
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia nierupakan salah  sat^^ negara produsen m~rlti komoditi pertanian 

di dunia yang produksinya digunakan baik untuk konsumsi domestik ataupun 

konsumsi ekspor. Untuk beberapa komoditi tertentu seperti CPO, kopi, kayu 

lapis, karet, kakao, dan lada Indonesia termasuk pengekspor terbesar di dunia. 

Tomek dan Kenneth &&g Zulaiha (1996) menyebutkan bahwa komoditi 

pertanian mempunyai sifat musiman, produksinya amat dipengaruhi oleh alam, 

dan volume produk yang dihasilkan besar dan mudah rusak. Ketergantungan 

produksi yang tinggi terhadap kondisi alam membuat harga komoditi pertanian 

berfluktuasi. Hal ini terjadi terutama akibat adanya gestation period yaitu adanya 

kesenjangan waktu antara jumlah penawaran dan harga yang terjadi sehingga 

menimbulkan instabilitas harga di pasar internasional. 

lnstabilitas harga merupakan salah satu risiko yang melekat pada sektor 

pertanian. lnstabilitas harga ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu sisi permintaan 

dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, instabilitas harga terjadi akibat 

adanya persaingan yang makin ketat dari produk substitusi baik sintetis ataupun 

non sintetis, adanya permintaan terhadap harga dari produk pertanian yang 

bersifat inelastis, dan adanya perubahan selera konsumen. Pada sisi 

penawaran, instabilitas harga terjadi karena sifat produk yang musiman, iklim 
0 

yang sulit diprediksi, dan kemungkinah terjadinya gagal panen akibat faktor alam 

(banjir, kekeringan, longsor) dan faktor manusia (misal kebijakan alokasi lahan). 

Volume hasil produksi yang besar juga memberikan kontribusi bagi terjadinya 

instabilitas harga, yaitu besarnya biaya penyimpanan karena dibutuhkan gudang 

yang besar dengan teknologi yang canggih untuk -. rnenyimpan hasil produksi agar 

mutu yang dihasilkan tidak menurun, serta adanya biaya tambahan untuk 
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merekrut tenaga kerja untuk mengangkut dan mengantarkan hasil produksi ke 

tempat tujuan. 

Hingga Desember 2000, belum ada satu prosedur khusus yang terlepas 

dari campur tangan pemerintah dalam rnengelolalrnenangani instabilitas harga 
-. 

yang terjadi. Dampaklefek yang dirasakan akibat belum adanya institusi dan 

prosedur khusus pengelolaan instabilitas harga ini dapat ditinjau dari 3 (tiga) 

sudut pandang yang saling berhubungan (Fleisher, 1990), yaitu sudut pandang 

sosial, sudut pandang produsen, dan sudut pandang pembuat kebijakan. Sudut 

pandang sosial merupakan sudut pandang tentang efek yang dirasakan 

masyarakat luas dari adanya ketidakpastian dalam keputusan produksi dan 

standar lnutu produksi, besarnya biaya untuk pengelolaan risiko dan 

penyesuaian terhadap perubahan lingkungan ekonorni dan lingkungan fisik, 

adanya substitusi konsumsi yang tidak sempurna untuk periode waktu yang 

berbeda, dan besarnya biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat akibat 

kesalahan yang mungkin timbul apabila dampak dari kebijakan yang ditempuh 

tidak dapat diperkirakan dengan baik. Sudut pandang produsen berbicara 

tentang sulitnya membuat prediksi waktu produksi yang tepat dan biaya 

pengelolaan usahatani yang terjangkau dan wajar dan kesulit'an dalam 

rnemperhitungkan hasil yang diharapkan akan diperoleh yang secara 

keseluruhan akan menentukan keberlanjutan usahatani tersebut di masa yang 

akan datang. Dari sudut pandang pembuat kebijakan, belum adanya lernbaga 

pengelola instabilitas harga yang berdasarkan mekanisme pasar berarti pernbuat 

kebijakan perlu memperhitungkan dengan lebih teliti besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan untuk menyediakan sarana pengelolaan (instabilitas harga) dan 

besar kemungkinan terjadi kesulitan dalarn mempiediksi kuantitas pasokan 

komoditi yang harus disediakan di pasar dalam rangka menetralisir harga, seperti 

yang sering dialarni BULOG (Badan Urusan Logistik). 
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llustrasi yang lebih jelas adalah sebagai berikut. Petanilprodusen 

membutuhkan kepastian pembelian dari komoditi yang diusahakannya dan 

adanya prediksi harga yang dapat digunakan sebagai acuan penjualan komoditi. 

Bagi petanilprodusen, ha1 ini akan memudahkan perencanaan produksi komoditi 

baik dalam ha1 waktu ataupun kuantitas yang dibutuhkanldiminta oleh pasar dan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan akan kepastian 

pembelian ini akan makin besar manakala terjadi perubahan lingkungan baik 

karena faktor alam ataupun karena faktor non alam (misalnya komoditi tertentu 

tidak dapat diperdagangkan keluar daerah produksi akibat kerusuhan yang 

terjadi). Di sisi lain, adanya kepastian pasokan dari petanilprodusen akan 

membantu pabrikan dalam perencanaan produksi terutama dalam ha1 kuantitas 

yang akan dihasilkan dan harga produk olahan komoditi tertentu. Dengan 

demikian, pabrikan dapat memperkirakan besarnya harga penjualan, kualitas, 

dan kuantitas dari produknya. Bila pasokan ini terganggu, maka pabrikan akan 

kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan dari produk olahan yang 

dihasilkannya. Bagi pembelilkonsumqn, ha1 ini berarti komoditi yang diminta 

akan selalu tersedia di pasar dengan harga jual yang sudah dapat diperkirakan 

karena konsumen mempunyai harga acuan kdmoditi primer (belum diolah) dan 

dapat memperkirakan besarnya marjin yang mungkin diambil oleh pabrikan. 

Bagi pembuat kebijakan, keberadaan lembaga pengelola risiko fluktuasi harga 
-. 

akan meringankan tugas pembuat kebijakan dalam ha1 prediksi kebutuhan yang 

harus disediakan di pasar dan menurunkan biaya yang semula dialokasikan 

untuk sarana pengelolaan risiko fluktuasi harga. 

Dengan melihat ilustrasi di atas, lndonesia jelas amat berkepentingan 

untuk menyediakan sarana pengelolaan instabilitas harga terutama dengan 

posisi Indonesia sebagai salah satu produsen multi komoditi di dunia. Berbagai 

kebijakan yang ditetapkan pemerintah selama ini, misalnya penetapan pajak 
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eksporlimpor komoditi tertentu, ternyata tidak memberikan hasil sesuai dengan 

yang diharapkan. Di samping itu, biaya yang harus ditanggung masyarakat 

sangat mahal. Untuk itu diperlukan satu instrumenllernbaga khusus yang dapat 

menyediakan sarana pengelolaan instabilitas harga yang bekerja melalui 

mekanisme pasar yang dikenal dengan instrumen perdagangan berjangka 

(Kurnaen, 1998). 

Keberadaan perdagangan berjangka amat relevan dalam upaya 

mendukung peningkatan efisiensi ekonomi nasional yang diperlukan dalam 

menghadapi era globalisasi (berdasarkan ketentuan AFTA, lndonesia akan 

menghadapi globalisasi perdagangan pada tahun 2003 dan globalisasi ekonomi 

dunia pada tahun 2010). Selain itu, lndonesia belum mempunyai pasar 

terorganisir tempat pembentukan harga yang transparan sesuai mekanisme 

pasar yang dapat dijadikan sebagai referensi harga yang diakui secara 

internasional. Adanya referensi harga memudahkan petanilprodusen, pabrikan, 

dan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya baik yang menyangkut 

perencanaan produksi ataupun perencanaan konsumsi komoditi (brosur Badan 

Pelaksana Bursa Komoditi, tanpa tahun). 

Perdagangan berjangka merupakan suatu instrumen pengendali risiko 

instabilitas harga yang banyak digunakan oleh banyak negara di dunia. 

lndonesia sejak 19 Agustus 1999 telah resmi mempunyai lembaga pengelola 

risiko fluktuasi harga yang berbentuk perseroan terbatas dan dikenal sebagai 

PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ). PT. BBJ sendiri resmi beroperasi 

(mendapatkan ijin prinsip) mulai 8 September 2000. PT. BBJ untuk tahap awal 

memperdagangkan 2 (dua) komoditi utama yaitu kopi dan olein (merupakan 

turunan CPO) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik lndonesia No. 12 

Tahun 1999, yang selanjutnya akan berkembang menjadi multi komoditi dengan 
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memasukkan komoditi kayu lapis, karet, kakao, dan lada (Keputusan Presiden 

No. 73 Tahun 2000), serta kornoditi derivatif finansial dan pertarnbangan. 

PT. BBJ pada awalnya dijadwalkan rnulai beroperasi bulan April 2000 

namun terjadi penundaan hingga Juli 2000. Pada bulan Juli 2000, ternyata 

PT. BBJ masih dianggap belum siap untuk beroperasi akibat sistem 

perdagangan yang akan digunakan masih diragukan keefektifannya. Penundaan 

ini selain karena ketidaksiapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappebti), PT. BBJ, dan PT. (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa 

Komoditi, dari sisi keanggotaan bursa ataupun lernbaga penunjang perdagangan 

berjangka lainnya terlihat rnasih belum siap baik dari sisi surnberdaya rnanusia, 

sumberdaya modal, ataupun sumberdaya teknologi inforrnasi. Setelah rnelalui 

tahapan negosiasi yang panjang, pada tanggal 8 September 2000 ijin 

pengoperasian (ijin prinsip) PT. BBJ dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan di Jakarta. PT. BBJ resmi beroperasi sejak 15 Desember 2000 

(son opening) dan direncanakan' untuk grand opening pada bulan April atau Mei 
-. 

2001. 

PT. BBJ sebagai pionir dan satu-satunya lembaga pengelola risiko 

instabilitas harga di Indonesia rnernerlukan suatu strategi pengembangan yang 

tepat agar dapat menjadi pelaku pengelola perdagangan berjangka berskala 

regional danlatau internasional sepehi halnya bursa berjangka di Brazil yaitu 

Bolsa e Mercadorias & Futuros (BM&F) dan COMMEX Malaysia, ataupun bursa 

yang telah lama beroperasi secara internasional seperti LlFFE London dan CME 

(Chicago Mercantile Exchange) di Amerika Serikat berdasarkan perkiraan masa 

depan industri ini. Perumusan strategi ini dilakukan dengan rnernperhatikan 

faktor-faktor yang kritis dalam rnenunjang kesuksesan operasionalnya. Faktor- 

faktor ini dapat bersifatlberasal dari internal ataupun dari eksternal lembaga. 

Perumusan strategi perlu diikuti dengan rnerumuskan strategic action plan yang 
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diderivasi dari perkiraan kondisi keadaan industri perdagangan berjangka di 

masa datang. Perumusan strategi ini memasukkan unsur peramalan keadaan 

industri ini untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan 

kem~~ngkinan perubahan kondisi eksternal dan internal yang akan dihadapi 

lndonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan akan cukup signifikan 

karena berada di antara realisasi liberalisasi perdagangan dornestik ataupun 

global yang berdasarkan deregulasi perekonomian domestik, perjanjian AFTA 

(tahun 2003) dan globalisasi perdagangan dunia (tahun 2010). Dengan 

demikian, PT. BBJ akan mempunyai satu lingkungan yang kompetitif dan 

kondusif untuk dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan- 

perubahan yang mungkin terjadi dalam industri perdagangan berjangka di 

lndonesia di masa datang. 

1.2 Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah rumusan visi dan misi PT. BBJ yang tepat dalam rangka 

menjadi pelaku pengelola perdagangan berjangka berskala regional dan 

internasional ? 

2) Faktor-faktor apakah yang secii-a kritis mempengaruhi perkembangan 

industri perdagangan berjangka di lndonesia ? 

3) Arsitektur strategik dan strategic action plan apakah yang sebaiknya 

ditempuh PT. BBJ dalam rangka menjadi pelaku pengelola perdagangan 

berskala regional danlatau internasional sehubungan dengan prediksi 

terhadap industri untuk masa 5 (lima) tahun ke depan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Merurnuskan visi dan rnisi PT. BBJ dalarn rangka rnenjadi pelaku pengelola 

perdagangan berjangka berskala regional danlatau internasional. 

2) Mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi perkembangan 

industri perdagangan berjangka di ln'donesia. 

3) Menyusunlmerumuskan arsitektur strategi dan strategic action plan yang 

sebaiknya diternpuh PT. BBJ dalam rangka rnenjadi pelaku pengelola 

perdagangan berjangka berskala regional danlatau internasional sehubungan 

dengan prediksi yang dilakukan terhadap industri ini untuk rnasa 5 (lima) 

tahun ke depan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah : 

1) bagi peneliti, adalah sebagai wahana aplikasi teori dan menambah wawasan 

tentang rnanajemen strategik dan industri perdagangan berjangka, dan 

2) bagi PT. BBJ, adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perurnusan 

strategi tingkat perusahaan dan tingkat bisnis untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk rnendapatkan cetak biru (blue print) strategi 

pengernbangan pelaku pengelola industri perdagangan berjangka di Indonesia 

(PT BBJ) untuk jangka waktu 5 (lirna) tahun ke depan. Dengan demikian ruang 

lingkup penelitian ini adalah merurnuskan arsitektur strategik dan strategic action 

p la~ i  dari PT. BBJ sehubungan dengan prediksi terhadap industri untuk masa 

5 (lirna) tahun ke depan. 
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