
PERATURAN BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL PENASIHAT BERJANGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 

Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Bappebti perlu mengatur mengenai 

Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat 

Berjangka; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor  90); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENASIHAT 

BERJANGKA DAN WAKIL PENASIHAT BERJANGKA 

 

BAB I 

Ketentuan umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi ini yang dimaksud dengan: 

1. Penasihat Perdagangan Berjangka yang selanjutnya 

disebut Penasihat Berjangka adalah orang 

perseorangan atau Badan Usaha yang memberikan 

Nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi 

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan 

menerima imbalan. 
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2. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan 

yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat 

Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat 

Berjangka. 

3. Nasihat adalah suatu penyampaian Informasi ataupun 

Rekomendasi terkait dengan jual-beli Komoditi 

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;  

4. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak 

standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam 

jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di 

kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk 

dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi 

atas Kontrak Berjangka. 

5. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan 

usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau 

kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan 

yang terorganisasi. 

6. Klien adalah pihak yang mempergunakan jasa 

Penasihat Berjangka untuk mendapatkan Nasihat.  

7. Rekomendasi adalah masukan yang disampaikan oleh 

Penasihat Berjangka kepada Klien yang tidak bersifat 

memaksa dengan risiko pengambilan keputusan ada 

di pihak Klien yang dapat berupa masukan keputusan 

yang perlu dilakukan oleh Klien untuk dapat 

mengambil manfaat dari jual-beli Komoditi 

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya berbasis 

risiko dengan mempertimbangkan risk profile, risk 

appetite, dan risk objective Klien dalam melakukan 

transaksi Perdagangan Berjangka. 

8. Informasi adalah keterangan yang dapat berupa 

analisis mengenai harga dan volume perdagangan, 

risiko harga dan likuiditas, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga, kegiatan 

Perdagangan Berjangka, mekanisme perdagangan 

berjangka dan institusi Perdagangan Berjangka.  
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9. Imbalan atas Nasihat adalah manfaat yang dapat 

dihasilkan dari Nasihat yang diberikan. 

 

BAB II 

Perizinan 

Pasal 2 

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka 

hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah 

memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Berjangka 

dari Kepala Bappebti. 

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan oleh Bappebti kepada Pihak yang telah 

sesuai dengan persyaratan yang mencerminkan 

kecakapan profesi, reputasi bisnis yang baik dan 

integritas keuangan. 

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut: 

a.  Bank, pegawai bank, reporter berita, surat kabar, 

pengacara, akuntan, guru, Pialang Berjangka, 

Pengelola Sentra Dana Berjangka, atau Bursa 

Berjangka yang secara tidak tetap melakukan 

kegiatan atau profesi tersebut; 

b.  Pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok 

investasi kolektif dalam satu kelompok usaha 

yang dikendalikannya, kecuali Sentra Dana 

Berjangka; dan 

c.  Pihak lainnya yang berpotensi merugikan 

masyarakat banyak akibat kurangnya keahlian, 

independensi dan adanya konflik kepentingan. 

(4) Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam memberikan Nasihat dapat dilakukan 

secara langsung atau tidak langsung melalui publikasi 

khusus atau laporan melalui media elektronik. 

 

Pasal 3 

(1) Penasihat Berjangka bagi badan usaha dilarang untuk 

dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung 

oleh orang perseorangan yang: 
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a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum; 

b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur 

atau komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; 

c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan 

tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan; 

d.  pernah dipidana yang ancaman hukumannya 

lebih dari 5 (lima) tahun; 

e.  terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang 

Perdagangan Berjangka;  

f.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; 

g.  menjadi pengendali, pemilik manfaat, direksi, 

komisaris atau pemilik saham di perusahaan 

Pialang Berjangka atau Pedagang Berjangka; dan 

h.   tidak memiliki pengetahuan di bidang 

Perdagangan Berjangka. 

(2) Penasihat Berjangka wajib melaporkan pihak yang 

mengendalikan perusahaannya dan pemilik manfaat 

baik langsung maupun tidak langsung termasuk 

perubahannya kepada Kepala Bappebti dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.5 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 4 

(1) Permohonan izin usaha Penasihat Berjangka oleh 

badan usaha diajukan kepada Kepala Bappebti 

disertai dengan dokumen sebagai berikut:  

a.   Nomor Induk Berusaha (NIB); 

b.    Akta pendirian badan usaha (foto copy dan 

ditunjukan aslinya); 

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan 

masing-masing calon pemegang saham 

Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner); 
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d.   Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 

pengurus dalam akta pendirian (foto copy dan 

ditunjukan aslinya); 

e.   pas foto pengurus dalam akta pendirian; 

f.   alamat website perusahaan; 

g.   daftar pengurus perusahaan calon pemegang 

saham, dewan komisaris, direksi, pengendali dan 

pemilik manfaat (termasuk SKCK masing-masing); 

h.   bukti pelaporan terakhir Surat Pemberitahuan 

(SPT) Pajak Penghasilan Tahunan badan usaha 

dan pengurus; 

i.   rencana kegiatan perusahaan untuk 3 (tiga) 

tahun ke depan, paling sedikit memuat informasi 

tentang proyeksi analisa produk Kontra 

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau 

Kontrak Derivatif lainnya; 

j.   memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah 

dan bangunan) paling sedikit Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) yang telah diverifikasi 

oleh Kantor Akuntan Publik; 

k.   daftar nama tenaga ahli yang memiliki tanda lulus 

ujian profesi sebagai Wakil Penasihat Berjangka 

yang akan diusulkan menjadi Wakil Penasihat 

Berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang; 

l.   perjanjian kerja atau kontrak kerja tenaga ahli 

yang memiliki tanda lulus ujian profesi sebagai 

Wakil Penasihat Berjangka yang akan diusulkan 

menjadi Wakil Penasihat Berjangka; 

m. foto tempat usaha (sarana dan prasarana); 

n.   dokumen profil perusahaan; 

o.   dokumen standar operasional prosedur tentang 

mekanisme penerimaan Klien, standar 

operasional prosedur tentang mekanisme 

pemberian Nasihat, standar operasional prosedur 

tentang pengendalian internal; 

p.   dokumen pemberitahuan adanya risiko; 

q.   dokumen perjanjian pemberian jasa; dan 

r.   data dan informasi Pengendali.  
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(2)  Penasihat Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 

(tiga) Wakil Penasihat Berjangka.  

(3)  Penasihat Berjangka wajib memiliki divisi analisa 

produk, harga dan pengkajian risiko. 

(4) Divisi analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib berada dibawah direksi. 

(5) Tugas dan fungsi divisi analisa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) antara lain melakukan 

analisis secara menyeluruh terkait perkembangan 

suatu produk, harga dan potensi risiko. 

(6) Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha 

Penasihat Berjangka untuk perseorangan dan badan 

usaha selain yang berbentuk Pereseroan Terbatas 

akan diatur kemudian dengan Peraturan Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 

 

Pasal 5 

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai 

Penasihat Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti 

dengan menggunakan Formulir Nomor I.PSB.1 yang 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(2) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan 

dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan 

kelayakan (fit and proper test) terhadap anggota 

direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, 

Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) Penasihat Berjangka mengenai akhlak, moral, 

pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas 

dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme sebagai kelengkapan proses perizinan 

setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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(4) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan 

prasarana fisik di kantor Penasihat Berjangka serta 

membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.2 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(5) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah 

memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan 

sarana fisik selesai dilakukan oleh Bappebti. 

(6) Bappebti memberikan persetujuan izin usaha sebagai 

Penasihat Berjangka dengan menggunakan Formulir 

Nomor I.PSB.3 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

(7) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.4 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 6 

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang 

saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dilarang mempunyai jabatan 

rangkap pada perusahaan yang bergerak di bidang 

Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya. 

(2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang 

saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dilarang mempunyai saham pada 

perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan 

Berjangka Komoditi lainnya. 

(3) Penasihat Berjangka dilarang mempunyai saham pada 

perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan 

Berjangka Komoditi lainnya kecuali saham pada Bursa 

Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka. 
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Pasal 7 

(1) Penasihat Berjangka dapat melakukan perubahan 

anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang 

saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) Penasihat Berjangka dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PBK.6 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(2) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan 

kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota 

direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, 

Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) Penasihat Berjangka mengenai akhlak, moral, 

pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (PPT) serta memastikan bebas 

dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme. 

(3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah 

kelengkapan persyaratan dipenuhi. 

(4) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.7 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(5) Dalam hal Penasihat Berjangka telah mendapatkan 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

maka Penasihat Berjangka tersebut wajib 

menyampaikan kepada Bappebti berupa salinan akta 

perubahan susunan pengurus perusahaan yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang hukum. 

(6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.4 tercantum 
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dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 8 

(1) Rencana perubahan nama dan/atau alamat Kantor 

Pusat Penasihat Berjangka wajib mendapat 

persetujuan Kepala Bappebti. 

(2) Permohonan perubahan nama dan/atau alamat 

Kantor Pusat Penasihat Berjangka sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala 

Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor 

I.PSB.8 dan melampirkan dokumen yang 

dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini.  

(3) Bappebti melakukan pemeriksaan sarana dan 

prasarana fisik di kantor Penasihat Berjangka dengan 

membuat berita acara pemeriksaan menggunakan 

Formulir Nomor I.PSB.2 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Badan ini. 

(4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja setelah 

memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan 

sarana fisik selesai dilakukan oleh Bappebti. 

(5) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.9 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(6) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.4 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 
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Pasal 9 

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Penasihat 

Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat 

izin dari Kepala Bappebti. 

(2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil 

Penasihat Berjangka harus diajukan oleh Penasihat 

Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan 

menggunakan Formulir Nomor I.PSB.10 dan 

melengkapi persyaratan dokumen tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 

(3) Bappebti dapat melakukan pemrosesan permohonan 

izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka apabila 

seluruh persyaratan dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan lengkap. 

(4) Bappebti melakukan penelitian atas keabsahan dan 

kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(5) Bappebti memberikan izin atau menolak memberikan 

izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka paling lambat 

2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan 

lengkap. 

(6) Bappebti memberikan izin sebagai Wakil Penasihat 

Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor 

I.PSB.11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

(7) Bappebti menyampaikan penolakan izin sebagai Wakil 

Penasihat Berjangka dengan menggunakan Formulir 

Nomor I.PSB.4 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

 

Pasal 10 

(1) Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang dilaksanakan oleh 

orang perseorangan yang: 

a.  tidak cakap melakukan perbuatan hukum; 
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b.  pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur 

atau komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; 

c.  pernah dipidana karena terbukti melakukan 

tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan; 

d.  pernah dipidana yang ancaman hukumannya 

lebih dari 5 (lima) tahun; 

e.  terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang 

Perdagangan Berjangka; 

f.  tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; dan 

g.  tidak memiliki pengetahuan di bidang 

Perdagangan Berjangka. 

(2) Persyaratan dokumen untuk memperoleh izin sebagai 

Wakil Penasihat Berjangka: 

a.  ijazah minimal sarjana atau yang setara; 

b.  sertifikasi tanda lulus ujian profesi sebagai Calon 

Wakil Penasihat Berjangka yang diadakan oleh 

Bappebti; 

c.  bukti pelaporan terakhir Surat Pemberitahuan 

(SPT) Pajak Penghasilan Tahunan pribadi; 

d.  surat keterangan tidak pernah melakukan tindak 

pidana di bidang ekonomi atau keuangan; 

e.  surat keterangan tidak pernah masuk daftar 

hitam perbankan; 

f.  surat keterangan tidak pernah dipidana yang 

ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun; 

dan 

g.  referensi dari pemberi kerja. 

(3) Wakil Penasihat Berjangka atas nama Penasihat 

Berjangka berwenang berhubungan langsung dengan 

calon Klien atau Klien dalam rangka memberikan 

Nasihat mengenai jual beli Komoditi berdasarkan 

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. 

(4) Penasihat Berjangka wajib membuat perjanjian kerja 

dengan Wakil Penasihat Berjangka. 
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(5) Perjanjian kerja antara Penasihat Berjangka dan Wakil 

Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja yang 

isinya disepakati oleh kedua belah pihak, yang 

ketentuannya meliputi paling sedikit:   

a.  Wakil Penasihat Berjangka bekerja penuh waktu 

untuk Penasihat Berjangka tersebut;  

b.  Wakil Penasihat Berjangka mendapatkan 

wewenang untuk berhubungan langsung dengan 

calon Klien atau Klien atas nama Penasihat 

Berjangka dalam rangka pemberian Nasihat; dan 

c.  Hak dan kewajiban Wakil Penasihat Berjangka. 

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perjanjian kerja 

antara Wakil Penasihat Berjangka dan Penasihat 

Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 

dalam perjanjian khusus antara kedua belah pihak. 

(7) Wakil Penasihat Berjangka tidak boleh bekerja untuk 

lebih dari satu badan usaha Penasihat Berjangka atau 

juga pada perusahaan lain yang bergerak di bidang 

Perdagangan Berjangka. 

 

Pasal 11 

(1) Penasihat Berjangka dapat membuka kantor cabang. 

(2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bappebti 

dengan menggunakan formulir yang berisi: 

a.  alamat kantor cabang; 

b.  status kantor cabang; 

c.  daftar sarana dan prasarana yang terdapat pada 

kantor cabang; 

d.  rencana usaha kantor cabang; 

e.  daftar Wakil Penasihat Berjangka; 

f.  kontrak kerja Wakil Penasihat Berjangka; 

g.  dokumentasi foto kantor cabang; dan 

h.  alamat kantor cabang di website Penasihat 

Berjangka. 

(3) Penasihat Berjangka wajib melaporkan pembukaan 

kantor cabang berpedoman pada Formulir Nomor 
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I.PSB.12 yang tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini. 

(4) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh 

Penasihat Berjangka paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sebelum kantor cabang mulai beroperasi. 

(5) Bappebti menerima laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan mencatatnya dalam daftar profiling 

Bappebti. 

(6) Apabila diperlukan Bappebti dapat melakukan 

verifikasi atau pemeriksaan sarana dan prasarana 

fisik langsung di kantor cabang Penasihat Berjangka. 

 

BAB III 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 12 

(1) Penasihat Berjangka dilarang menghimpun atau 

menerima atas namanya atau atas nama dari Wakil 

Penasihat Berjangka, dana atau surat berharga 

sebagai Margin untuk melakukan transaksi Kontrak 

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau 

Kontrak Derivatif lainnya dari Klien. 

(2) Penasihat Berjangka dilarang menerima kuasa untuk 

melakukan transaksi atas nama kliennya, kecuali 

dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala 

Bappebti. 

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) yakni hanya untuk transaksi Kontrak Berjangka 

dan/atau dalam rangka memfasilitasi Sentra Dana 

Berjangka dan terbatas hanya dapat digunakan untuk 

Klien yang memiliki penghasilan kotor paling sedikit 

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun. 

(4) Bentuk pemberian kuasa dari Klien kepada Penasihat 

Berjangka dilakukan dengan berpedoman pada 

Formulir Nomor I.PSB.13 yang tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 
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(5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) wajib dilakukan atas keinginan sendiri dari Klien 

dan Penasihat Berjangka dilarang untuk menawarkan, 

mempengaruhi atau meminta kepada Klien untuk 

memberikan kuasanya kepada Penasihat Berjangka. 

 

Pasal 13 

(1) Penasihat Berjangka dan Klien wajib membuat 

perjanjian pemberian jasa sebelum Penasihat 

Berjangka dapat memberikan Nasihat kepada Klien.  

(2) Perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pengaturan hubungan antara Penasihat Berjangka 

dengan Klien. 

(3) Perjanjian pemberian jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dijelaskan oleh Wakil Penasihat 

Berjangka kepada Klien serta ditandatangani oleh 

Penasihat Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan 

Klien sebelum mulai diberikannya Nasihat kepada 

Klien. 

(4) Sebelum membuat Perjanjian, Wakil Penasihat 

Berjangka wajib menyampaikan dan menjelaskan 

kepada calon Klien informasi mengenai: 

a.  keterangan perusahaan berupa keahlian di bidang 

analisis Perdagangan Berjangka, program 

kegiatan, dan pengalaman usahanya yang 

tercantum dalam dokumen keterangan 

perusahaan; dan 

b.  risiko yang dihadapi dalam Perdagangan 

Berjangka sebagaimana tercantum dalam 

dokumen pemberitahuan adanya risiko. 

(5) Perjanjian pemberian jasa Penasihat Berjangka paling 

sedikit memuat:  

a.  tata cara pembayaran Imbalan atas Nasihat yang 

diberikan oleh Penasihat Berjangka; 

b.  larangan Penasihat Berjangka atau Wakil 

Penasihat Berjangka untuk menerima dana atau 

surat berharga sebagai Margin untuk melakukan 
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transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif 

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari 

Klien;  

c.  larangan Penasihat Berjangka untuk memberikan 

Nasihat transaksi yang mengarah pada 

Perdagangan Berjangka atau Pialang Berjangka 

yang ilegal; 

d.  bentuk pemberian Nasihat yakni penyampaian 

Informasi atau Rekomendasi, atau Informasi dan 

Rekomendasi; 

e.  pernyataan bahwa yang berwenang mewakili 

Penasihat Berjangka dalam berhubungan dengan 

Klien adalah Wakil Penasihat Berjangka; 

f.  pernyataan bahwa transaksi yang dilakukan oleh 

Klien, dilakukan sendiri oleh Klien dan tidak 

menjadi tanggung jawab Penasihat Berjangka;  

g.  pernyataan bahwa Penasihat Berjangka tidak 

dapat menerima kuasa untuk melakukan 

transaksi atas nama Klien, kecuali dalam keadaan 

tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti;  

h.  kewajiban Penasihat Berjangka untuk memiliki 

dan menjaga data dan informasi Klien;  

i.  larangan Penasihat Berjangka untuk 

mengungkapkan data dan informasi tersebut 

kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan 

tertulis dari Klien, atau untuk pelaporan kepada 

Bappebti; dan 

j.  batas waktu dan berakhirnya Perjanjian 

pemberian jasa Penasihat Berjangka berakhir. 

 

Pasal 14 

(1) Penasihat Berjangka wajib menyampaikan dokumen 

keterangan perusahaan dan dokumen adanya risiko 

kepada calon Klien sebelum menandatangani 

Perjanjian pemberian jasa. 

(2) Dokumen keterangan perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 
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a.  menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan 

tidak menyesatkan; dan 

b.  diperbaharui setidaknya setiap 6 (enam) bulan. 

(3) Dokumen keterangan perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi data dan 

informasi yang memuat: 

a.  nama dan biografi manajemen perusahaan, 

komisaris dan direktur; 

b.  nama dan biografi Wakil Penasihat Berjangka;  

c.  keterangan mengenai pemegang saham;    

d.  sejarah dan reputasi Penasihat Berjangka; 

e.  kegiatan yang dilakukan oleh Penasihat 

Berjangka; 

f.  program-program yang dilakukan dan ditawarkan 

oleh Penasihat Berjangka;  

g.  alamat kantor dan alamat website;  

h.  izin usaha dari Bappebti;  

i.  izin Wakil Penasihat Berjangka dari Bappebti; 

j.  keterangan kinerja pelaksanaan jasa Nasihat; dan 

k.  keterangan cara untuk mendapatkan data dan 

informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan.  

 

Pasal 15 

(1) Penasihat Berjangka wajib menyampaikan dokumen 

pernyataan adanya risiko kepada calon Klien dan 

wajib disetujui oleh calon Klien sebelum 

menandatangani perjanjian pemberian jasa Penasihat 

Berjangka. 

(2) Dokumen pernyataan adanya risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a.  mengambarkan keadaan yang sebenarnya dan 

tidak menyesatkan;  

b.  diperbaharui setidaknya setiap 6 (enam) bulan; 

dan 

c.  dapat membantu Klien untuk memahami 

perbedaan risiko antara Kontrak Berjangka, 
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Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif 

lainnya. 

(3) Dokumen pernyataan adanya risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi data dan 

informasi yang memuat: 

a.  pernyataan adanya risiko dalam bertransaksi 

dalam kegiatan Perdagangan Berjangka yakni 

Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan 

Kontrak Derivatif lainnya;  

b.  keterangan mengenai jenis risiko yang mungkin 

terjadi dan cara melakukan mitigasi;  

c.  keterangan risiko spesifik pada jenis kontrak 

dalam Perdagangan Berjangka yakni Kontrak 

Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak 

Derivatif lainnya; dan  

d.  keterangan mengenai alokasi risiko terkait dengan 

pelaksanaan pemberian Nasihat oleh Penasihat 

Berjangka. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Klien akan memberikan kuasa 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) untuk 

melaksanakan transaksi kepada Penasihat Berjangka, 

Penasihat Berjangka wajib menyampaikan dokumen 

surat kuasa kepada Klien dan wajib disetujui oleh 

Klien, sebelum menandatangani surat kuasa. 

(2) Dokumen surat kuasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a.  risiko dan tanggung jawab Klien dan Penasihat 

Berjangka; 

b.  Wakil Penasihat Berjangka yang ditunjuk untuk 

melakukan transaksi; 

c.  rencana transaksi mencakup antara lain batasan 

jumlah margin dan volume transaksi yang dapat 

dilakukan oleh Penasihat Berjangka; 

d.  larangan Penasihat Berjangka atau Wakil 

Penasihat Berjangka untuk menerima dana atau 
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surat berharga sebagai Margin untuk melakukan 

transaksi Kontrak Berjangka dari Klien; 

e.   pernyataan bahwa transaksi yang dilakukan oleh 

Penasihat Berjangka atas nama Klien, dilakukan  

oleh Wakil Penasihat Berjangka yang ditunjuk 

dan menjadi tanggung jawab Klien; dan 

f.   tidak ada jaminan dan pernyataan yang diberikan 

oleh Penasihat Berjangka bahwa pemberian 

Nasihat akan menghasilkan perdagangan yang 

menguntungkan.  

 

Pasal 17 

(1) Penasihat Berjangka wajib memiliki keahlian di bidang 

analisis Perdagangan Berjangka dan memberikan 

Nasihatnya secara independen untuk kepentingan 

Klien. 

(2) Dalam memberikan rekomendasi Penasihat Berjangka 

wajib mengetahui latar belakang dan tujuan dari Klien 

Penasihat Berjangka, dengan kata lain rekomendasi 

harus telah mempertimbangkan risk profile, risk 

appetite, dan risk objective klien dalam melakukan 

perdagangan kontrak berjangka. 

(3) Kepentingan Klien wajib dijaga oleh Penasihat 

Berjangka dengan:  

a.  menginformasikan apabila ada konflik 

kepentingan dalam pemberian Nasihat; 

b.  menyerahkan pemilihan Pialang Berjangka 

kepada Klien; dan 

c.  tidak memberikan data dan informasi mengenai 

Klien tanpa izin dari Klien.  

(4) Penasihat Berjangka dilarang: 

a.  mengusulkan Kontrak Berjangka atau Pialang 

Berjangka yang tidak dalam pengawasan 

Bappebti; 

b.  mengarahkan Klien pada Pialang Berjangka 

tertentu; 

c.  mendapatkan target tertentu dari Pialang 

Berjangka; 
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d.  menutupi transaksi Perdagangan Berjangka yang 

dilakukan untuk kepentingan sendiri; dan 

e.  menggunakan data Klien untuk keuntungan 

pihak lain. 

 

Pasal 18 

(1) Penasihat Berjangka wajib membuat dan 

menyampaikan laporan berkala terkait dengan 

keadaan dan perkembangan usaha dan/atau laporan 

sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bappebti. 

(2) Laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain dapat memberikan penjelasan 

mengenai pelaksanaan usaha yang kompeten, 

berintegritas dan professional. 

(3) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat data dan informasi mengenai: 

a.  organisasi dan personil Penasihat Berjangka pada 

periode pelaporan;  

b.  pengendali Penasihat Berjangka pada periode 

pelaporan;  

c.  jumlah Klien aktif (perjanjian pemberian jasa 

masih berjalan aktif pada saat pelaporan); 

d.  jenis atau kategori Klien: perorangan atau 

perusahaan; 

e.  kegiatan yang dilakukan oleh Penasihat 

Berjangka selama periode pelaporan seperti 

kegiatan dalam rangka mendapatkan Klien baru, 

seminar, kelas, pengembangan layanan online 

dan lainnya; dan 

f.  pelaksanaan pedoman perilaku. 

(4) Pelaksanaan pedoman perilaku sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data 

dan informasi mengenai: 

a.  bukti-bukti administrasi pendahuluan sebelum 

penandatangan Perjanjian pemberian jasa yakni:   

1) formulir dan kuesioner yang telah diisi terkait 

dengan latar belakang, keadaan keuangan, 

pengetahuan dan profil risiko calon Klien;  
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2) pelaksanaan pemberian penjelasan isi 

dokumen keterangan perusahaan;  

3) pelaksanaan pemberian penjelasan isi 

dokumen pemberitahuan adanya risiko; dan 

4) pernyataan Klien mengerti dan menerima isi 

dokumen keterangan perusahaan dan 

dokumen pemberitahuan adanya risiko yang 

telah ditandatangani dan menjadi lampiran 

perjanjian pemberian jasa. 

b.  perjanjian pemberian jasa yang telah 

ditandatangani oleh Klien pada periode pelaporan;  

c.  dokumen keterangan perusahaan yang telah 

ditandatangani oleh Klien dan menjadi lampiran 

pada perjanjian pemberian jasa pada periode 

pelaporan;  

d.  dokumen pernyataan adanya risiko yang telah 

ditandatangani oleh Klien dan menjadi lampiran 

pada perjanjian pemberian jasa pada periode 

pelaporan; dan 

e.  bentuk dan isi Laporan Berkala sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bappebti tersendiri. 

 

Pasal 19 

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai 

Penasihat Berjangka dan izin Wakil Penasihat 

Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 

Pasal 9 dilakukan secara elektronik online melalui 

http://pbk.bappebti.go.id. 

(2) Dalam hal permohonan secara elektronik online 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat 

memproses penerbitan perizinan berusaha bidang 

perdagangan yang diatur dalam Peraturan Badan ini, 

maka pemrosesannya dilakukan secara manual.  

 

 

 

http://pbk.bappebti.go.id/


- 22 - 

BAB IV 

SANKSI 

Pasal 20 

(1) Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka 

yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Bappebti ini dikenakan sanksi administratif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang Perdagangan Berjangka. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang dikenakan kepada Penasihat Berjangka 

berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar 

sejumlah uang tertentu;  

c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

d. pencabutan izin usaha. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang dikenakan kepada Wakil Penasihat 

Berjangka berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar 

sejumlah uang tertentu; dan/atau 

c.  pencabutan izin.  
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LAMPIRAN 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENASIHAT BERJANGKA BERJANGKA DAN 

WAKIL PENASIHAT BERJANGKA 

 

FORMULIR  NOMOR I.PSB.1 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

 

Nomor      :          ………………,…………………  

Lampiran   :     

Perihal       :  Permohonan Izin Usaha 

  Sebagai Penasihat Berjangka 

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  

Kementerian Perdagangan 

di Jakarta  

 

          Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Penasihat 

Berjangka. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan 

Daftar Isian Permohonan Persetujuan sebagai Penasihat Berjangka, disertai 

dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.  

 Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih.   

Pemohon, 

Direktur Utama/Direktur*)  

(……………………….) 

Nama Jelas 

 

*) Pilih salah satu 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 
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DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN 

SEBAGAI  PENASIHAT BERJANGKA 

CATATAN:  

1.  Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila 

ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan 

ditandatangani oleh pemohon.  

2.  Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur utama/direktur 

dan komisaris utama/komisaris perusahaan serta dibubuhkan cap 

basah perusahaan.  

I.  Keterangan Perusahaan 

 1.   a.  Nama Pemohon  

 b.  Jabatan Pemohon  

: ............................................. 

: ............................................. 

2.  Nama Perusahaan  : ............................................. 

3.  NPWP Perusahaan : ............................................. 

4.  Alamat Perusahaan : ............................................. 

5.  Nomor Telepon 

 Nomor Facsimile 

 Alamat e-mail 

 Alamat Website 

: ............................................. 

: ............................................. 

: ............................................. 

: ............................................. 

6.  Tempat dan tanggal berdirinya  

perusahaan  

 

: ............................................. 

7.  Modal  

 Modal Dasar 

 Modal disetor 

 

: ............................................. 

: ............................................. 

8.  Pegawai Penghubung 

 Nama 

 

: ............................................. 
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 No Telp/HP/email : ............................................. 

 

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham   

No. Nama Lengkap Alamat NPWP 

Jumlah 

Rp. % 

      

      

        

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham  

No. Nama Lengkap Alamat NPWP 

Jumlah 

Rp. % 

      

      

          

11. Daftar nama direksi 

No. Nama Lengkap Jabatan /Bidang Tugas 

   

   

   

 

12. Daftar nama dewan komisaris  

No. Nama Lengkap Jabatan /Bidang Tugas 
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13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan dan/atau Pemilik 

Manfaat (Beneficiary Owner)  

No. Nama Lengkap Alamat 

   

   

   

Dokumen Yang Dilampirkan : 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

b. Akta pendirian badan usaha (foto copy dan ditunjukan aslinya); 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan masing-masing 

calon pemegang saham Pengendali, dewan komisaris, direksi, dan 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 

d. Kartu Tanda Penduduk pengurus Perusahaan; 

e. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) masing-

masing Pengurus 

f.   Pass Foto pengurus dalam akta pendirian; 

g. Bukti pelaporan terakhir SPT badan usaha dan SPT pengurus; 

h. Rencana kegiatan perusahaan untuk 3 (tiga) tahun ke depan; 

i. Daftar nama tenaga ahli yang memiliki tanda lulus ujian profesi 

sebagai Wakil Penasihat Berjangka yang akan diusulkan menjadi 

Wakil Penasihat Berjangka; 

j. Perjanjian Kerja atau Kontrak kerja tenaga ahli yang memiliki tanda 

lulus ujian profesi sebagai Wakil Penasihat Berjangka yang akan 

diusulkan menjadi Wakil Penasihat Berjangka; 

k. Foto tempat usaha (sarana dan prasarana); 

l. Dokumen Profil Perusahaan; 

m. Dokumen Standar Operasional Prosedur tentang mekanisme 

penerimaan klien, Standar Operasional Prosedur tentang 

mekanisme pemberian Nasihat, Standar Operasional Prosedur 

tentang pengendalian internal. 

n. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; dan 

o. Dokumen Perjanjian pemberian jasa. 
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II. Pernyataan  

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang 

disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya 

adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut 

tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia 

menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.  

………………,………………20… 

   Mengetahui,                     Pemohon, 

Komisaris Utama/Komisaris*)             Direktur Utama/Direktur*) 

           Materai                                 Materai 

 

(………………………)                           (…………………………) 

    Nama Jelas                                     Nama Jelas 
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FORMULIR NOMOR I.PSB.2 

 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA FISIK 

 

Pada hari ini .............., tanggal ..........., bulan ........., tahun ........ di .......... 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama :.......................................................................................... 

NIP :.......................................................................................... 

Jabatan :.......................................................................................... 

2. Nama :.......................................................................................... 

NIP :.......................................................................................... 

Jabatan :.......................................................................................... 

3. Nama :.......................................................................................... 

NIP :.......................................................................................... 

Jabatan :.......................................................................................... 

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi Nomor................... tanggal ..............., kami telah 

melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh 

......................... untuk melakukan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka 

dengan kelengkapan dokumen perusahaan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Yang diperiksa : 

PT.........................................,   Tim Pemeriksa, 

      Stempel dan ttd    1. ……………….. 

        Nama Jelas     2. ……………….. 

     (Direktur Utama)    3. ……………….. 
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FORMULIR NOMOR I.PSB.3 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR   ……………………. 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN 

SEBAGAI PENASIHAT BERJANGKA 

KEPADA PT. ……………………………. 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  KOMODITI, 

 

Membaca   :  surat Direktur Utama/Direktur PT ………….. Nomor 

………….. tanggal ……….. perihal Permohonan izin usaha 

sebagai Penasihat Berjangka; 

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur PT 

…………………. telah memenuhi persyaratan secara 

lengkap pada tanggal ……………., dan atas dasar itu 

dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai 

Penasihat Berjangka; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN 

USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN 

SEBAGAI PENASIHAT BERJANGKA KEPADA 

PT .....…………………………………………………………  

Kesatu   : Memberikan izin usaha sebagai Penasihat Berjangka 

kepada PT ……………………………………………………… 

dengan alamat kantor di……....……………………………………  

Kedua    : Izin usaha ini berlaku selama PT……………… sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan 

kegiatannya sebagai Penasihat Berjangka. 

Ketiga    : Penasihat Berjangka wajib melaporkan perubahan data 

perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

perubahan terjadi. 

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan 

perubahan sebagaimana mestinya. 

Kelima   : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  
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Ditetapkan  di Jakarta  

pada tanggal         

KEPALA BADAN PENGAWAS  

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,  

 

 

     ............................................  

 

SALINAN   Keputusan  Kepala  Badan Pengawas  

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;  

4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti; 

5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait; 

6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi. 
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FORMULIR NOMOR I.PSB.4 

 

Nomor  :    ...................................   Jakarta, ...................................  

Lampiran  :  ...................................  

Perihal  :  Penolakan Permohonan  

   

Yth. ..........................................................  

di ............... 

       Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal 

........................ perihal ..................................., setelah meneliti 

permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara 

ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. .............................................................................................................;  

2. .............................................................................................................; 

3. ..............................................................................................................  

Demikianlah agar Saudara maklum.  

KEPALA BADAN PENGAWAS    

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,  

 

 

............................................  

SALINAN   Keputusan  Kepala  Badan Pengawas  

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;  

4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti; 

5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait; 

6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi. 
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FORMULIR  NOMOR I.PSB.5 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

 

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG PENGENDALI/PEMILIK 

MANFAAT 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama            : .......................................................................... 

Nomor identitas       : ………………………………………………………......... 

(KTP/Paspor) 

NPWP        : ………………………………………………………......... 

Jabatan            : Direktur Utama 

Alamat lengkap         : ………………………………………………………......... 

                           (Nama Jalan & Nomor)    (Kota & Kode Pos) 

   .......................... -........................... 

Nomor telp/fax/HP   : ………………………………………………........ 

Kami melaporkan bahwa perusahaan memiliki/tidak memiliki* 

pengendali/pemilik manfaat : 

Nama   : ……………………………………………………………………… 

Alamat  : ……………………………………………………………………… 

No. KTP/Paspor : ………………………………………………………………………. 

NPWP   : ……………………………………………………………………… 

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama 

PT ................ berkedudukan di ............................. dengan alamat kantor 

pusat di ................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

PT ..................... tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh perseorangan yang : 

a. pernah melakukan perbuatan tercela dibidang perdagangan berjangka; 

b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; 

c. termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;  
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d. termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal; dan  

e. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. 

Apabila dikemudian hari ditemukan pihak selain ini yang diduga 

sebagai pengendali Perusahaan maka saya akan menerima segala 

konsekuensi yang diberikan oleh Bappebti. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

......................, 

.............................20..... 

                        Direksi PT........................ 

    (nama jelas)   (tanda tangan) 

                                                                                                   Materai 

                                    1.(.......................)           ( .......................)    

                      

     2.(.......................)            ( .......................)    

 

*)  Pilih salah satu (coret yang tidak perlu). 
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FORMULIR NOMOR: I.PBK.6 

 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

 

Nomor       :   ………….…………………         Jakarta, ................................... 

Lampiran    :   ........................................  

Perihal         :  Permohonan Perubahan  

  Direktur/Komisaris/Pemegang  

  Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) 

 

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  

Kementerian Perdagangan 

di Jakarta  

          

 Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan 

direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*)  

PT ..........………… Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami 

sampaikan data sebagai berikut : 

1.  Nama Pemohon : ……………………………………………………….. 

2.  Nomor Identitas 

(KTP/Paspor) 

: ……………………………………………………….. 

3.  Jabatan Pemohon : Direktur Utama 

4.  Alamat Pemohon : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

(Nama jalan & Nomor) – (Kode Pos) 

…………………………..  -  ………………. 

5.  Nama Perusahaan 

Penasihat 

Berjangka 

 

: 

 

……………………………………………………….. 

6.  Nomor Pokok Wajib 

Pajak 

 

: 

 

……………………………………………………….. 



- 37 - 

7.  Alamat Perusahaan : ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

(Nama jalan & Nomor) – (Kode Pos) 

…………………………..  -  ………………. 

8.  Nomor telepon, 

email dan 

Handphone 

: ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Berikut informasi yang disampaikan terkait perubahan 

Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*): 

No Nama Pejabat 

Lama 

Jabatan Nama Pejabat 

Baru 

Jabatan 

1     

2     

3     

 

 Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai 

berikut: 

1.     Risalah RUPS tentang Perubahan Direksi/Komisaris/Pemegang  

Saham/Pengendali/Pemilik Manfaat; 

2.     copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP 

direksi/komisaris/pemegang saham/pengendali/Pemilik Manfaat; 

3.  daftar nama dan data Direktur/Komisaris/Pemegang Saham/ 

Pengendali/Pemilik Manfaat*) yang baru  : 

a.  Komisaris dan Direktur meliputi : 

 Riwayat hidup; 

 Copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat 

keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan 

 Copy KTP/Paspor, NPWP. 

b. Pemegang saham perorangan meliputi : 

 Riwayat hidup; dan 

 Copy KTP/Paspor, NPWP. 

c. Pemegang saham Badan Usaha Berbadan hukum meliputi : 

 Anggaran Dasar; dan 

 Laporan keuangan terakhir. 

d. Pengendali/Pemilik Manfaat meliputi : 

 Riwayat hidup; dan 

 Copy KTP/Paspor, NPWP. 

 



- 38 - 

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

*) coret yang tidak perlu. 

       Pemohon, 

     Direktur Utama/Direktur*)  

         materai 

(……………………….) 

                                                              Nama Jelas 
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FORMULIR NOMOR I.PSB.7 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR      ……………………. 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERUBAHAN DIREKTUR/KOMISARIS/PEMEGANG 

SAHAM/PENGENDALI/PEMILIK MANFAAT*) 

KEPADA PT.      ……………………………. 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  KOMODITI, 

 

Membaca   :  surat Direktur Utama/Direktur PT………….. 

Nomor………….. tanggal……….. perihal permohonan 

perubahan direktur/komisaris/pemegang 

saham/Pengendali*); 

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur 

PT…………………. telah memenuhi persyaratan secara 

lengkap pada tanggal ……………., dan atas dasar itu 

dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan atas 

permohonan perubahan direktur/komisaris/pemegang 

saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN 

PERUBAHAN DIREKTUR / KOMISARIS / PEMEGANG 

SAHAM / PENGENDALI / PEMILIK MANFAAT*) KEPADA  

PT .....……..................  

Kesatu : Memberikan persetujuan perubahan direktur/ komisaris/ 

pemegang saham/Pengendali/Pemilik Manfaat*) kepada  

PT ……………………………… dengan alamat kantor  

di ……....……………………………………  

Kedua : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku 

selama pihak yang bersangkutan masih aktif sebagai 

direktur/komisaris/pemegang saham/Pengendali/Pemilik 

Manfaat *) pada PT …………......…………………  

Ketiga :  Penasihat Berjangka wajib melaporkan perubahan data 

perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

perubahan terjadi.  

Keempat :  Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan Kepala Badan ini, dapat diadakan 

perubahan sebagaimana mestinya. 

Kelima :  Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

 

Ditetapkan  di Jakarta  

pada tanggal         

KEPALA BADAN PENGAWAS  

    PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,  

 

 ...............................................................  

SALINAN   Keputusan  Kepala  Badan Pengawas  

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;  

4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti; 

5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait; 

6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi. 



- 41 - 

 

Lampiran Keputusan Kepala 

Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka 

Komoditi 

 

No Nama Pejabat 

Lama 

Jabatan Nama Pejabat 

Baru 

Jabatan 

1     

2     

3     
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FORMULIR NOMOR I.PSB.8 

 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

Nomor :                     .................. ,.....  

Lampiran : 

Perihal : Permohonan Perubahan  

  Nama/Alamat*) PT…………..  

    

Yth.Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

di  Jakarta 

  

 Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan nama/alamat*) 

PT .......................... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami 

sampaikan data sebagai berikut : 

1. Nama perusahaan Penasihat Berjangka : ................................................ 

(lama)* 

2. Nama perusahaan Penasihat Berjangka : ................................................ 

(baru)*   

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (lama)  : ................................................ 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (baru)  : ................................................ 

5. Alamat perusahaan             : ................................................ 

 Penasihat Berjangka (lama)*      ……………..………………………. 

6. Alamat perusahaan             : ................................................ 

 Penasihat Berjangka (baru)*       ….........……………………………. 

7. Telepon/fax (lama)    : ................................................. 

8. Telepon/fax (baru)    : ................................................ 

9. Email    : ................................................ 

10. Pegawai Penghubung   : ................................................ 

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut : 

1. copy akta pendirian perseroan dan akta perubahan nama/alamat 

Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM **);  
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2. copy  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terimakasih. 

 

Pemohon, 

    Direktur Utama/Direktur*) 

 

             Materai 

(..........................................) 

          Nama Jelas 

 

*)  Pilih salah satu 

**)   untuk Penasihat Berjangka pindah alamat wilayah kota/kabupaten 
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FORMULIR NOMOR I.PSB.9 

KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR : ......... 

TENTANG 

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) 

PADA PT ........................ 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

 

Membaca : surat Direktur Utama/Direktur PT………….. tanggal……….. 

perihal permohonan perubahan Nama/alamat*) Penasihat 

Berjangka PT ....................................;  

Menimbang : bahwa permohonan Direktur Utama/Direktur  

PT .....…………………. telah memenuhi persyaratan secara 

lengkap pada tanggal ……………., dan atas dasar itu 

dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan 

permohonan perubahan Nama/alamat*) Penasihat 

Berjangka  

PT ......................... ;  

Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN 

PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PENASIHAT BERJANGKA 

PADA PT...................................................................... 

Kesatu :  Memberikan persetujuan perubahan nama/alamat Penasihat 

Berjangka pada PT ........................ yang sebelumnya 

bernama PT…………............... /beralamat di*) ………………… 

menjadi bernama PT …………............. /berubah ke alamat 

baru di*) ........................... 

Kedua : Persetujuan ini berlaku selama PT……………………… (nama 

baru/alamat baru) masih aktif menjalankan kegiatan. 

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana 

mestinya. 

Keempat : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  

KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

 

................................................................ 

 

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:  

1. Menteri Perdagangan R.I.; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 

4. Para Eselon II di Lingkungan Bappebti; 

5. Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang terkait; 

6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi. 
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FORMULIR  NOMOR I.PSB.10 

 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

 

Nomor : ... …………,……....20… 

Lampiran  : ... 

Perihal : Permohonan Izin Sebagai Wakil Penasihat Berjangka Untuk   

Penempatan di Kantor Pusat/Cabang*) PT. ............. 

 

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

Kementerian Perdagangan 

di Jakarta 

 

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil 

Penasihat Berjangka (WPSB). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini 

kami sampaikan data sebagai berikut: 

 

1. Nama calon WPSB : ................................................................. 

2. Nomor Identitas KTP : ..............................................................    

3. NPWP : .............................................................. 

4. Tempat dan tanggal lahir : .............................................................. 

5. Pendidikan terakhir : .............................................................. 

6. Alamat calon WPSB : .............................................................. 

   .............................................................. 

   

(Nama jalan & Nomor) 

 

   ..................................... -  

   (Kota & Kode Pos) 

7. Nama Penasihat 

Berjangka yang 

merekomendasikan : ................................................................ 

8. Alamat Perusahaan 

Penasihat Berjangka yang 

merekomendasikan : .............................................................. 

   (Nama jalan & Nomor) 

   ..................................... -  

   (Kota & Kode Pos) 
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9. Kantor Penasihat 

Berjangka 

  

 WPSB Ditempatkan : .............................................................. 

10. Nomor HP dan e-mail 

calon WPSB : .............................................................. 

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 

1. daftar riwayat hidup; 

2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir minimal sarjana atau yang 

setara; 

3. fotokopi tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; 

4. fotokopi surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan 

HAM;**) 

5. surat rekomendasi/referensi dari perusahaan yang akan 

mempekerjakan; 

6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

8. fotokopi bukti pelaporan terakhir SPT pribadi (bila ada); 

9. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

10. Surat pernyataan yang ditandatangani calon WPSB memuat 

keterangan sebagai berikut (Form. Surat Pernyataan): 

a. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau 

keuangan; 

b. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan; 

c. tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 

(lima) tahun 

11. 4 (Empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6. 

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

Penasihat Berjangka 

Direktur Utama, 

Calon 

Wakil Penasihat Berjangka, 

Materai  

(……………………) (……………………….) 

Nama Jelas Nama Jelas 

 

*)  Apabila ada.  

 

 



- 49 - 

FORM. SURAT PERNYATAAN 

 

SURAT PERNYATAAN CALON WPSB 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama :  ………………………………………………………............  

Nomor identitas :  ………………………………………………………............ 

(KTP/Paspor)*)    

NPWP :  ………………………………………………………............ 

Alamat lengkap :  ………………………………………………………............  

  (Nama Jalan & Nomor)  

   ………………………………………………………............ - 

  (Kota & Kode Pos)  

Nomor HP :  ………………………………………………………............  

Selaku calon Wakil Penasihat Berjangka dari PT. ......................... dengan ini 

menyatakan bahwa saya:  

a. cakap melakukan perbuatan hukum; 

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau 

Perdagangan Berjangka Komoditi;  

c. tidak termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; 

d. tidak termasuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal; dan 

e. memiliki akhlak dan moral yang baik. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

......................, .............................20.... 

materai 

(...............................................) 

   (Nama Jelas) 
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FORMULIR  NOMOR I.PSB.11 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

NOMOR /BAPPEBTI/UPTP II/SI/ / 

TENTANG 

IZIN SEBAGAI WAKIL PENASIHAT BERJANGKA 

KEPADA SDR. ....…………………………. 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 

Membaca : 1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Penasihat 

Berjangka yang diajukan oleh Penasihat Berjangka  

PT. ..............………… atas Sdr. ...................…….. 

Nomor …………… tanggal ………….; 

2. Surat pernyataan perusahaan PT. ........................…… 

tanggal ……................... yang akan memperkerjakan 

Wakil Penasihat Berjangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5548); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  90); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN 

SEBAGAI WAKIL PENASIHAT BERJANGKA KEPADA  

SDR.  …………………………........... 

   

Kesatu : Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai 

Wakil Penasihat Berjangka kepada Sdr. 

…………….………. Nomor KTP ……………. dengan alamat 

tempat tinggal di ………………..… yang akan bertindak 

untuk dan atas nama perusahaan PT. 

..........………………….. untuk ditempatkan pada Kantor 

Pusat/Cabang*)  

PT. ……………………. yang beralamat di .....……….………. 

Kedua : Izin ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya pada 

perusahaan Penasihat Berjangka. 

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliuran 

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Keempat : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan  di : Jakarta 

pada  tanggal  :  tanggal/bulan/tahun 

 

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS 

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,  

SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA UPTP II  

KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN  

PENGEMBANGAN PASAR, 

 

 

(nama jelas) 

 

 

 

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Perdagangan; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 

4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti; 

5. Direktur Utama Bursa Berjangka; 

6. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka; 

7. Asosiasi Perdagangan Berjangka. 
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FORMULIR  NOMOR I.PSB.12 

 

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PENASIHAT BERJANGKA 

 

(dibuat diatas kertas kop perusahaan) 

 

Nomor       :         ………………,…………………  

Lampiran    :     

Perihal        :  Laporan Pembukaan 

  Kantor Cabang Penasihat Berjangka  

   

 

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  

Kementerian Perdagangan 

di Jakarta  

          

 Dengan ini kami melaporkan rencana pembukaan Kantor Cabang 

Penasihat Berjangka PT ........................ Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini 

kami sampaikan data sebagai berikut : 

1.   a.  Nama Pemohon  

 

 b. Jabatan Pemohon  

: 

 

..................................................................... 

: 

 

..................................................................... 

2.  Nama Perusahaan  : ..................................................................... 

3.  NPWP Perusahaan : ..................................................................... 

4.  Alamat Perusahaan : ..................................................................... 

5.  Nomor Telepon 

 Nomor Facsimile 

 Alamat e-mail 

: 

: 

: 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

6.  Pegawai Penghubung : ..................................................................... 

7.   Alamat kantor cabang     : ..................................................................... 

8. Status kantor cabang        : Sewa/beli * 

9. Daftar sarana dan 

prasarana kancab 

 

: 

 

...................................................................... 

10. Daftar Wakil Penasihat 

Berjangka 

 

: 

 

1......... 

2......... 

dst 

   

   

 



- 54 - 

 Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai 

berikut: 

1. rencana usaha kantor cabang selama 3 (tiga) tahun ke depan; 

2. kontrak kerja Wakil Penasihat Berjangka; 

3. Dokumentasi foto kantor cabang. 

 

Pernyataan : 

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang 

disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. 

Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami 

bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang 

ditimbulkannya. 

 

………………,………………………  

       Mengetahui,                                                        Pemohon, 

   Komisaris Utama                 Direktur Utama 

           Materai                                      Materai 

  (………………………)                                (…………………………) 

     Nama Jelas                               Nama Jelas 

*) pilih salah satu. 
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FORMULIR  NOMOR I.PSB.13 

 

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ………………………………………………………………………………. 

No, KTP : ………………………………………………………………………………. 

Alamat : ………………………………………………………………………………. 

No. HP : ………………………………………………………………………………. 

Email  : ………………………………………………………………………………. 

 

Dalam hal ini sebagai pemegang nomor account ……. Pada Pialang 

Berjangka ……, dengan ini memberikan kuasa kepada : 

Penasihat Berjangka    : …….……………………………….. 

Wakil Penasihat Berjangka   : …………………………………...... 

Alamat Perusahaan    : ………………………………………. 

NPWP Perusahaan    : ……………………………………… 

NPWP Wakil Penasihat Berjangka  : ……………………………………… 

Nomor HP Wakil Penasihat Berjangka : ……………………………………… 

 

--------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------- 

Untuk Penerima Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Melakukan pengoperasian nomor account Pemberi Kuasa yang terbatas 

pada nomor account ….. 

2. Melakukan transaksi jual atau beli untuk terbatas pada Kontrak 

Berjangka dengan kode kontrak ….. pada Bursa ……. 

3. Penerima Kuasa wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada 

Klien untuk melakukan transaksi posisi jual atau beli yang dituangkan 

dalam rencana transaksi. 

4. Penerima Kuasa hanya boleh mengoperasikan transaksi jual atau beli 

setelah adanya persetujuan lisan maupun tertulis yang terekam atau 

tercatat yang dituangkan dalam rencana transaksi. 

5. Penerima Kuasa dilarang untuk menerima dana atau surat berharga 

sebagai Margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari 

Klien. 

6. Penerima Kuasa dapat diminta bertanggung jawab atas kesalahan yang 

terbukti dilakukannya dalam mengoperasikan nomor account 

………………….. baik dalam keadaan sengaja ataupun kealpaannya. 
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