapat 

merugikan mereka melalui instrumen perdagangan berjangka komoditi. 

Perdagangan berjangka merupakan bentuk lain dari kegiatan 

asuransi yang diciptakan berdasarkan mekanisme pasar yaitu dengan 

membentuk pasar turunan atau derivatif dari pasar komoditi fisiknya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 1 1997 tentang perdagangan 

berjangka komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang 



berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian 

berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. 

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka yang hingga saat 

ini telah didirikan PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan sesuai dengan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun I999 tentang komoditas yang dapat 

dijadikan subjek kontrak berjangka, maka pada tahap awal komoditas 

yang diperdagangkan di lantai bursa adalah olein dan kopi robusta (Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2003b). 

Pergerakan harga kontrak berjangka olein di Bursa Berjangka 

Jakarta, secara umum selama periode April 2004 mengalami kenaikan. 

Untuk penyerahan April sampai Oktober 2004, kisaran harga bergerak 

antara Rp 4.980lkg sampai Rp. 5.185lkg dengan harga rata-rata per hari 

perdagangan untuk bulan April sampai bulan Oktober 2004 sebesar 

5.048/kg, naik sebesar Rp 114lkg (2,30%) dibandingkan dengan harga 

rata-rata penyerahan periode yang sama pada maret 2004, sebesar Rp 

4.934lkg. Jika dilihat berdasarkan harga rata-rata per hari perdagangan 

untuk penyerahan April 2004 adalah Rp. 5.160/kg, meningkat Rp 1501kg 

(3,01%) dibandingkan dengan harga rata-rata pada Maret 2004 sebesar 

Rp 5.010lkg (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2003a). 

Resiko kerugian akibat fluktuasi harga dapat dikurangi dengan 

menggunakan suatu strategi manajemen resiko yaitu Hedging (lindung 

nilai) di Bursa Berjangka. Hedging menjadi sangat diperlukan agar resiko 

akibat fluktuasi harga dapat dialihkan (transfer risk) kepada pihak lain 

(investor) yang mengharapkan keuntungan dari terjadinya perubahan 



harga di Bursa Berjangka. Melakukan Hedging membutuhkan 

pengetahuan yang memadai dan perhitungan yang cermat. Untuk itu, 

sebelum melakukan hedging petani, prosesor, investor dan pialang perlu 

mempersiapkan strategi guna mencegah terjadinya kerugian. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Tingkat harga komoditas yang terjadi di pasar fisik selalu 

berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran terhadap 

komoditas tersebut di pasar internasional dan pasar domestik. Resiko dan 

ketidakpastian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

kegagalan pasar (market failure) sehingga menyebabkan pasar terdistorsi 

dan output ekonomi tidak tercapai secara optimal sebagaimana tergambar 

pada. kondisi kontrak berjangka olein di pasar berjangka, posisi terbuka 

berjangka olein untuk bulan peyerahan April 2004 sampai Oktober 2004, 

pada 30 April 2004 berjumlah 214 lot. Turun 155 lot dibandingkan posisi 

awal bulan sebanyak 369 lot. Sedangkan untuk penyerahan Mei 2004, 

total posisi terbuka pada awal bulan sebanyak 121 lot, pada tanggal 30 

naik menjadi 130 lot. Kenaikan juga terjadi pada penyerahan Juni 2004, 

total posisi terbuka pada awal bulan masih sebanyak 65 lot dan pada 

tanggal 30 naik menjadi 84 lot. Rata-rata posisi terbuka untuk seluruh 

bulan penyerahan sebesar 284 lot per hari, turun 55 lot (16,20%) 

dibandingkan dengan rata-rata posisi terbuka bulan sebelumnya sebanyak 

339 lot per hari (Laporan Perkembangan Perdagangan Berjangka di BBJ 

Periode Januari - Desember 2004). 



Fluktuasi harga dari komoditi pertanian dapat menguntungkan dan 

dapat pula merugikan sekelompok orang tertentu. Adanya kerugian dari 

fluktuas~ harga inilah yang mengakibatkan para produsen, pabrikan, 

prosesor, serta eksportir perlu melakukan hedging di perdagangan 

berjangka terhadap produk-produk atau bahan baku untuk mengamankan 

usahanya dipasar fisik. Semakin kecil jumlah ketidakpastian yang harus 

diatasi akan semakin baik dalam menyusun suatu rencana kerja 

usahanya. Dengan demikian, mengurangi atau mengalihkan resiko 

kerugian akibat perubahan harga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu tindakan manajemen. 

Hedging diperlukan pengetahuan tentang perkembangan harga 

yang akan terjadi baik di pasar fisik maupun di pasar berjangka. 

Perkembangan harga ihi dapat dijadikan dasar oleh hedger untuk 

melakukan hedging di perdagangan berjangka. Terdapat dua analisa 

pasar yang digunakan untuk melihat perkembangan harga yang akan 

terjadi, yaitu analisa fundamental yang didasarkan pada faktor perubahan 

harga dan analisa teknikal berdasarkan pergerakan harga historis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola pergerakan harga dan indikasi dari fluktuasi harga 

komoditas olein di pasar berjangka ? 

2. Bagaimana kondisi perdagangan olein di pasar berjangka ? 

3. Bagaimana strategi yang dapat digunakan dalam melakukan hedging 

(lindung nilai) komoditas olein di pasar berjangka ? 



1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi pola pergerakan harga dan indikasi dari fluktuasi 

liarga komoditas olein di pasar berjangka 

2. Mengetahui kondisi perdagangan olein di pasar berjangka. 

3. Menentukan strategi yang dapat digunakan dalam melakukan hedging 

(lindung nilai) komoditas olein di pasar berjangka. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

para stakeholder yang terlibat di Bursa Berjangka Jakarta dalam membuat 

keputusan karena investasi di pasar berjangka memerlukan biaya yang 

cukup besar. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini menekankan pada pengetahuan dalam melakukan 

hedging olein di pasar berjangka. Sedangkan untuk mengukur daya tarik 

profitabilitas investasi kontrak berjangka olein bukan menjadi bagian dari 

penelitian ini. 




