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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Bagi suatu Negara, stabilitas keuangan sangatlah penting bagi 

perkembangan perekonomian Negara, jika diumpamakan bahwa 

perekonomian Negara merupakan tubuh, maka stabilitas keuangan adalah 

organ yang ada di dalam tubuh. Sehingga keduanya saling melengkapi 

keberadaan masing-masing. Dalam perekonomian Negara, uang diperlukan 

untuk memutar ekonomi kita supaya ekonomi negara terus berkembang.1 

Secara harafiah pasar merupakan tempat bertemunya para penjual 

dan pembeli. Tetapi di dalam konteks modern saat ini, pasar telah 

merupakan suatu mekanisme transaksi yang mana tempat terjadinya 

transaksi menjadi fleksibel artinya dapat terjadi di manapun. 

Saat ini, terus berkembangnya teknologi seiring perkembangan 

zaman yang pesat telah membawa kemajuan pada seluruh aspek kehidupan 

manusia. Beriringan dengan berkembangnya era globalisasi ini, juga 

mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Salah 

satunya yakni merupakan kegiatan e-commerce. Perkembangan e-

commerce di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem 

pembayaran yang aman, cepat dan rahasia. 

                                                           
1 “Pasar Keuangan &amp; Modal Indonesia - Saham, Obligasi &amp; Pajak | Indonesia 

Investments,” accessed May 15, 2018, https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/item6. 
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Perkembangan e-commerce ini ketika dilihat dari sisi lainnya, maka 

dapat dilihat bahwa telah mendorong perkembangan alat pembayaran yang 

ada. Dimana semulanya menggunakan pembayaran dengan uang tunai 

(cash based intruments), kini ada alternatif baru yang berkembang sehingga 

dapat dilakukan pembayaran tanpa uang tunai yang berbasis kertas 

(paperless) yang disebut dengan alat pembayaran non tunai (non cash based 

instruments). Bahkan saat ini berkembang pula uang virtual. 

Keberadaan uang virtual ini mulai mendapat perhatian dalam 

masyarakat, seperti yang diketahui mata uang virtual ini dikenal dengan 

sebutan mata uang kripto (cryptocurrency) yang mana merupakan hasil 

perkembangan dari dunia teknologi yang berbasis kriptografi sehingga 

setiap transaksi yang dilakukan berubah menjadi kode rumit yang tidak 

mudah digandakan atau berpindah kepada pihak yang tidak mendapatkan 

izin akses. Hingga saat ini, telah muncul berbagai jenis cryptocurrency yang 

dapat digunakan dalam transaksi, kurang lebih telah ada sekitar seratusan 

pilihan. Teknik enkripsi dari mata uang digital atau cryptocurrency ini 

bertujuan agar dapat mengkontol setiap unit mata uang baru yang beredar 

serta guna dapat memverifikasi setiap transaksi yang berjalan sendiri secara 

independen tanpa ada pihak ke-3 yang campur tangan. 

Mata uang Rupiah yang saat ini kita gunakan sehari-hari ini 

diterbikan oleh Bank Indonesia dan diakui oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Berbeda dengan cryptocurrency yang terdesentralisasi, mata uang rupiah ini 

sangat berpengaruh nilainya terhadap perkembangan perekonomian 
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Negara.  

Di Indonesia sendiri, mata uang virtual juga telah berkembang. 

Pesatnya perkembangan penggunaan Bitcoin di kalangan masyarakat inilah 

yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 

20/4/DKom, yang berisi: 

“Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin 

tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang 

digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata 

Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan 

oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang 

mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi 

dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. 

 

Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi 

karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat 

administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari 

harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga 

rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan 

sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat 

mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak 

agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. 

 

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, 

Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran 

(prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, 

penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, 

penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan 

penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga 

Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual 

currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

 

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem 

Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga 

stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah 

praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.” 

 

Hingga saat ini, cryptocurrency di Indonesia digunakan sebagai 

alternatif mendapatkan keuntungan bahkan bisnis yang didapatkan 
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keuntungannya dari selisih harga jual dan beli hanya dengan spekulasi. 

Tujuannya hanya satu yaitu mendapatkan profit dengan cara membeli 

cryptocurrency saat harga turun dan kemudian dijual kembali saat harganya 

telah naik hal ini dikarenakan nilai tukar dalam cryptocurrency selalu 

fluktuatif naik turun dari menit ke menit. Sama halny dengan pergerakan 

mata uang dunia. Menurut CEO bitcoin Indonesia bapak Oskar Darmawan 

bahwa sampai saat ini bitcoin masih terus berkembang di Indonesia. 2 

Sudah beberapa tahun sejak masuknya cryptocurrency di Indonesia, 

tetapi ada pernyataan tegas dari bank sentral Indonesia bahwa 

cryptocurrency bukan merupakan sarana atau alat pembayaran yang sah di 

Indonesia dan segala resiko (kerugian atau kehilangan) terkait dengan 

kepemilikan atau penggunaan cryptocurency menjadi resiko masing-

masing. 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa: “Mata Uang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” dan “Macam Rupiah terdiri 

atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.” Hal ini menyebabkan 

cryptocurrency sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-

Undang yang berlaku. Tentu dengan lahirnya fenomena seperti ini, timbul 

masalah hukum seperti tidak adanya kepastian hukum terhadap para 

pengguna mata uang virtual ini. 

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan dua buah 

                                                           
2 “Bank Indonesia Akan Buat Aturan Yang Tegaskan Larangan Bitcoin,” accessed February 4, 

2019, https://id.techinasia.com/bank-indonesia-tegaskan-larangan-bitcoin?ref=related&pos=4. 
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Peraturan Bank Indonesia terkait fenomena mata uang virtual ini, yaitu PBI 

Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada kedua peraturan yang telah 

diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut tidak terdapat pengaturan 

mengenai mata uang virtual sebagai produk digital yang dapat 

diperjualbelikan melalui media internet. 

Peraturan Bank Indonesia secara normatif mengatur mengenai 

pelarangan mengenai larangan penggunaan mata uang virtual dan 

sejenisnya ini, padahal di kalangan masyarakat, praktek jual-beli 

cryptocurrency telah menjadi salah satu fenomena yang tengah booming. 

Ketidakhadiran regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu 

hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat, maupun bagi pengusaha-

pengusaha yang bergerak di bidang jual-beli cryptocurrency di Indonesia. 

Dengan berjalannya kegiatan jual-beli cryptocurrency di Indonesia tanpa 

regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal 

yang tidak diinginkan di kemudian hari.3 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dengan skripsi berjudul 

: “PROSPEK PENGATURAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA 

UANG VIRTUAL DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM 

JEPANG DAN SINGAPURA)”   

 

                                                           
3 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis akan 

mengangkat 3 (tiga) permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana studi perbandingan hukum mengenai cryptocurrency di 

Jepang dan Singapura? 

2. Bagaimana pengaturan sistem pembayaran dengan mata uang yang 

ada di Indonesia saat ini? 

3. Apakah hasil studi perbandingan hukum antara Jepang dan Singapura 

dapat dijadikan prospek perkembangan cryptocurrency di Indonesia 

dalam menghadap masa globalisasi dunia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan yang 

dirumuskan oleh penulis terkait dengan pokok permasalahan dalam 

hal prospek pengaturan cryptocurrency sebagai mata uang virtual di 

Indonesia adalah : 

a. Untuk menganalisis studi perbandingan hukum terkait 

perkembangan cryptocurrency di Jepang dan Singapura. 

b. Untuk mengkaji pengaturan tentang sistem pembayaran dengan 

mata uang yang ada di Indonesia saat ini. 
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c. Untuk menganalisis hasil studi perbandingan hukum akan prospek 

cryptocurrency apakah dapat digunakan di Indonesia sebagai uang 

untuk bertransaksi. 

2. Manfaat Penelitian 

Didasarkan dari rumusan penjelasan dalam tujuan penelitian di atas, 

maka penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan umum khususnya 

bagi penulis dan pembaca 

2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi atas hasil penelitian 

ini dalam menambah kajian ilmu hukum dan menjadi referensi 

tambahan dalam penelitian-penelitian akademis selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Masyarakat Umum, penulis mengharapkan dengan adanya 

penyusunan skripsi ini dapat memberikan informasi dan 

wawasan bagi masyarakat Indonesia tentang cryptocurrency 

sebagai mata uang virtual di Indonesia. 

2) Bagi Investor mata uang virtual, penulis mengharapkan dengan 

adanya penyusunan skripsi ini dapat dijadikan suatu referensi 

atau pengetahuan tambahan bagi investor dalam berinvestasi 

atau bertransaksi dalam cryptocurrency. Serta memberikan 
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gambaran atas perkembangan cryptocurrency sebagai mata 

uang virtual di Indonesia. 
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