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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Uang 

a. Sejarah Uang 

Uang yang ada saat ini tidaklah datang begitu saja, adanya 

uang saat ini tentu dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu 

yang melatarbelakanginya. Akantetapi jika masyarakat zaman 

ini menggunakan uang dalam transaksi sehari-hari, pada zaman 

dulu tidaklah demikian. 

Dalam sejarah peradaban umat manusia, transaksi 

perdagangan sebelum mengenal mata uang, dilakukan dengan 

cara tukar-menukar barang atau barter. Transaksi barter 

mengharuskan individu atau kelompok memiliki komoditas 

yang akan ditukar dengan komoditas lain yang akan dibutuhkan. 

Hal semacam ini meskipun sederhana ternyata sangat 

merepotkan dan sangat tidak efisien. Bayangkan saja, untuk 

mendapatkan barang yang dibutuhkan, syaratnya harus 

memiliki barang lain untuk transaksi tukar menukar. Barter 

sendiri memiliki beberapa kekurangan, antara lain4 : 

i. Harus memiliki barang untuk ditukarkan 

                                                           
4 “Pengertian Uang, Sejarah, Fungsi, Syarat, Jenis, Dan Teorinya,” accessed February 5, 2019, 

https://uangindonesia.com/tentang-uang-pengertian-sejarah-fungsi-syarat-jenis-dan-teorinya/. 
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ii. Kendala transportasi untuk mengangkut barang jika 

kapasitasnya sangat banyak  

iii. Nilai barang yang ditukar sering kali tidak setara. 

iv. Ada kalanya barang yang dibutuhkan tidak bisa ditukar 

karena pihak lain tidak menginginkan barang kita. 

v. Waktu dan tenaga banyak terbuang untuk mencari barang 

tertentu dan mencari peminat barang yang dimiliki. 

Berdasarkan beberapa kelemahan sistem barter tersebut, 

masyarakat kuno mulai memikirkan cara untuk dapat 

melakukan transaksi perdagangan agar lebih efisien dan 

proporsional. Alat tukar pengganti komoditas adalah pilihan 

paling jitu pada saat itu. Selanjutnya, alat tukar selain 

komoditas disebut juga sebagai alat pembayaran untuk 

menebus komoditas yang dibutuhkan. Alat pembayaran 

pertama yang dikenal masyarakat kuno pada saat itu adalah 

garam. Imperium romawi kuno dan bangsa Eropa 

menggunakan garam sebagai alat pembayaran, karena garam 

saat itu bernilai sangat tinggi dibanding komoditas lain. Garam 

juga menjadi upah resmi para pekerja di era Romawi Kuno.  

Dalam bahasa inggris upah berarti salary. Kata tersebut 

merupakan turunan dari Salarium (bahasa latin) yang memiliki 

arti garam. Di Amerika Selatan, suku Aztec telah mengenal alat 

pembayaran sebagai pengganti barter. Mereka menggunakan 
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biji kakao atau cokelat sebagai alat pembayaran untuk membeli 

berbagai komoditas yang di perlukan.  

Jika masyarakat zaman dulu sedang tidak membutuhkan 

barang tersebut maka mereka juga tidak akan menukarkan 

barang mereka. Namun hal tersebut mulai dirasakan sulit bagi 

masyarakat, sehingga mulai dipikirkan apakah ada cara yang 

lebih efisien untuk dapat menetapkan suatu benda dengan 

memiliki nilai atau nominal tertentu. Benda yang dipikirkan ini 

tentu harus diakui oleh semua orang, kemudian juga digemari, 

dapat mudah dibawa kemana saja dan tentu harus tahan. 

Akhirnya pada saat itu dipilihlah masyarakat dengan 

menggunakan logam (emas dan perak) sebagai alat transaksi. 

Awal mulanya logam yang digunakan tidak memiliki nilai 

tertentu, sehingga tolak ukurnya pada hitungan jumlah persatu 

keeping logam, jadi tidak ada nilai tetap yang tertera atau 

disepakati masyarakat. Semakin berjalannya waktu, 

ketersediaan logam menjadi semakin sedikit dan mulai langka 

untuk dicari, sehingga masyarakat mulai mencari solusi 

kembali. Saat inilah lahirnya alternatif pembayaran baru 

menggunakan uang kertas. Dan nilai dari uang kertas juga 

dicantumkan langsung dalam uang tersebut. 

Seiring perkembangan zaman, uang kertas ini mulai di atur 

oleh pemerintahan suatu negara. Sehingga hanya bank sentral 
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setiap Negara yang berhak mencetak uang dan kemudian 

didistribusikan kepada masyarakat melalui bank. Di Indonesia 

sendiri hanyalah Bank Indonesia yang dapat mencetak uang.5 

b. Pengertian Uang  

Dalam ekonomi tradisional, pengertian uang dan benda 

dapat didefinisikan sebagai alat tukar. Benda yang dimaksud 

antara lain logam (emas/perak) yang hanya dengan syarat dapat 

akui dan diterima oleh masyarakat setempat.   

Dalam ilmu ekonomi modern ini, didefinisikan lebih luas 

dari pengertian uang tersebut. Tidak hanya dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual dan beli barang 

atau jasa, tetapi juga termasuk pembayaran utang. Bahkan ada 

ahli yang mengatakan bahwa fungsi dari uang juga dapat 

sebagai alat penunda pembayaran.6 

Mengenai definisi uang sendiri, beberapa ahli telah 

membantu dengan memberikan pendapat mereka terkait 

definisi uang, antara lain : 

i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

“Alat tukar atau standar pengukur nilai 

(kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh 

pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, 

                                                           
5 Ibid. 
6 “Pengertian Uang - Definisi, Fungsi, Syarat Dan Jenis Uang | Romadacade,” accessed February 5, 

2019, https://www.romadecade.org/pengertian-uang/#! 
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atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan 

gambar tertentu”.7 

ii. Robertson 

Menurut Robertson definisi dari uang yakni 

suatu benda yang dimiliki atau didapatkan seseorang 

untuk melakukan transaksi berupa barang ataupun 

jasa.8 

iii. R. S. Sayers 

Menurut Sayers definisi dari uang yakni suatu 

benda yang didapatkan oleh seseorang unruk 

melakukan pembayaran hutang piutang dalam 

melunaskan biaya barang atau jasa. 

iv. Albert Gailort Hart 

Menurut Albert G.H definisi dari uang yakni 

merupakan harta atau aset dari seorang yang 

merupakan pemiliknya yang dapat sewenang-

wenang menggunakan harta atau asetnya tersebut 

untuk melakukan pembayaran hutang lunas tanpa 

ditunda. 

v. A. C. Pigou 

                                                           
7 “Arti Kata Uang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 16, 2019, 

https://kbbi.web.id/uang. 
8  “Pengertian Uang Menurut Para Ahli Terlengkap,” accessed February 16, 2019, 

https://www.gurupendidikan.co.id/18-pengertian-uang-menurut-para-ahli-terlengkap/. 
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Menurut A.C.Pigou definisi dari uang yakni 

merupakan suatu benda yang dapat dijadikan acuan 

sebagai alternatif dalam tukar-menukar barang/jasa 

lainnya. 

vi. Rollin G. Thomas 

Menurut R.G.Thomas definisi dari uang 

yakni merupakan suatu benda yang telah 

mendapatkan pengakuan oleh seluruh masyarakat 

sebagai suatu alat pembayaran yang layak digunakan 

dalam melakukan transaksi. 

vii. Kasmir 

Menurut Kasmir definisi dari uang yakni 

merupakan acuan dalam transaksi, sebagaimana uang 

merupakan alternatif dalam pembayaran yang 

memudahkan seseorang untuk menjual ataupun 

membeli sesuatu baik barang ataupun jasa. Begitu 

pula sebaliknya, uang juga dapat dijadikan alternatif 

dalam pembayaran atas barang ataupun jasa yang 

telah dibeli.9 

c. Fungsi Uang 

1. Uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange)  

                                                           
9 Ibid. 
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  Uang berperan dalam aktivitas perdagangan untuk 

bertukar barang ataupun jasa. Dengan menggunakan 

uang, maka aktivitas perdagangan akan menjadi semakin 

efisien, tidak seperti sistem barter di mana setiap orang 

harus mencari orang lain yang membutuhkan barang 

yang akan ia tukar sekaligus memiliki barang yang 

dibutuhkannya. 10 

2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of 

account)  

  Dalam hal ini uang berperan dalam menunjukkan 

nilai sebuah barang maupun jasa. Satuan hitungan uang 

menjadi standar dalam menentukan harga di dalam 

aktivitas perdagangan.  

3. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (store of 

value) 

  Uang yang dimiliki oleh seseorang akan menyimpan 

kemampuan untuk membeli barang dimasa mendatang. 

Untuk keperluan ini, maka nilai uang harus dijamin stabil 

agar kemampuan tersebut dapat tetap dimiliki dimasa 

depan. 11 

d. Syarat-Syarat Uang 

                                                           
10 Dimaz Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia (Jasakom, 

2017),hlm. 3. 
11 Ibid. 
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Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika memenuhi 

syarat-syarat berikut: 

1. Harus diterima secara umum (acceptability) 

 Syarat uang dalam aspek acceptability, adalah salah 

satu syarat dimana uang dapat diterima secara luas oleh 

masyarakat penggunanya. Penerimaan itu tidak hanya 

sebatas sebagai alat pembayaran, namum juga dapat 

digunakan sebagai penanda kekayaan seperti : tabungan 

dan jaminan transaksi pembayaran. 12 

2. Harus dijamin oleh pemerintah 

 Dalam hal ini pemerintah harus dapat menjamin 

sebuah mata uang yang diterbitkan dan diedarkan agar 

dapat digunakan secara luas oleh masyarakat atau 

penggunanya. 

3. Terbuat dari bahan yang bisa tahan lama (durability) 

 Syarat ini berkait erat dengan material dasar 

pembuatan uang. Kertas yang digunakan untuk mencetak 

uang tidak sama dengan kertas yang digunakan secara luas. 

Pada mata uang, kertas yang digunakan lebih kuat, lentur, 

warnanya tidak mudah luntur, dan memiliki ketahanan 

                                                           
12 Ibrahim Nubika, BITCOIN ; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, ed. Arvin 

Mahardika, I (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 57. 
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terhadap berbagai unsur yang dapat merapuhkannya. Uang 

logam pun demikian. Bahkan dasar pembuat uang logam 

saat ini dipilih yang tidak mudah cacat serta ringan. Syarat 

ini bertujuan agar setiap uang yang beredar dapat disimpan 

dalam jangka waktu lama dan memiliki ketahanan ketika 

digunakan terus menerus dalam setiap transaksi 

pembayaran. 

4. Mudah disimpan (storeable) 

 Aspek ini mencakup bentuk fisik dari uang tersebut. 

Jika mata uang berbentuk koin, maka koin tersebut harus 

memiliki ukuran yang memudahkan dalam proses 

penyimpanan. Selain itu, jika uang berbentuk lembaran 

kertas, maka uang tersebut harus memiliki standar tertentu 

seperti bias dilipat dan tidak terlalu lebar sehingga mudah 

disimpan. 

5. Tidak mudah dipalsukan (difficult to imitate) 

 Uang berfungsi sebagai alat pembayaran resmi harus 

memiliki syarat sulit ditiru atau dipalsukan agar tidak 

mengacaukan perekonomian Negara. Hampir semua 

Negara didunia mencetak uang dari bahan berkualitas yang 

sulit dipalsukan. Teknologi pencetakan dan pendeteksian 

uang yang semakin canggih dewasa ini, turut mengambat 

pihak-pihak yang ingin memalsukan uang. 
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6. Mudah dibawa (portability) 

 Aspek ini lebih cenderung terhadap aspek fisik yang 

memungkinkan uang mudah dibawa dan tidak merepotkan 

pemiliknya. Sebagai gambaran, sebuah uang akan lebih 

mudah dibawa jika memiliki bentuk yang ringkas, ukuran 

yang pas, serta bobot yang ringan. 

7. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility) 

 Divisibility sebagai syarat uang, berarti mata uang 

tersebut secara nominal bias dibagi menjadi pecahan yang 

lebih kecil. Pembagian nilai nominal uang akan 

memudahkan setiap transaksi tunai dalam perdagangan. 

Harga setiap komoditas berbeda-beda satu sama lain. 

Dalam proses pembayaran, perbedaan harga memerlukan 

uang kembali jika uang yang digunakan memilikin 

nominal yang lebih besar dari harga barang. Itulah kenapa 

setiap Negara didunia mencetak mata uang dalam berbagai 

pecahan, tidak hanya dalam satu pecahan nominal saja. 

8. Memiliki nilai cenderung stabil dari waktu ke waktu 

(stability of value). 

 Syarat ini berkait erat dengan nilai mata uang 

tersebut. Nilai yang cenderung stabil akan memberin 

dampak aman dan tingkat kepercayaan tinggi 

dimasyarakat. Sedangkan nilai uang yang naik turun tidak 
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menentu, akan membuat keresahan serta turunnya tingkat 

kepercayaan masyarakat.13 

2. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) 

a. Pengertian Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) 

Secara etimologis, cryptocurrency tersusun dari dua kata, 

yakni crypto yang merujuk pada cryptography atau bahasa 

persandian dalam dunia komputer dan currency yang merujuk 

pada nilai mata uang. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan 

menjadi cryptocurrency adalah mata uang virtual yang dapat 

digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme 

melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan 

sistem sandi komputer yang rumit secara aman.14 

Salah satu produk dari cryptocurrency yakni Bitcoin yang 

lahir akibat dari Great Recession serta krisis keuangan tahun 

2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan 

ekonomi dalam 20 tahun berjalan. Bitcoin ini merupakan sebuah 

alat pembayaran baru yang mengadopsi teknologi peer-to-peer 

network dimana tidak memerlukan pihak yang mengaturnya 

biasanya teknologi tersebut digunakan oleh para programmer. 

Alasan digunakan teknologi jaringan ini karena dapat membagi 

data bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan 

                                                           
13 Ibid, hlm. 59. 
14 “Mengenal Cryptocurrency Dan Mekanisme Transaksinya | Dailysocial,” accessed February 15, 

2019, https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya. 
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internet. Konsep dari bitcoin ini yaitu meminimalkan biaya yang 

biasanya dibayar kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi 

jual-beli secara konvensional, sehingga pengguna dapat lebih 

menghemat biaya transaksi dan juga dapat digunakan sebagai 

alternatif pembayaran supaya dapat menjual barangnya dengan 

harga yang lebih murah. 

Kunci terpenting dari bitcoin sendiri ada dua, yaitu buku 

besar umum (global ledger) yang mencatat seluruh transaksi 

yang terjadi mulai dari penambangan bitcoin hingga transaksi 

yang berjalan, hal inilah yang membuat bitcoin tidak mudah di 

palsukan dan yang kedua adalah neraca (balance sheet) 

keseluruhan ini disebut dengan blockchain.  

Unsur-unsur dari bitcoin antara lain adanya jaringan peer-

to-peer yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan 

transfer sejumlah nilai bitcoin, kemudian seluruh transaksi yang 

telah berjalan kemudian disimpan dalam data yang disebut 

dengan blok, dan seluruh blok yang ada akan terjalin bersama 

akhirnya membentuk suatu rantai yang disebut blockchain dan 

yang terakhir adalah miners yang merupakan orang yang telah  

memecahkan formula matematika kompleks untuk 

membuktikan kepemilikan bitcoin.15 

                                                           
15  DANELLA and TIARA DHANA, “BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG 

LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, no. 0 

(2015), http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898/889. 
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Dalam mata uang virtual, terdapat beberapa pengertian atas 

istilah yang biasanya digunakan, antara lain : 

i. Bitcoin 

Merupakan salah satu produk dalam mata uang 

virtual yang tidak dikeluarkan oleh suatu lembaga/organisasi 

ataupun pemerintah dalam regulasinya. Bitcoin ini 

menggunakan system peer to peer network sebagai media 

distribusinya dengan menggunakan protocol kriptografi 

canggih. 

ii. Cryptocurrency  

Merupakan sebuah jaringan yang menggunakan 

teknologi atas basis algoritma dan kriptografi, yang tersusun 

dengan matematis sehingga dapat membentuk jadi berbagai 

sandi dan kode untuk mencetak mata uang virtual. Serta 

adanya kunci public dan privat yang biasanya digunakan 

untuk memindahkan cryptocurrency dari satu orang ke orang 

lainnya. 

iii. Kriptografi 

Merupakan sebuah teknik yang memungkinkan 

transmisi informasi yang aman. Secara sederhana dapat 

diartikan sebagai kriptografi mengubah informasi dari yang 

dapat dibaca secara jelas menjadi sebuah kode acak yang 
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tidak dapat dibaca, kemudian menyediakan sebuah 

perangkat untuk menguraikan pesan tersebut. 

iv. Blockchain 

Yaitu suatu system pencatatan digital tentang 

transaksi seluruh cryptocurrency yang tersebar dijaringan 

internet. Dimana blockchain merupakan skema pencatatan 

terpusat, yang terdiri dari banyak sekali block pencatatan 

digital. 

v. Peer to peer network 

Adalah sekelompok komputer yang masing-masing 

bertindak sebagai server untuk berbagi data dalam kelompok 

tersebut sehingga tidak perlu ada server yang terpusat. 

Jaringan pada peer to peer bitcoin memungkinkan pengguna 

untuk melakukan transfer nilai yang akan disimpan dalam 

berkas yang di sebut block.  

Mata uang virtual dan konvensional merupakan dua alat 

tukar (uang) yang sangat berbeda. Yang membedakannya adalah 

pergerakan mata uang virtual seperti Bitcoin bersifat 

desentralisasi sehingga tidak melalui perantara dalam 

melakukan transaksi serta tidak ada lembaga yang mengawasi 

dan berbentuk digital. Sedangkan mata uang konvensional 

bersifat tersentralisasi sehingga ada perantara yang mengawasi 

seluruh transaksi penguna serta berbentuk riil (kartal dan giral). 
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b. Faktor Pengaruh Nilai Cryptocurrency 

Cryptocurrency nilainya dipengaruhi oleh persediaan 

(demand and supply), oleh karenanya fluktuasi nilainya 

dipengaruhi oleh penggunanya sendiri. Salah satu faktor lainnya 

adalah karena kepercayaan sistem Blockchain yang ditawarkan 

pada sistem cryptocurrency dari kalangan komunitas. Secara 

umum, fluktuasi nilai naik dan 

turunnya cryptocurrency dipengaruhi oleh mekanisme pasar. 

Hal yang disayangkan dari pasar cryptocurrency adalah 

pergerakan nilainya yang cepat dan tinggi karena volatilitas yang 

akhirnya menjadi fluktuatif. Gambarannya, jika volume yang 

menginginkannya banyak tetapi jumlahnya berkurang, maka 

nilainya akan meningkat. 

c. Proses Transaksi Mata Uang Virtual 

  Setiap saat melakukan transaksi dalam jaringan blockchain 

dalam cryptocurrency, maka didalam jaringan akan tercatat 

seluruh histori transaksi secara rinci dan lengkap dari awal 

sampai akhir. Sehingga jika ada salah satu pengguna sedang 

melakukan transaksi yang kemudian telah diverifikasi oleh 

penerima, maka seluruh jaringan dalam blockchain tersebut akan 

mengetahui informasinya yang berisi tentang informasi telah 

terjadi transaksi sebanyak/sejumlah berapa dan telah 

ditandatangani secara digital dengan memberikan private key ke 
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dalam sistem. Oleh karena itu, konfirmasi dari penerima 

transaksi merupakan hal yang sangat krusial pada 

transaksi cryptocurrency. 

  Transaksi yang sudah terkonfirmasi disimpan ke dalam 

wadah yang dinamakan blok. Inilah hal yang menarik, catatan 

transaksi nya bersifat permanen, tidak dapat diubah atau 

dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap 

Blocks yang terkonfirmasi akan terhubung dengan blok 

sebelumnya, dan Blocks yang baru terbentuk merupakan acuan 

untuk Blocks berikutnya. 

d. Kondisi Mata Uang Virtual di Indonesia 

  Mengenai kondisi cryptocurrency di Indonesia, saat ini 

seluruh kegiatan transaksi terhadap cryptocurrency tidaklah 

diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal tersebut dinyatakan 

langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang 

menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia 

hanyalah Rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan 

transaksi dari Bank Indonesia, cryptocurrency dianggap ilegal. 

16 

 Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih 

memanfaatkan cryptocurrency untuk dimiliki, untuk investasi 

                                                           
16 “Mekanisme Dan Kondisi Cryptocurrency Di Indonesia – Arief Subagja – Medium,” accessed 

February 16, 2019, https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-di-

indonesia-a7443d45e4ec. 
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maupun bisnis jual-beli (trading). Bank Indonesia menghimbau 

karena sifat cryptocurrency yang terbilang sangat fluktuatif dan 

tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan. 

 Dasar yang di khawatirkan hingga dilarangnya transaksi 

dalam cryptocurrency karena kemungkinan terjadinya potensi 

kejahatan cryptocurrency. Jika dilihat dari kejahatan secara 

internalnya maka dari Internet Development Institute (ID 

Institute) mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi 

antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, 

ransomware dan private key. 

 Kemudian dari pihak Country Blockchain Leader IBM 

Indonesia Juliandri Jenie ada pandangan yang berbeda, dimana 

beliau katakan bahwa sifat ledger dalam Blockchain bersifat 

transparan sehingga dapat dilihat ke orang lain namun pada saat 

yang sama tetap aman karena tidak dapat diubah oleh sembarang 

orang. Sehingga ini menjadi suatu keunggulan karena telah 

membentuk integrasi bisnis antar perusahaan menjadi lebih 

efisien yang tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan. 

Seluruh pengguna dapat tenang dalam melakukan transaksi 

dikarenakan seluruh transaksi dan data yang ada telah terekam 

dengan baik dan dapat dilihat oleh seluruh orang yang ada dalam 

jaringan meski perlu ada akses khusus terlebih dulu. 
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 Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat instansi 

pemerintahan hingga perbankan-perbankan yang ada di 

Indonesia mulai mengeksplorasi potensi Blockchain sebagai 

suatu platform atau alternatif  yang juga dapat meningkatkan 

produktivitas, walau tidak mengikutsertakan cryptocurrency di 

dalamnya.17 

3. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran 

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan, yakni pemindahan sejumlah nilai 

uang dari satu pihak ke pihak lain. Sarana atau media 

pendukung berjalannys sistem pembayaran sangkatlah beragam 

dari alat pembayaran sederhana hingga produk-produk baru 

yang menggunakan sistem yang lebih kompleks dengan 

melibatkan berbagai lembaga, dan kewenangan menjaga hingga 

mengatur kelancaran sistem pembayaran di Indonesia 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam 

Undang Undang Bank Indonesia. 

Dalam menjalankan mandat tugas tersebut, Bank Indonesia 

mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, 

antara lain : 18 

a. Keamanan 

                                                           
17 Ibid. 
18  “Sistem Pembayaran - Bank Sentral Republik Indonesia,” accessed February 17, 2019, 

https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx. 
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Keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai 

potensi segala resiko yang terjadi dalam system pembayaran 

antara lain : risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud. 

Berbagai resiko tersebut harus dapat dicegah dengan 

mekanisme perlindungan, supaya system pembayaran dapat 

tetap berjalan dengan aman.  

b. Kesetaraan Akses 

Bank Indonesia bertugas mengontrol setiap perdagangan 

agar tidak terjadi monopoli oleh satu pihak saja. Monopoli oleh 

pihak tertentu jelas akan meniadakan prinsip kesetaraan dan 

menghambat pihak lain untuk dapat berpartisipasi dalam 

perdagangan.  

c. Efisiensi  

Efisiensi dalam hal ini terkait erat dengan skala ekonomi 

nasional. Cakupan skala ekonomi yang luas akan membuat 

segala aktivitas dan transaksi berjalan lebih efisiensi. Biaya 

yang ditanggung masyarakat sebagai pelaku ekonomi juga akan 

semakin murah jika skala ekonomi mencakup jangkauan luas 

secara nasional. 

d. Perlindungan Konsumen  

Bank Indonesia dalam hal perlindungan konsumen 

bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh lembaga yang 

bergerak dalam sector system pembayaran, control dan 
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pengawasan tersebut dilakukan agar tidak terjadi praktik yang 

dapat merugikan konsumen.19 

Dalam pelaksanaannya sistem pembayaran memiliki 

beberapa jenis yang berbeda. Perbedaan ini sebenarnya dapat 

dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengguna 

masing-masing. Beberapa sistem pembayaran yang saat ini 

tersedia luas, antara lain :20 

a. Batch System  

 Batch system merupakan system pembayaran yang 

berbasis pada pembacaan data paper based secara 

elektronik. Contoh instrument pembayaran Batch System, 

antara lain : Credit remittance, cek, bilyet giro, nota credit 

dan nota debit. 

b. Retail Payment  

 Retail Payment termasuk dalam pembayaran non 

tunai yang paling sering digunakan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-harinya. Sistem ini digunakan dalam 

transaksi kecil yang memiliki nominal kecil. Sering 

digunakan masyarakat serta di senangi masyarakat 

                                                           
19 Ibid. 
20 “Pengertian Sistem Pembayaran, Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pembayaran, Jenis-Jenis Sistem 

Pembayaran, Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Pembayaran, Jenis-Jenis Alat Pembayaran Beserta 

Penjelasannya Terlengkap | Edukasi Indonesia (Edukasinesia.Com),” accessed February 17, 2019, 

https://www.edukasinesia.com/2017/03/pengertian-sistem-pembayaran-prinsip-prinsip-dasar-

sistem-pembayaran-jenis-jenis-sistem-pembayaran-lembaga-lembaga-dalam-sistem-pembayaran-

jenis-jenis-alat-pembayaran-beserta-penjelasannya-terlengkap.html#. 
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karena tidak memerlukan uang tunai, mudah di bawa dan 

efisiensi dalam berbagai aspek. Seperti contoh : Using 

payment cards, automatic teller money (ATM), digital 

money dan e-money. 

c. Wholesale payment system  

 Wholesale payment system tergolong system 

pembayaran yang rumit. Sistem ini biasanya digunakan 

dalam transaksi nilai yang besar sehingga merupakan 

penyangga dari transaksi dealing trade finance, 

treasury dan berbagai transaksi pada bank yang telah 

tersentralisasi. Dalam system ini pemrosesan 

pembayaran dilakukan secara individual menggunakan 

mekanisme real time gross settlement (RTGS). 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Pasal 20 : 

 “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 

berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah, 

serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud 

dari peredaran.” 

 

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) 

Pasal 5 (3) : 
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“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan 

sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini” 

 

Undang-Undang ITE kemudian mengatur mengenai syarat-syarat 

minimum dari sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia, yaitu: 

a. “Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang 

ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; 

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, 

dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik tersebut; 

c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tersebut; 

d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan 

dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh 

pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik tersebut, dan; 

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan kebertanggunjawaban prosedut atau petunjuk; 

f. Setiap system informasi yang beroperasi di Indonesia harus 

memenuhi syarat-syarat minimum di atas, selain itu terdapat syarat 

lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undnagan 

khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggarana Sistem 

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)”. 
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Sehingga mereka yang menggunakan Bitcoin dalam melakukan hal 

yang disebut di atas dapat diancam dengan ketentuan Pidana Pasal 15 

Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa  

 “Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelengarakan 

Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab 

terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” 

 

Penyelenggara Bitcoin pada dasarnya adalah mereka yang 

melakukan proses Minning sehingga system Bitcoin dapat berjalan, 

secara teori mereka yang berpartisipasi dan menjadi peer dalam system 

tersebut sehingga mereka yang digolongkan sebagai penyelengara 

wajib untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-

Undang ITE dan PP PSTE , bila penyelenggara tidak memenuhi syarat 

tersebut maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan pasal 8 

PP PSTE.21 

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, memberikan 

penjelasan mengenai sikap Bank Indonesia sebagai lembaga satu-

satunya yang mempunyai hak oktroi di Indonesia untuk menciptakan 

alat pembayaran berupa uang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-

Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang : 

                                                           
21 “Regulasi Dan Kebijakan Terkait Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Oleh 

Maura Maghfira Halaman All - Kompasiana.Com,” accessed March 27, 2019, 

https://www.kompasiana.com/ramautura/5a02a9f58325cc3e613fd7c2/regulasi-dan-kebijakan-

terkait-mata-uang-kripto-sebagai-alat-pembayaran-di-indonesia?page=all. 
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“Bank  Indonesia  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang berwenang 

melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan 

Penarikan Rupiah.” 
 

Seperti yang telah kita ketahui, acuan untuk menilai segala macam 

jenis alat pembayaran dari yang fisik hingga elektronik saat ini masih 

harus mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Tetapi 

perkembangan globalisasi yang begitu pesat juga berdampak atas 

perkembangan internet yang dimana sangatlah luas jangkauannya 

hingga melampaui batas-batas Negara dan hukum didunia. Bahkan 

didalam lingkup jaringan internet sendiri bahkan terbentuk hukum yang 

berbeda dengan hukum dalam kehidupan nyata kita. 

Suatu Negara tidak dapat mengatur kesepakatan antar pihak yang 

telah terbentuk baik secara alami ataupun secara kesepakatan bersama 

atas tata cara terjadinya dalam lingkup jaringan internet. Penggunaan 

Bitcoin diakui dan diterima oleh pengguna internet, sehingga bisa 

dijadikan sebagai alat pembayaran yang “sah” di dalam internet. 

Sedangkan didalam territorial suatu Negara tertentu, pengguna 

bitcoin hanya dapat melakukan transaksi jual-beli di toko jika Negara 

yang dikunjungi tersebut telah melegalkan transaksi menggunakan 

bitcoin sebagai cryptocurrency dan untuk masa depan dalam 

menghadap globalisasi dunia Bitcoin dipercaya dapat masuk dalam 

sistem pembayaran internasional. Hal tersebut karena Bitcoin diterima 

secara luas di dunia internasional minimal pada perusahaan ataupun 

pribadi tertentu. 
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Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 

Tentang Mata Uang menyebutkan :  

(1) “Rupiah wajib digunakan dalam: 

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;  

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi 

dengan uang; dan/atau  

c. transaksi keuangan lainnya 

yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 

Mata Uang berbunyi: 

(1) “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: 

a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; 

b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi 

dengan uang; dan/atau 

c. transaksi keuangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah)”. 

Atas penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa mata uang yang 

berlaku di Indonesia hanyalah Rupiah, selain daripada itu tidak boleh 

digunakan sebagai alat pembayaran, apabila masih menggunakan alat 

pembayaran selain Rupiah maka akan dikenakan sanksi pidana 

kurungan dan denda.22 Serta dapat diketahui juga bahwa penggunaan 

                                                           
22  Sigit Somadiyono, “RELEVANSI UU No. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 

DENGAN FENOMENA MUNCULNYA MATA UANG VIRTUAL, STUDI KASUS 

FENOMENA BITCOIN DI INDONESIA,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 14, no. 2 

(March 13, 2017): 64–69, http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/284/276. 
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Bitcoin di Indonesia masih dapat digunakan dalam transaksi elektronik 

jaringan internet. 

Sedangkan dalam penggunaan dalam transaksi sehari-hari, fungsi 

Bitcoin sebagai alat pembayaran terdapat 2 (dua) pemahaman yang 

berbeda dari aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang. Perbedaan tersebut adalah: 

I. “UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara nyata dan 

tegas menyebutkan bahwa uang Rupiah digunakan sebagai mata 

uang resmi di Indonesia. Barang siapa tidak menggunakan uang 

Rupiah kecuali kondisi tertentu maka akan dikenakan pidana 

penjara dan pidana denda”.  

Atas bunyi undang-undang diatas menegaskan bahwa seluruh 

transaksi bitcoin harus menggunakan mata uang resmi Indonesia 

yakni Rupiah yang dapat berbentuk dalam apapun itu yang 

secara resmi dikeluarkan oleh pihak yang telah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia. 

II. Terdapat perbedaan pendapat atas bitcoin ini yang menjelaskan 

bahwa transaksi dalam mata uang virtual atau cryptocurrency 

tidak melanggar undang-undang mata uang dikarenakan 

terjadinya bitcoin pada prinsip dasarnya menyerupai dengan 

konsep mendapatkan voucher atau kupon promosi belanja 

ataupun dapat dibeli sebagai pengganti uang yang biasanya 
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digunakan. Biasanya hal tersebut sudah familiar dipraktekkan 

dalam supermarket sehingga voucher atau kupon yang telah 

didapatkan dapat ditukarkan atau bahkan dijual lagi kepada 

pihak lainnya dengan uang. Sehingga transaksi telah terjadi 

menggunakan Rupiah pada saat awal membeli sejumlah bitcoin 

dan pada saat menjual bitcoin menjadi rupiah kepada pihak lain. 

Apabila kita melihat definisi-definisi tentang apa yang dimaksud 

dengan uang pada pendahuluan diatas, maka yang perlu digaris bawahi, 

bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum. Dimana suatu 

barang atau benda yang dapat dianggap sebagai uang merupakan suatu 

syarat utama dan sisanya hanya merupakan syarat pelengkap. Segala 

faktor apapun yang ada kemudian telah memenuhi persyaratan definisi 

diatas maka dapat dianggap sebagai uang dalam bentuk apapun itu dan 

jikalau telah diterima oleh masyarakat umum sebagai alat penukar, 

maka uang dapat dianggap sebagai alat pengukur nilai dan juga alat 

penyimpan kekayaan. Definisi tersebut sangatlah fungsional, di mana 

uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi 

tertentu dan bukan merupakan definisi yang bertalian dengan sifat-sifat 

kebendaan.23 

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang 

Penyelenggaraan    -   Pemrosesan Transaksi Pembayaran   

                                                           
23 Ibid. 
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Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia/PBI ini dilatar belakangi 

oleh globalisasi dunia yang hingga teknologi dan juga sistem informasi 

ikut berkembang pesat yang akhirnya melahirkan banyak inovasi baru 

untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat dan juga 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat termasuk 

dalam bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi penyelenggara, 

instrumen, infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran, maupun mekanisme. 

Dapat dipastikan bahwa inovasi dalam penyelenggaraaan 

pemrosesan transaksi pembayaran tetap mendukung terciptanya sistem 

pembayaran yang lancar, aman, efisien dan handal sehingga perlu 

diterbitkan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran 

dan penyelenggara penunjang sistem pembayaran untuk melengkapi 

pengaturan yang telah ada sebelumnya, dengan mengutamakan 

manajemen resiko yang kompleks, pemenuhan prinsip kehati-hatian, 

hingga kepentingan nasional, memperhatikan perluasan akses dan 

perlindungan konsumen. 

Pengaturan sistem pembayaran saat ini perlu dikaji dan dirumuskan 

secara lebih komprehensif agar dapat memberikan pedoman dan arahan 

yang jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan 

penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada 

masyarakat. 

Cakupan PBI ini meliputi: 
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i. “penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran; 

ii. perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan 

transaksi pembayaran; 

iii. kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran; 

iv. laporan; 

v. peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran; dan 

vi. pengawasan, larangan, serta sanksi”. 

Siklus dalam proses suatu transaksi pembayaran meliputi kegiatan 

pratransaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (settelment), dan 

pasca transaksi. Seluruh siklus tersebut dalam suatu kegiatan transaksi 

pembayaran dilakukan oleh dua pihak yakni Penyelenggara Penunjang 

yang menunjang suksesnya suatu transaksi berjalan dalam seluruh 

tahapan yang perlu dilewati dan Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran (PJSP), yang antara lain terdiri dari perusahaan yang 

menyelenggarakan: 

i. “pencetakan kartu; 

ii. personalisasi pembayaran; 

iii. penyediaan pusat data (data center) dan/atau pusat pemulihan 

bencana (disaster recovery center); 

iv. penyediaan terminal antara lain Automated Teller Machine 

(ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan/atau reader; 
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v. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau 

transaksi pembayaran; 

vi. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak 

(contactless); dan/atau 

vii. penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan 

transaksi pembayaran”. 

Dalam pasal 34 PBI 18/40/PBI/2016 Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran dilarang: 

“a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan 

menggunakan virtual currency; 

b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data 

dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau 

c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan 

dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.” 

Seluruh penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar 

ketentuan peraturan bank Indonesia (PBI) akan dikenakan sanksi 

administratif antara lain : denda, teguran, penghentian sementara 

hingga seluruh kegiatan dalam sistem pembayaran, dan juga dapat 

berupa pencabutan izin. 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan    -   Teknologi Finansial 
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 “Dalam pasal 3 (1) PBI 19/12/PBI/2017 menyebutkan bahwa 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial terdiri dari 5 (lima) kategori, 

yaitu : 

i. Sistem pembayaran; 

ii. Pendukung pasar; 

iii. Manajemen investasi dan manajemen risiko; 

iv. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan  

v. Jasa finansial lainnya”. 

Serta dalam pasal 8(1) dijelaksan bahwa : 

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di 

Bank Indonesia wajib : 

a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai 

dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis 

yang dijalankan; 

b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen 

termasuk data dan/atau informasi transaksi; 

c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; 

d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang 

dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai mata uang;   
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e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai anti 

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan; 

f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya”. 

6. Payment Services Act (Act No. 59 of 2009 – Japan) 

Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto memperkenalkan 

cryptocurrency pertama didunia yang bernama Bitcoin. Bitcoin sendiri 

ditujukan sebagai alat transaksi yang tidak bergantung terhadap bank 

pusat. Sehingga merupakan transaksi nontunai yang berbasis virtual, 

transaksi ini telah memasuki era yang belum pernah terbayangkan 

sebelumnya.  

Akan tetapi perkembangan Bitcoin sangat pesat, hal ini membuat 

pemerintah dari berbagai Negara mulai memperhatikan perkembangan 

cryptocurrency. Berbeda dengan antusiasme publik, para pengamat 

ekonomi membuat kebijakan skeptis terhadap cryptocurrency karena 

apa yang menjadi alasan kecemasan bukanlah tidak ada. 

Transaksi cryptocurrency berjalan tanpa adanya autorisasi dari 

bank sentral sehingga rawan terhadap volatilitas nilai. Serta memiliki 

potensi untuk digunakan dalam cyber crime seperti hacking, spoofing, 

cracking, sniffing dan cyber related crime seperti pencucian uang, 
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penggelapan pajak, perjudian online, prostitusi online hingga transaksi 

jual beli barang-barang ilegal.  

Jepang merupakan Negara pertama yang melakukan legalisasi 

transaksi dan penggunaan cryptocurrency. Di Jepang sendiri, awal 

perkembangan Bitcoin cukup populer. Namun, seiring dengan 

meningkatnya popularitas cryptocurrency di Jepang, mulai terjadi 

tindak kejahatan siber terbesar pada tahun 2014 atas kasus Mt.Gox.  

Secara resmi, amandemen undang-undang yang mengatur tentang 

cryptocurrency mulai diterapkan pada 1 April 2017 oleh Perdana 

Menteri Jepang, Shinzo Abe dengan lembaga yang mengelola 

cryptocurrency dinamakan Financial Services Agency (FSA). Melalui 

FSA kemudian amandemen undang-undang pembayaran atau Payment 

Services Act (Law number : Act No 59 of 2009) mendefinisi pengertian 

cryptocurrency dalam article 2 poin 5 yang berbunyi : 

“(5) The term Virtual Currency as used in this Act means any of the 

following; 

(i) property value (limited to that which is recorded on an electronic 

device or any other object by electronic means, and excluding the Japanese 

currency, foreign currencies, and Currency-Denominated Assets; the same 

applies in the following item) which can be used in relation to unspecified 

persons for the purpose of paying consideration for the purchase or leasing 

of goods or the receipt of provision of services and can also be purchased 

from and sold to unspecified persons acting as counterparties, and which 

can be transferred by means of an electronic data processing system; and 

(ii) property value which can be mutually exchanged with what is set forth 

in the preceding item with unspecified persons acting as counterparties, 

and which can be transferred by means of an electronic data processing 

system”. 
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Terjemahan :  

(5) Istilah "Mata Uang Virtual" sebagaimana digunakan dalam 

Undang-undang ini sebagai berikut: 

(i) nilai properti atau kepemilikan (terbatas pada yang dicatat pada 

perangkat elektronik atau objek lain dengan cara elektronik) dapat 

digunakan untuk transaksi pembayaran barang dan jasa dan diperjual-

belikan dari berbagai pihak manapun dan tidak termasuk dalam lingkup 

mata uang atau asset nilai mata uang serta nilai kepemilikan yang dapat 

ditukarkan dengan mata uang virtual lainnya serta dapat ditransfer 

menggunakan sistem pengelolaan data elektronik; dan 

(ii) nilai properti atau kepemilikan yang dapat saling dipertukarkan 

dengan apa yang dinyatakan dalam item sebelumnya dengan berbagai 

pihak manapun, serta dapat ditransfer menggunakan sistem pengelolaan 

data elektronik.24 

 

Dari definisi mata uang virtual tersebut, Bitcoin merupakan sesuatu 

yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, 

pertukaran hingga dapat diperjual-belikan antara pihak manapun tanpa 

ditentukan. Dengan melakukan legalisasi cryptocurrency, Jepang 

berusaha mengurangi ancaman bagi warga negaranya yang 

menggunakkan cryptocurrency. Perlindungan yang dilakukan Jepang 

terhadap warga negaranya adalah melakukan amandemen Payment 

Services Act yang berisikan definisi tentang mata uang virtual, 

meregulasi platform exchange cryptocurrency, menetapkan peraturan 

tentang pajak bagi penghasilan dari transaksi cryptocurrency dan 

regulasi AML/CFT (Anti money loundring/combating the financing of 

terrorism) tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

teroris terhadap transaksi cryptocurrency.  

                                                           
24  “Japan: Bitcoin to Be Regulated | Global Legal Monitor,” accessed May 18, 2019, 

https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/japan-bitcoin-to-be-regulated/. 
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7. Securities and Futures Act (Chapter 289 – Singapore) 

Penggunaan bitcoin di Negara Singapura telah mendapatkan 

pengakuan dari pemerintahnya, yang diatur melalui Monetary Authority 

of Singapore (MAS) pada Maret 2014 dengan dinyatakan bahwa alat 

pembayaran virtual akan dianggap sebagai penyedia jasa yang akan di 

kenakan GST (Goods and Services Tax). Yang berbunyi : 

“Businesses that choose to accept virtual currencies such as Bitcoin 

for their remuneration or revenue are subject to normal income tax 

rules. They will be taxed on the income derived from or received in 

Singapore. Tax deductions will be allowed, where permissible, under 

our tax laws.” 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa segala bentuk jual-

beli yang menerima cryptocurrency dalam pembayaran seperti bitcoin, 

litecoin, ripple dan sebagainya sebagai alat pembayaran akan 

dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan dalam 

seluruh wilayah territorial Singapura akan diatur dalam undang-undang 

Pajak Singapura. Sehingga semua barang yang berbentuk fisik yang 

akan ditransaksikan melalui internet dan dilakukan di dalam wilayah 

Singapura akan dikenakan Goods and Services Tax (GST) atau pajak 

transaksi sebesar 7% atas keuntungan barang tersebut. 

Securities and Futures Act sendiri adalah undang-undang utama 

yang mengatur sekuritas dan investasi di Singapura. Lembaga 

keuangan yang beroperasi di Singapura diharuskan menerapkan kontrol 
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yang kuat untuk mendeteksi dan menghalangi aliran dana gelap melalui 

sistem keuangan Singapura. Sehingga cryptocurrency di Singapura 

tunduk pada langkah-langkah AML dan CFT yang sama dengan mata 

uang fiat tradisional. 

Pemerintah Singapura telah melegalkan bitcoin hingga di buatkan 

regulasinya yang mana secara tidak langsung tentu memberikan 

dampak hukum lain yakni perlindungan bagi masyarakatnya yang 

menggunakan bitcoin dalam transaksi dan juga perusahaan-perusahaan 

penyedia jasa pertukaran Bitcoin di Singapura. Selain itu, pemerintah 

Singapura juga dapat melakukan kontrol terhadap pengguna bitcoin dan 

hal ini dapat meminimalisasi segala resiko yang mungkin terjadi di luar 

protokol bitcoin.  

Pemerintah singapura melakukan kontrol sedemikian guna atas 

tujuannya yakni merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah 

terhadap seluruh warga negaranya atas ancaman yang mungkin akan 

terjadi kemudian dari perkembangan teknologi dalam era globalisasi ini. 

C. Landasan Teori 

1. Teori Metode dalam Perbandingan Hukum Menurut Soenarjati H 

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pendapat yang bermaksud 

untuk merumuskan dan memberikan pengertian mengenai apa yang 

dimaksud dengan perbandingan hukum. Prof. Dr. Sunarjati Hartono, 

SH.LLM. memberikan definisi perbandingan hukum sebagai suatu 

metode penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum, sebagaimana sering 
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menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipergunakan ialah 

membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution) dari satu 

sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain yang kurang 

lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan melakukan 

perbandingan hukum tersebut, maka dapat diketemukan unsur-unsur 

yang merupakan persamaan, sekaligus dapat diungkapkan 

perbedaannya25. 

Prof. Ruslan Saleh, SH. memberikan definisi yakni “perbandingan 

hukum sebagai suatu usaha untuk mempelajari beberapa stelsel hukum 

secara berdampingan, dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau 

perbedaan dalam stelsel hukum tersebut untuk memungkinkan 

mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu yang dapat membantu kita 

didalam memecahkan masalah-masalah tertentu yang dikemukakan 

oleh ilmu pengetahuan hukum atau praktek hukum”. 

Kemudian, studi perbandingan hukum menurut Alan Watson 

merupakan suatu bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem 

hukum atau antara beberapa peraturan didalam lebih dari satu sistem 

dalam konteks sebuah hubungam historis, hakikat hukumnya, dan dari 

hakikat perkembangan hukumnya. Beliau tidak sepakat dengan konsep 

perbandingan hukum yang sekedar membandingkan beberapa sistem 

                                                           
25 “Pengantar Ilmu Hukum - Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H. - Google Buku,” accessed May 7, 2019, 

https://books.google.co.id/books?id=H9xDDwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=studi+per

bandingan+hukum+alan+watson&source=bl&ots=oKuwf32bLu&sig=ACfU3U11m7CmCmH1tR

W2FwAEwX2Wra11Jw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiA2PKM0ITiAhVimuYKHfAQADoQ6A

EwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=studi . 
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hukum saja. Menurutnya, sistem hukum yangmana hasil dari 

transplantasi hukum hingga telah merujuk kedalam sistem hukum lain 

untuk di adopsi dalam suatu perbandingan hukum maka perlu juga 

diperhatikan relasi sejarah diantaranya. Jadi dalam perbandingan 

hukum juga memiliki relasi antara masyarakat, struktur dan aturan 

hukum dalam beranalisis. 

Sistem hukum di Indonesia saat ini mengarah pada lebih civil law 

sehingga tidak murni semuanya berasal dari masyarakat Indonesia pada 

zamannya. Bahkan saat zaman penjajahan Belanda mekanisme dalam 

penyelesaian sengketa atau peradilan bagi masyarakat Indonesia yang 

berbeda dengan tingkatan golongan masyarakat Eropa dan Timur Asing 

dan yang dipersamakan tidak sepenuhnya menerapkan aturan 

hukumnya.  

Dalam masyarakat adat di Indonesia yangmana semulanya 

dianggap norma asli hanyalah berasal dari doktrin atau para ahli hukum 

dari Belanda yang meneliti kemudian didefinisikan bahwa apa yang 

menjadi suatu kebiasaan atau adat yang nyatanya hidup juga dalam 

kalangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini telah 

mencerminkan secara kuat dimana asal sistem Negara Indonesia yakni 

hukum civil law nyatanya bukan berasal dari dahulu kala yang telah 

tertanam kuat dalam kehidupan hingga adat dalam masyarakat setempat 

Agustina Christi. Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi 
Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura), 2019.  
UIB Repository©2019



47 
 

 

 

Universitas Internasional Batam 

 
 

tersebut diakui dan tetap diberlakukan oleh pemerintah kolonial 

Belanda, Inggris, dan Jepang.26 

Pandangan terhadap perbandingan hukum telah didefinisikan oleh 

banyak ahli di dunia, pada penelitian ini penulis menggunakan teori 

metode dalam perbandingan hukum menurut Soenarjati H, dimana 

perbandingan hukum memiliki fungsi pendalaman dan perluasan 

pengetahuan jika mengarah kepada sejarah hukum, filsafat hukum dan 

juga sosiologi hukum27.  

                                                           
26 Ibid. 
27  “Modul Perbandingan Hukum,” accessed July 27, 2019, 

https://www.scribd.com/document/366593112/Modul-Perbandingan-Hukum. 
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