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Gambaran Umum 
 
Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (“Perbappebti 8/2021”) 
dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi 
aset kripto1 termasuk memenuhi kebutuhan pasar ke depan yang mampu memberikan nilai tambah 
bagi perkembangan usaha Aset Kripto di Indonesia. 
 
ARMA update ini akan membahas mengenai komponen penting dan perkembangan aturan 
mengenai perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka setelah dicabutnya 4 (empat) peraturan 
sebelumnya, yang mana saat ini hanya menyisakan 2 regulasi teknis dibidang perdagangan 
berjangka fisik aset kripto, yakni Perbappepti 8/2021 dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 
Tahun 2020. (Sebagai latar belakang mengenai perkembangan aturan Aset Kripto di Indonesia, 
dapat melihat ARMA update kami sebelumnya disini) 
 
Bursa Berjangka 
 
Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 
sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.2  
 
Mengacu pada ketentuan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi dalam sistem Online 
Single Submission (OSS), bidang usaha ini dapat termasuk ke dalam KBLI 66123 yakni Bursa 
Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik, dan terbuka untuk Penanaman Modal Dalam Negeri 
(“PMDN”) dan 100% (seratus persen) Penanaman Modal Asing (“PMA”). 
 
Terdapat beberapa perubahan yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Bappebti 5 Tahun 2019 
terkait syarat yang harus diperoleh bagi Bursa Berjangka untuk dapat memperoleh persetujuan dari 
Kepala Bappebti, yakni:3 
a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp500,000,000,000,00 (lima ratus miliar Rupiah) paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka yang khusus 

memfasilitasi perdagangan aset kripto; 

b. Mempertahankan ekuitas minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor; 

c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Auditor 

(“CISA”) dan 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi Certified Information systems Security 

Professional (“CISSP”), atau memiliki kerja sama dengan lembaga tempat yang memiliki 

tenaga ahli atau langsung bekerja sama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi CISA dan 

 
1 Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi 
teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, meverifikasi transaksi, dan 
mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. (Pasal 1 angka 7 Perbappebti 8/2021) 

2 Pasal 1 ayat 2 Perbappepti 8/2021. 
3 Pasal 5 ayat 2 Perbappebti 8/2021. 
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CISSP dalam rangka pengawasan dan pengamanan transaksi aset kripto pada pedagang fisik 

aset kripto4; 

d. Memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan pasar fisik 

aset kripto5 yang terjadi pada pedagang fisik aset kripto; 

e. Memiliki komite pasar fisik aset kripto. 

 
Adapun mengenai syarat modal disetor sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat 
peningkatan modal yang harus dipenuhi setelah persetujuan dari Kepala Bappebti diberikan, yakni 
sebagai berikut:6 
a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah persetujuan diberikan, memiliki modal disetor 

menjadi paling sedikit sebesar Rp1,000,000,000,000 (satu triliun Rupiah), atau paling sedikit 

sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang difasilitasi atau dilaporkan pada Bursa 

Berjangka dipilih dengan melihat nilai yang paling besar; dan 

b. Mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh 

perseratus) dari modal yang disetor. 

 
Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto 
 
Perdagangan pasar fisik aset kripto hanya dapat diselenggarakan menggunakan sarana elektronik 
yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto yang difasilitasi dan diawasi oleh Bursa Berjangka. 
Untuk menjadi perhatian, aturan mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto dalam peraturan ini 
tidak ditujukan untuk penawaran perdana Aset Kripto (Initial Coin Offering) dan/atau penawaran 
perdana tokenisasi (Initial Token Offering). 7  Dalam hal ini pedagang fisik aset kripto dapat 
menyelenggarakan kegiatan perdagangan dengan ruang lingkup yang termasuk namun tidak 
terbatas pada:8 
a. Jual dan/atau beli antara aset kripto dan mata uang Rupiah; 

b. Pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto; 

c. Penyimpanan aset kripto milik pelanggan aset kripto;9 

d. Transfer atau pemindahan Aset Kripto antar wallet. 

Selain dalam ruang lingkup tersebut diatas, kegiatan tersebut harus terlebih dahulu mendapat 
persetujuan Kepala Bappebti.10 
 
Lebih lanjut, mengacu pada jenis usahanya, pedagang fisik aset kripto dapat termasuk ke dalam 
KBLI 66153 mengenai Pedagang Fisik Komoditi yang terbuka baik bagi PMDN maupun 100% 
(seratus persen) PMA dengan tingkat risiko tinggi. Sebagai catatan, kegiatan usaha Pedagang Fisik 
Aset Kripto merupakan jenis perizinan/bidang usaha yang tidak dapat disatukan dengan bidang 
usaha yang lain (Single Purpose Company) selain sebagai pedagang fisik aset kripto.11 

 
4 Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan 

kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto bai katas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan 
Aset Kripto. (Pasal 1 angka 8 Perbappebti 8/2021) 

5 Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik aset kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang 
dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya 
dilakukan oleh Bursa Berjangka. (Pasal 1 angka 6 Perbappebti 8/2021) 

6 Pasal 5 ayat 3 Perbappebti 8/2021. 
7 Pasal 2 ayat 3 Perbappebti 8/2021. 
8 Pasal 13 ayat 2 Perbappebti 8/2021. 
9 Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual 

Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. (Pasal 1 angka 9 Perbappebti 8/2021) 
10 Pasal 13 ayat 3 Perbappebti 8/2021. 
11 Pasal 16 ayat 2 Perbappebti 8/2021. 



 

 
Mekanisme Perdagangan Aset Kripto 
 
Perdagangan aset kripto terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni: (i) Pembukaan Rekening, Penempatan 
Dana dan Aset Kripto; (ii) Transaksi Aset Kripto; dan (iii) Penarikan Dana dan Aset Kripto 
 
a. Pembukaan Rekening, Penempatan Dana dan Aset Kripto12 

Sebelum calon pedagang aset kripto dapat menerima dana atau aset kripto untuk 
diperdagangkan, calon pedagang diwajibkan membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto 
(Crypto Asset Subscription Agreement) yang harus disampaikan melalui email yang didaftarkan 
oleh pelanggan aset kripto serta memperoleh persetujuan dari pelanggan aset kripto atas 
perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pedagang fisik aset kripto harus menerapkan prinsip Know 
Your Customer (KYC) dan melakukan Customer Due Dilligence untuk memastikan kebenaran 
dan kelengkapan data isian pelanggan aset kripto. . 

 
b. Transaksi Aset Kripto13 

Pelanggan aset kripto hanya dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki 
kecukupan dana dan/atau saldo aset kripto. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan 
aset kripto difasilitasi oleh pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan verifikasi oleh Lembaga 
Kliring Berjangka14 untuk kepentingan penjamin dan penyelesaian transaksi. Dalam hal ini, 
pedagang fisik aset kripto maupun lembaga kliring berjangka wajib melaporkan transaksi 
perdagangan kepada Bursa Berjangka dalam rangka referensi harga dan pengawasan pasar. 
 

c. Penarikan Dana dan Aset Kripto15 

Untuk dapat melakukan penarikan aset kripto, pelanggan aset kripto diwajibkan untuk 
melakukan penyelesaian seluruh kewajiban keuangan kepada Lembaga Kliring Berjangka 
dan pedagang fisik aset kripto. Dalam hal ini lembaga kliring berjangka berfungsi sebagai 
pihak yang memverifikasi dan mengidentifikasi dana atau aset kripto yang dipindahbukukan. 
Sebagai catatan, dana yang dapat ditarik dalam perdagangan pasar fisik aset kripto harus 
menggunakan mata uang Rupiah. 

 
 

 
Sanksi16 
 
Tanpa mengurangi ketentuan pidana, setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 
Perbappebti 8/2021 ini dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain: 
a. Peringatan tertulis; 

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 

c. Pembekuan kegiatan usaha; 

d. Pembatalan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto; 

e. Pembatalan persetujuan. 

 

 
12 Pasal 25 Perbappebti 8/2021. 
13 Pasal 35 Perbappebti 8/2021. 
14 Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana 

untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka. (Pasal 1angka 4 
Perbappebti 8/2021) 

15 Pasal 36-37 Perbappebti 8/2021. 
16 Pasal 47 Perbappebti 8/2021 



 

Penyelesaian Sengketa 
 
Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan pasar fisik 
aset kripto, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak 
atau peraturan Bappebti.17 
 
Apabila tidak dapat tercapai mufakat, para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui 
sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu 
sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa 
Berjangka atau peraturan Bappebti.18 
 
Lebih lanjut, apabila tidak juga tercapai mufakat dalam forum penyelesaian yang disediakan Bursa 
Berjangka, para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan 
Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian 
perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.19 
 

*** 
 
Silakan menghubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut. 
 
Disclaimer: 
This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should 
not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no 
intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update. 
 

 
17 Pasal 50 ayat 1 Perbappebti 8/2021 
18 Pasal 50 ayat 2 Perbappebti 8/2021 
19 Pasal 50 ayat 3 Perbappebti 8/2021 
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