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I. Latar belakang 

Investasi terhadap aset kripto memiliki perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. 
Pada tahun 2020, jumlah investor pasar kripto mencapai 4 juta orang. Di tahun 2021, jumlah 
tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 11,2 juta investor. Di akhir Juli 2022, jumlah 
investor pasar kripto telah melebihi dari 15,57 juta orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan 
investor pasar modal Indonesia sebanyak 9,3 juta orang per Juli 2022. Hal ini membuktikan 
keberadaan transaksi kripto cukup menarik minat investor, khususnya investor ritel. 

Hasil studi yang dilakukan oleh CELIOS pada September 2022 dengan 3.530 responden 
menyebutkan bahwa aset kripto menempati urutan ke-3 sebagai aset yang paling banyak dibeli 
oleh investor ritel. Minat untuk menempatkan pendanaan di aset kripto terbukti cukup tinggi, 
diatas emas digital, futures, bahkan surat utang pemerintah. Meski pasar sedang mengalami 
koreksi namun perkembangan aset kripto dapat dikatakan dalam fase yang cukup potensial. 

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Investor Aset Kripto dengan Instrumen Keuangan 
Lainnya 

 

Sumber: Bappebti, KSEI per Juli 2022 

 

Walaupun memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam waktu yang singkat, 
perdagangan aset kripto di Indonesia yang dinaungi oleh Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) ini memiliki tantangan yang besar dalam hal regulasi. Tantangan 
ini antara lain mencakup pemberlakuan whitelisting bagi aset kripto, persyaratan untuk pedagang 
fisik aset kripto, transparansi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan pasar, penjaminan 
transaksi, pemberlakuan pajak, edukasi dan literasi kepada investor, hingga pembentukan self-
regulatory organization (SRO) dalam ekosistem kelembagaan pasar fisik aset kripto. 
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Saat ini, yang menjadi perhatian adalah rencana pembentukan bursa berjangka aset 
kripto yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, 
bursa berjangka ini akan memiliki peran sebagai badan usaha yang bertanggung jawab 
mengawasi pelaksanaan transaksi pasar fisik aset kripto agar berjalan dengan tertib, teratur dan 
transparan. Nantinya, perdagangan pasar fisik aset kripto hanya dapat diselenggarakan 
menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto yang difasilitasi dan 
pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka ini. Tentu pembentukan bursa berjangka 
masih memiliki peluang adanya perbaikan sehingga studi ini bermaksud melakukan review 
terhadap Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 dan merekomendasikan beberapa perubahan 
substansi di dalam aturan tersebut yang dirasa relevan untuk mendorong pengembangan pasar 
aset kripto di dalam negeri. 

II. Metode Studi 

Metode yang digunakan dalam studi adalah metode literatur atau desk study yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data sekunder. Metode ini digunakan untuk menggali 
berbagai referensi tentang analisis regulasi perdagangan aset kripto secara komprehensif dari 
berbagai literatur terutama dari laporan Pemerintah, hingga data-data pendukung yang 
terpublikasi. 

Selain itu, metode ini juga akan menggali berbagai teori manajemen risiko dan praktik 
regulasi pada industri aset kripto di berbagai negara lain untuk mengoptimalkan pembentukan 
bursa berjangka yang berperan efektif dalam pengembangan dan pengawasan perdagangan 
aset kripto di Indonesia. 

III. Analisa 

A. Fokus Poin di dalam Peraturan Bappebti No. 8 tahun 2021  

Peraturan Bappebti (Perba) No. 8 tahun 2021 memiliki 52 pasal yang mengatur tentang 
pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Beberapa 
poin dari Perba ini yang menjadi perhatian khusus adalah antara lain: 

1. Pasal 5 ayat 2 dan 3 yang mengatur persyaratan modal minimum bagi bursa 
berjangka.  

2. Pasal 5 ayat 4 yang melarang bursa berjangka aset kripto menyelenggarakan 
transaksi untuk subyek komoditi lainnya. 

3. Pasal 9 ayat 2 yang  mengatur persyaratan modal minimum bagi lembaga kliring 
berjangka 

4. Pasal 17 huruf (a) yang mengatur persyaratan modal disetor untuk pengelola 
tempat penyimpanan aset kripto 

B. Permasalahan di dalam Peraturan Bappebti  

Rencana pembentukan bursa berjangka baru khusus perdagangan aset kripto ini didasari 
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dapat memberikan keterbukaan informasi, dan 
perlindungan bagi investor. Terdapat beberapa kasus di mana pedagang aset kripto mengalami 
kegagalan dalam menciptakan perdagangan yang aman bagi investor, sebagian kasus terjadi di 
negara lain. Hal ini akibat tidak ada pihak lain (dalam hal ini regulator) yang turut serta 
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mengawasi. Rencana pembentukan bursa berjangka oleh karenanya disambut baik oleh 
berbagai pelaku industri aset kripto di Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Kripto 
Indonesia (Aspakrindo) Teguh Harmanda, "Para pelaku tentu menyambut baik adanya bursa 
berjangka aset kripto di Indonesia agar sesuai dengan regulasi yang ada tentang komoditas agar 
para investor dapat melakukan transaksi dengan aman dan nyaman. Harapan kami bahwa 
sebaiknya bursa berjangka aset kripto yang ada nanti bersifat independen dan tidak terafiliasi 
dengan pihak manapun.". 

Namun, rencana pemerintah untuk mendirikan bursa berjangka aset kripto ini masih 
belum mampu terwujud. Bursa berjangka baru yang rencananya sudah dapat beroperasi sejak 
Oktober 2021 ini hingga sekarang masih belum diluncurkan. Semula, pemerintah menjadwalkan 
bursa berjangka siap diluncurkan pada akhir Juli 2021. Kemudian mundur menjadi akhir Oktober 
2021, lalu mundur lagi hingga akhir tahun 2021. Sayangnya, pada akhir 2021, bursa juga belum 
kunjung meluncur dan kembali diundur hingga studi ini selesai.  

Ada beberapa hal dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 yang menjadi masalah 
dalam pembentukan bursa berjangka yang efektif untuk bisa menjalankan pengembangan dan 
pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain adalah: 
1) dibatasinya bursa berjangka untuk tidak dapat menyelenggarakan transaksi pada komoditas 
lain, 2) perlu tidaknya membentuk entitas baru untuk membangun bursa berjangka, serta 3) 
syarat permodalan sebesar Rp1 triliun. 

Pembatasan Pengelolaan Aset di luar Kripto dan Urgensi Pembentukan Entitas 
Baru 

Menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 pasal 5 ayat 4, bursa berjangka yang telah 
mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto tidak dapat 
menyelenggarakan transaksi untuk subyek komoditi lainnya. Berdasar alasan Bappebti, 
persyaratan pemisahan kripto dengan komoditas ini adalah untuk menghindari peretasan. Namun 
hal ini merupakan alasan yang tidak berdasar karena tidak ada korelasi antara keamanan suatu 
bursa berjangka dari serangan peretas dengan jumlah komoditi yang diperdagangkan pada bursa 
tersebut. Sebaliknya, pengintegrasian infrastruktur keamanan untuk berbagai komoditas justru 
dapat membuat bursa memiliki tingkat keamanan yang lebih kohesif dan efisien. Bahkan pada 
bursa berjangka terbesar di dunia, CME Group, mengintegrasikan aset kripto dalam bursa 
berjangka mereka.  

Syarat dari dilarangnya bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi komoditi lain 
inilah yang membuat permasalahan lain yakni mengharuskan entitas baru agar dapat terbentuk 
untuk menjadi bursa berjangka yang dapat menjalankan tugas sesuai Peraturan Bappebti No. 8 
Tahun 2021. Padahal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bursa berjangka menurut Peraturan 
Bappebti tersebut terbatas pada pengawasan dan pendaftaran, dimana infrastruktur yang sudah 
ada terbukti profesional dan reliabel untuk bisa menjalankan tupoksi tersebut. Saat ini, Indonesia 
sudah memiliki infrastruktur self-regulating organizations (SRO) seperti kliring, kustodian, dan 
bank penjamin yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Membuat 
entitas baru berarti akan perlu menyiapkan infrastruktur dan ekosistem baru yang belum memiliki 
pengalaman dalam meregulasi pasar aset kripto yang sangat berkembang di Indonesia. Idealnya 
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pengalaman entitas sejenis dalam melakukan perdagangan berjangka komoditi bisa digunakan 
untuk menyempurnakan ekosistem perdagangan berjangka aset kripto.  

Dengan mempertimbangkan infrastruktur yang sudah ada di bursa existing, maka 
idealnya bursa aset kripto membuka kesempatan pertama pada bursa existing dibanding 
membuat bursa baru. Efisiensi pengawasan, dan koordinasi pun jauh lebih baik dilakukan oleh 
bursa existing.  

Faktor lain adalah urgensi dari keberadaan bursa aset kripto harus segera selesai dalam 
waktu yang cepat. Semakin lama persiapan bursa aset kripto, maka menimbulkan ketidakpastian 
dalam aturan main aset kripto. Selain itu urgensi juga berkaitan dengan kehadiran RUU PPSK 
(Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), yang memuat beberapa irisan regulasi dan 
risiko tumpang tindih aturan aset kripto. Dengan percepatan pembuatan bursa aset kripto 
dibawah kendali Bappebti, maka legitimasi Bappeti sebagai pengawas perdagangan aset kripto 
semakin kuat. Pemanfaatan bursa existing dalam menjalankan sistem perdagangan aset kripto 
akan mempersingkat waktu persiapan.  

Keberadaan aturan Perba terutama pasal 5 ayat 4 telah menimbulkan kebingungan 
dengan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Perdagangan Berjangka 
Komoditi (UU Nomor 32 Tahun 1997 jo. UU Nomor 10 Tahun 2011 dan Permendag Nomor 99 
Tahun 2018) yang sudah menetapkan bahwa setiap bursa berjangka dapat menyelenggarakan 
komoditi berupa semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari 
Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi, 
disebutkan: 

“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.” 

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif 
dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, 
Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.” 

Dengan pembentukan entitas baru, tentu menjadi sangat tidak efisien dan membuang 
banyak sumber daya karena entitas baru akan sulit untuk memenuhi segala persyaratan yang 
memadai dalam membangun bursa berjangka yang efisien dan memenuhi segala persyaratan 
yang ada di Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, seperti syarat infrastruktur dan permodalan. 
Hal inilah yang menjadi salah satu faktor peluncuran bursa berjangka yang semestinya rampung 
sejak Juli 2021 ini menjadi terhambat. Padahal, masyarakat saat ini sudah banyak melakukan 
transaksi terkait aset kripto. Sehingga semakin cepat ada kepastian hukum, maka semakin baik 
pula perlindungan konsumen oleh negara. 

Relevansi Syarat Permodalan  

Selain kedua masalah tersebut, masalah utama lain yang ada pada Peraturan Bappebti 
No. 8 Tahun 2021 adalah syarat modal sebesar Rp1 triliun yang tertuang pada pasal 5 ayat 3. 
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Nilai ini tergolong sangat tinggi mengingat jika dibandingkan dengan volume perdagangan 
saham, volume perdagangan aset kripto masih tertinggal jauh. Barrier to entry yang sangat besar 
ini dapat mencederai perkembangan ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia yang 
kompetitif. Terlebih, Bursa Berjangka menurut Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 pada 
dasarnya tidak menguasai aset kripto yang diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto dan 
pelanggan aset kripto. Bursa Berjangka dalam ekosistem penyelenggaraan perdagangan aset 
kripto memiliki tugas pokok dan fungsi yang utamanya adalah melakukan pelaporan dan 
pengawasan transaksinya saja. 

Begitu pula dengan pasal 9 ayat 2 yang mengatur bahwa lembaga kliring berjangka wajib 
memenuhi persyaratan modal disetor sebesar Rp500 miliar. Hal ini sangat memberatkan bagi 
pelaku usaha yang ingin mendaftarkan diri sebagai lembaga kliring berjangka, apalagi karena 
jumlah ini meningkat dua kali lipat dari ketentuan sebelumnya, Rp250 miliar pada Peraturan 
Bappebti No. 2 Tahun 2020. Selain itu, lembaga kliring berjangka dalam penyelenggaraan 
perdagangan aset kripto memiliki tugas pokok dan fungsi yang utamanya adalah melakukan 
penjaminan dan penyelesaian transaksinya saja. Pengelolaan risiko lembaga kliring berjangka 
seharusnya tidak berdasarkan modal disetor, tetapi menitikberatkan pada pengaturan 
mekanisme transaksi dan penyelesaiannya (delivery versus payment/dvp). 

Peningkatan yang paling drastis terdapat pada persyaratan modal disetor untuk pengelola 
tempat penyimpanan aset kripto yang tertuang pada pasal 17 huruf (a). Dalam pasal tersebut, 
persyaratan modal disetor untuk pengelola tempat penyimpanan aset kripto diwajibkan menjadi 
Rp250 miliar. Nilai ini meningkat 5 (lima) kali lipat dari ketentuan sebelumnya yaitu pada 
Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019 yang menetapkan syarat modal disetor sebesar Rp50 
miliar. Peraturan ini bersifat kontradiktif dengan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Pengaturan modal disetor terhadap pelaku 
usaha di industri perdagangan berjangka komoditi justru menciptakan kerumitan atau kesulitan 
untuk memperoleh persetujuan di bidang penyelenggaraan perdagangan aset kripto.  

Tingginya syarat permodalan ini dapat dipahami sebagai bentuk tindakan untuk 
menciptakan hambatan bagi pelaku usaha tertentu untuk masuk pasar (barrier to entry) dan 
menjadikan pasar aset kripto tertutup hanya untuk pelaku usaha tertentu dan dikuasai oleh salah 
satu pelaku usaha. Sejatinya setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan bebas 
masuk dan keluar industri, termasuk industri pasar komoditi aset kripto. Hal ini tentu tidak sejalan 
dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat yang mengamanatkan terbentuknya kondisi pasar yang menghilangkan hambatan masuk 
dan keluar (zero entry and exit barriers) dan ketersediaan informasi yang sempurna (perfect 
information) bagi setiap pelaku ekonomi. 

Mengandalkan syarat modal yang tinggi untuk dapat meregulasi bursa berjangka akan 
menghambat berkembangnya infrastruktur perdagangan aset kripto di Indonesia. Hal ini dapat 
menghilangkan potensi perekonomian yang sangat penting di masa depan. Persyaratan modal 
yang tinggi akan membuat biaya modal tersebut pada akhirnya akan tersalurkan kepada 
pelanggan aset kripto yang mana biaya ini akan mengurangi permintaan pelanggan aset kripto 
untuk menggunakan aset dalam negeri. 
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Dibandingkan dengan memberlakukan syarat permodalan yang sangat tinggi, langkah 
yang lebih tepat adalah dengan mengedepankan teknologi dan manajemen risiko dalam sisi 
mitigasi. Bursa berjangka lebih berperan dalam hal pengawasan, sedangkan perdagangan 
dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Perlu dicermati kembali dampak apabila syarat modal 
yang tinggi dibebankan kepada bursa berjangka. Sebaliknya, dengan mengedepankan peran 
bursa berjangka dalam melakukan pengawasan dan analisis risiko dari data transaksi, pelanggan 
aset kripto memiliki jaminan perlindungan melalui bursa berjangka tersebut dan kliring, kustodian, 
serta bank penjamin yang berada dalam infrastruktur ini.  

Regulasi semestinya ditekankan pada standar operasi yang dilakukan oleh bursa 
berjangka dan lembaga kliring yang dapat menjamin transaksi. Selain itu, regulasi terhadap 
keamanan seperti KYC (know-your-customer), dan pelaporan transaksi mencurigakan juga harus 
diterapkan secara ketat pada perdagangan aset kripto sebagaimana dijalankan pada pasar 
keuangan lainnya. Bappebti dapat meminta bursa berjangka dan lembaga kliring dalam 
melaporkan tingkat risk exposure dan menjadi penilai atas laporan paparan risiko tersebut. 
Prosedur bertingkat yang mengedepankan manajemen risiko ini akan membuat pedagang aset 
fisik kripto memiliki insentif untuk lebih berinvestasi pada keamanan pelanggan tanpa 
membebankan biaya modal yang tinggi bagi jasa bursa berjangka. 

Risiko dalam kaitan penyelenggaraan perdagangan aset kripto khususnya kepada 
pengelola tempat penyimpanan aset kripto seharusnya dititikberatkan pada penguatan sistem 
pengawasan oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka serta seharusnya Peraturan 
Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengatur lebih detail terkait skema penjaminan atau asuransi 
penyimpanan aset kripto. Perdagangan fisik aset kripto memiliki beberapa risiko yang semestinya 
menjadi perhatian sebagai berikut: 

1. Risiko Keamanan Data -Selalu ada risiko bahwa akan terjadinya kegagalan server 
dan data mungkin hilang tanpa dapat diperbaiki. Ada juga risiko kebocoran data 
saat disimpan di cloud server asing. 

2. Kehilangan Dana atau Investasi -Risiko serius untuk perdagangan aset kripto 
adalah peretasan atau akses ilegal ke infrastruktur dan uang oleh peretas 
(hacking), serta hilangnya uang akibat kesalahan dari server.  

3. Kegagalan infrastruktur -Jumlah investor bertambah, dan infrastruktur tidak siap 
dengan penambahan investor dalam waktu singkat. Akibatnya, ada kegagalan, 
masalah dengan penarikan dan aktivitas perdagangan, munculnya kerentanan 
yang menciptakan risiko pencurian atau kehilangan uang.  

4. Ketidakmampuan memenuhi syarat dari regulator- Masalah dengan regulator lokal 
dan internasional serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan AML dan KYC dapat 
menyebabkan penyumbatan situs (platform) di beberapa negara dan masalah 
serius dengan bank terkait sistem pembayaran (Zerohub, 2022) 
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C. Perbandingan Perdagangan Aset Kripto di Negara Lain 

Di negara-negara lain, perdagangan aset kripto dilakukan oleh centralized exchanges 
yang serupa dengan pedagang fisik aset kripto di Indonesia dan decentralized exchanges  yang 
sejatinya tidak memerlukan bursa berjangka pengawas namun tidak atraktif bagi mayoritas 
pelanggan aset kripto di Indonesia karena mekanisme perdagangan dan penyimpanan yang lebih 
rumit. 

Di Amerika Serikat, Digital Commodities Consumer Protection Act telah mengkategorikan 
aset kripto sebagai komoditi dan tidak tergolong sebagai sekuritas sehingga perdagangannya 
diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan bukan oleh Securities and 
Exchange Commission (SEC). Perdagangannya sendiri jatuh dalam cangkupan Bank Secrecy 
Act sehingga pedagang aset fisik kripto harus mendaftar ke FinCEN, menerapkan program 
AML/CFT, menyimpan catatan yang sesuai, dan menyerahkan laporan kepada pihak berwenang. 

Chicago Mercantile Exchange (CME) adalah salah satu contoh bursa berjangka yang 
memperdagangkan kontrak berjangka aset kripto di luar dari kontrak komoditas lainnya seperti 
jagung, kedelai, dan minyak bumi. Di Singapura, bursa berjangka Asia Pacific Exchange juga 
turut memperdagangkan kontrak berjangka aset kripto dengan tujuan untuk melakukan 
pendalaman pasar aset kripto.  

Sejauh ini sudah banyak kasus yang melibatkan pedagang fisik aset kripto di luar bursa-
bursa berjangka yang berpusat di luar negeri dan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik 
terhadap pedagang fisik aset kripto secara keseluruhan. Beberapa perusahaan penyedia layanan 
aset kripto telah terlilit masalah keuangan karena kondisi bear market hingga mengalami 
kebangkrutan dan merugikan pelanggan aset kripto, seperti Three Arrows Capital (3AC), Celcius 
Network, Vault, dan Babel Finance. 

Grafik 2. Jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto yang Mengalami Gagal Klaim di 
Seluruh Dunia 

 

Sumber: CoinJournal, Juli 2022 
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Setidaknya ada 316 pedagang aset fisik kripto internasional yang telah gagal atau 
mengalami kebangkrutan sejak 2014. Yang mengkhawatirkan, hanya 22% dari exchanges yang 
gagal karena alasan komersial. 42% dari exchanges yang mengalami kebangkrutan ini 
menghilang tanpa alasan, dan 9% terbukti sebagai modus penipuan. 

Banyak dari perusahan-perusahaan ini menangguhkan penarikan dan penebusan aset 
kripto karena tekanan likuiditas ataupun alasan lain yang dirahasiakan. Kasus-kasus inilah yang 
harapannya dapat dicegah melalui pembentukan bursa berjangka yang memiliki peran 
pengawasan dan menjamin keamanan bagi pelanggan aset kripto di Indonesia. Agar bursa 
berjangka aset kripto di Indonesia dapat berjalan efektif dalam mendukung pengembangan dan 
pengawasan perdagangan aset kripto, bursa berjangka tersebut harus mengedepankan skema 
manajemen risiko dan ketersediaan informasi yang sempurna bagi setiap pelaku perdagangan. 

 

 

IV. Rekomendasi 

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 memiliki beberapa poin krusial yang perlu 
diperbaiki untuk membangun peran bursa berjangka di dalam menjalankan pengembangan dan 
pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia. Pertama, Bappebti perlu meninjau kembali 
persyaratan permodalan bagi calon bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, dan pengelola 
tempat penyimpanan aset kripto sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastruktur 
perdagangan aset kripto di Indonesia.  

Bursa berjangka yang tidak melakukan jasa perdagangan fisik kripto tidak perlu 
meningkatkan modal mereka karena operasional mereka terbatas pada pengawasan, sedangkan 
perdagangan dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Dengan alasan yang sama, persyaratan 
modal disetor bagi lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto 
perlu disesuaikan pada nilai yang lebih rendah. Regulasi dalam tujuan perlindungan terhadap 
pelanggan aset kripto sebaiknya didasarkan dari manajemen risiko yang mengandalkan prosedur 
pengawasan dan analisis data perdagangan.  

Kedua, Bappebti perlu meninjau ulang pembatasan bursa berjangka yang khusus 
memperdagangkan aset kripto yang tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subjek 
komoditi lainnya, sehingga tidak perlu adanya pembentukan bursa yang dikhususkan untuk 
mengawasi perdagangan aset kripto.  

Ketiga, saat ini volume transaksi kripto yang dilakukan masyarakat sudah sangat tinggi, 
sehingga menjadi titik urgensi bagi pemerintah untuk segera membuat penetapan bursa 
berjangka dalam rangka perlindungan konsumen. Tentu perlu disertai dengan peningkatan 
literasi terkait aset kripto kepada masyarakat. Oleh dasar tersebut, pembentukan bursa berjangka 
sebaiknya dapat menggunakan infrastruktur yang sudah ada sehingga dapat mengoptimalkan 
fungsi dari bursa berjangka dan tidak mengharuskan membuat entitas baru yang menghabiskan 
waktu dan sumber daya. 
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