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“Rekomendasi Pengaturan RUU PPSK yang Memfasilitasi Pengembangan Pasar 
Karbon dan Industri Aset Kripto” 

 
 

 

Latar Belakang 

Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau 
disingkat RUU PPSK merupakan omnibus law sektor keuangan yang mengintegrasikan 
sekitar 16 UU di sektor keuangan dan sektor pendukung ekosistem sektor keuangan. RUU ini 
menjadi sebuah terobosan pengaturan yang adaptif, antisipatif, dan integratif untuk 
pengembangan dan penguatan ekosistem keuangan nasional, yang di antaranya meliputi 
perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan inovasi teknologi sektor keuangan. 
Dengan memasukkan banyak elemen, RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 
pasar di sektor keuangan dalam meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan.  

Selain berfokus pada upaya meningkatkan pendalaman dan inklusi, RUU ini diharapkan dapat 
membuat regulasi sektor keuangan yang lebih efisien. Dikutip dari laman resmi DPR RI, 
terdapat lima aspek dalam RUU PPSK yang dikedepankan untuk meningkatkan efisiensi 
sektor keuangan: pertama perluasan jangkauan, produk, dan basis investor; kedua 
mempromosikan investasi jangka panjang; ketiga meningkatkan persaingan untuk 
mendukung efisiensi; keempat memperkuat mitigasi risiko; dan kelima meningkatkan 
perlindungan investor dan konsumen. Sebagai sebuah omnibus law, RUU PPSK merupakan 
tonggak pengaturan yang ideal untuk mewadahi kolaborasi lintas sektor otoritas pengawas.  

Namun demikian, terdapat beberapa gagasan dalam pasal-pasal RUU PPSK yang justru 
bertolak belakang dengan tujuan efisiensi serta kolaborasi lintas sektor otoritas pengawas 
tersebut. Hal ini berdasar pada masih adanya ketidaksesuaian penempatan regulasi komoditi 
dalam ruang lingkup sektor keuangan. Dalam RUU PPSK, dua komoditi yang terdampak 
dalam polemik ini adalah karbon dan aset kripto. 

Diskursus mengenai pasar dan kredit karbon didasari dari peran Indonesia dalam menangani 
isu perubahan iklim. Mencermati tingginya urgensi penanggulangan pemanasan global dan 
transisi menuju ekonomi hijau, pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong transisi energi 
menuju netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat. Ratifikasi Indonesia terhadap Kyoto 
Protocol merupakan bukti komitmen Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim global, salah 
satunya melalui penerbitan nationally determined contribution (NDC). NDC tersebut yang 
berisi rencana penurunan emisi karbon di lima sektor ekonomi padat karbon, diantaranya 
sektor energi, pengelolaan sampah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, dan 
kehutanan.  

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat peraturan tentang ketentuan pajak 
karbon dan perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam 
ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pajak karbon akan diterapkan secara bertahap dan 
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dimulai pada April 2022. Namun demikian, pemerintah masih menunda rencana implementasi 
pajak karbon tersebut hingga saat ini.  

Selain rancangan kebijakan pajak karbon, sebagai salah satu negara dengan luasan hutan 
terbesar di dunia, kredit karbon berpotensi besar menjadi komoditi strategis bagi Indonesia di 
masa mendatang. Satu unit kredit karbon pada umumnya disetarakan dengan penurunan 
emisi 1-ton karbon dioksida.  Menangkap peluang tersebut, perdagangan karbon telah masuk 
ke dalam pembahasan RUU PPSK. Dalam pasal 23 RUU tersebut disebutkan bahwa 
perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Sementara unit karbon didefinisikan sebagai 
bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan 
dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam sistem registri nasional pengendalian 
perubahan iklim.  

Kredit karbon sendiri secara internasional diklasifikasikan sebagai komoditi tidak terwujud 
(intangible) yang dapat diperdagangkan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2011, komoditi 
didefinisikan sebagai 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. Berdasarkan definisi tersebut, maka kredit 
karbon dapat diklasifikasikan sebagai komoditi. Namun demikian, hingga saat ini kementerian 
dan self-regulatory organization (SRO) terkait masih mengkaji kemungkinan karbon untuk 
diperdagangkan sebagai efek.  

Dalam pasal 24 RUU PPSK disebutkan bahwa perdagangan karbon harus dilakukan dengan 
mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon dan/atau dengan perdagangan langsung. 
Adapun bursa karbon dimaksud merupakan sistem yang mengatur mengenai pencatatan 
cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Terkait 
penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon di Indonesia, hal ini masih dalam 
pembahasan pemerintah.  

Jika kredit karbon akan ditempatkan sebagai komoditi, mengikuti benchmark negara-negara 
lain, maka pemerintah dapat segera melaksanakan perdagangan karbon melalui ekosistem 
perdagangan komoditi (bursa, kliring, dan kustodian) yang sudah tersedia di bawah 
pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dengan 
demikian, bursa komoditi yang telah ada dan memiliki kualifikasi untuk mendukung pasar 
karbon di Indonesia perlu diberikan kesempatan lebih untuk berkontribusi memajukan pasar 
komoditi domestik sejalan dengan prospeknya yang semakin strategis di masa mendatang.  

Pendapatan dari perdagangan karbon global pada tahun 2021 tercatat meningkat hampir 60% 
year-on-year menjadi sekitar US$84 miliar (Bank Dunia, 2022). Hingga laporan Bank Dunia 
dirilis pada Mei 2022, terdapat total 68 instrumen penetapan harga karbon langsung yang 
beroperasi saat ini yang terdiri atas 36 pajak karbon dan 32 Sistem Perdagangan Emisi (ETS) 
– di 46 yurisdiksi nasional di seluruh dunia.  

Empat instrumen penetapan harga karbon baru diterapkan sejak rilis laporan State and 
Trends of Carbon Pricing 2021 tahun lalu: satu di Uruguay dan tiga di Amerika Utara (Ontario, 
Oregon, New Brunswick). Sementara itu, beberapa negara dilaporkan akan mengumumkan 
rencana untuk kebijakan penetapan harga karbon baru, yakni Israel, Malaysia, dan Botswana. 
Sementara itu, perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan bisa mencapai US$ 300 miliar 
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atau sekitar Rp 4.290 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$) per tahun (Indonesia Energy 
Outlook, 2022) 

Mengingat besarnya potensi ekonomi yang bisa didapatkan Indonesia dari perdagangan 
karbon kredit tersebut, maka diperlukan penguatan sinergi antar otoritas terkait untuk 
menyiapkan regulasi, mekanisme, hingga infrastruktur perdagangan yang dapat mendukung 
terciptanya segera pasar karbon di Indonesia, sehingga dapat mendukung upaya 
pembangunan berkelanjutan dan green transition menuju netralitas karbon pada 2060.  

Payung hukum mengenai otoritas yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan 
perdagangan karbon melalui bursa karbon diharapkan dapat segera diterbitkan. Dalam siaran 
pers 27 September 2022, OJK menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan bursa 
karbon. Namun demikian, hingga saat ini mekanisme perdagangan karbon di Indonesia belum 
memiliki kejelasan apakah akan diperdagangkan sebagai komoditi ataukah efek. Untuk itu, 
diperlukan penguatan koordinasi dengan Bappebti selaku otoritas yang berwenang dalam 
perdagangan komoditi untuk menentukan skema perdagangan kredit karbon yang ideal. Di 
samping itu, Indonesia dapat berkaca dari Pemerintah Amerika Serikat yang melibatkan 
otoritas pengawas komoditinya, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), untuk 
mengawasi bursa perdagangan karbon terutama voluntary carbon market (Helm, 2022). 
Voluntary carbon market menjadi perhatian utama dikarenakan dalam pasar ini tidak ada 
kewajiban formal bagi perusahaan untuk mengurangi (offset) jejak karbon mereka sehingga 
CFTC khawatir akan kredibilitas mereka. 

Selain kredit karbon, pembahasan dengan dasar yang serupa juga menjadi perhatian 
mengenai keberadaan aset kripto dalam RUU PPSK. Dalam Pasal 202 RUU PPSK, aktivitas 
aset kripto dimasukkan dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). 
Dengan dimasukkannya aset kripto dalam ruang lingkup ITSK, maka BI dan OJK praktis akan 
ikut serta dalam pengaturan dan pengawasan aktivitas aset kripto. Pengaturan dan 
pengawasan BI dan OJK terhadap ITSK, termasuk aktivitas aset kripto, ini tertuang dalam 
pasal 206 sampai 212 RUU PPSK. Hal ini menjadi perhatian karena sebagai komoditi, selama 
ini aset kripto berada di bawah kendali Bappebti, bukan pada otoritas seperti OJK dan BI. 
Masuknya aset kripto dalam ITSK ini menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan 
pengawasan OJK dan BI terhadap perdagangan komoditi. 

Saat ini, mengingat investasi terhadap aset kripto memiliki perkembangan yang sangat pesat 
di Indonesia, regulasi dan pengawasan terhadap aset kripto menjadi titik perhatian. Pada 
tahun 2020, jumlah investor pasar kripto di Indonesia 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. Walaupun usianya masih terbilang belia di Indonesia, pertumbuhan 
investor aset kripto telah melaju pesat. Hal ini menunjukkan keberadaan aset kripto sangat 
menarik minat masyarakat, khususnya investor ritel.  

Analisis Pasar Karbon dalam RUU PPSK 

Pasal yang mengatur tentang perdagangan karbon di RUU PPSK masih sangat minim dan 
dibutuhkan aturan teknis turunan yang menjelaskan lebih detail terkait infrastruktur bursa, 
mekanisme/pelaksanaan perdagangan, hingga pengawasan yang dibutuhkan untuk 
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menciptakan pasar karbon yang kondusif. Tercatat hanya sedikit pasal dalam RUU yang 
mengatur tentang pasar karbon, di mana sebagian disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 
98 tahun 2022 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dan beberapa pasal yang baru ditambahkan di 
RUU PPSK ini yang justru mengundang pertanyaan.  

Pasal Uraian pasal Norma yang 
seharusnya 

Alasan 

Pasal 5 
A ayat 8 

OJK mempunyai 
kewenangan untuk 
mengatur 
perdagangan 
sekunder Sertifikat 
Izin Emisi dan 
Sertifikat Penurunan 
Emisi di bursa 
karbon. 

Dihapus Apakah sudah tepat OJK 
(otoritas pasar modal dan 
ekosistem keuangan) ataukah 
perlu sinergi dengan Bappebti 
(otoritas pasar berjangka 
komoditi) mengingat kredit 
karbon lebih diakui sebagai 
komoditi secara global. Saat 
ini, sudah tersedia infrastruktur 
pasar komoditi eksisting yang 
memadai. 

Pasal 
26 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pasar 
karbon sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 17A sampai 
dengan Pasal 17C 
diatur dalam 
Peraturan OJK. 

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pasar 
karbon sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 23 sampai 
dengan Pasal 25 
diatur dalam 
Peraturan Bappebti. 

Di samping typo penulisan 
referensi pasal, pasal tersebut 
menyebutkan bahwa aturan 
lebih lanjut akan diterbitkan 
melalui POJK. Namun, pasar 
karbon global saat ini lebih 
diakui sebagai komoditi 
sehingga diperlukan kajian 
lebih lanjut tentang peran OJK 
dan Bappebti dalam 
pengaturan pasar karbon di 
Indonesia.  

 

Besarnya Potensi Perdagangan Karbon Global 

Dampak dari risiko perubahan iklim baik secara ekonomi maupun non ekonomi yang 
semakin intens hingga berpotensi menyebabkan krisis baru telah menjadi perhatian global 
dalam beberapa dekade terakhir. S&P Global memprediksi terdapat penurunan output gap 
tahunan sebesar 4% pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Di samping itu, apabila 
negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah menghindari kebijakan 
perubahan iklim baru atau  'RCP 4.5', maka terdapat risiko kerugian produk domestik bruto 
(PDB) rata-rata 3,6 kali lebih besar daripada negara maju. Mencermati tingginya dampak 
yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut, dibutuhkan komitmen global untuk 
mendorong upaya-upaya pengendalian perubahan iklim.  
 
Diskusi internasional terhadap isu perubahan iklim tersebut dimulai pada Konferensi Iklim 
di Jenewa tahun 1979 dan menghasilkan kesepakatan untuk pembentukan Badan 
Internasional Penilaian Perubahan Iklim, atau yang dikenal sebagai Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). Setelah beberapa penelitian dilakukan oleh IPCC dan 
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serangkaian diskusi dengan berbagai negara, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau yang dikenal sebagai United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992. 
Konvensi tersebut membagi 2 kelompok negara, yaitu Annex I dan Annex II.  
 
Kelompok Annex I adalah negara-negara yang dikategorikan sebagai negara-negara 
industri penghasil gas rumah kaca dalam jumlah besar dan dikategorikan sebagai negara 
yang berada pada masa transisi ekonomi sehingga bertanggung jawab untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri mereka. Sedangkan kelompok Annex II 
merupakan negara-negara yang termasuk dalam anggota OECD, tetapi bukan negara-
negara yang berada pada masa transisi ekonomi. Saat ini terdapat 43 negara yang 
dikategorikan sebagai Kelompok Annex I, termasuk Uni Eropa. Kemudian pada tahun 
1997, Protokol Kyoto resmi diadopsi oleh UNFCC dan beberapa negara menyetujui 
implementasinya pada tahun 2001.  
 
Menurut Protokol Kyoto, mekanisme penurunan emisi karbon global dapat dilakukan 
melalui Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM), dan Emission 
Trading (ET). Mekanisme JI merupakan mekanisme penurunan emisi karbon yang 
dilakukan melalui kerjasama antar negara Annex 1, yaitu pihak yang lebih polluters 
(penyumbang emisi) harus membayar biaya penurunan emisi karbon kepada pihak yang 
kurang polluters (emisi rendah). Sementara, mekanisme CDM merupakan mekanisme 
penurunan emisi karbon yang melibatkan negara-negara Annex 1 dan negara-negara Non-
Annex 1 dengan satuan penurunan emisi karbon berupa Certified Emissions Reductions 
(CERs) yang setara dengan 1 ton CO2. Umumnya CERs dapat diperdagangkan di bursa 
perdagangan karbon, salah satunya European Climate Exchange (ECX).  
 
Sementara itu, mekanisme ET yang umumnya digunakan disebut dengan cap and trade 
(C&T) atau lebih dikenal dengan emission trading system (ETS), yaitu mekanisme jual beli 
dengan setelah memperhitungkan kuotasi untuk emisi karbon yang harus diturunkan dalam 
periode tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Perusahaan yang hasil audit emisi 
karbonnya berhasil mencapai tingkat emisi di bawah kuota yang ditetapkan, bisa menjual 
sisa kuotanya melalui pasar karbon. Sementara perusahaan yang melebihi kuota, harus 
membeli kuota emisi dari perusahaan lain atau membayar denda yang besar. Mekanisme 
ETS hingga saat ini merupakan upaya yang dominan diambil secara global, terutama 
diprakarsai oleh Uni Eropa pada tahun 2005 melalui kebijakan European Union Emission 
Trading Scheme atau EU ETS.  
 
Potensi pasar karbon kedepan diperkirakan semakin menarik seiring komitmen negara-
negara maju, terutama kelompok Annex I, untuk mencapai carbon neutral pada tahun 2050 
atau lebih cepat. Menurut laporan World Bank (2022), Pendapatan dari perdagangan 
karbon global pada tahun 2021 tercatat meningkat hampir 60% year-on-year menjadi 
sekitar US$84 billion. Di samping itu, KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN), 
yang menawarkan  carbon allowance dari mekanisme cap-and-trade dengan melacak 
kontrak berjangka kredit karbon yang paling banyak diperdagangkan, tercatat hingga Juli 
2022 telah diperdagangkan lebih tinggi sebesar 30% year-on-year. Selain itu, nature-based 
avoidance credits dan renewable energy credits yang diperdagangkan di pasar karbon 
voluntary juga tercatat mengalami lonjakan volume perdagangan hingga 74% lebih tinggi 
dibandingkan musim panas lalu (S&P Global, 2022). Kedua hal tersebut menunjukkan 
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bahwa pasar karbon memiliki resiliensi yang cukup tangguh ditengah risiko ketidakpastian 
perekonomian global (Grafik 1). 
 

Grafik 1. Kinerja Pasar Karbon Voluntary 

 
Sumber: Carbon Growth Partners 

 
Analisis oleh EY Net Zero Centre menemukan bahwa karbon offset mendukung 
pencapaian pengurangan emisi yang hemat biaya karena dapat menurunkan biaya 
dekarbonisasi sebesar 50% — 80% dalam skenario konsisten Perjanjian Paris  relatif 
terhadap pendekatan alamiah (EY Net Zero Centre, 2022). Selain itu, dunia dapat 
merealisasikan total keuntungan bersih sebesar 77,89 triliun dolar AS setiap tahun, setara 
dengan 1,2% dari PDB global 2021 dengan menghapus penggunaan batu bara secara 
bertahap (Tobias et.al., 2022). Asumsi yang digunakan dalam asesmen tersebut adalah 
manfaat sosial dari peralihan batubara didasarkan pada biaya sosial karbon sebesar 75 
dolar per ton CO2 yang dapat menstimulasi realokasi sumber daya yang efisien menuju 
ekonomi hijau dan berkelanjutan.   
 

Potensi Pasar Karbon di Indonesia 

Indonesia telah berkomitmen untuk menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% 
di 2030 atau setara dengan 834 juta ton emisi. Adapun 2 sektor kontributor utama dalam 
target tersebut, adalah kehutanan dan penggunaan lahan serta sektor energi. Untuk 
mendukung target tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat peraturan 
tentang ketentuan pajak karbon dan perdagangan karbon sebagai salah satu upaya 
mitigasi perubahan iklim. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pajak karbon akan 
diterapkan secara bertahap dan dimulai pada April 2022. Namun demikian, dengan 
beragam pertimbangan, pemerintah masih menunda rencana implementasi pajak karbon 
tersebut hingga saat ini. 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki kontribusi yang besar untuk menjaga iklim bumi. 
Meski demikian, menurut estimasi Bappenas (2021), Indonesia berisiko mengalami 
kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun selama 2020-2024 akibat dampak perubahan iklim, 
jika intervensi kebijakan tidak dilakukan atau business as usual. Di sisi lain, Indonesia 
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berada di peringkat ke 3 dunia dengan luasan hutan tropis sebesar 125 juta hektar atau 
sekitar 65% dari luas daratan yang ada dan diperkirakan dapat menyerap karbon sebesar 
25 miliar ton karbon. Jika digabungkan dengan potensi lahan gambut dan bakau, maka 
Indonesia berkesempatan menghasilkan pendapatan hingga USD566 miliar 
(Kemenkomarves, 2022).  

Besarnya potensi penyerapan karbon tersebut membuat posisi Indonesia menjadi strategis 
sebagai salah satu agen utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Sektor Forest 
and Other Land Uses (FOLU) menjadi salah satu penyumbang likuiditas carbon credits 
terbesar di dunia. Jika Indonesia dapat memanfaatkan potensi tersebut,  Indonesia dapat 
memperoleh imbal hasil investasi mencapai 10 – 15 miliar USD per tahun (Beagen, 2021). 
Selain itu, Indonesia diproyeksikan dapat menghasilkan tambahan 1 miliar USD per tahun 
jika dapat memastikan pengurangan kerusakan hutan dengan permintaan pengurangan 
reduksi emisi karbon mencapai 25 – 100 miliar USD (Ramiah and Gregoriou, 2016). 

Gambar 2. Potensi Ekonomi Karbon Indonesia Berdasarkan Sumbernya 

 

Sumber: (Kemenkomarves, 2022) 

Adapun beberapa instrumen berbasis pasar lainnya, khususnya berupa carbon credit, telah 
banyak diterapkan di Indonesia, diantaranya melalui Clean Development Mechanism -
CDM (sejak tahun 2005) dan Joint Crediting Mechanism - JCM (sejak Agustus 2013) (PMR 
Indonesia, 2018). Proyek CDM telah berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
sekitar 10.097,175 ton CO2e (offset). Proyek CDM ini sebagian besar dari sektor energi 
terbarukan, pengolahan limbah menjadi energi, hingga pertanian dan kehutanan. 
Sementara proyek bilateral JCM yang telah direalisasikan di Indonesia sebanyak 106 
proyek dengan menurunkan sekitar 329,483 ton CO2e.  

Hasil simulasi dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan bahwa setiap tahun 
perdagangan karbon akan menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
sebesar 7,5–26,1% dari realisasi pendapatan dari barang dan jasa (Pendapatan Badan 
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Layanan Umum/BLU) tahunan untuk periode 2011-2018 atau sekitar Rp350 triliun dengan 
asumsi bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menekan laju deforestasi 
hutan dan menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian hutan. Oleh karena itu, jika 
dapat dimaksimalkan, perdagangan karbon akan memiliki peran yang besar dalam 
penerimaan negara. Selain manfaat ekonomi, perdagangan karbon juga memberikan jalan 
bagi Indonesia untuk bisa mengejar target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 
dan 29% pada tahun 2030. 

Dengan adanya pasar karbon dan perdagangan karbon di Indonesia diprediksi dapat 
menghasilkan 565 miliar USD atau Rp8.475 triliun (OJK, 2022). Potensi tersebut setara 
49% dari PDB Indonesia pada tahun berjalan. Hal tersebut jika dimanfaatkan secara efektif 
dapat membuka dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor perekonomian baru yang ramah 
lingkungan. Potensi pasar karbon dapat dilihat dari segi perdagangan dan nilai tambah dari 
pengembangan proyek. Indonesia dapat memanfaatkan pasar karbon untuk mendorong 
investasi berbasis transisi energi dalam mencapai target net zero.  

Korelasi antara Kebutuhan Biaya Iklim NDC dengan Hadirnya Pasar Karbon 

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menyampaikan nationally determined contribution 
(NDC) sebagai komitmen terhadap program penurunan emisi karbon global. Melalui NDC 
tersebut, Pemerintah Indonesia bertekad untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% 
(dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030. 
Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 
sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap NDC tersebut, baik dalam bentuk penguatan 
program maupun strategi dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris 
Agreement to the UNFCC).  

Secara rinci, target penurunan emisi gas rumah kaca per sektor terdiri atas sektor 
kehutanan 17,2%, energi 11%, pengolahan limbah 0,32%, pertanian 0,13%, industri dan 
transportasi 0,11% (Bayu, 2020). Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 
biaya untuk mitigasi perubahan iklim secara akumulatif selama 2020-2030 mencapai Rp 
3.779 triliun atau Rp 343,6 triliun per tahun (Pandu, 2021). Oleh karena itu dibutuhkan 
sistem dan kebijakan untuk memastikan kebutuhan pendanaan terpenuhi. 

Dalam memenuhi NDC, dapat diselenggarakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui 
instrumen perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, 
dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Oleh sebab itu, pasar karbon hadir sebagai sebuah mekanisme berbasis pasar untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jual beli unit karbon baik dalam negeri maupun 
luar negeri pada bursa karbon ataupun perdagangan langsung. Manfaat pasar karbon 
diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 
2030 (Kemenko Maritim dan Investasi, 2020). 

Dampak Pasar Karbon terhadap Upaya Mitigasi Perubahan Iklim 

Melihat tingginya urgensi penanggulangan pemanasan global, kredit karbon memiliki 
potensi besar untuk menjadi komoditi strategis dan berkelanjutan ke depan. Thomson 
Reuters Foundation (2020) memberikan estimasi kerugian akibat perubahan iklim sebesar 
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8 miliar USD setiap harinya. Jumlah tersebut berasal dari biaya pengobatan penyakit, 
ketidakmampuan untuk bekerja, dan kebutuhan akan peralatan medis. Untuk itu, Indonesia 
sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia dapat dikategorikan 
sebagai negara climate superpower yang menandakan bahwa kebijakan yang diambil 
Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim akan berdampak besar secara global. 

Saat ini telah banyak investor yang mengalokasikan dananya untuk proyek hijau, seperti 
obligasi maupun pinjaman bank dengan suku bunga yang relatif rendah untuk proyek hijau. 
Adapun dalam pelaksanaan pasar karbon, Indonesia perlu memperhatikan ketersediaan 
barangnya, dalam hal ini adalah carbon credit. Untuk itu, diperlukan serangkaian upaya 
untuk menstimulasi pelaku usaha untuk mulai melakukan proyek hijau yang dapat 
menghasilkan carbon credit.   

Berdasarkan DNPI (2013), pasar karbon merupakan pasar untuk memperdagangkan hak 
atas emisi gas rumah kaca dalam nilai setara ton CO2 atau dapat disebut perdagangan 
karbon. Objek yang diperdagangkan adalah hak untuk melepaskan gas rumah kaca atau 
hak atas penurunan emisi gas rumah kaca. Terdapat enam jenis gas rumah kaca yang 
dapat diperdagangkan menurut Protokol Kyoto, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 
nitrat oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur 
heksafluorida (SF6). Tabel 1 berikut merupakan indeks potensi pemanasan global dari 
keenam gas tersebut relatif terhadap satu ton karbon dioksida dimana satu ton metana 
berpotensi menyebabkan pemanasan global 21 kali lebih tinggi dibandingkan satu ton 
karbon dioksida. 

Tabel 1. Indeks potensi pemanasan global berdasarkan jenis gas rumah kaca 

Jenis Global Warming Potential (GWP) 
karbon dioksida (CO2) 1 
metana (CH4) 21 
nitrat oksida (N2O) 310 
hidrofluorokarbon (HFCs) 140 – 11700 
perfluorocarbons (PFCs) 6500 – 9200 
sulfur heksafluorida (SF6) 23900 

Sumber: DNPI (2013) 

Pasar karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar pembentukan dan mekanisme 
perdagangan karbon (DNPI, 2013). Berdasarkan dasar pembentukan, pasar karbon dapat 
dibagi menjadi dua yaitu pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) dan pasar 
karbon wajib. Dalam pasar karbon sukarela, permintaan berasal dari perusahaan atau 
pihak yang memiliki intensi untuk mengurangi emisi. Lalu, pasar karbon wajib merupakan 
sebuah instrumen kebijakan untuk pembatasan dan pengurangan emisi gas rumah kaca 
dengan cara perdagangan atau kredit. 

Selanjutnya, berdasarkan mekanisme perdagangan, secara umum pasar karbon dibagi 
menjadi trading dan crediting. Pertama, emissions trading system atau sistem 
perdagangan emisi menggunakan konsep cap-and-trade dengan cara pembatasan emisi 
gas rumah kaca yang diperbolehkan. Pihak yang membutuhkan dapat membeli hak emisi 
dari pihak lain yang kuota emisinya tidak terpakai untuk memenuhi batas emisi yang 
ditetapkan. Sistem perdagangan emisi karbon ini sudah diterapkan di Uni Eropa dan 
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menjadi sistem perdagangan karbon terbesar bernama European Union Emission Trading 
System (EU ETS). 

Gambar 3. Ilustrasi sistem cap-and-trade 

 

Sumber: DNPI (2013) 

Kedua, mekanisme crediting dengan konsep baseline-and-crediting. Dalam skema ini 
objek yang diperdagangkan adalah penurunan emisi yang disertifikasi (kredit karbon) dari 
pelaksanaan proyek yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Pelaksanaan proyek 
diharapkan dapat melebihi atau mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan 
perusahaan.  

Gambar 4. Ilustrasi sistem baseline-and-crediting 

  

 

Praktik Perusahaan Indonesia yang Telah Melakukan Perdagangan Karbon di Luar 
Negeri 
Upaya pengurangan emisi karbon kini juga dapat dilakukan sejalan dengan prinsip bisnis 
seiring peluang yang ditawarkan dari perdagangan kredit karbon sehingga perusahaan-
perusahaan dapat memperoleh imbalan atas investasi mereka melalui pasar karbon. 
Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon dengan jumlah yang cukup 
signifikan, kini bisa tetap menerapkan nilai yang baik terhadap lingkungan, sosial dan tata 
kelola perusahaan (Environmental, Social, and Corporate Governance - ESG). Meskipun 
mekanisme perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan, 
namun memiliki potensi yang besar dan akan menjadi peluang yang hilang jika tidak 
direalisasikan dan implementasikan praktiknya dalam lingkup domestik. Potensi investasi 
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yang signifikan serta dorongan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan akan menjadi 
nilai tambah kompetitif bagi perekonomian Indonesia. 
 
Indonesia sebenarnya telah menerapkan beberapa proyek penanggulangan iklim berbasis 
pasar, seperti CDM sejak 2005 dan JCM sejak 2013. Beberapa tahun terakhir, terdapat 
upaya restorasi lahan gambut yang berpotensi menghasilkan banyak kredit karbon melalui 
proyek Katingan Mentaya yang diinisiasi oleh PT Rimba Makmur Utama (Katingan 
Mentaya Project, 2021). Proyek Katingan Mentaya merestorasi hutan lahan gambut seluas 
157.875 hektar di Kalimantan Tengah. Pemilik proyek mengklaim bahwa pendanaan 
proyek karbon tersebut menghasilkan rata-rata 7,5 juta kredit karbon bersertifikat emas 
tiga kali lipat setiap tahun; atau setara dengan mengurangi 2 juta mobil dari jalan raya 
setiap tahun. Kendala umum yang dihadapi selama pelaksanaan proyek tersebut terutama 
didorong dari aspek social capital, yaitu merubah pandangan masyarakat lokal untuk 
melakukan green transition.  
 
Proyek Katingan menjual kredit karbon ke perusahaan-perusahaan energi, seperti Shell, 
Volkswagen dan BNP Paribas. Selama 2010-2015, proyek tersebut telah mengurangi CO2 
yang setara dengan pengurangan gas rumah kaca sebanyak 12,69 juta ton CO2. Namun 
demikian, penjualan kredit karbon baru dilakukan pada tahun 2017 setelah mendaftarkan 
Verified Carbon Units (VCUs) untuk sekitar 4,34 juta ton CO2 yang dihasilkan selama 
periode November 2015 hingga akhir 2016. Namun demikian, karena harga karbon global 
yang berfluktuatif, pengelola proyek menghadapi risiko pengurangan margin keuntungan 
sehingga diperlukan pembelian polis asuransi untuk melindungi VCU yang dimiliki. Akan 
tetapi, pengelola masih kesulitan mendapatkan perusahaan yang menjual polis dimaksud 
karena pasar karbon yang cenderung masih baru.  
 

Benchmarking Perdagangan Karbon Sebagai Komoditi dan Efek 
Perdagangan karbon dapat dilakukan dengan menempatkan kredit karbon sebagai 
komoditi dan efek. Namun, mayoritas negara di dunia menempatkan kredit karbon sebagai 
komoditi tidak berwujud (intangible) (tabel 1). Sebagai komoditi, kredit karbon dapat 
diperjualbelikan melalui 2 (dua) skema perdagangan yaitu melalui Skema Perdagangan 
Emisi (Emission Trading Scheme/ETS) dan Skema Perdagangan Kredit Karbon. 

Tabel 1. Negara-Negara yang Menempatkan Kredit Karbon sebagai Komoditi 

 

Sumber: Analisis Celios (2022) 

Skema Perdagangan Emisi atau cap-and-trade system adalah skema dimana otoritas yang 
berwenang atau pemerintah menetapkan batasan emisi karbon yang dapat dikeluarkan 
oleh perusahaan setiap tahunnya. Pemerintah kemudian memberikan kuota karbon atau 
carbon allowance yang merupakan hak bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah 
emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya secara gratis atau 



Pasar Karbon dan Aset Kripto dalam RUU PPSK 

 14 

melalui lelang. Nilai batasan emisi karbon akan menentukan jumlah tunjangan karbon yang 
tersedia dalam sistem. Apabila perusahaan menghasilkan emisi karbon lebih besar dari 
batasan, mereka dapat membeli tunjangan karbon dari pihak yang menghasilkan sedikit 
emisi karbon. Skema ini biasanya diterapkan pada pasar karbon yang bersifat wajib atau 
mandatory (Nadine, 2021).   

European Union Emissions Trading System (EU ETS) merupakan pasar karbon pertama 
dan terbesar dunia yang telah menerapkan cap-and-trade system sejak tahun 2005. EU 
ETS memberikan batasan pada total volume emisi karbon dari kegiatan pembangkit listrik, 
pabrik industri, dan operasi penerbangan di 31 negara yang menyumbang sekitar 50% 
emisi karbon Uni Eropa. Pada tahun 2019, instalasi yang dicakup oleh EU ETS telah 
mengurangi emisi karbon sebesar 9% (European Commission, 2020). 

EU ETS telah menjadi acuan bagi negara-negara lain yang telah atau akan 
mengembangkan pasar karbon. Korea Selatan meluncurkan The Korea Emissions Trading 
Scheme (KETS) pada tahun 2015 yang mencakup lebih dari 70% emisi gas rumah kaca 
Korea Selatan (ICAP, 2021). Sektor yang dijangkau KETS meliputi sektor panas dan 
energi, industri, bangunan, transportasi, limbah, dan sektor publik. Menurut ADB (2018), 
KETS merupakan pasar karbon terbesar ke-3 di dunia dan pasar karbon nasional kedua di 
Asia.  

Skema perdagangan karbon kedua adalah Skema Perdagangan Kredit Karbon atau 
baseline-and-crediting system. Skema ini juga dikenal dengan skema carbon offset. 
Dengan skema ini, perusahaan diberikan kredit apabila dapat mengurangi emisi karbon 
menjadi lebih rendah dari tolok ukur yang telah ditetapkan pemerintah. Pengurangan emisi 
karbon tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan proyek dekarbonisasi seperti 
penghijauan hutan atau kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Kredit atau sertifikat 
penurunan emisi karbon dapat diperjualbelikan dan digunakan untuk memenuhi target 
penurunan emisi atau menjadi perusahaan yang carbon neutral atau zero emission. 
Berbeda dengan cap-and-trade system yang sudah menentukan nilai kredit di awal 
periode, nilai kredit pada skema carbon offset didapatkan di akhir periode sehingga kredit 
karbon dapat diperjualbelikan tergantung pada proyek dekarbonisasi yang dilakukan oleh 
perusahaan (Nadine, 2021). 

Jepang merupakan salah satu negara yang menerapkan skema carbon offset. Pada tahun 
2013, Jepang menginisiasi J-Credit system dimana pemerintah Jepang akan memberikan 
sertifikat atau kredit atas proyek pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti proyek energi 
terbarukan dan manajemen hutan. Kredit tersebut dapat diperdagangkan di Tokyo Stock 
Exchange (TSE) dan perusahaan dapat membelinya untuk carbon offset (Yuasa dan 
Mastsumoto, 2022). 

Selain menempatkan kredit karbon sebagai komoditi, beberapa lembaga studi dan otoritas 
mempertimbangkan penggunaan kredit karbon sebagai efek atau sekuritas. Seperti 
banyak jenis aset, pemilik kredit karbon dapat menggunakan kredit karbon sebagai jaminan 
untuk mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi, mengingat sifat kredit karbon yang tidak 
berwujud, hukum yang digunakan akan berbeda dengan pinjaman normal yang 
menggunakan jaminan komoditi fisik. Selain itu, jenis jaminan yang dapat diambil akan 
bergantung pada lokasi aset tersebut dan rezim hukum di lokasi tersebut (Sutton, 2022). 
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Saat ini, penggunaan kredit karbon sebagai efek belum diterima secara universal. Negara 
seperti Belgia tidak mengizinkan penggunaan EU Allowance (EUA) sebagai sekuritas, 
sedangkan Jerman tidak memiliki larangan yang jelas. Di Inggris, EUA adalah properti tidak 
berwujud yang mampu mendukung keberadaan kepentingan yang adil, yang menunjukkan 
bahwa penggunaan kredit sebagai sekuritas dapat eksis. 

Meskipun kredit sebagai efek dimungkinkan, terdapat masalah praktis terutama dalam hal 
pendaftaran atau dalam hal pemegang kredit karbon bangkrut (Eng dan Yin, 2021). Tanpa 
pendaftaran, hak milik dapat dialihkan tanpa pemberitahuan kepada pemegang sekuritas. 
Konflik masalah hukum juga dapat muncul. Dalam konteks kepailitan, proses hukum 
umumnya diatur oleh hukum yurisdiksi di mana entitas pailit itu berada. Namun, jika kredit 
yang merupakan bagian dari aset entitas yang pailit dianggap terletak di yurisdiksi lain 
(misalnya terdaftar dalam daftar asing pada saat pembuatan sekuritas), pengadilan dapat 
menerapkan undang-undang yurisdiksi tersebut untuk menentukan apakah sekuritas 
adalah disposisi yang efektif. 

Pengaturan Perdagangan Karbon di Indonesia 

Indonesia memiliki potensi ekonomi besar untuk menjadi penyumbang kredit karbon dunia 
sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Badan Kebijakan 
Fiskal Kementerian Keuangan (2022) mencatat sudah ada nilai potensi ekspor kredit 
karbon dari proyek-proyek “beyond NDC” sekitar Rp2,6 triliun per tahun dengan luas hutan 
sebesar 434.811 Ha. Selain itu, ekosistem blue carbon Indonesia menyimpan sekitar 75 – 
80 persen dari jumlah karbon dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi 
kredit karbon besar tidak hanya dari sektor hutan, namun juga ekosistem pesisir. 

Indonesia tengah mengoptimalkan potensi kredit karbon tersebut sebagai instrumen 
pendanaan alternatif untuk mencapai target perubahan iklim Indonesia yaitu NDC 2030 
maupun Net Zero 2060. Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum perdagangan 
karbon dengan menerapkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang 
Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam 
Pembangunan Nasional.  

Di samping itu, perdagangan karbon juga telah masuk ke dalam pembahasan RUU PPSK. 
Dalam pasal 23 RUU tersebut disebutkan bahwa perdagangan karbon merupakan 
mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual 
beli unit karbon. Sementara unit karbon didefinisikan sebagai bukti kepemilikan karbon 
dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton 
karbondioksida yang tercatat dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim.  

Dalam pasal 24 RUU PPSK disebutkan bahwa perdagangan karbon harus dilakukan 
dengan mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon dan/atau dengan perdagangan 
langsung. Adapun bursa karbon dimaksud merupakan sistem yang mengatur mengenai 
pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. 
Terkait penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon di Indonesia, hal ini masih 
dalam pembahasan pemerintah.  

Jika kredit karbon akan ditempatkan sebagai komoditi, mengikuti benchmark negara-
negara lain, maka pemerintah dapat segera melaksanakan perdagangan karbon melalui 
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ekosistem perdagangan komoditi (bursa, kliring, dan kustodian) yang sudah tersedia di 
bawah pengawasan Bappebti. Dengan demikian, bursa komoditi yang telah ada dan 
memiliki kualifikasi untuk mendukung pasar karbon di Indonesia perlu diberikan 
kesempatan lebih untuk berkontribusi memajukan pasar komoditi domestik.  

Dalam pelaksanaan perdagangan karbon sebagai komoditi, Bappebti dimungkinkan untuk 
mengawasi bursa berjangka komoditi. Merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi, Bappebti bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan 
pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.  

Peran Bappebti akan mirip dengan peran Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
dalam bursa perdagangan karbon di Amerika Serikat. CFTC merupakan lembaga 
independen dalam pemerintahan AS yang bertugas meregulasi pasar komoditi dan 
derivatif. CFTC didirikan untuk melindungi publik dari penipuan, manipulasi, dan praktik 
penyalahgunaan yang terkait dengan penjualan komoditi dan berjangka dan opsi 
keuangan, dan untuk mendorong pasar berjangka dan opsi yang terbuka, kompetitif, dan 
sehat secara finansial. Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah mengeksplor 
keterlibatan CFTC untuk mengawasi bursa perdagangan karbon terutama voluntary carbon 
market (Helm, 2022). Voluntary carbon market menjadi perhatian utama dikarenakan 
dalam pasar ini tidak ada kewajiban formal bagi perusahaan untuk mengurangi (offset) 
jejak karbon mereka sehingga CFTC khawatir akan kredibilitas mereka.  

Perdagangan karbon membuka kesempatan untuk kolaborasi lintas pasar, sejalan dengan 
semangat RUU PPSK yang mewadahi berbagai otoritas. Khusus perdagangan karbon, 
terdapat beberapa skenario kolaborasi antara pasar modal dan pasar komoditas yang 
dapat difasilitasi. 

Skenario pertama, OJK sebagai regulator pasar modal dapat memfasilitasi pengaturan 
permodalan yang dibutuhkan oleh proyek-proyek hijau yang memerlukan pendanaan tidak 
sedikit. Perusahaan yang membutuhkan pendanaan dapat mendaftarkan proyeknya di 
pasar modal untuk dipertemukan dengan pendana. Lebih jauh, proyek-proyek yang 
nantinya mengeluarkan kredit karbon ini dapat memperdagangkan kredit karbonnya di 
pasar komoditas yang diatur oleh Bappebti.  

Pada alternatif lain di mana pengembangan kredit karbon yang diperdagangkan di pasar 
komoditas dengan Bappebti sebagai pengawas, OJK dapat berperan memfasilitasi 
pemanfaatan lebih jauh kredit karbon sebagai agunan atau jaminan penerbitan 
pembiayaan keuangan. Sebagai contoh perusahaan yang memiliki kredit karbon dapat 
mengajukan ke perbankan sebagai jaminan atas pinjaman kredit, atau menjadi underlying 
dari penerbitan obligasi. Jalan tengah ini bisa menjadi opsi dari harmonisasi regulasi dalam 
pasar karbon sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. 

Selain itu dalam rangka mewujudkan infrastruktur pasar karbon yang ideal, disarankan 
kepada Pemerintah untuk memprioritaskan bursa komoditi yang sudah ada dengan 
berbagai alasan termasuk kapabilitas infrastruktur, serta level pengawasan yang memadai 
dibandingkan membuka peluang terhadap kemunculan SRO baru yang belum teruji 
efektivitas sistem nya. Peningkatan volume perdagangan pasar karbon pada bursa 
komoditi yang telah ada dapat membantu dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh 
ekosistem perekonomian nasional.  
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Peran Pelaku Usaha dan Pelaku Bursa dalam Pasar Karbon 
Secara umum, pemain utama dalam pasar karbon meliputi pelaku usaha dan pelaku bursa. 
Dalam cap-and-trade system, pelaku usaha adalah compliance entities yang berkewajiban 
untuk membatasi produksi emisi mereka. Sedangkan, pelaku bursa merupakan non-
compliance entities seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan perdagangan energi, 
dan dana lindung nilai (hedge fund) yang memperjualbelikan tunjangan kredit karbon. 

Pelaku bursa dapat memperdagangkan carbon allowance dengan tujuan untuk mengambil 
keuntungan atau mengimbangi eksposur keuangan lainnya (ISDA, 2021). Selain itu, pelaku 
bursa seperti pialang dapat bertindak sebagai perantara antar pelaku usaha yang ingin 
menukar tunjangan karbon mereka. Bank memiliki peran untuk memfasilitasi pasar karbon 
yang efektif dengan mengurangi ketidaksesuaian antara pasokan spot (misalnya dalam 
lelang) dan permintaan ke depan (dari lindung nilai daya atau pembelian strategis) yang 
membantu meminimalkan biaya transaksi ETS. Beberapa negara seperti di Uni Eropa 
bahkan memperbolehkan pelaku bursa untuk berpartisipasi dalam lelang EU ETS. 

Di Indonesia, pelaku usaha merupakan objek dalam perdagangan karbon. Berdasarkan 
Perpres No. 98 Tahun 2021, pelaku usaha berperan dalam menyelenggarakan aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Nilai Ekonomi Karbon, dan sumber daya perubahan 
iklim. Mereka wajib mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan aksi tersebut pada 
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI. Jika pelaku usaha 
tidak melaporkan, pemerintah tidak akan menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas 
Rumah Kaca dan tidak memberikan otorisasi. Aturan mengenai pelaku bursa belum 
tersedia dalam Perpres tersebut sehingga perlu diperjelas dalam naskah RUU PPSK. 
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Analisis Pengaturan Aset Kripto 

Pertumbuhan Pesat Perdagangan Aset Kripto di Indonesia 

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. 

Gambar 5. Perbandingan Jumlah Investor Aset Kripto dengan Instrumen 
Keuangan Lainnya 

 

Sumber: KSEI, Bappebti 2022 

Berdasarkan riset CELIOS berjudul “Peran Aplikasi Multi-Aset terhadap Pertumbuhan 
Investor Ritel” yang dirilis tahun 2022, aset kripto telah menjadi produk investasi terbesar 
ketiga yang paling diminati investor ritel. Dalam studi ini, ditemukan bahwa saat ini aset 
kripto merupakan produk investasi terpopuler setelah Reksadana dan Saham. 

Meskipun merupakan instrumen investasi yang masih baru, aset kripto ternyata memiliki 
perbandingan porsi yang hampir serupa dengan aset lainnya. Saat reksadana dan pasar 
saham dalam negeri berada pada masing-masing 29,8% dan 21,7% porsi investasi, aset 
kripto kini telah berada di angka 21.1%. Pasar aset kripto mengalami pertumbuhan 
eksponensial pada masa pandemi terutama selama tahun 2021 karena beberapa alasan, 
seperti jam perdagangan yang aktif 24 jam seminggu, kebutuhan modal yang relatif tidak 
besar, dan juga peningkatan literasi masyarakat akan teknologi dan investasi, salah 
satunya terkait teknologi blockchain yang mendasari aset kripto. 

Saat ini, popularitas aset kripto di Indonesia telah melampaui emas (12,8%), pasar saham 
luar negeri (9,0%), dan obligasi (3,7%) yang merupakan instrumen investasi yang telah 
dikenal sejak lama. 
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Gambar 6. Porsi Penempatan Dana Investor Ritel 

 

Sumber: CELIOS, 2022 

Menurut Laporan Gemini (2022) berjudul “Global State of Crypto Report,” sebagian besar 
pemilik kripto (79%) secara global menyatakan bahwa tujuan membeli aset kripto adalah 
untuk investasi jangka panjang. Akan tetapi, lebih dari setengah pemilik kripto di Asia 
Pasifik (56%), Afrika (53%), dan Timur Tengah (56%) tercatat aktif memperdagangkan aset 
kripto untuk memperoleh capital gain dalam jangka pendek. Sementara itu, beberapa 
pemegang aset kripto di negara berkembang menyatakan bahwa aset kripto dapat 
menggantikan kerugian atas depresiasi nilai mata uang lokal dan memudahkan 
pembayaran remitansi maupun transaksi bisnis yang melibatkan perusahaan-perusahaan 
investasi global. 

Legalitas Perdagangan Aset Kripto di Indonesia Selama Ini 

Sebagai instrumen investasi yang berkembang pesat di Indonesia, aset kripto 
mengundang banyak perhatian pemerintah dan pelaku pasar mengenai langkah regulasi 
yang akan diambil otoritas di Indonesia. Walaupun Bank Indonesia dan OJK secara tegas 
melarang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, aset kripto secara resmi 
dapat diperdagangkan sebagai komoditi melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-
302/M.EKON/09/2018. Legalitas perdagangan aset kripto ini didasari pertimbangan 
ekonomi akan potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada 
banyaknya investasi yang keluar (capital outflow) karena konsumen akan mencari pasar 
yang melegalkan transaksi kripto. 

Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 
yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. 
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). 
Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodasi 
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masukan-masukan dari kementerian/lembaga disusun aturan pelaksana dalam bentuk 
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

Hasil kajian dari Bappebti menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari 
sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk 
kategori Komoditi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK). 

Untuk itu, perdagangan aset kripto selama ini berada di bawah kendali Bappebti. Sebagai 
pengawas, Bappebti memberikan izin kepada perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto. 
Para Pedagang Fisik Aset Kripto inilah yang menghimpun dan menyediakan sarana 
perdagangan bagi jutaan investor aset kripto di Indonesia. 

Aset Kripto dalam RUU PPSK: Diatur oleh BI dan OJK namun Tidak Ada Bappebti 

Namun, dalam RUU PPSK, aset kripto masuk sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan 
(ITSK) yang tertuang pada Pasal 202. Hal ini menjadi perhatian karena sebagai ITSK, aset 
kripto akan berada dalam otoritas Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menurut pasal 205, 207, 208. Yang lebih menjadi perhatian lagi, Bappebti tidak 
dimasukkan sebagai otoritas dalam pasal-pasal tersebut. 

 

Pasal Uraian pasal Norma yang 
seharusnya 

Alasan 

Pasal 
205 

Pihak yang 
menyelenggarakan 
ITSK wajib 
menyampaikan data 
dan informasi ke 
Bank Indonesia dan 
OJK sesuai dengan 
fungsi dan 
kewenangan masing-
masing. 

Pihak yang 
menyelenggarakan 
ITSK wajib 
menyampaikan data 
dan informasi ke 
Bank Indonesia, OJK, 
atau Bappebti sesuai 
dengan fungsi dan 
kewenangan masing-
masing. 

Aktivitas aset kripto masuk 
dalam ranah ITSK dalam 
Pasal 202. Sebagai komoditi, 
aset kripto merupakan ranah 
Bappebti. Oleh karena itu, 
diperlukan penambahan 
Bappebti sebagai otoritas 
ITSK berbasis komoditi. Hal ini 
selaras dengan rencana 
pemerintah yang ingin 
membuat aktivitas aset kripto 
dilakukan dalam bursa 
berjangka aset kripto yang 
diregulasi langsung oleh 
Bappebti. 

Pasal 
207 

(1) Bank Indonesia 
dan OJK melakukan 
pengaturan dan 
pengawasan 
terhadap 
penyelenggaraan 
ITSK sesuai dengan 
ruang lingkup 
kewenangannya 

Bank Indonesia, OJK, 
dan Bappebti 
melakukan 
pengaturan dan 
pengawasan 
terhadap 
penyelenggaraan 
ITSK sesuai dengan 

Aktivitas aset kripto masuk 
dalam ranah ITSK dalam 
Pasal 202. Sebagai komoditi, 
aset kripto merupakan ranah 
Bappebti. Oleh karena itu, 
diperlukan penambahan 
Bappebti sebagai lembaga 
yang melaksanakan 
pengaturan dan pengawasan 
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(2) … 
(3) … 
(4) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai 
pengaturan dan 
pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan 
ayat (3) diatur dalam 
Peraturan OJK dan 
Peraturan Bank 
Indonesia sesuai 
dengan 
kewenangannya. 

ruang lingkup 
kewenangannya 
(2) … 
(3) … 
(4) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai 
pengaturan dan 
pengawasan 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan 
ayat (3) diatur dalam 
Peraturan OJK, 
Peraturan Bank 
Indonesia, atau 
Peraturan Kepala 
Bappebti sesuai 
dengan 
kewenangannya 

ITSK berbasis komoditi. Hal ini 
selaras dengan rencana 
pemerintah yang ingin 
membuat aktivitas aset kripto 
dilakukan dalam bursa 
berjangka aset kripto yang 
diregulasi langsung oleh 
Bappebti. 

208 
ayat 1 

Bank Indonesia dan 
OJK dapat 
berkoordinasi 
dan/atau bekerja 
sama dengan 
kementerian/lembaga 
dan/atau pihak lain 
dalam rangka 
pengaturan, 
pengawasan dan 
penyelenggaraan 
ITSK 

Bank Indonesia, OJK, 
dan Bappebti dapat 
berkoordinasi 
dan/atau bekerja 
sama dengan 
kementerian/lembaga 
dan/atau pihak lain 
dalam rangka 
pengaturan, 
pengawasan dan 
penyelenggaraan 
ITSK 

Sebagai otoritas yang 
menaungi perdagangan 
komoditi, Bappebti seharusnya 
dilibatkan sebagai otoritas 
yang menjalankan fungsi 
pengaturan, pengawasan dan 
penyelenggaraan ITSK 
bersama 
kementerian/lembaga 
dan/atau pihak lain. Hal ini 
menimbang fungsi UU PPSK 
untuk menciptakan kolaborasi 
lintas sektor otoritas 

 

Dalam Pasal 202 ayat 1, aktivitas aset kripto dimasukkan sebagai salah satu ruang lingkup 
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) bersama sistem pembayaran, penyelesaian 
transaksi surat berharga, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan 
dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, jasa keuangan digital lainnya yang 
ditetapkan oleh otoritas di sektor keuangan sesuai dengan kewenangannya, serta aktivitas 
jasa keuangan lainnya. Dalam Pasal 205, 207, dan 208, Bank Indonesia dan OJK akan 
menjadi otoritas atas seluruh aktivitas yang tergolong dalam ITSK ini. 

Menurut Pasal 205, Pihak yang menyelenggarakan ITSK wajib menyampaikan data dan 
informasi ke Bank Indonesia dan OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing. Di Pasal 207 ayat 1, disebutkan Bank Indonesia dan OJK melakukan pengaturan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup 
kewenangannya. Kewenangan BI dan OJK semakin diperkuat dalam Ayat 4 pasal tersebut,  
yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 207 diatur dalam 
Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya. 

Konsekuensi dari pasal-pasal tersebut bertolak belakang dengan hukum-hukum 
sebelumnya yang menjadikan Bappebti sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi 
aktivitas aset kripto di Indonesia. Dijadikannya BI dan OJK sebagai pihak yang menjadi 
otoritas atas aktivitas aset kripto juga menjadi pertanyaan mengingat selama ini, BI dan 
OJK tidak memiliki tugas, fungsi, ataupun infrastruktur untuk mengatur perdagangan 
komoditi yang selama ini jelas berada dalam ranah otoritas Bappebti. Adanya BI dan OJK 
yang menjadi otoritas atas aktivitas aset kripto sebagai konsekuensi dimasukkannya aset 
kripto dalam Pasal 202 RUU PPSK ini mengundang pertanyaan sejauh mana cakupan 
kedua otoritas tersebut dalam mengatur perdagangan komoditi. 

Aset Kripto Merupakan Komoditi 

Tidak adanya Bappebti sebagai pihak yang menjadi otoritas atas aktivitas aset kripto 
menurut pasal 205, 207, dan 208 RUU PPSK menambah kebingungan terhadap pendirian 
Indonesia dalam memandang aset kripto sebagai efek, mata uang, atau komoditi. Apakah 
Indonesia menganggap aset kripto sebagai efek atau mata uang sehingga menjadikan BI 
dan OJK sebagai otoritas aset kripto dalam RUU PPSK? Padahal, secara hukum dan 
kenyataan di lapangan, aset kripto jelas merupakan komoditi dan bukan efek atau mata 
uang yang menjadi ruang lingkup pengawasan BI dan OJK. 

Aset kripto yang diperlakukan sebagai komoditi tertuang jelas dalam Sesuai dengan Surat 
Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018, perihal 
Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi 
yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat 
pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat 
diperdagangkan di bursa berjangka. Sebagai komoditi, aset kripto bukanlah efek atau mata 
uang sehingga seharusnya tidak perlu diatur oleh BI atau OJK sebagaimana BI dan OJK 
tidak mengatur perdagangan emas dan timah. 

Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Kebijakan 
Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam Pasal 
1 Permendag No. 99 Tahun 2018, Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi 
yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. 
Pasal 2 dengan jelas menetapkan bahwa “Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan 
Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak 
Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan 
pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 
Komoditi.” 

Bappebti telah membuat kajian dan menyimpulkan bahwa Komoditi Digital atau Komoditi 
Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga 
masuk kategori Komoditi dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Bursa Komoditi (PBK). 

Aset kripto bukan merupakan efek yang merupakan seperti surat berharga yang diterbitkan 
untuk mengumpulkan pendanaan di pasar modal. Sebaliknya, aset kripto bertindak 
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layaknya komoditi yang memiliki nilai atas fungsi dan kegunaan masing-masing aset kripto 
tersebut. Efek, yang menjadi ranah OJK, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.05/2022 memiliki definisi yang sama sebagai surat berharga, yaitu surat 
pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari 
efek berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak 
investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Aset kripto 
jelas tidak termasuk dalam definisi yang konsisten dipakai di seluruh Peraturan OJK ini. 

Begitu pula status aset kripto yang di Indonesia jelas bukan merupakan mata uang. 
Merujuk pada Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 
24 September 2018, Kripto tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran namun sebagai 
komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, oleh karena itu pengawasannya ada 
pada Bappebti. Bappebti sendiri merupakan unit kerja eselon 1 di lingkungan departemen 
perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. BI dan OJK sudah lama melarang aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah 
di Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo pada Januari 2021 lalu menyampaikan dengan 
tegas bahwa aset kripto “bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Bank Indonesia,  serta Undang-Undang Mata 
Uang.”. Atas dasar tersebut Gubernur BI menegaskan secara terminologi aset kripto ini 
bukan cryptocurrency, tetapi crypto asset.  

Dalam RUU PPSK, pengaturan terhadap CBDC (Central Bank Digital Currency) 
menambahkan jenis mata uang baru, yakni Rupiah digital selain Rupiah kertas dan Rupiah 
logam (Revisi Pasal 2 UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011). Oleh karena itu CBDC sebagai 
mata uang akan berbeda dengan aset kripto. Kesamaan otoritas dalam pengaturan justru 
akan membingungkan pengawasan dalam ranah implementasi. Kondisi tersebut 
sebaiknya dihindari, yakni CBDC sebagai mata uang (currency) diatur oleh BI, sementara 
aset kripto sebagai komoditi idealnya tetap diatur Bappebti.  

Penyelarasan pemahaman bahwa aset kripto merupakan komoditi dan bukanlah efek atau 
mata uang menjadi poin penting yang harus dipahami bersama oleh seluruh elemen 
otoritas di Indonesia. Apabila otoritas Indonesia tidak konsisten dalam memperlakukan 
aset kripto secara hukum, maka dapat menyebabkan tidak jelasnya kepastian hukum serta 
tarik menarik tanggung jawab antar otoritas. 

Klasifikasi aset kripto sebagai komoditi ini sudah menjadi standar umum oleh negara-
negara lain yang sudah lebih dulu merumuskan regulasi terhadap aset kripto. Di Amerika 
Serikat, perdagangan aset kripto tunduk di bawah wewenang Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) yang mengatur perdagangan berjangka komoditi, dan bukan oleh 
Securities and Exchange Commission (SEC) yang mengatur perdagangan efek. Pada 
Agustus lalu, Senat Amerika Serikat telah mengeluarkan RUU yang dengan tegas 
mengklasifikasi aset kripto sebagai komoditi dalam naungan CFTC yang secara fungsi dan 
tanggung jawab serupa dengan Bappebti di Indonesia. Atas dasar ini pula, pengenaan 
pajak aset kripto di Amerika Serikat diperlakukan seperti pajak properti. Hal ini berlaku 
sama di Kanada yang mana aset kripto dalam perpajakan diperlakukan sama seperti 
komoditi lainnya. 



Pasar Karbon dan Aset Kripto dalam RUU PPSK 

 24 

Memasukkan aset kripto sebagai ITSK mengimplikasikan Bappebti harus terlibat sebagai 
otoritas ITSK. Hal ini sesuai dengan dasar-dasar hukum yang sebelumnya telah ditetapkan 
terhadap perdagangan komoditi, dan terutama hukum mengenai perdagangan komoditi 
aset kripto. 

Peran Bappebti dalam Regulasi Aset Kripto 

Sejak diamanahi sebagai otoritas yang menaungi perdagangan aset kripto melalui 
Permendag No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan 
Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Bappebti telah mengeluarkan berbagai langkah 
regulasi dari mengawasi para pedagang fisik aset kripto sampai menetapkan produk aset 
kripto yang aman diperdagangkan di Indonesia. Terakhir, Bappebti telah menerbitkan 
Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penetapan 
Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 

Di saat yang bersamaan, Pemerintah melalui Bappebti pun tengah melakukan pengaturan 
infrastruktur pasar untuk memperkuat sistem dan pengawasan terhadap perdagangan aset 
kripto. Perencanaan bursa komoditi Aset Kripto yang tengah digagas akan bertolak 
belakang dengan model pengawasan perdagangan aset kripto dalam RUU PPSK. 

Atas dasar inilah RUU PPSK seharusnya mempromosikan kolaborasi lintas sektor otoritas 
pengawas dengan memasukkan Bappebti dalam otoritas ITSK berbasis komoditi. RUU 
PPSK dapat berkaca pada perkembangan regulasi efek dan komoditi di Amerika Serikat 
sebagai negara dengan sektor keuangan yang sudah maju. Di Amerika Serikat, terdapat 
dua otoritas setara yang mengatur efek (SEC) dan komoditi (CFTC). Walaupun pada 
awalnya terdapat tarik menarik yurisdiksi pengawasan antara SEC dan CFTC, pada tahun 
1982 kedua institusi ini sepakat membagi yurisdiksi pengawasan melalui Shad-Johnson 
Accord. Akibat pengaturan yang inklusif ini, kedua pasar di Amerika Serikat berkembang 
pesat. Harapannya, RUU PPSK juga dapat menciptakan pengaturan yang inklusif bagi BI, 
OJK, dan Bappebti agar sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan 
berkelanjutan. 

Dengan menjadikan RUU PPSK sebagai tonggak pengaturan yang mewadahi kolaborasi 
lintas sektor, hal ini bisa mendorong adanya perbaikan peraturan untuk memitigasi risiko, 
meningkatkan perlindungan investor, dan konsumen dalam rangka meningkatkan 
kepercayaan pasar serta masyarakat luas. Saat ini, terdapat banyak pengaduan dan 
keluhan terkait tidak optimalnya perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan 
perdagangan berjangka dan komoditi sebagai salah satu sarana investasi dan manajemen 
risiko. Berbeda dengan para pembuat kebijakan, masyarakat tidak membedakan bentuk 
investasi dan manajemen risiko yang mereka lakukan berdasarkan yurisdiksi otoritas 
pengawas. 

Menghilangkan peran Bappebti sebagai otoritas ITSK berbasis komoditi hanya akan 
mengurangi kejelasan yurisdiksi otoritas aset kripto dan menambah tugas yang tidak 
relevan bagi BI dan OJK. Hal ini dapat mencederai perkembangan industri aset kripto yang 
saat ini tumbuh pesat dan memiliki berbagai kontribusi positif di Indonesia. 
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Kesimpulan  
 

● Potensi pasar karbon kedepan diperkirakan semakin menarik seiring komitmen 
negara-negara maju, terutama kelompok Annex I, untuk mencapai carbon neutral 
pada tahun 2050 atau lebih cepat.  Di samping itu, pasar karbon tercatat memiliki 
resiliensi yang cukup tangguh di tengah risiko ketidakpastian perekonomian global.  

● Sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 
potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pasar karbon. Indonesia dapat 
memanfaatkan pasar karbon untuk mendorong investasi berbasis transisi energi 
dalam mencapai target NDC 2030 maupun net zero carbon pada 2060 atau lebih 
cepat. 

● Fluktuasi harga kredit karbon global dan masih terbatasnya perusahaan asuransi 
yang menyediakan polis untuk kredit karbon menjadi salah satu kendala utama 
yang dialami pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan di pasar karbon.  

● Mayoritas negara di dunia menempatkan kredit karbon sebagai komoditi tidak 
berwujud yang dapat diperjualbelikan melalui 2 (dua) skema perdagangan yaitu 
melalui Skema Perdagangan Emisi (Emission Trading Scheme/ETS) dan Skema 
Perdagangan Kredit Karbon. 

● Terkait penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon di Indonesia, hal ini 
masih dalam pembahasan pemerintah. Jika kredit karbon akan ditempatkan 
sebagai komoditi, Bappebti dimungkinkan untuk mengawasi bursa berjangka 
komoditi. Peran Bappebti akan mirip dengan peran Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) dalam bursa perdagangan karbon di Amerika Serikat 

● Di Indonesia, pelaku usaha merupakan objek dalam perdagangan karbon. 
Berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021, pelaku usaha berperan dalam 
menyelenggarakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Nilai Ekonomi 
Karbon, dan sumber daya perubahan iklim. 

● Prinsip yang sama juga berlaku pada aset kripto. Aset kripto merupakan komoditi 
dan bukan merupakan efek atau mata uang. Memasukkan aset kripto sebagai ITSK 
mengimplikasikan Bappebti harus terlibat sebagai otoritas ITSK. 

● Penyelarasan pemahaman bahwa aset kripto merupakan komoditi dan bukanlah 
efek atau mata uang menjadi poin penting yang harus dipahami bersama oleh 
seluruh elemen otoritas di Indonesia. 

● Tidak adanya Bappebti sebagai otoritas ITSK, akan membuat regulasi ITSK yang 
berbasis komoditi (yang dalam Pasal 202 adalah aset kripto) tumpang tindih tanpa 
sinergi antara Bappebti dengan BI dan OJK. 

● Tumpang tindih regulasi ini bertolak belakang dengan tujuan RUU PPSK dalam 
mencapai efisiensi dan kolaborasi lintas sektor otoritas pengawas. 

● Menghilangkan peran Bappebti sebagai otoritas ITSK berbasis komoditi hanya 
akan membuat yurisdiksi otoritas aset kripto menjadi tidak jelas dan menambah 
tugas yang tidak relevan bagi BI dan OJK. Hal ini dapat mencederai perkembangan 
industri aset kripto yang saat ini tumbuh pesat dan memiliki berbagai kontribusi 
positif di Indonesia. 
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Rekomendasi 
 

● Mengingat besarnya potensi ekonomi yang bisa didapatkan Indonesia dari 
perdagangan kredit karbon, maka diperlukan penguatan sinergi antar otoritas 
terkait untuk menyiapkan regulasi, mekanisme, hingga infrastruktur perdagangan 
yang dapat mendukung kondusifitas pasar karbon di Indonesia.  

● Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai kredit karbon akan diberlakukan sebagai 
komoditi atau sekuritas mengingat sebagian besar negara di dunia mengakuinya 
sebagai komoditi.  

● Payung hukum mengenai otoritas yang mengatur penyelenggaraan dan 
pengawasan perdagangan karbon melalui bursa karbon perlu segera diterbitkan. 
Dalam hal ini, menurut RUU PPSK wewenang pengaturan pasar karbon akan 
diberikan kepada OJK. Apabila kredit karbon diakui sebagai komoditi, maka 
wewenang tersebut akan lebih relevan bila diberikan kepada Bappebti. 

● Bappebti seharusnya dilibatkan sebagai otoritas ITSK berbasis komoditi, yakni aset 
kripto. Sebagai komoditi, pengawasan dan pengaturan aktivitas aset kripto 
merupakan ranah Bappebti dan bukan merupakan tugas dan fungsi dari BI atau 
OJK. 

● Regulasi aset kripto sebaiknya berfokus pada penguatan sistem pengawasan yang 
dilakukan Bappebti dalam meregulasi aktivitas aset kripto. Hal ini sejalan dengan 
rencana pemerintah untuk membuat perdagangan aset kripto dilaksanakan melalui 
bursa berjangka aset kripto yang diregulasi langsung oleh Bappebti. 
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