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I. Pasar Global 

Pasar Saham. Bursa saham di Amerika Serikat (AS) berbalik menguat 

setelah mengalami pelemahan tajam pada pekan sebelumnya. Pada 

pekan lalu, Chairman the Fed, Jerome Powell, menyatakan bahwa kenaikan 

suku bunga sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi ke target bank 

sentral, yaitu di level 2%, dapat mendorong pelemahan ekonomi AS. Namun 

demikian, ekspektasi terhadap kebijakan moneter the Fed yang lebih agresif 

sedikit menurun setelah ekspektasi inflasi dalam 5 tahun ke depan turun ke 

level 3,1%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan data yang dirilis 

sebelumnya yang berada pada level 3,3%. Pelaku pasar memandang bahwa 

ekspektasi inflasi yang lebih rendah dapat mendorong the Fed untuk 

menyesuaikan kebijakan moneter. Penguatan bursa saham juga didorong 

oleh kinerja saham-saham raksasa teknologi, seperti Microsoft dan Apple 

yang mengalami penguatan. 

Dari kawasan Eropa, bursa saham yang diamati ditutup bervariasi di 

tengah beragamnya sentimen. Dari Inggris, kekhawatiran terhadap inflasi 

meningkat setelah rilis data inflasi menunjukkan bahwa inflasi bulan Mei 

berada pada level tertinggi sejak tahun 1982, yaitu pada level 9,1% (yoy). 

Sementara itu dari Jerman, data Producer Price Index (PPI) mulai 

menunjukkan adanya penurunan tekanan kenaikan harga. PPI bulan Mei 

berada pada level 1,6% (mom), atau lebih rendah bila dibandingkan dengan 

bulan sebelumnya yang sebesar 2,8%. Secara umum, bursa saham di 

kawasan Eropa masih dibayangi oleh tingginya laju inflasi dan kekhawatiran 

mengenai pelemahan ekonomi. Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi 

salah satu penyebab utama kenaikan harga-harga komoditas di kawasan 

Eropa. 

Dari kawasan Asia, mayoritas bursa saham menguat di tengah 

positifnya data ekonomi. Dari Singapura, produksi manufaktur bulan Mei 

mengalami kenaikan sebesar 13,8% (yoy). Kenaikan tersebut di atas 

ekspektasi pasar dan merupakan kenaikan tertinggi sejak bulan Februari 

2022. Dari Tiongkok, Bank sentral Tiongkok (PBoC) kembali 

mempertahankan suku bunga pinjaman (Loan Prime Rate/LPR) satu tahun 

pada level 3,7 persen, sedangkan suku bunga pinjaman lima tahun tetap 

pada level 4,45 persen. Keputusan tersebut disambut positif oleh investor di 

 

     

 

 

 

 

 

              

Indikator 24 Juni 2022 
Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro               0,95  0,57  (13,04) (14,82) 
Yen           135,23  (0,16) (21,97) (28,86) 
GBP               0,81  (12,33) (13,44) (12,87) 

Rupiah      14.848,00  (0,17) (2,83) (6,26) 
Yuan               6,69  0,40  (3,37) (3,58) 
SGD               1,39  0,31  (3,22) (4,61) 

Ringgit               4,40  0,02  (5,84) (8,94) 

Baht             35,48  (0,72) (11,35) (18,79) 
T2 ----- Pasar Modal ------ 

DJIA      31.500,68  5,39  (7,88) (13,31) 
S&P500         3.911,74  6,45  (8,31) (17,93) 

FTSE 100        7.208,81  2,74  1,39  (2,38) 
DAX       13.118,13  (0,06) (15,85) (17,42) 

KOSPI        2.366,60  (3,05) (27,98) (20,52) 
Nikkei      26.491,97  2,04  (8,25) (7,99) 

JCI        7.042,94  1,53  17,15  7,01  
Hangseng       21.719,06  3,06  (24,80) (7,17) 
Shanghai        3.349,75  0,99  (6,08) (7,97) 

STI         3.111,65  0,44  (0,26) (0,39) 
FTSE KLCI        1.436,70  (1,38) (7,65) (8,35) 

T3 ------ Surat Berharga Negara ------ 
Yield 5 th, (FR90)     6,43  (15) n/a 151 

Yield 10 th, (FR91)  7,30  (16) n/a 104 
T4 ------ Komoditas ------ 

Brent Oil            113,12  0,00  49,71  45,44  
CPO         1.092,12  (15,47) 25,97  (11,98) 
Gold        1.826,88  (0,68) 2,91  (0,13) 
Coal           397,00  1,96  211,37  134,08  

Nickel      22.400,00  (12,74) 21,69  7,92  

Gambar 2. Yield UST Tenor 10 Tahun Turun 10 bps 

 

 

 

Gambar 1. Mayoritas Pasar Saham Global Menguat 

   Highlight  Minggu Ini 

• Mayoritas bursa saham global ditutup menguat pada pekan lalu. 

Positifnya sejumlah data ekonomi dan beberapa kebijakan yang 

diambil oleh sejumlah negara menjadi pendorong penguatan indeks.   

• Yield US Treasury  melemah di tengah adanya kekhawatiran 

mengenai resesi. Sementara itu, indeks Dolar AS menurun didorong 

oleh aksi profit taking. 

• Dari pasar komoditas, harga minyak Brent tidak berubah, sementara 

harga CPO melemah tajam, sedangkan harga batu bara masih 

mengalami kenaikan. 

• Di pasar keuangan domestik, IHSG menguat 1,53%, yield SUN seri 

benchmark turun antara 14 hingga 17 bps. Sementara itu, nilai tukar 

Rupiah melemah 0,17%. 

• Inflasi Inggris kembali naik menjadi 9,1% (yoy) di bulan Mei 2022, 

tertinggi sejak tahun 1982. 

• Bank Indonesia (BI) mengumumkan untuk mempertahankan suku 

bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,5%. 

Sementara itu, kinerja APBN hingga Mei 2022 tetap solid. 
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Gambar 4. Slope US Yield Curve dan Resesi 

 

Gambar 6. Harga Hard Commodities  

 

Gambar 7. Harga Soft Commodities  

 

Gambar 5. Harga Minyak Mentah dan Batu Bara  
 

pasar saham karena dianggap sebagai upaya kuat untuk mendorong 

pemulihan ekonomi. 

Pasar Obligasi. Yield US Treasury  tenor 10 tahun pada akhir pekan lalu 

(24/6) ditutup pada level 3,13% atau turun 10 bps dibandingkan 

penutupan pekan sebelumnya pada level 3,23%. Imbal hasil turun karena 

permintaan safe-haven yang terus meningkat di tengah kekhawatiran bahwa 

pengetatan moneter dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. Pelaku 

pasar juga menilai bahwa bank sentral utama global akan menaikkan suku 

bunga lebih lanjut untuk menahan inflasi.   

Pasar Uang. Dalam sepekan, indeks Dolar AS melemah sebesar 0,49% 

terhadap enam mata uang utama dunia, dari posisi 104,70 pada Jumat 

(17/6) menjadi 104,19 pada akhir perdagangan pekan lalu (24/6). Indeks 

Dolar AS melemah karena lebih disebabkan oleh aksi profit taking setelah 

Dolar AS mengalami rally dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, Euro 

masih mendekati level terendah selama 5 tahun karena kesenjangan suku 

bunga di AS dan Eropa yang melebar.  Selain itu, aktivitas pabrik di Eropa 

melambat ke level terendah dalam 24 bulan, di mana Jerman dan Prancis turun 

paling dalam. 

Pasar Komoditas. Harga minyak jenis Brent tidak berubah pada harga 

US$113,12 per barel, sedangkan harga minyak jenis WTI terkoreksi 1,77% 

pada harga US$107,16 per barel. Penurunan harga minyak WTI didorong oleh 

prospek melemahnya permintaan bahan bakar seiring meningkatnya 

kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. Pernyataan the Fed pada 

hari Rabu yang secara tegas berkomitmen untuk tetap memperketat kebijakan 

moneter mendorong kemungkinan terjadinya resesi  

Harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada akhir pekan lalu (17/6) 

menguat 1,96% mencapai harga US$397,00 per ton. Penguatan harga batu 

bara salah satunya terjadi karena meningkatnya permintaan energi di seluruh 

dunia di tengah adanya kendala pasokan. Pemerintah Prancis telah 

mengumumkan akan kembali mengaktifkan pembangkit listrik batu bara 

setelah sebelumnya Belanda, Jerman, dan Austria juga akan melakukan 

langkah yang sama. Dari sisi produksi, selain karena fenomena iklim La Nina 

yang turut mengganggu produksi batu bara, juga karena percepatan produksi 

yang tidak dapat dilakukan akibat kendala pembiayaan.   

Harga CPO Malaysia Derivative Exchange sepanjang pekan lalu (17/6) 

turun tajam 15,47% hingga mencapai level US$1.092,12 per ton. Secara 

ytd, harga CPO telah terkoreksi 11,98%. Penurunan harga CPO disebabkan 

oleh melimpahnya pasokan dan beralihnya permintaan India ke minyak nabati 

berbahan dasar sekam padi. Dari sisi pasokan, Asosiasi Minyak Sawit Malaysia 

memperkirakan produksi CPO Malaysia pada periode 1 Juni hingga 20 Juni 

2022 akan naik sebesar 15,9% dari periode yang sama bulan sebelumnya.  

II. Pasar Domestik 

IHSG tercatat menguat 1,53% secara mingguan ke level 7.042,94 pada 

Jumat (24/6) dan diperdagangkan di kisaran 6.859,60 – 7.067,75 pada 

pekan lalu. Secara mtd, IHSG melemah 1,48%, sementara secara ytd menguat 

7,01%. Investor non residen mencatatkan net sell pada perdagangan pekan 

lalu dengan total mencapai Rp4,18 triliun. Dengan demikian, secara mtd 

investor non residen tercatat melakukan jual bersih sebesar Rp3,59 triliun dan 

secara ytd tercatat beli bersih sebesar Rp65,03 triliun. Sementara itu, nilai rata-

rata transaksi perdagangan harian selama sepekan terpantau naik dari Rp17,25 

triliun menjadi Rp17,34 triliun pada pekan lalu. 

Dari pasar SBN, yield SUN seri benchmark pada Jumat pekan lalu (24/6) 

bergerak turun antara 14 hingga 17 bps apabila dibandingkan pekan 

sebelumnya. Secara rinci, yield SUN tenor 5 tahun turun 15 bps, kemudian 

yield SUN tenor 10 turun sebesar 16 bps, sementara yield SUN tenor 15 dan 

20 tahun masing-masing turun sebesar 17 bps dan 14 bps dalam sepekan. 

Berdasarkan data setelmen BI tanggal 24 Juni 2022, kepemilikan investor non 

residen turun sebesar Rp10,16 triliun dibandingkan posisi Jumat (17/6), dari 

posisi Rp793,53 triliun (16,46%) ke posisi ke Rp783.37 triliun (16.18%). Secara 

Gambar 3. US Fed Balance Sheet  
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Gambar 9. Tekanan Terhadap Rupiah Menurun 

Gambar 8. Pasar Keuangan Indonesia Sepekan 

 

 

 

Gambar 11. Perkembangan Inflasi di Beberapa 

Negara (% yoy) 

 

 

Gambar 12. Realisasi APBN Mei 2022 (Rp Triliun)  

 

 

Gambar 10. Mata Uang Kawasan Asia 

 

 

mtd, kepemilikan non residen turun sebesar Rp12,36 triliun, sementara secara 
ytd turun Rp107,97 triliun. 

Nilai tukar Rupiah pada akhir pekan lalu (24/6) berada pada level Rp14.848 

per USD atau melemah 0,17% dibandingkan Jumat (17/5). Secara ytd, Rupiah 

tercatat melemah sebesar 4,17% terhadap USD. Tekanan terhadap nilai tukar 

Rupiah menurun selama sepekan lalu, tercermin dari perkembangan spread 

harian antara nilai spot dan non-deliverable forward 1 bulan yang bergerak dalam 

rentang Rp5 sampai Rp32 per USD atau lebih rendah dibandingkan spread Rp26 

sampai Rp114 per USD pada pekan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan di 

kisaran Rp14.784 – 14.873 per USD. Secara ytd, rata-rata penutupan harian Rupiah 

berada pada level Rp14.434 per USD. 

III. Perekonomian Internasional 

Inflasi Inggris tercatat kembali mengalami kenaikan menjadi 9,1% (yoy) 

pada Mei 2022, tertinggi sejak tahun 1982. Kenaikan harga energi masih 

menjadi faktor utama yang mendorong naiknya inflasi Inggris. Tingginya tekanan 

inflasi juga masih dialami oleh beberapa negara lainnya, seperti Kanada (7,7%, 

yoy), Afsel (6,5%), Singapura (5,6%), dan Malaysia (2,8%). Tren kenaikan inflasi 

yang terus berlangsung berpotensi mendorong kebijakan pengetatan moneter di 

berbagai negara. Bank Sentral Inggris diperkirakan kembali menaikkan suku 

bunga, dimana sepanjang 2022 telah naik sebesar 100 bps. Sementara itu, Bank 

Sentral Meksiko dan Filipina juga sudah menaikkan suku bunga pada bulan ini, 

masing-masing ke level 7,75% (naik 75 bps dari kenaikan sebelumnya) dan 2,5% 

(naik 25 bps). 

IV. Perekonomian Domestik 

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo 

Rate (BI7DRR) pada level 3,5%. Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga 

Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga 

stabilitas nilai tukar dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah 

eskalasi tekanan perekonomian global terkait adanya peningkatan risiko stagflasi 

di berbagai negara. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global yang 

diperkirakan masih tinggi di masa yang akan datang serta adanya risiko 

perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi 

efek rambatan ke perekonomian domestik. Selain itu, BI juga terus memantau 

secara seksama risiko tekanan inflasi di masa yang akan datang, termasuk 

ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, serta menyiapkan langkah-

langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan apabila diperlukan.  

Sementara itu, dari rilis APBN Kita, tercatat bahwa realisasi Pendapatan 

Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp1.070,41 triliun atau 

telah mencapai target 57,98% terhadap target APBN 2022. Capaian tersebut 

lebih tinggi Rp343,89 triliun dibandingkan dengan capaian periode yang sama 

tahun lalu. Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Mei 2022 

bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp705,82 triliun atau 55,8% terhadap 

pagu APBN 2022, dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp140,3 triliun 

atau mencapai 57,27% terhadap pagu APBN 2022, atau mengalami pertumbuhan 

sebesar 41,26% (yoy). Capaian penerimaan pajak terutama berasal dari 

penerimaan PPh Nonmigas (Rp418,7 triliun atau 66.09% terhadap pagu APBN 

2022) dan PPN/PPnBM (Rp247,82 triliun atau 44.70% terhadap pagu APBN 2022). 

Di sisi lain, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Mei 2022 meningkat 

menjadi 0,97% (yoy) karena adanya peningkatan realisasi Belanja Subsidi  (33,25%) 

dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (9,85%). Realisasi belanja subsidi 

mencapai Rp75,41 triliun atau 36,44% dari pagu APBN 2022 yang bersumber dari 

belanja subsidi energi berupa subsidi BBM dan LPG 3 kg yang mencapai Rp45,13 

triliun (58,19% dari pagu APBN 2022), meningkat 56,61% (yoy). Di sisi lain, realisasi 

subsidi listrik mencapai Rp15,66 triliun atau sebesar 27,72% dari pagu APBN 2022. 

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Mei 2022 

terdapat surplus anggaran sebesar Rp132,24 triliun atau sekitar 0,74% dari PDB. 
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mengingat para pedagang kini harus menunggu kenaikan harga yang 

lebih tinggi untuk mendapat selisih keuntungan yang diharapkan. 

Melihat perkembangan pesat perdagangan kripto, tidak heran bila 

banyak negara mempertimbangkan penerapan pajak bagi perdagangan 

kripto. Pada kasus Indonesia, pajak kripto mulai diterapkan sejak bulan 

Mei 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi 

Perdagangan Aset Kripto.  

Melalui aturan ini, perdagangan aset kripto akan sekaligus dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPh akan 

dikenakan kepada penjual aset kripto sebesar 0,1% dari nilai jual 

sedangkan pembeli akan dikenakan PPN sebesar 1% dari tarif PPN yang 

berlaku dikalikan dengan nilai beli aset kripto. Besaran PPN yang 

dikenakan menjadi lebih besar, yaitu 2% dari tarif PPN, bila transaksi 

dilakukan pada media perdagangan elektronik yang dikelola bukan oleh 

pedagang fisik aset kripto. Selain kepada pembeli, PPN juga dikenakan 

atas jasa kena pajak antara lain; i) jasa penyediaan sarana elektronik, ii) 

jasa verifikasi transaksi aset kripto, dan/atau iii) jasa manajemen 

kelompok penambang aset kripto (mining pool). Adapun PPh, selain 

dikenakan atas penjual aset kripto, juga dikenakan atas penyelenggara 

perdagangan melalui sistem elektronik atau penambang aset kripto.   

Pengenaan PPH dan PPN atas transaksi dan pemberian jasa di pasar 

kripto dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadilan disektor 

keuangan dan  investasi dimana investor dan pedagang baik di pasar 

saham maupun kripto dikenakan pajak atas pembelian dan penjualan 

instrumen investasinya. Pengenaan pajak atas transaksi instrumen kripto 

ini juga berperan positif dalam mengurangi selisih profit taking yang 

biasanya dinikmati oleh pedagang harian (daily traders) kripto sehingga 

mengurangi intensitas jual beli dan volatilitasnya. Lebih jauh, 

pemerintah sedang mengupayakan untuk membangun aturan dan tata-

kelola pasar yang komprehensif yang mencakup pula  pasar kripto 

melalui salah satunya, RUU-P2SK yang akan dibahas bersama DPR. 

Terkait momen tersebut perlu dipertimbangkan adanya prasyarat 

penting bagi keberhasilan konsep pemajakan produk berisiko, seperti 

kripto, yaitu adanya suatu standar rating resiko yang disepakati untuk 

diadopsi oleh para pelaku pasar domestik. Standar ini dapat dibangun 

berdasarkan standar yang telah diperkenalkan oleh lembaga 

independen yang memiliki reputasi pasar yang baik dan bersifat global. 

Beberapa variabel yang diukur dalam suatu standar rating resiko produk 

kripto antara lain; i) Indeks Resiko yang meliputi volatilitas harga, selisih 

harga terendah dan tertinggi dalam suatu periode, dsb ii) Indeks 

Teknologi yang mengukur kapasitas dan kemampuan suatu produk 

kripto termasuk kecepatan dan biaya transaksi, skalabilitas dan 

kompatibilitas dengan jaringan block-chain lain dsb dan iii) Indeks 

Penerimaan Pasar yang mengukur sejauh mana produk kripto 

dimanfaatkan pasar sebagai instrumen tukar dan seberapa jauh 

perkembangan proyek dan program pemanfaatan yang berjalan diatas 

jaringannya.  

Hasil dari penilaian terhadap risiko produk kripto ini dapat dijadikan 

referensi bagi otoritas pasar untuk memberikan atau tidak memberikan 

izin bagi listing suatu produk kripto di bursa dalam negeri, dan penilaian 

ini sekaligus juga dapat dijadikan referensi pengenaan pajak atas risiko 

produk kripto yang diperdagangkan di pasar dalam negeri dalam 

rangka mengurangi kecenderungan investor untuk mengambil risiko 

yang tinggi demi memperoleh selisih keuntungan yang besar. (AC) 

 

Tajuk Minggu Ini: 

Pajak, Perlindungan Konsumen, dan Pasar Kripto 

 Ide pembentukan crypto currency sudah ada sejak tahun 1980-an, 

dimana para pengembang teknologi digital telah mulai memikirkan 

adanya suatu bentuk uang digital yang dapat dikirim tanpa terlacak 

(anonymously) dan tanpa keterlibatan bank/bank sentral, selayaknya 

uang fisik yang dapat dipindah-tangankan secara langsung tanpa 

melalui lembaga keuangan. Di Indonesia sendiri, meski perdagangan 

dan investasi kripto dimulai lebih lambat, dengan diakuinya kripto 

sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan oleh Pemerintah, 

melalui Kementerian Perdagangan c.q. Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi sejak tahun 2019, jumlah investor kripto Indonesia 

telah meningkat pesat menjadi 14,1 juta per Mei 2022, dari sebanyak 

11,2 juta investor pada akhir tahun 2021. Investor-investor ini tercatat 

pada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Indonesia. 

Fenomena maraknya perdagangan dan keikutsertaan masyarakat 

dalam pasar kripto juga diikuti oleh tingginya volatilitas pasar. Secara 

lebih mendasar, volatilitas pasar kripto juga dapat ditelusuri dari sifat 

dan karakteristik produk-produk kripto yang secara relatif kurang 

teregulasi dan tidak mendapat dukungan jaminan yang kuat, baik dari 

pihak pengembangnya maupun dari Pemerintah. Di samping 

ketiadaan regulasi dan dukungan stabilisasi harga yang memadai, 

volatilitas harga suatu produk kripto juga tergantung dari reputasi para 

pemain pasarnya, termasuk para pengembang, pedagang maupun 

investor-investor besarnya.  

Kondisi pasar aset kripto yang volatile dan berisiko juga diamini oleh 

Financial Stability Board (FSB). FSB menyatakan bahwa aset kripto 

sangat rentan yang disebabkan karena tingkat leverage yang tinggi, 

potensi liquidity/maturity mismatch, kerapuhan operasi dan teknologi, 

dan saling keterkaitan (interconnectedness).  

Beberapa waktu terakhir ini, faktor-faktor yang menjadi penyebab 

kerentanan pasar kripto ini juga bertambah dengan adanya tren pada 

pasar investasi global yang mengkaitkan investasi pasar kripto dengan 

investasi saham sehingga gejolak pada pasar saham memiliki 

pengaruh yang searah pada perkembangan pasar kripto. Akhirnya 

dengan terciptanya hubungan pasar kripto dengan pasar modal dan 

kebijakan tingkat bunga dan regulasi pemerintah, faktor penyebab 

volatilitas pasar kripto menjadi semakin bervariasi dan kompleks. 

Sekilas banyak orang menganggap bahwa mengendalikan volatilitas 

harga kripto merupakan bentuk upaya perlindungan konsumen. Tetapi 

bila merujuk pada komposisi investor dan pelaku pasar, yang sebagian 

memang mengejar selisih keuntungan dari turun-naiknya harga 

produk kripto, mengendalikan volatilitas harga ini perlu dilakukan 

secara terukur, di mana jatuhnya harga kripto perlu dijaga agar tidak 

merugikan investor secara permanen, namun tetap memberikan 

peluang fluktuasi harga secara wajar.  

Upaya yang dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, melakukan 

seleksi atas mata uang kripto yang diperdagangkan di bursa atau 

pedagang kripto yang terdaftar. Kedua, memberikan aturan yang jelas 

pada bursa terkait dengan batasan perdagangan (batasan beli dan jual) 

serta pemberlakuan pembekuan perdagangan. Ketiga, mewajibkan 

adanya instrumen atau mekanisme lindung nilai (safeguard) bagi 

developer dan penerbit mata uang kripto. Keempat, pengenaan pajak 

kripto, yang selain dapat meningkatkan penerimaan negara dari 

perdagangan kripto di pasar nasional, juga dapat menciptakan biaya 

tambahan. yang meski dapat mengurangi spread yang dapat diperoleh 

dari suatu transaksi, dapat pula mengurangi intensitas gejolak harga 
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