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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Era moder ini, terdapat fasilitas pembayaran digital yang tidak dikelola 

oleh bank, yaitu Bitcoin. Sejarah munculnya Bitcoin yaitu pertama kali didirikan 

oleh Satoshi Nakamoto, pria berkebangsaan Jepang-Amerika Serikat yang telah 

berumur 64 tahun1, tinggal di Temple City, California, AS2. Nama Satoshi 

Nakamoto menjadi terkenal dan berpengaruh di dunia Bitcoin ketika tahun 2008 

dia menulis tentang sistem pembayaran elektronik berdasarkan cryptographic3, 

bukan berdasarkan kepercayaan.4 Walaupun dari beberapa pihak yang termasuk 

dalam komunitas Bitcoin dan Bitcointalk5 masih meragukan kebenaran Satoshi 

Nakamoto sebagai pendiri Bitcoin.6 

Pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto membuat 31.000 baris kode 

pemrograman dan di upload di internet yang kemudian disebut sebagai Bitcoin. 

Perlu diketahui bahwa Bitcoin sebagai Virtual Currency7 tidak berbentuk 

1 Sanny Cicilia, Satoshi Nakamoto Pendiri Bitcoin Ditemukan, 

http://internasional.kontan.co.id/news/satoshi-nakamoto-pendiri-Bitcoin-ditemukan diakses 03 

Juni 2014 11:08 
2 Ranu Ario Kurniawan, Pria Ini Menolak Disebut Sebagai Pendiri Bitcoin, 

http://www.timlo.net/baca/pria-ini-menolak-disebut-sebagai-pendiri-Bitcoin/ diakses 04 Juni 2014 

pukul 15:09 
3 Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni penyimpanan pesan, data, atau informasi 

secara aman. 
4 Sanny Cicilia. Opcit. 
5 Forum sebuah website yang membahas tentang Bitcoin. 
6 Reska K. Nistanto, Inikah Satoshi Nakamoto Pendiri Bitcoin, 

http://tekno.kompas.com/read/2014/03/07/0710349/Inikah.Satoshi.Nakamoto.Pendiri.Bitcoin 

Diakses 04 Juni 2014 pukul 14:57 
7 A Virtual Currency is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually 

controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual 

community. 

http://internasional.kontan.co.id/news/satoshi-nakamoto-pendiri-Bitcoin-ditemukan
http://www.timlo.net/baca/pria-ini-menolak-disebut-sebagai-pendiri-Bitcoin/
http://tekno.kompas.com/read/2014/03/07/0710349/Inikah.Satoshi.Nakamoto.Pendiri.Bitcoin
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kepingan-kepingan koin, apalagi emas.8 Memang Nakamoto adalah orang yang 

mahir mengenai cryptographic, sehingga tidak mengherankan apabila dia mampu 

menciptakan Bitcoin yang asal muasalnya dari sandi-sandi cryptographic.9 

Penjelasan lebih lanjut mengenai Bitcoin yaitu sebagai alat pembayaran yang 

anonym, tidak teridentifikasi siapa pemiliknya. Bitcoin juga sebagai 

Cryptocurrency10 yang bersifat terdesentralisasi dan tidak diatur atau dijamin oleh 

otoritas pusat. Namun keberadaanya sudah ramai digunakan untuk bertransaksi di 

berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Malaysia serta negara-negara 

lainnya di dunia11. Bitcoin sebagai Virtual Currency atau alat pembayaran yang 

dibuat dalam bentuk digital mempunyai kelebihan bagi para penggunanya untuk 

lebih praktis dalam melakukan pembayaran serta dijadikan ladang untuk 

berinvesatsi. 

Tahun 2016 banyak sekali negara yang secara terang-terangan menolak 

untuk menggunakan Bitcoin. Diantaranya adalah China, Bolivia, Islandia, Rusia. 

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan memilih Rusia sebagai objek penelitian 

terkait pelarangan Bitcoin sebagai alat transaksi. Karena dari berbagai referensi 

yang ada negara-negara maju seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, Singapura, 

Inggris dll merupakkan negara maju yang melegalkan Bitcoin sebagai inovasi 

                                                           
8 Misteri Hilangnya Satoshi Nakamoto Sang Penemu Bitcoin, 

http://forum.viva.co.id/ekonomi/1464857-misteri-hilangnya-satoshi-nakamoto-sang-penemu-

Bitcoin.html diakses 04 Juni 2014 pukul 15:05 WIB. 
9 Reska K. Nistanto. Op.Cit. 
10 A cryptocurrency is a medium of exchange like normal currencies such as USD, but designed 

for the purpose of exchanging digital information through a process made possible by certain 

principles of cryptography. 
11 Rakhma Diah Setiawan, Bagaimana Status Bitcoin di Negara Lain, 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/bagaimana.status.Bitcoin.di.negara.lain. diakses 11 

Desember 2014 23:02 WIB. 

http://forum.viva.co.id/ekonomi/1464857-misteri-hilangnya-satoshi-nakamoto-sang-penemu-Bitcoin.html
http://forum.viva.co.id/ekonomi/1464857-misteri-hilangnya-satoshi-nakamoto-sang-penemu-Bitcoin.html
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/bagaimana.status.bitcoin.di.negara.lain
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pembayaran di era modern. Namun hal itu tidak terjadi pada negara Rusia yang 

cenderung konservatif terhadap inovasi perkembangan dunia pembayaran. 

Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi 

yang positif dalam satu dekade belakangan. Rusia sebagai negara yang berdaulat 

dan sudah diproklamirkan pada 12 Juni 1990, serta menjadi negara sebagai 

pewaris garis politik Uni Soviet.12 Secara geografis Rusia memiliki luas wilayah 

17.075.000 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 147,1juta jiwa dan Moskow 

sebagai ibu kota Rusia.13  

Rusia yang memiliki jumlah penduduk yang besar serta merupakan 

pewaris kekuasaan Uni Soviet, maka Rusia harus bertindak secara efektif untuk 

menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Dari berbagai hal yang terjadi di 

Rusia, terdapat beberapa hal tertentu yang dapat mengancam stabilitas 

perekonomian negara tersebut. Salah satunya adalah keberadaan Bitcoin yang 

telah dilarang di Rusia sebagai alat pembayaran. Kebijakan tersebut diputuskan 

dari pernyataan berbagai instansi negara Rusia. 

Dibawah ini terdapat kutipan dari Kantor Jaksa Umum Rusia yang 

menolak Bitcoin: 

"Systems for anonymous payments and cyber currencies that 

have gained considerable circulation - including the most 

well-known, Bitcoin - are money substitutes and cannot be 

used by individually or legal entities."14 

 

                                                           
12 Ahmad Fahrurodji. 2005. Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar 

Belakang Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 191. 
13 Ibid. hal 193 
14 Gabriela Baczynska, Editing by Robin Pomeroy, Rusian Authorities Say Bitcoin Illegal 

http://www.reuters.com/article/2014/02/09/us-Rusia-Bitcoin-id diakses 27 Mei 2014 pukul 18:04 

http://www.reuters.com/finance/currencies?lc=int_mb_1001
http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=robin.pomeroy&
http://www.reuters.com/article/2014/02/09/us-Rusia-Bitcoin-id
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Bank sentral Rusia yang berfungsi sesuai Konstitusi Federasi Rusia, 

Federal hukum pada Bank Rusia dan Undang-Undang Federal Lainnya. Pada 

pasal 75 Konstitusi Federasi Rusia bahwa Bank Rusia mempunyai fungsi utama 

melindungi Rubel dan menjaga stabilitas. Bank sentral Rusia sebelumnya telah 

menyatakan pada 27 Januari 2014 bahwa transaksi Bitcoin sangat spekulating dan 

membawa resiko besar yaitu kerugian dalam waktu singkat. Kantor Kejaksaan 

Rusia akan bekerja sama dengan bank sentral dan lembaga penegak hukum 

lainnya untuk memperketat peraturan dan mencegah pelanggaran hukum atas 

penggunaan Bitcoin di negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin tersebut.15  

Tahun 2014, Kementrian Keuangan Rusia sudah membuat draft lengkap 

yang berisi hukum pelarangan Bitcoin di negaranya. Dari Wakil Menteri 

Keuangan Rusia, Aleksey Moiseev, juga menyatakan Bitcoin dilarang beredar 

dinegara Rusia: 

“people can play with their chips, and they can call them 

money, but they can’t use these surrogate currencies as tender”16 

 

 Rusia menyatakan bahwa pada tahun 2015, penggunaan Bitcoin akan 

benar-benar dihentikan secara maksimal. Bahkan mereka bersedia mendenda 

warganya yang ketahuan menggunakan Virtual Currency.17 Pemerintah Rusia 

sudah menutup sejumlah situs yang berkaitan dengan Bitcoin. Sebelumnya, 

mereka sudah menutup Bitcoin.org, btcsec.com, dan Bitcoinconf.ru yang 

merupakan sumber informasi terbesar di Rusia tentang Cryptocurrency. Walaupun 

                                                           
15 Angga Aliya, Op.Cit. 
16 Bitcoin Ban Russia, http://rt.com/bussines/-Bitcoin-ban-Rusia–cryptocurrency/ diakses 19 

Desember 2014 pukul 02:04 
17 Rusia Semakin Memperketat Peraturan Untuk Menjauhkan Bitcoin Dari Negaranya, 

https://forum.Bitcoin.co.id/threads/rusia-semakin-memperketat-peraturan-untuk-menjauhkan-

Bitcoin-dari-negaranya.618/ diakses 09 Juli 2015 Pukul 23:00 

http://rt.com/bussines/-Bitcoin-ban-Rusia–cryptocurrency/
https://forum.bitcoin.co.id/threads/rusia-semakin-memperketat-peraturan-untuk-menjauhkan-Bitcoin-dari-negaranya.618/
https://forum.bitcoin.co.id/threads/rusia-semakin-memperketat-peraturan-untuk-menjauhkan-Bitcoin-dari-negaranya.618/
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belum ada pelarangan secara tertulis dari Negara Rusia terhadap pelarangan 

Bitcoin, namun langkah-langkah untuk membatasi Bitcoin sudah dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti tentang 

bagaimana rusia melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi resmi di 

negaranya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena Rusia sebagai negara 

yang besar dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar pula melarang warga 

negaranya untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi resmi di negaranya. 

Lazimnya, negara sebesar Rusia menerima kemajuan teknologi dan 

menggunakannya di negaranya, bahkan meskipun itu dalam bentuk kemajuan 

teknologi di bidang keuangan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti mengenai hal 

tersebut dengan lebih menalam dalam karya tulis ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah: 

bagaimana Rusia melakukan pelarangan penggunaan Bitcoin sebagai alat 

transaksi resmi di negaranya? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena Bitcoin di dunia, 

serta untuk mengetahui bagaimana alasan Rusia mengeluarkan kebijakan 

pelarangan Bitcoin sebagai alat transaksi yang resmi di negaranya. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

kaum akademis sebagai khasanah keilmuwan serta keniscayaan sebuah ilmu 

untuk terus berkembang dan maju. Bisa dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya yang membahas mengenai Rusia dan Bitcoin yang lebih detail 

dengan menggunakan perspektif yang berbeda. 

b.  Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih atau 

masukan yang berarti terhadap para peminat dan pemerhati yang concern 

pada virtualcurrency dalam bentuk Bitcoin. Bahwa kebijakan yang diambil 

oleh negara Rusia bisa dijadikan sumber pengetahuan untuk memperluas 

wacana mengenai keputusan suatu negara dalam menyikapai keberadaan 

Bitcoin. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sebagai referensi untuk penulisan adalah ini adalah: 

Pertama dari jurnal yang ditulis oleh Lorendana Maftei dengan judul Bitcoin: 

Between Legal and Informal.18 Dalam tulisan tersebut penulis menyatakan bahwa 

globalisai mempunyai banyak sekali makna dalam sebuah konsep ekonomi, 

dijadikan sebagai symbol kekayaan dan menjadi mesin penting produksi yang 

                                                           
18 Lorendana Maftei, Bitcoin: Between Legal and Informal, Faculty of Economics and Business 

Administration within Alexandru Ioan Cuza University of  Iași, Romania, 

http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2014_VI3_MAF.pdf diakses 15 September 2016 pukul 10:15 

 

http://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2014_VI3_MAF.pdf
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berpindah menjadi level yang lain. Perubahan itu terjadi pada semua sektor 

diantara ekonomi, sosial, politik dan sistem tekhnologi. Dalam pernyataan Maftei, 

meskipun dunia semakin berkembang namun dunia digital adalah menjadi hal 

yang paling disorot sebagai studi ilmiah. Keuangan dan saluran ekonomi 

mengalami banyak sekali perkembangan. Uang konvensional yang dijadikan alat 

untuk pembayaran langsung adalah sistem pembayaran yang tradisional, sehingga 

pembayaran yang sifatnya digital dianggap lebih menarik. 

Dalam sejarahnya uang adalah alat penyederhanaan pembayaran yang 

dilakukan oleh orang china sebagai pembayaran alat transportasi antar daerah 

dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pencurian dan ketidakjujuran. Lalu 

pada tahun 1920 Amerika serikat mengeluarkan kartu kredit pertama untuk 

memfasilitasi pembelian minyak bagi pemilik mobil. Kemudian pada tahun 1938 

berbagai perusahaan menerima pembayaran dari kartu kredit yang lain, dan tahun 

1958 penggunaan kartu kredit sudah seprti pembayaran pada saat ini. 

Pada era yang sudah serba digital dan terkoneksi dengan internet, 

pembayaran Virtual Currency menjadi hal yang lebih memudahkan untuk 

pembayaran dan meminimalisir berbagai resiko. Menurut Lorendana Maftei ada 

dua jenis Virtual Currency: Virtual Currency yang matang (kupon, air mil, 

loyalitas point dll) dan Virtual Currency yang baru (aplikasi yang bisa 

menghasilkan uang dan token, ponsel kupon, Bitcoins dll). Berdasarkan data 

penelitian dari organisasi Yankee Group, pasar mata uang digital mengasumsikan 

pertumbuhan konstan. Pada tahun 2012 berjumlah U.S $ 47.5 billion dan pada 

tahun 2017 diperikarakan akan mengalami pertumbuhan sampai U.S $ 55.4 
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billion. Pada poin satu, poin loyalitas ritel akan memiliki peningkatan yang 

signifikan, meringkas periode 2012-2017. Namun, mata uang digital seperti 

Bitcoin, akan terus bekerja untuk jangka waktu ke depan, demi mendapatkan 

kepercayaan diri dan untuk memerangi kerugian volatilitas. 

Pada dasarnya, Bitcoin adalah sistem pembayaran baru berdasarkan Sistem 

kriptografi. Fitur utamanya adalah: peer-to-peer sistem, koin digital dan 

desentralisasi digunakan dalam lingkungan virtual, yang dapat memungkinkan 

pertukaran dalam dolar AS atau mata uang lainnya. Secara keseluruhan, mata 

uang digital ini adalah terutama kode yang digunakan untuk mengirim dan 

menerima uang secara online. Tidak ada lembaga atau bank sentral yang 

bertanggung jawab dengan pembuatan Bitcoin atau administrasi, pengguna adalah 

satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap mata uang tersebut. Bitcoin 

didasarkan pada fitur pseudonim19. Semua transaksi Bitcoin terdaftar dalam 

terbuka database bernama Blockchain. Blockchain adalah mekanisme yang 

menyediakan sumber anonimitas. 

Kesimpulan dari jurnal yang ini adalah bahwa luasnya dunia tekhnologi, 

aplikasi internet dan handphone menjadikan adanya Virtual Currency menjadi 

lebih relevan dalam kebutuhan hidup. Seiring dengan munculnya Bitcoin banyak 

pemerintah yang berusaha untuk menerapkan regulasi yang ideal, tanpa harus ada 

persaingan dengan mata uang nasional, membuat sistem keamanan yang memadai 

untuk menghindarkan para pengguna Bitcoin dari aksi kejahatan. Kedepannya, 

mata uang vitual adalah menjadi pasar yang penting, yang mendorong investasi 

                                                           
19 Pseudonim merupakan nama yang digunakan oleh seseorang untuk menyembunyikan identitas 

sebenarnya, atau biasa disebut dengan nama samaran. http://kbbi.web.id/pseudonim diakses pada 

11 Maret 2017 pukul 15.37 

http://kbbi.web.id/pseudonim
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dan resiko. Dengan regulasi yang tepat maka Virtual Currency atau Bitcoin akan 

memberikan keuntungan bagi pengguna dan pemerintah. 

Kedua adalah skripsi Edi Sukamto yang merupakan alumni Hubungan 

Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Peneletian Edi berjudul Upaya 

Uni Eropa Dalam Menangani Cybercrime Sebagai Kejahatan Transnasional.20 

Dalam penelitiannya, Edi Sukamto menyatakan di era globalisasi ini, teknologi 

semakin canggih dan membut manusia menjadi ketergantungan. Hingga pada 

akhirnya muncullah istilah cybercrime atau biasa disebut kejahatan dunia maya. 

Kejahatan yang melintasi batas negara ini memerlukan penanganan serius oleh 

dan kerjasama dengan beberapa elemen.  

Pada tahun 2001 dilaksanakannya konvensi Uni Eropa tentang cybercrime 

di Budhapest Hongaria. Momen tersebut sangat bersejarah karena pada 

perkembangannya dijadikan instrument oleh negara-negara dalam menyusun 

peraturan perundangan tentang cybercrime. Edi menyimpulkan bahwa negara-

negara Eropa sudah menyadari akan ada perubahan yang mendasar atas 

digitalisasi dan globalisasi yang terjadi secara massif ini. Kehadiran komputer dan 

internet telah membawa perubahan yang sangat besar pada masa kini. Maka dari 

itu Uni Eropa untuk melawan cybercrime perlu adanya suatu hukum khusus yang 

mengatur tentang permasalahan cybercrime itu sendiri. Selain perundangan juga 

diperlukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan cybercrime ini. 

Cybercrime sebagai aktor baru non Negara telah memberikan dampak 

yang buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Pelanggaran hukum dalam transaksi 

                                                           
20 Edi Sukamkto. 2006. Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Cyber Crime Sebagai Kejahatan 

Transnasional. Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. 
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perdagangan elektronik (e-commerce) dan pelanggaran hukum lainnya di dunia 

maya sangatlah mengkhawatirkan. Beberapa aktivitas cybercrime adalah: hacking, 

carding, cracking, pishing, viruses, fraud, terorisme, informasi destruktif dan lain-

lain. 

Dalam hal ini ada kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dengan penelitian Edi, bahwa dunia internet sudah menjadi kebutuhan setiap hari. 

Tidak selamanya security yang dibuat sedemikian rupa akan memberikan 

keamanan seratus persen pada perangkat komputer dan internet. Kejahatan dunia 

maya akan terus mengalami perkembangan dengan modus operasi yang berbeda 

dan sejenisnya. Jadi, hanyalah kebijakan-kebijakan negara atau swasta yang 

mampu meminimalisir kerugian. Misalnya dengan diberlakukan udang-undang 

maupun kebijakan yang secara kongkrit mengantisipasi kegiatan hacking pada 

perangkat lunak yang tersambung internet. Namun peneliti dan penulis terdapat 

perbedaan mengenai wilayah dan kasus yang terjadi. 

Penelitian yang ketiga adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Olga S. 

Belomyttseva dengan judul Conceptual Framework for the Definition and 

Regulation of Virtual Currencies: International and Russian Practices.21 Olga 

menyatakan bahwa mata uang virtual mengalami polpularitas pada tahun 2011-

2014 karena berbagai alasan. Faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi 

karena ketidak percayaan para pelaku pasar terhadap sistem keuangan global dan 

disebut mata uang Fiat. Tingginya ketidakpercayaan itu akibat krisis global dan 

                                                           
21 Olga S. Belomyttseva, Conceptual Framework for the Definition and Regulation of Virtual 

Currencies: International and Russian Practices, Department of Finance and Accounting, Faculty 

of Economics, National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia olbel@f123.ru, 

http://www.degruyter.com/downloadpdf diakses 15 sep 2016 pukul 10:30 

 

mailto:olbel@f123.ru
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krisis Siprus. Bitcoin adalah contoh yang paling dikenal luas diantara Virtual 

Currency yang lain. Para investor tertarik terhadap Bitcoin karena nilai 

Volatilitasnya yang tinggi. 

Peraturan Virtual Currency dan Bitcoin di federasi Rusia telah dijelaskan 

oleh penulis. Dalam surat tertanggal 27 Januari 2014 Bank Rusia memperingatkan 

masyarakat dan para pebisnis untuk menolak penggunaan Virtual Currency 

termasuk Bitcoin. Departemen Keuangan Federasi Rusia kemudian menunjukkan 

isu-isu yang berkaitan dengan Bitcoin, seperti kurangnya penerbitan regulator 

tunggal dan kemungkinan pelanggaran hak-hak pemilik karena kurangnya 

perlindungan di pengadilan dan proses administrasi. Pada sistem informasi juga 

telah dipersiapkan untuk pencegahan terkait mata uang digital pada dunia maya.  

Departemen Komunikasi Rusia diharapkan untuk memblokir situs-situs 

yang mencurigakan berdasarkan pada keputusan Bank Russia. Draft 

mengidentifikasi empat kategori pelanggaran administratif dalam Federasi Rusia 

terkait dengan penerbitan dan peredaran uang pengganti: yaitu emisi pengganti 

uang, penciptaan dan distribusi perangkat lunak untuk mengeluarkan uang 

pengganti, penyebaran yang disengaja untuk informasi kondusif tentang pelepasan 

pengganti uang dan transaksi yang melibatkan mereka, dan omset uang pengganti. 

Olga mempunyai pandangan bahwa terdapat dua pendekatan yang masuk 

akal untuk mendefinisikan Bitcoin dalam undang-undang. Yang pertama 

didasarkan pada konsep mata uang dan memungkinkan untuk menyarankan Istilah 

"Virtual Currency" untuk Bitcoin. Kedua, yang berdasarkan konsep uang 

elektronik, mengasumsikan adanya mata uang non-fiat dan memperkenalkan 
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istilah "Private electronic money”. Dalam persektif penulis mengenai Bitcoin 

apakah bisa dianggap sebagai Virtual Currency di Rusia masih belum jelas. 

Karena Olga menemukan kesulitan atas interpretasi yang dilakukannya terhadap 

undang-undang yang mengatur tentang uang dan pembayaran. Karena konflik 

yang terjadi bersifat hukum maka mendefinisikan Virtual Currency dalam 

undang-undang sebagai mata uang adalah hal yang tidak mungkin dan 

membutuhkan spesifikasi konsep mata uang dalam hukum federal “On Currency 

Regulation and Currency Control” (2003). 

Kesimpulan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam analisis 

ini dari sudut pandang regulator utama mata uang tidak dapat mendefinisikan 

secara jelas mengenai Virtual Currency dan Bitcoin. Apakah Bitcoin bisa 

dianggap sebagai uang masih menjadi perdebatan. Olga mendukung sudut 

pandang Bal, yang menyatakan bahwa Bitcoin dapat dianggap sebagai uang dalam 

pengertian ekonomi tetapi tidak memenuhi definisi uang dalam pengertian hukum. 

Di negara Rusia untuk pemecahan terkait permasalahan status Virtual Currency 

dan Bitcoin untuk menjadi mata uang perlu adanya kepastian dalam hukum 

federal “On Currency Regulation and Currency Control”. Dalam jangka pendek 

Bitcoin tidak akan dapat menyaingi Rubel, namun tetap bisa dipergunakan dan 

dijadikan sebagai mata uang paralel. Legalisasi Virtual Currency harus diikuti 

peruabahan sistem pajak. Sangat penting untuk mengatur perpajakan yang 

dihasilkan dari operasi yang melibatkan mata uang digital yang diintegrasikan 

dengan sistem perpajakan Rusia. Pastinya semuanya itu memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 
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Terdapat persamaan antara penulis dengan peneliti diatas, tema besar yang 

diteliti tentang bticoin dan terdapat analisa kebijakan yang dilakukan oleh negara 

Rusia. Namun terdapat perbedaan mengenai konsep yang digunakan untuk 

meneliti kebijakan Rusia terhadap Bitcoin, peneliti diatas hanya menjelaskan 

secara kronoligis kebijakan yang dilakukan terhadap Rusia. Sedangkan penelitia 

ini akan menggunkan teori Keynesian sebagai peran negara yang dominan untuk 

menentukan kebijakan terhadap Bitcoin. 

Keempat adalah jurnal internasional sebagai penelitian terdahulu yang 

ditulis oleh Patryk Kowalski dengan judul Taxing Bitcoin Transactions Under 

Polish Tax Law.22 Penulis menyatakan di era yang sudah globalisasi dan 

digitalisasi banyak proses tradisional dalam mekanisme pasar yang telah berubah, 

termasuk uang. Meskipun pembayaran yang cashless sudah menjadi hal yang 

umum, namun Bitcoin (BTC, cryptocurrency) sebagai perwakilan yang paling 

terkenal dan menjadi novum23 tertentu. Bitcoin, Litecoin, Dogecoin merupakan 

contoh dari pembayaran digital. Menurut definisi dari European Central Bank 

(ECB) pada tahun 2012, pembayaran digital merupakan kegiatan beroperasi di 

ruang virtual untuk membeli barang dan jasa. BTC menjadi lebih terkenal karena 

dapat ditukarkan dengan pembayaran tradisional tanpa pengawasan dari otoritas 

tertentu dan terbebas dari inflasi. 

                                                           
22 Patryk Kowalski, Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law, University of Lodz, 

Faculty of Law and Administration, Department of Financial Law, http://dspace.uni.lodz.pl 

diakses 15 September 2016 pukul 11:00 
23 Yakni data baru yang timbul setelah suatu proses hukum selesai dilakukan, atau apabila 

diketentuan hukum pajak setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

http://www.bangkilhi.or.id/pengertian-novum-dalam-sistem-perundang.html diakses 19 September 

2016 pukul 19:46 

http://dspace.uni.lodz.pl/
http://www.bangkilhi.or.id/pengertian-novum-dalam-sistem-perundang.html
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Tulisan ini merupakan pengantar untuk pertimbangan mengenai posisi 

mata uang digital - dengan BTC digunakan sebagai contoh - dalam kenyataannya 

hukum publik dan, lebih tepatnya, hukum pajak. Pajak dan hukum yang mengatur 

mereka memiliki dampak penting terhadap proses ekonomi baik di tingkat makro 

dan mikro-ekonomi. Menurut undang-undang hukum tidak boleh menghancurkan 

yang bersumber dari pendapatan kena pajak, utamanya bagi hal baru misalnya 

hasil dari transaksi mata uang digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

transaksi Bitcoin di Polandia terkena pajak. Walaupun undang-undang polandia 

kurang eksplisit susunan kata pada efek itu, interpretasi dari hukum pajak dan 

surat dari Kementrian Keuangan 4 april 2013. Berdasarkan penjelasan di atas, 

transaksi pada Virtual Currency terdapat interpretasi yang luas. Sehingga, 

berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dibedakan tiga fakta terhubung yang 

berpotensi menyebabkan perpajakan, yaitu penambangan, pertukaran, dan 

penjulalan atau pembelian. 

Untuk memperkenalkan isu tentang penambangan sebagai langkah awal 

untuk mendapatkan mata uang, terlebih dahulu harus dimulai dengan melakukan 

analisis legal. Penambangan mata uang digital terdiri dalam tindakan memimpin 

produksi mata uang dengan mengunakan sistem komputasi pada komputer.  

Tahap yang selanjutnya adalah pertukaran, sebagai faktor yang harus 

dijalankan untuk mata uang digital. Satu hal yang harus diingat bahwa BTC bukan 

mata uang, uang, alat pembayaran, bahkan barang dalam arti mata uang asing atau 

hukum perbangkan. Di bawah sipil hukum itu adalah transaksi penjualan Bitcoins 

dibayar dengan uang di Polandia atau mata uang asing. penjualan tersebut dapat 
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disimpulkan terutama melalui pertukaran di Internet, misalnya, htpp: 

//bitmarket.pl, htpp: //bitbay.net. Dari sudut pandang hukum pajak penghasilan 

pribadi seperti pertukaran dari Bitcoins menghasilkan pendapatan sesuai dengan 

Art. 9 dari PIT Act. Partai ini diwajibkan untuk membayar pajak dalam hal ini 

penjual cryptocurrency itu, yang menerima uang pajak sebagai pendapatan.  

Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghitung pendapatan dari 

pertukaran Bitcoins, kita harus menentukan kena pajak dasar dengan mengurangi 

dari pendapatan biaya yang dikeluarkan untuk menerimanya, sejauh mereka 

rasional, ekonomis dibenarkan dan didokumentasikan dengan baik. Dalam kasus 

Bitcoins penjualan pembeli, ia menjadi PPN wajib pajak yang membayar harga 

bersih dengan pajak tambahan 23%. Acara kena pajak yang ketiga tentang 

Bitcoins adalah pembelian barang dan jasa. Dalam istilah praktis, penjual yang 

dipilih menawarkan kemungkinan untuk membeli produk beton atau layanan dan 

membayar langsung di BTC. 

Kesimpulan penelitian tersebut adalah Implikasi pajak dari perdagangan 

mata uang digital, seperti luas dipahami, ditentukan oleh hukum alam dan 

ekonomi mereka. Ketika dianalisis, ketentuan tindakan individu membawa kita 

untuk menyimpulkan bahwa di Polandia, kepemilikan Bitcoins, perdagangan 

mereka, dan menerima pendapatan dari mereka tidak cukup diatur. Situasi 

menimbulkan banyak masalah interpretasi dihasilkan dari, misalnya, kurangnya 

definisi dasar dalam setiap tindakan hukum.  
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Dari penelitian tersebut terdapat persamaan tentang Bitcoin, namun negara 

yang dijadikan objek penelitian adalah polandia sehingga penulis menjadikan 

sebagai bahan pembanding untuk pelarangan Bitcoin di Rusia. 

Untuk penelitian terdahulu yang kelima adalah jurnal internasional yang 

ditulis oleh Soava Georgeta, Mehenditu Anca, dan Sitnikov Catalina dengan judul 

Virtual Currency "Bitcoin" – Challenges and Controversies.24 Dalam penelitian 

tersebut penulis menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Bitcoin itu 

sendiri. Mata uang virtual Bitcoin adalah sebuah alternatif untuk koin tradisional 

(yang didukung oleh pemerintah) karena tidak tergantung pada bank atau negara 

tertentu, tidak dikuasai oleh negara manapun dan tidak terdampak pada inflasi. 

Dengan cara ini, Bitcoins adalah koin digital yang memungkinkan pengguna 

untuk mentransfer modal dari beberapa "dompet" virtual, tanpa menggunakan 

bank. 

Bitcoin sebagai alat pembayaran digital mempunyai nilai fluktuasi yang 

sangat tinggi. Bagi para investor melihat terdapat hal yang menarik pada Bitcoin 

karena sifatnya yang voltilitas. Bitcoin mencapai puncak nilai tertinggi pada 29 

november 2013 dengan nilai 1 BTC dengan harga U.S $ 1.242 yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor termasuk krisis global dan krisis siprus. Sehingga investor 

dari yunani dan spanyol dan masyarakat eropa yang tidak percaya pada sistem 

keuangan bank lokal akhirnya secara bersama-sama membeli Bitcoin. Dari 

berbagai peluang tentang pembayaran Bitcoin pastinya juga ada resiko yang harus 

                                                           
24 Soava Georgeta, Mehenditu Anca, dan Sitnikov Catalina, Virtual Currency "Bitcoin" – 

Challenges And Controversies, University Of Craiova, Faculty Of Economics And Business 

Administration, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/.pdf diakses 15 September 2016 pukul 10:00 

 

http://www.utgjiu.ro/revista/ec/.pdf


17 

 

diwaspadai. Misalnya kegiatan penyerangan yang dilakukan oleh cyber terhadap 

Bitcoin yang ada di internet. Sehingga kita harus tetap waspada dan tidak boleh 

mengabaikan resiko ini. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Bitcoin menjadi 

terkenal pada tahun-tahun terakhir. Bitcoin juga dapat diperdagangkan dengan 

menjaga identitas rahasia dari para pemain Bitcoin itu sendiri. Kelebihan dari 

penggunaan Bitcoin adalah bagi para penggunanya diberikan hak secara penuh 

untuk mengontrol sesuai keinginan tanpa ada kontrak yang terkadang mengekang 

misalnya seperti keuangan tradisional. Namun Bitcoin juga berpotensi untuk 

digunakan pada kegiatan negatif seperti pendanaan teroris, money laundry, judi 

online dsb. 

Dalam jurnal tersebut memberikan pemahaman terhadap penulis terkait 

kelebihan dan keuntungan dalam menggunakan Bitcoin. Serta bagi pemerintah 

yang ingin menerapkan kebijakan terkait Bitcoin adalah wajib terlebih dahulu 

mengetahui peluang dan tantangan dari Bitcoin itu sendiri. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Nama/Judul Metodologi dan 

pendekatan 

Hasil 

1. Lorendana Maftei 

/Bitcoin: Between 

“Legal And 

Informal” 

Deskriptif - Luasnya dunia tekhnologi, 

aplikasi internet dan handphone, 

Virtual Currency menjadi lebih 

relevan dalam kebutuhan hidup.  

- Munculnya Bitcoin banyak 

pemerintah yang berusaha untuk 

menerapkan regulasi yang ideal, 

tanpa harus ada persaingan 

dengan mata uang nasional, 

membuat sistem keamanan yang 
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memadai untuk menghindarkan 

para pengguna Bitcoin dari aksi 

kejahatan.  

- Dengan regulasi yang tepat maka 

Virtual Currency atau Bitcoin 

akan memberikan keuntungan 

bagi pengguna dan pemerintah. 

 

2. Edi Sukamto/ 

“Tindakan Uni 

Eropa dalam 

menangani Cyber 

crime sebagai 

kejahatan 

transnasional” 

- Deskriptif 

- Cyber 

crime,  

- Kejahatan 

transnasion

al 

(Transnasio

nal 

Organized 

Crime) 

- Cyber muncul akibat 

perkembangan Teknologi 

Informasi. 

- Muncul transnasional 

Cybercrime  

- Konvensi Uni eropa mengenai 

cyber crime dilaksanankan tahun 

2001 untuk menentukan 

instrumen hukum internasional 

untuk penanganan kejahatan 

cyber crime. 

- Perlu adanya kerjasama antar 

elemen untuk memberantas 

Cyber crime. 

3. Olga S. 

Belomyttseva/ 

“Conceptual 

Framework for 

the Definition and 

Regulation of 

Virtual 

Currencies: 

International and 

Russian 

Practices” 

Deskriptif - Dari sudut pandang regulator 

utama mata uang tidak dapat 

mendefinisikan secara jelas 

mengenai Virtual Currency dan 

Bitcoin.  

- Penulis mendukung sudut 

pandang Bal (2014, pp. 67-68), 

yang menyatakan bahwa Bitcoin 

dapat dianggap sebagai uang 

dalam pengertian ekonomi tetapi 

tidak memenuhi definisi uang 

dalam pengertian hukum.  

- Di Negara Rusia untuk 

pemecahan terkait permasalahan 

status Virtual Currency dan 

Bitcoin untuk menjadi mata uang 

perlu adanya kepastian dalam 

hukum federal “On  Currency 

Regulation and Currency 

Control”.  

- Sangat penting untuk mengatur 

perpajakan yang dihasilkan dari 

operasi yang melibatkan mata 

uang digital yang diintegrasikan 
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dengan sistem perpajakan Rusia.  

4. Patryk Kowalski/ 

“Taxing Bitcoin 

Transactions 

Under Polish Tax 

Law” 

Deskriptif 

 

 

 

 

 

- Implikasi pajak dari perdagangan 

mata uang digital, seperti luas 

dipahami, ditentukan oleh hukum 

alam dan ekonomi mereka.  

- Di Polandia, kepemilikan 

Bitcoins, perdagangan mereka, 

dan menerima pendapatan dari 

mereka tidak cukup diatur 

(Prokurat 2014, p. 32).  

- Situasi menimbulkan banyak 

masalah interpretasi dihasilkan 

dari kurangnya definisi dasar 

dalam setiap tindakan hukum.  

5. Soava Georgeta, 

Mehenditu Anca, 

Sitnikov Catalina/ 

“Virtual 

Currency 

"Bitcoin" – 

Challenges And 

Controversies” 

Deskriptif - Bitcoin dapat diperdagangkan 

dengan menjaga identitas rahasia 

dari para pemain Bitcoin itu 

sendiri.  

- Kelebihan dari penggunaan 

Bitcoin adalah bagi para 

penggunanya diberikan hak 

secara penuh untuk mengontrol 

sesuai keinginan tanpa ada 

kontrak yang terkadang 

mengekang misalnya seperti 

keuangan tradisional. 

- Bitcoin juga berpotensi untuk 

digunakan pada kegiatan negatif 

seperti pendanaan teroris, money 

laundry, judi online dsb. 

6. M. Eko 

Supriyadi/ 

“Kebijakan Rusia 

Dalam 

Mengilegalkan 

Bitcoin Sebagai 

Alat Transaksi 

Keuangan” 

- Eksplanatif 

- Teori 

Keynesian: 

tentang 

moneter. 

- Perkembangan dari tekhnologi 

berdampak adanya Bitcoin. 

- Bitcoin memudahkan bagi 

penggunanya untuk bertransaksi 

dan berinvestasi. 

- Bitcoin rentan terkena kegiatan 

hacking karena berbasis internet. 

- Adanya pengaruh fenomena 

global Bitcoin terhadap kebijakan 

domestik Rusia. 

- Konstitusi Federal Rusia Artikel 

75 menyebutkan unit moneter di 

Rusia adalah Rubel. 

- Pengenalan dan isu tentang 

currency yang lain tidak 

diizinkan di Rusia. 
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1.5 Kerangka Konsep dan Teoritis  

1.5.1 Pendekatan Teori Intermestik 

International and Domestic (Intermestic) pertama kali digunakan oleh 

Henry Kissinger pada tahun 1970-an untuk menjelaskan tentang isu-isu 

internasional yang berimplikasi terhadap ekonomi nasional Amerika Serikat (AS). 

Hal tersebut dicontohkan dengan stabilitas politik Timur Tengah yang 

mempengaruhi harga minyak dunia, terutama pasar AS.25 Internasional dan 

domestik (intermestik) diyakini sebagai sebuah pendekatan dalam kajian tentang 

isu, kebijakan, dan ide/norma domestik yang memiliki keterkaitan dengan isu, 

kebijakan, dan ide/norma global. Pendekatan intermestik adalah jembatan untuk 

mengetahui beberapa fenomena global maupun domestik yang saling 

mempengaruhi. 

Keterkaitan tersebut dapat berbentuk pengaruh, dampak, maupun respon. 

Dalam pendekatan intermestik diklasifikasikan sebagai tiga ranah analisis utama: 

issue-problem, policy, dan values. Pendekatan intermestik berfungsi untuk 

(bridging the gap) menjembatani adanya keterkaitan antara fenomena global 

terhadap suatu kondisi domestik sebuah negara. Namun pendekatan intermestik 

terdapat konsekuensi tentang detailing data dan analisayang harus bersifat lintas 

batas negara.26 Dalam hal ini peneleti akan membahas mengenai fenomena adanya 

                                                           
25 Petter Gourevitch, 1978, The Second Image Reversed; the International Source of Domestic 

Politics, International Policy Coordination, Vol 32, No. 4, Auntumn 1978, pp. 881-912, 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1341873.files/Week%205/Gourevitch_1978.pdf diakses 

diakses 25 oktober 2016 22:36 
26 Demeiati N. Kusumaningrum & Dyah Estu Kurniawati. 2016. Intermestik sebagai Pendekatan 

Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: LeutikaPrio. Hal 16-18. 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1341873.files/Week%205/Gourevitch_1978.pdf
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Bitcin serta respon Rusia yang melakukan pelarangan terhadap penggunaan 

Bitcoin di negaranya. 

Selanjutnya, untuk membangun penelitian intermestik, ada beberapa 

tahapan yang harus diperhatikan. Pertama, memetakan ranah kajian: “apakah 

topik yang diambil berupa isu, kebijakan atau norma/ide?”. Dalam hal ini, 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai kebijakannyang 

diambil oleh Rusia dalam menyikapi kemunculan Bitcoin dalam perkembangan 

teknologi keuangan dunia. Kedua, memetakan unit analisis: “apakah yang diteliti 

berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, institusi bisnis individu 

atau sekelompok masyarakat (komunitas)?”, dimana penelitian ini merupakan 

penelitian yang meneliti tentang pemerintah pusat, yaitu pemerintah Rusia. 

Dimana Rusia menjadi aktor utama dalam penelitian ini. 

Sedangkan yang ketiga yaitu mengaplikasikan kerangka konseptual atau 

landasan teori yang lebih spesifik untuk menggambarkan kesalinghubungan. 

Seperti telah disinggung sebelumya bahwa dalam penelitian dengan menggunakan 

pendekatan intermestik, kesalinghubungan dalam konteks interaksi dan aktivitas 

dapat dijelaskan sebagai: 

1. Pengaruh (influence) – changing conditions or behavior. 

2. Dampak (effects) – advantages or disadvantages. 

3. Respon (response of the actor) – internalization of ideas adoption of 

the policies, pro and cont’toward the issue, creating social movement 
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Lebih mendalam mengenai pengaruh dampak serta respon dari Rusia 

terhadap fenomena Bitcoin, peneliti akan menjelaskannya pada bab III dalam 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep second image dari 

Peter Gourevitch untuk menjelaskan tentang fenomena Bitcoin di Rusia. Peter 

Gourevitch menyatakan bahwa sistem internasional tidak hanya penyebab politik 

domestik dan struktur tetapi mereka saling menjadi penyebab. Hubungan ekonomi 

dan tekanan militer membatasi berbagai seluruh perilaku dalam negeri, dari 

keputusan kebijakan untuk bentuk-bentuk politik. Hubungan internasional dan 

politik domestik sangat berhubungan dan harus dianalisis secara bersamaan, 

sebagai keseluruhan.27 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/ Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif.28 Peneliti 

menggambarkan fenomena yang terjadi tentang Bitcoin di dunia internasional dan 

di dalam negeri Rusia secara detil. Sehingga akan diketahui bagaimana negara 

Rusia dalam menyikapi keberadaan Bitcoin. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber 

dari data kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan menggunakan data yang merupakan data skunder yang diperoleh 

                                                           
27 Peter Gourevitch, Op.Cit. hal 911. 
28 Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 

LP3ES. Hal 262 
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bersumber dari buku-buku, majalah, koran, sumber online serta sumber data 

lainnya. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Dalam hal teknik analisa data, penulis menggunakan teknik analisa data 

yang disarankan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Menurut 

Milles dan Huberman, langkah-langkah penelitian kualitatif meliputi; 1) 

Membangun kerangka konseptual, 2) Merumuskan permasalahan penelitian, 3) 

Pemilihan sampel dan pembatasan penelitian, 4) Instrumentasi, 5) Pengumpulan 

data 6) Analisis data, 7) Matriks dan pengujian kesimpulan.29 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Lingkup Penelitan Waktu 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka penulis memberikan 

batasan pada tahun 2012 sejak terpilihnya Vladimir putin sebagai presiden Rusia 

periode ketiga hingga 2016. Karena selama rentan waktu itu terjadi pertumbuhan 

ekonomi Rusia serta terdapat hambatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi 

dalam negeri, seperti munculnya Bitcoin. 

1.6.4.2 Lingkup Materi 

Materi yang akan dibahas dalam materi ini adalah kebijakan pelarangan 

negara Rusia terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah. Serta 

bagaimana kebijakan tersebut diambil oleh negara Rusia.  

 

                                                           
29 Asep Suryana, 2007, Tahap-tahap Penelitian Kualitatif: Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-

ASEP_SURYANA/Copy_(4)_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf diakses pada 25 

Maret 2017 pukul 09.00. 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_(4)_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_(4)_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf
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1.7 Argumen Dasar 

Kebijakan pelarangan Bitcoin di Rusia merupakan faktor yang paling 

menetukan bagi Rusia dari fenomena global Bitcoin. Alasan lembaga negara yang 

menolak Bitcoin di Rusia mengacu kepada hal negatif yang diakibatkan Bitcoin 

serta mengacu undang-undang yang mengatur tentang mata uang di Rusia. 

 

1.8       Sistematika Penulisan 

 BAB 1 adalah sebagai acuan dasar bagi penulis untuk menentukan sejauh 

mana kasus yang akan diteliti. Batasan-batasan yang sudah jelas ditentukan dari 

segi waktu serta pembahasannya. Pada bab awal ini berisi tentang latar belakgng 

permasalahan utama yang secara garis besar menggambarkan studi yang akan 

dikaji, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tidak lupa juga didukung dengan 

beberaoa referensi terdahulu agar mendapat keaslian serta menghindari kesamaan 

penelitian dengan peneliti terdahulu. Menggunakan landasan teori sebagai penguat 

analisa ilmiah, variabel penelitian dan level analisa, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dengan batasan waktu serta batasan 

materinya. Penulis juga menentukan hipotesa awal sebagai bayangan hasil 

akhirnya serta yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

 BAB II adalah tentang fenomena global Bitcoin. Akan penulis jabarkan 

kronologis perkembangan Bitcoin dari tahun ke tahun. Sehingga dari beberapa 

data tentang Bitcoin yang ada di global mendeterminasi kebijakan dalam negeri 

Rusia. 
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 BAB III menjelaskan fenomena Bitcoin yang terjadi di dalam negeri 

Rusia. Penulis juga akan menjelaskan beberapa hal pro dan kontra dalam 

menyikapi keberadaan Bitcoin menggunakan pendekatan intermestik. 

 BAB IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

Serta mencantumkan bagian daftar pustaka yang telah digunakan sebagai referensi 

untuk penulisan skripsi ini.  

 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

b. Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teoritis 

1.5.1 Pendekatan Intermestik 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Lingkup Penelitian Waktu 

1.6.4.2 Lingkup Materi 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II FENOMENA GLOBAL BITCOIN 

2.1 Determinasi Fenomena Global tentang Bitcoin 

2.2 Sejarah Perkembangan Bitcoin Di Dunia dari Tahun ke Tahun 

2.3 Negara yang Menerima dan Menolak Bitcoin 

2.4 Penyebab Fluktuasi Nilai Bitcoin 

2.5 Kerugian yang Diakibatkan oleh Bitcoin 

2.6 Beberapa Bidang yang Diperdagangkan Bitcoin 
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