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Sinergi Bappebti dengan SRO Tingkatkan Industri PBK, SRG, dan PLK 

 
Jakarta, 27 Agustus 2020 – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) melakukan pertemuan dengan Self Regulatory Organization (SRO) pada Selasa (25/8) 
di Jakarta. Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), 
Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK) di Indonesia. 

Pertemuan dihadiri lebih dari 50 orang yang terdiri atas perwakilan bursa berjangka, lembaga kliring 
berjangka, lembaga pembiayaan perbankan dan nonperbankan, Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi 
Indonesia (Aspebtindo), serta pengelola gudang SRG. 

“Industri PBK, SRG, dan PLK diharapkan berperan dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah, 
peningkatan daya saing komoditas, dan sebagai alternatif instrumen dalam mendukung tata niaga dan 
distribusi komoditas pangan dapat terwujud. Selain itu, industri ini juga berpotensi menjadi instrumen 
pengendalian harga dan pendukung peningkatan ekspor produk komoditas Indonesia,” jelas Menteri 
Perdagangan Agus Suparmanto. 

Menurut Mendag, dukungan dalam memajukan industri PBK, SRG, dan PLK bersama pemangku 
kepentingan sangat diperlukan. Dukungan tersebut sebagai katalisator dalam program pemulihan ekonomi 
nasional. 

Sementara itu, Kepala Bappebti Sidharta Utama mengungkapkan, Bappebti memberikan kesempatan 
pelaku usaha untuk berdiskusi bersama untuk memberikan masukan kepada Bappebti dalam menentukan 
arah dan kebijakan dalam memajukan industri PBK, SRG, dan PLK. Selain itu, untuk memperkuat sumber 
daya manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan integritas serta mampu meningkatkan kekompakan 
antara para pelaku usaha untuk memajukan industri PBK, SRG, dan PLK. 

“Setiap pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK perlu berpikir positif, berusaha mencari terobosan, dan 
berinovasi sehingga dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional,” kata Sidharta. 

Nusa Eka, Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada kesempatan tersebut 
menambahkan bahwa, Bappebti terbuka dengan adanya masukan dari para pimpinan SRO, khususnya ide 
inovasi dan pengembangan. “Hal ini agar PBK bisa menjadi alternatif investasi yang terpercaya, mempunyai 
likuiditas, dan volume transaksi multilateral yang tinggi di bursa berjangka. Selain itu, diharapkan bursa 
berjangka dapat diakui pasar internasional dan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya. 
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