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BAB III 

FENOMENA BITCOIN DI RUSIA PENDEKATAN INTERMESTIK 

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang determinasi sistem 

internasional ataupun fenomena global tentang Bitcoin yang kemudian 

berpengaruh pada putusan pelarangan Bitcoin di Rusia. Pada bab sebelumnya 

telah dijelaskan mengenai fenomena global Bitcoin yang terjadi diluar negara 

Rusia, sehingga terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut menjadi preferensi 

lembaga pemerintahan Rusia dalam melarang Bitcoin. Sebelumnya penulis akan 

menjabarkan kronologis Bitcoin yang ada di Rusia dalam perkembangan Bitcoin 

di Rusia untuk mengetahui sejarahnya lebih detil dan lengkap. Sehingga nantinya 

akan memudahkan bagi penulis untuk menganalisis kebijakan pelarangan Bitcoin 

di negara beruang merah tersebut serta nantinya akan membantu penulis untuk 

memperdalam analisis secara kongkrit. 

Dalam melakukan penelitian yang bersifat politis ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode pendekatan analisis data kualitatif adalah 

pendekatan pengolahan secara mendalam data literatur. Sebab tidak ada ukuran 

yang baku seperti ilmu eksak yang lebih dominan pada penelitian kuantitatif. 

Ukuran kongkrit dalam metode penelitian kualitatif terdapat teknik yang 

mendukung kedalaman sebuah analisis, yaitu: mengorganisir data kualitatif 

menjadi lebih rapi, koding data perlu dilakukan, mengkoneksikan satu konsep 

dengan konsep yang lain yang mungkin saling mempengaruhi, legitimasi terhadap 
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hasil yang ada dengan membandingkan konsep lain yang kira-kira bertentangan 

dengan hasil kesimpulan.145 

 

3.1 Perkembangan Bitcoin di Rusia 

 Rusia sebagai negara yang besar telah bertindak secara tegas dalam 

menghadapi fenomena global tentang Bitcoin. Negara tersebut tidak mempunyai 

regulasi secara langsung yang melarang penggunaan Bitcoin, namun pemakaian 

uang pengganti Rubel adalah tindakan illegal. Secara otomatis penggunaan 

Bitcoin di Rusia termasuk dalam tindakan illegal.146 Penulis akan menjelaskan 

kronologis beberapa kejadian yang berhubungan dengan Bitcoin di Rusia dari 

tahun 2014 hingga 2016, sebagai penanda Rusia yang persinggungan dengan 

Bitcoin. 

3.1.1 Tahun 2014 

Diawali ketika Bank Central Rusia menolak Bitcoin pada 27 Januari 

2014.147 Central Bank of Russia (CBR) memunculkan pernyataan pelarangan 

penggunaan virtual currency yang berpotensi pada tindakan money laundry dan 

kegiatan terorisme. CBR juga mengatakan bahwa penggunaan Bitcoin merupakan 

                                                           
145 Ayat Hidayat Huang, Metode Analisis Data, http://en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/ 

diakses 30 Mei 2014 pukul 11.40 
146 Bramy Biantoro, Di Negeri ini Gunakan Bitcoin Bisa Kena Bui Sampai 7 Tahun. 

https://www.merdeka.com/teknologi/di-negara-ini-gunakan-Bitcoin-bisa-kena-bui-sampai-7-

tahun.html diakses 29 November 2016 Pukul 05:18 
147 Angga Aliya, Rusia Bilang BItcon Haram, 

http://finance.detik.com/read/2014/02/10/153806/2492319/5/rusia-bilang-Bitcoin-haram diakses 

30 Mei 2014 jam 11:26 

http://en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/
https://www.merdeka.com/teknologi/di-negara-ini-gunakan-bitcoin-bisa-kena-bui-sampai-7-tahun.html
https://www.merdeka.com/teknologi/di-negara-ini-gunakan-bitcoin-bisa-kena-bui-sampai-7-tahun.html
http://finance.detik.com/read/2014/02/10/153806/2492319/5/rusia-bilang-bitcoin-haram
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tindakan illegal dibawah hukum Federal Rusia.148 Berikut pernyataan dari 

Pemerintah Rusia yang dikutip oleh surat kabar Reuters: 

"Citizens and legal entities risk being drawn even 

unintentionally into illegal activity, including laundering of 

money obtained through crime, as well as financing 

terrorism”.149 

 

Selanjutnya pada 6 Februari 2014 Kantor Jaksa Agung Rusia juga 

mengungkapkan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan oleh individu maupun 

entitas legal. 

"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 

individuals or legal entities”.150 

 

Pada 2 Juli 2014 Wakil Ketua Pertama Bank Central Russia, Georgy 

Luntovsky, juga menyatakan bahwa Bitcoin bisa mempunyai masa depan, namun 

di Rusia dunia kriminal akan menggunakannya pada hal-hal baru. 

"One shouldn't reject these instruments, perhaps they really 

have a future, but in our country the criminal world immediately 

starts to use everything new”. "Perhaps after a certain time we 

will make a decision about some legislative regulation of this 

issue”.151 

 

Kemudian pada 1 Agustus 2014 Kementerian Keuangan Rusia 

mengumumkan regulasi di situs pemerintah bahwa telah disusun Rancangan 

Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan cryptocurrencies yang mana jika 

                                                           
148 Olusegun Ogundeji, Russia Revears Plan to Penalize Bitcoin Use, 

https://www.cryptocoinsnews.com/russia-reverses-plan-to-penalize-Bitcoin-use/ diakses 08 

Desember 2016 Pukul 15:00 
149 Gabriela Bacznyska, Russian Authority Says Bitcoin Illegal, http://www.reuters.com/article/us-

russia-Bitcoin-idUSBREA1806620140209 diakses 29 November 2016 Pukul 14:56 
150 Ibid. 
151 Alexander Winning, Russia Central Bank Say Bitcoin Could Have Future, Warns on 

Regulation, http://www.reuters.com/article/russia-cenbank-Bitcoin-idUSL6N0PD3K420140702 

diakses 29 November 2016 Pukul 19:21 

https://www.cryptocoinsnews.com/russia-reverses-plan-to-penalize-bitcoin-use/
http://www.reuters.com/article/us-russia-bitcoin-idUSBREA1806620140209
http://www.reuters.com/article/us-russia-bitcoin-idUSBREA1806620140209
http://www.reuters.com/article/russia-cenbank-bitcoin-idUSL6N0PD3K420140702
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disetujui akan melihat orang-orang yang melanggar undang-undang akan berakhir 

di penjara. Pernyataan tersebut berbunyi: 

“According to Article 27 of the Federal Law 'On the Central 

Bank of the Russian Federation' (Bank of Russia) the official 

Russian currency is ruble. The issuance of monetary surrogates in 

Russia is forbidden as well as the introduction of other monetary 

units. However, monetary surrogate has no standard definition in 

the Russian legislation.” 

 

Kementrian juga menyimpulkan bahwa cryptocurrencies tidak mempunyai nilai 

yang ril dan harganya cenderung spekulatif sehingga beresiko bagi investor akan 

kehilangan uangnya.152 

Wakil Menteri Keuangan Aleksey Moiseev menyatakan kepada para 

jurnalis bahwa masyarakat bisa memainkan chips dan menyebutnya sebagai uang, 

namun tidak bisa digunakan sebagai pembayaran dalam penawaran. Pernyataan 

tersebut disampaikan pada 12 September 2014. 

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

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

“We will discuss this law in the current session of 

parliament, and possibly even pass it then, or at the very latest by 

spring next year. We are currently dealing with comments from the 

law enforcement agencies, about the specifics of legal measures, 

and we will take their remarks into account. But the overall 

concept of the law is set in stone.”153 

 

3.1.2 Tahun 2015 

Meskipun belum ada aturan secara resmi menggunakan Bitcoins adalah 

ilegal, namun pada 13 Januari 2015 sejumlah situs Bitcoin telah diblokir oleh 

                                                           
152 Glab Kostarev, Russian Ministry Finance Draft Bill Banning Bitcoin, 

http://www.coindesk.com/russian-ministry-finance-drafts-bill-banning-Bitcoin/ diakses 30 

November 2016 Pukul 05:38 
153 Bitcoin Ban Russia Cryptocurrency, https://www.rt.com/business/187440-Bitcoin-ban-russia-

Cryptocurrency/ diakses 1 Desember 2016 Pukul 21:28 

http://www.coindesk.com/russian-ministry-finance-drafts-bill-banning-bitcoin/
https://www.rt.com/business/187440-bitcoin-ban-russia-cryptocurrency/
https://www.rt.com/business/187440-bitcoin-ban-russia-cryptocurrency/
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Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media 

Massa Rusia (Roskomnadzor). Terdapat beberapa situs yang di blokir, 

diantaranya: Bitcoin.org, Bitcoin.it, BTCsec.com dan pertukaran Bitcoin, 

Indacoin.154  

Pada 2 April 2015 dilaksanakan Konferensi Bitcoin Rusia di kota 

Moskow. Dalam konferensi tersebut dibahas mengenai larangan Russia dalam 

penggunaan Bitcoin bagi warga negaranya. Rancangan undang-undang yang 

mengatur tentang larangan penggunaan Bitcoin di Russia rencananya akan 

disahkan pada bulan Agustus tahun 2015. 

Artem Tolkachev yang merupakan managing partner dari perusahaan 

hukum Tolkachev akan memberikan estimasi denda bagi perusahaan yang 

menggunakan, mendistribusikan (termasuk informasi), dan menciptakan ‘Uang 

Pengganti’ alias Cryptocurrency di wilayah Russia. Untuk estimasi dendanya 

sendiri, bagi individu yang ketahuan melakukan kegiatan terkait Cryptocurrency, 

akan dikenakan denda sebesar 5.000 – 20.000 Rubel (Sekitar 1 Juta – 4.5 Juta 

Rupiah), dan bagi bisnis perusahaan, akan dikenakan denda sebesar 50.000 – 1 

Juta Rubel (Sekitar 11 Juta – 230 Juta). Tolkachev menganjurkan baik individu 

maupun perusahaan agar keluar dari yurisdiksi Rusia jika ingin masih terlibat 

dengan bisnis Cryptocurrency.155 

                                                           
154 Jacob Coakwell and Oleg Demidov, Cryptocurrencies: Security Issues And Regulatory 

Aproaches In Russia And Abroad, 

http://www.pircenter.org/media/content/files/13/14355948431.pdf diakses 30 November 2016 

Pukul 09:04 
155 Rusia Melarang Bitcoin, http://www.cryptocoinindonesia.org/russia-melarang-Bitcoin/ diakses 

22 September 2015 pukul 13:14 

http://www.pircenter.org/media/content/files/13/14355948431.pdf
http://www.cryptocoinindonesia.org/russia-melarang-bitcoin/
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Selanjutnya pada bulan September 2015, kepala Sberbank German, Gref, 

menyatakan bahwa Cryptocurrency tidak boleh dilarang. Dalam forum Kazan 

Finnopolis Tekhnologi Inovatif telah disampaikan bahwa keinginan terhadap 

Bitcoin bukan menjadi hal yang dilarang. Menurut dia sikap terhadap Blockchain 

dan Cryptocurrency pada saat ini adalah tantangan yang sangat serius. Penemuan 

dan pengembangan tekhnologi seperti Bitcoin adalah sesuatu yang kontroversial. 

Akan tetapi Gref juga memiliki beberapa jumlah Bitcoin. Kepala Sberbank itu 

juga menyatakan bahwa bank-bank kecil dan pembayaran yang melalui peer to 

peer (P2P) berpotensi menjadi pesaing yang berpotensial.156 

Pada kesempatan tersebut, kepala Bank Sentral Federasi Rusia Elvira 

Nabiullina akan mempelajari penggunaan Cryptocurrency tapi melihatnya sebagai 

resiko transaksi yang mencurigakan. Dia ingin mengklarifikasi bahwa tidak 

melarang Kriptologi, mereka mempelajari semuanya sebab ada perbedaan besar 

antara Kriptologi dengan Kriptokurensi. Mereka sebagai regulator bersedia untuk 

terus belajar dan melihat, tapi perlu dipahami bahwa ada resiko rahasia yang dapat 

digunakan untuk melakukan transaksi mencurigakan. 

Nabiullina juga menyatakan bahwa Bank Sentral mampu membersihkan 

operasi meragukan dalam sistem pembayaran, maka dari itu nantinya akan dapat 

menemukan solusi untuk menerapkan Cryptocurrency. Resiko yang dihadapi oleh 

mereka yang menumpuk Bitcoin adalah tidak adanya asuransi seperti sistem 

perbankkan. Seperti beberapa kasus khusus dari kecendrugnan umum bahwa 

orang tidak selalu memiliki pengetahuan tentang finansial yang tinggi. Dalam 

                                                           
156 Gref Berbicara Menentang Larangan Cryptocurrency, http://www.interfax.ru/business/467338 

diakses 06 Desember 2016 Pukul 22:00 

http://www.interfax.ru/business/467338
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standar global belum ada pengobatan dan control terhadap Cryptocurrency, 

karena merupakan fenomena yang baru yang mana tidak bisa begitu saja 

diabaikan bahwa itu lebih mudah dan murah. 

Sistem pembayaran Qiwi yang ada di Rusia 

sebelumnya menyatakan bahwa dia siap untuk merilis Cryptocurrency Bitrubel 

asalkan terdapat perjanjian yang jelas dengan Bank Sentral mengenai hal itu.  

Sergey Solonin sebagai Direktur perusahaan mengklaim bahwa Qiwi melakukan 

persiapan untuk pertemuan informal dengan perwakilan dari Bank Sentral.157 

Namun Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev sudah mengkritik ide 

Cryptocurrency, ia menyatakan bahwa penggunaan crtyptocurrency yang dapat 

ditukar dengan uang ril membawa resiko dalam memerangi pencucian uang. 

Pernyataan tersebut adalah komentar yang dikeluarkan kepada sistem pembayaran 

Qiwi yang berencana meluncurkan Cryptocurrency sendiri yang bernama Bitrubl. 

Pejabat negara tersebut juga menyatakan bahwa bermain dengan Bitcoin 

membawa resiko yang serius dalam hal uang, penggelapan pajak. Secara realistis 

jika Rusia ingin menggunakan Bitcoin maka harus melihat terlebih dahulu 

“praktek internasional yang stabil”.158 

3.1.3 Tahun 2016 

Wakil Ketua DPR Rusia Andrei Lugovoi berbicara soal Cryptocurrency 

pada 25 Februari 2016. Lugovoi menyampaikan beberapa hal menarik yang dapat 

mengubah pandangan keras Rusia terhadap Cryptocurrency di masa lalu dan 

                                                           
157 Nabiullina Beritahu Tentang Resiko Penggunaan Cryptocurrency, 

http://www.interfax.ru/business/467345 diakses 06 Desember 2016 Pukul 22:30 
158 Departemen Keuangan Mengkritik Ide Qiwi Untuk Membuat CryptoCurrency, 

http://www.interfax.ru/business/467102 diakses 06 Desember 2016 Pukul 23:00 

http://www.interfax.ru/business/467344
http://www.interfax.ru/business/467345
http://www.interfax.ru/business/467102
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kemungkinan legalitas Bitcoin di Rusia, terutama digunakan untuk setlement 

transaksi individual dan peer-to-peer.  

Andrei Lugovoi adalah Wakil Ketua untuk urusan Keamanan dan Anti 

Korupsi menyampaikan bahwa Rusia menempati peringkat kelima sebagai 

pengguna Cryptocurrency terbanyak di dunia. Menurut perhitungan ahli, Rusia 

memiliki 200 ribu pengguna yang memiliki Bitcoin dan Cryptocurrency lainnya. 

Amerika Serikat berada di peringkat pertama denan 1,2 juta pengguna, China di 

urutan kedua dengan 355 ribu pengguna, diikuti Jerman dengan 250 ribu 

pengguna. 

Pandangan Lugovoi ini cukup berbeda di antara pejabat Rusia, terutama 

bank sentral Rusia. Mayoritas otoritas Rusia menginginkan pelarangan 

penggunaan Cryptocurrency sebab berpotensi untuk digunakan dalam aktivitas 

kriminal. Lugovoi menyatakan bahwa banyak pengguna menginginkan aturan 

yang melegalkan penggunaan mata uang virtual. Dia juga menyatakan bahwa 

2016 bisa menjadi titik awal masa depan yang cerah penggunaan Bitcoin di Rusia. 

Setelah beberapa pertemuan dengan otoritas keuangan dan bisnis, disimpulkan 

bahwa di masa depan bank sentral dapat mulai legalisasi dan pengaturan transaksi 

tertentu dengan Bitcoin, terutama transaksi peer-to-peer dan settlement dengan 

individu.159 

Menggunakan Bitcoin di Russia bisa dikenakan hukuman penjara hingga 

tujuh tahun dan negara tersebut siap memenjarakan siapa saja yang menggunakan 

Bitcoin. Menteri Keuangan Rusia telah melakukan amandemen undang-undang 

                                                           
159 Potensi Legalisasi Bitcoin Di Rusia, http://kriptologi.com/2016/02/26/potensi-legalisasi-

Bitcoin-di-rusia/ 20 Juni 2016 pukul 13:35 

http://kriptologi.com/2016/02/26/potensi-legalisasi-bitcoin-di-rusia/
http://kriptologi.com/2016/02/26/potensi-legalisasi-bitcoin-di-rusia/
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yang memungkinkan pemerintah menghukum masyarakat yang memakai Bitcoin 

atau terlibat dalam aktivitas transaksi Bitcoin (mining).  

Bagi mereka yang melanggar, hukumannya adalah denda hingga Rp 92 

juta lebih. Apabila terdakwa tidak bisa membayar, pemerintah bisa langsung 

memotong gaji si terdakwa untuk membayar denda. Jika hal itu masih tidak bisa 

terpenuhi, hukuman penjara sampai 4 tahun menanti. Untuk organisasi, dendanya 

bisa mencapai dua kali lipat dan anggota yang terjerat bisa diancam pidana 

kurungan hingga 6 tahun.160 

Para manajer lembaga keuangan (bank, perusahaan asuransi, peserta 

profesional pasar sekuritas, dana pensiun, perusahaan pengelola reksa dana dan 

dana pensiun swasta, LKM, dll) untuk pelanggaran yang sama akan dihukum 

lebih berat. Hukumannya pemotongan gaji 2-4 tahun untuk pembayaran denda Rp 

450 juta atau pidana 7 tahun penjara. Beserta perampasan hak untuk menempati 

posisi tertentu atau terlibat dalam kegiatan tertentu sampai tiga tahun. Departemen 

Keuangan berpendapat bahwa penggunaan pengganti uang menciptakan prasyarat 

untuk keterlibatan warga negara dan badan hukum dalam kegiatan ilegal, 

termasuk pencucian uang.161 

Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev menyatakan Pemerintah Rusia 

ingin menyamakan Bitcoin seperti mata uang asing yang mana isu di negara 

                                                           
160 Bramy Biantoro, Op.cit. 
161 Departemen Keuangan Mengusulkan Untuk Menempatkan Pembebasan Bitcoin Hingga 7 

Tahun, http://www.interfax.ru/business/497887 diakses 09 Desember 2016 Pukul 04:52 

http://www.interfax.ru/business/497887
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tersebut akan dilarang, tetapi diperbolehkan pembelian dan penggunaan 

selanjutnya di negara lain.162  

Pemerintah Rusia akhirnya membatalkan tindakan pidana yang ditujukan 

untuk pembuatan dan penggunaan pengganti uang. Dari media Interfax.ru sebuah 

sumber yang dekat dengan blok keuangan dan ekonomi pemerintah menyatakan 

bahwa Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman mengambil posisi bahwa alasan 

untuk pengenalan tanggung jawab pidana dalam kasus penggunaan Bitcoin tidak 

tersedia, dan pada pertemuan yang diadakan 12 Agustus 2016, perwakilan dari 

Departemen Keuangan, Bank Sentral dan staf pemerintah setuju dengan 

pandangan ini.163 

Cryptocurrency Bitcoin tidak menimbulkan ancaman terhadap sistem 

keuangan rusia, meskipun untuk kedepannya ada kemungkinan berbahaya karena 

belum ada aturan yang jelas. Hal tersebut telah diugkapkan oleh Wakil Menteri 

Keuangan Alexei Moiseev: 

"All of this does not pose much of a danger to the public, 

as it has not taken on a mass character that could pose a threat 

to our financial system right now… In the future, it could possibly 

emerge given that it is not regulated” 

 

Wakil menteri keuangan juga menambahkan bahwa mereka masih 

menunggu bagaimana perkembangan situasi tentang Bitcoin:  

 

                                                           
162 Pemerintah Rusia Ingin Menyamakan Bitcoin Dengan Mata Uang Asing, 

https://ria.ru/economy/20160718/1470281630.html diakses 15 Desember 2016 Pukul 03:26 
163 Pemerintah Rusia Telah Menolak Untuk Mengkriminalisasi Perdagangan Bitcoin, 

http://www.interfax.ru/business/523262 diakses 08 Desember 2016 Pukul 16:18 

https://ria.ru/economy/20160718/1470281630.html
http://www.interfax.ru/business/523262
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"We have a chance to wait for a while in order to see how 

the situation unfolds".164 

 

 Seperti yang telah penulis jelaskan diatas secara kronologis mengenai 

Bitcoin yang ada di Rusia sesuai dengan urutan tahun dan bulan, maka dapat 

dilihat terdapat beberapa alasan fulgar yang disampaikan oleh kementrian 

keuangan dan bank sentral Rusia mengenai larangan penggunaan Bitcoin. Pada 

sub bab berikutnya penulis akan menjelaskan mengenai kebijakakn Rusia tersebut 

dikaji dengan menggunakan pendekatan Intermestik sebagai suatu teori dalam 

Ilmu Hubungan Internasional. 

 

3.2 Tahapan dalam Mengaplikasikan Pendekatan Intermestik  

Untuk membangun penelitian intermestik, ada beberapa tahapan yang 

harus diperhatikan. Penulis akan menjelaskan beberapa langkah untuk 

mengeksplorasi kebijakan pelarangan Bitcoin di Rusia menggunakan pendekatan 

Intermestik. 

Pertama, Dalam peneletian ini penulis menyimpulkan bahwa pernyataan 

lembaga negara yang melarang Bitcoin adalah sebagai kebijakan. Menurut Carl 

Frederich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.165 

Untuk tema penelitian Bitcoin di Rusia penulis menginterpretasikan sebagai 

                                                           
164 Bitcoin Russia Threat, https://sputniknews.com/business/201610111046221012-Bitcoin-russia-

threat/ diakses 09 Desember 2016 Pukul 17:02 
165 Tinjauan Pustaka, http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26339 diakses 15 Desember 2016 

Pukul 01:46 

https://sputniknews.com/business/201610111046221012-Bitcoin-russia-threat/
https://sputniknews.com/business/201610111046221012-Bitcoin-russia-threat/
http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26339


75 

 

kebijakan. Sebab terdapat tindakan yang kongkrit yang mendukung pernyataan 

tersebut. Misalnya saja adanya penutupan beberapa situs yang berhubungan 

dengan Cryptocurrency. Begitu juga dari Kementrian Keuangan yang mengajukan 

amandemen KUHP untuk tindakan tegas terhadap pengguna Bitcoin yang 

dikenakan denda dan kurungan penjara hingga tujuh tahun. Meskipun pada bulan 

Agustus tahun 2016 beberapa usulan tentang hukuman pidana pada penggunaan 

Bitcoin ditolak oleh jaksa sebab tidak ada landasan untuk menerima rancangan 

undang-undang tersebut. 

James E. Anderson yang dikutip oleh Subarsono, mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat 

pemerintah. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan yang 

dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya 

kebijakan tentang pendidikan, politik dan publik. David Easton yang dikutip oleh 

Subarsono berpendapat bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, 

ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena 

setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.166  

. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap Bitcoin adalah 

tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk 

menghindari adanya kegiatan negatif seperti Money laundry, pendanaan 

terorisme, kerugian akibat aktifitas hacking.  

Putin mengatakan bahwa Rusia masih merupakan negara yang didasarkan 

pada sistem paternalistik yang kuat. Tidak ada celah untuk mempertanyakan 

                                                           
166 Ibid. 
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apakah hal ini baik atau buruk. Sistem ini masih eksis dan dominan hingga 

sekarang. Hal itu harus diperhitungkan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan 

sosial. Sistem paternalistik merujuk pada peran negara yang lebih menonjol 

ketimbang elemen sipil. Setuju atau tidak setuju hal ini sesuai dengan kesimpulan 

ahli sosial belanda Geertz Hofstede yang pernah menganalisa dimensi budaya 

Rusia. 

Berdasarkan analisi tersebut, disimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks 

“power distance” (jarak kekuasaan) yang relative tinggi. Secara umum, dasar 

politik putin dijuluki sebagai “demokrasi berdaulat”. Ini diterima warga Rusia, 

dimana demokrasi Rusia harus ditentukan oleh Rusia sendiri bukan dari pihak 

luar.167 Jajak pendapat pada tahun 2006 menunjukkan hampir setengah warga 

Rusia memilih kemakmuran ketimbang kebebasan dan hak asai manusia; 

demokrasi dan kebebasan berekspresi bukan prioritas utama. Rakyat memilih 

stabilitas dan rezim agak otoriter ketimbang ketidakstabilan pemerintahan 

demokrasi dibawah Yeltsin. Putin bukan menolak demokrasi, namun memilih 

pembangunan ekonomi dan politik yang evolusioner.168 

Penulis menerjemahkan dari beberapa referensi yang ada, bahwa proses 

pembuatan kebijakan di Rusia mempertimbangkan kemakmuran yang akan 

diperoleh masyarakat terhadap suatu kebijakan. Itulah yang terjadi di Rusia yang 

disebut demokrasi model Rusia meskipun cenderung terlihat otoriter oleh persepsi 

demokrasi negara Barat. 

                                                           
167 Simon Saragih, 2008, Bangkitnya Rusia Peran Putin dan Eks KGB, Jakarta: PT. Kompas 

Media Nusantara. Hal, 108-109. 
168 Ibid. Hal, 131. 
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Kedua Beberapa lembaga yang telah mengeluarkan pernyataan melarang 

penggunaan Bitcoin adalah Jaksa Agung Rusia, Kementiran Keuangan, Bank 

Sentral Rusia. Lembaga-lembaga tersebut adalah instansi yang mewakili negara 

untuk menyampaikan sebuah sikap yang tegas terhadap Bitcoin. Sebagai 

pemerintah pusat tentunya mempunyai tanggung jawab kendali terhadap seluruh 

wilayah Rusia. 

Ketiga, 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: 

a. Pengaruh (influence) 

Beberapa pengguna Bitcoin di Rusia akhirnya keluar negeri untuk bermain 

Bitcoin. Sebab ada ketakutan adanya ancaman kurungan penjara dan denda bagi 

mereka yang menggunakan Bitcoin. Namun kenyataanya ancaman hukuman 

penjara dan denda tidak dapat direalisasikan karena tidak ada putusan dari hakim 

pengadilan. Putusan penolakan ancaman bui dan denda itu mengacu pada tidak 

adanya pasal yang dapat dijadikan landasan untuk menerima rancangan undang-

undang (RUU) hukuman pidana bagi pengguna Bitcoin. Hingga pada Juli tahun 

2016 status Bitcoin dianggap seperti mata uang asing, yaitu boleh digunakan diluar 

Rusia dan tentunya dilarang digunakan didalam negeri Rusia. 

b. Dampak (effects) 

Dari perspektif lembaga pemerintahan yang mengeluarkan pernyataan 

pelarangan Bitcoin di Rusia mempertimbangakan dampak kerugian yang bisa 
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diterima oleh masyarakat jika menggunakan Bitcoin. Serta potensi kegiatan illegal 

yang muncul akibat adanya Bitcoin. Begitupun dari undang-undang yang sudah 

jelas tentang aturan yang mengatur mata uang yang sah yaitu Rubel.  Namun dari 

perspektif masyarakat pengguna Bitcoin di Rusia tentunya merasa dirugikan akibat 

kebijakan tersebut. Sebab mereka tak dapat lagi mencari keuntungan dari transaksi 

maupun investasi dari Bitcoin. Sebab fungsi Bitcoin adalah untuk transaksi dan 

investasi yang mana keuntunganya didapat dari nilainya yang fluktuatif.  

c. Respon (Pro Kontra Bitcoin di Rusia) 

Bitcoin adalah sebuah inovasi pembayaran digital yang umurnya masih 

sangat baru. Awal munculnya tahun 2009 namun hingga tahun 2016 keberadaanya 

sudah sangat ramai digunakan di dunia ini. Termasuk Rusia sebagai negara yang 

besar dan mengalami kemajuan perekonomian akhirnya ikut merespon keberadaan 

Bitcoin, meskipun keputusannya hingga tahun 2016 masih dilarang untuk 

digunakan di dalam negeri. 

Pelarangan Bitcoin di Rusia menimbulkan banyak perdebatan bagi 

masyarakat serta beberapa aktor dari lembaga pemerintahan. Sebelumnya sudah 

disampaikan bahwa di Rusia terdapat sekitar 200 ribu pengguna Cryptocurrency 

dengan berbagai macam jenisnya. Itu artinya Rusia menjadi negara urutan kelima 

dari jumlah pengguna Cryptocurrency dan secara tidak langsung penulis 

menafsirkan bahwa banyak masyarakat Rusia yang menginginakan Bitcoin untuk 

dilegalkan. Ditambahkan juga terdapat beberapa pengguna Bitcoin yang akhirnya 

keluar dari rusia untuk bermain Bitcoin. Operator bursa Bitcoin Eropa BTC-e 

menemukan dirinya di Roskomnadzor initalenan. Awal minggu pada bulan Januari 

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-exchange-btc-e-blocked-russian-regulator/
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2016, pertukaran Bitcoin Eropa Bitstamp mulai mengirimkan email kepada 

pelanggan berbasis di Rusia, menyatakan bahwa pemerintah Rusia sedang mencari 

cara untuk melarang akses ke beberapa situs. Larangan Local Bitcoins di Rusia 

sangat menjengkelkan bagi masyarakat Cryptocurrency di negara yang tidak 

memiliki kejelasan tentang peraturan Bitcoin.169  

Sedangkan Wakil Ketua DPR Rusia Andrei Lugovoi sebagai aktor 

pemerintahan menolak kebijakan tersebut. Dia menyatakan bahwa banyak 

pengguna menginginkan aturan yang melegalkan penggunaan mata uang virtual di 

Rusia. 

 

3.3 Konstitusi Federasi Rusia Tentang Mata Uang 

 Negara Rusia mempunyai undang-undang yang jelas dalam mengatur 

sebuah mata uang yang sah di dalam negeri Rusia. Sesuai Konstitusi Federasi 

Rusia pada artikel 75 poin 1 menyatakan bahwa unit moneter di Rusia adalah 

Rubel serta pengenalan dan isu mata uang lainnya tidak di izinkan di negara 

Rusia. Begitu juga hukum yang terdapat di lembaga Bank Sentral Rusia pada bab 

VI tentang cash management artikel 27 tertulis bahwa alat pembayaran di Rusia 

adalah Rubel, isu tentang alat pembayaran yang lainnya di larang di Federasi 

Rusia. Hukum federal tentang Bank Sentral Rusia mengacu kepada Konstitusi 

Fedrasi Rusia. 

The rouble shall be the official monetary unit (currency) of 

the Russian Federation. It shall be equal to 100 kopecks. The 

                                                           
169 Samburaj Das, Russia Blocks Acces Bitcoin P2P Exchange Local Bitcoin, 

https://www.cryptocoinsnews.com/russia-blocks-access-Bitcoin-p2p-exchange-localBitcoins/ 

diakses 15 Desember 2016 Pukul 08:30 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1329848.0
https://www.cryptocoinsnews.com/russia-blocks-access-Bitcoin-p2p-exchange-localBitcoins/
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issue of any other monetary units or quasi-money shall be 

prohibited in the Russian Federation.  

 

3.4 Lembaga Negara Rusia yang Menolak Bitcoin 

Rusia telah mengintervensi sebuah keputusan dalam pelarangan Bitcoin 

melalui lembaga negara. Seperti yang telah disampaikan oleh teori Keynessian 

bahwa negara ikut andil dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi 

terkait dengan permasalahan ekonomi. Berikut adalah kedudukan, visi misi, tugas 

dan fungsi lembaga pemerintahan yang menyatakan menolak Bitcoin: 

3.4.1 Kementrian Keuangan 

Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh menteri Anton G. Siluanov 

mempunyai misi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, meningkatkan 

kualitas kerja, pemerataan pendapatan nasional, memastikan stabilitas keuangan 

dan keamanan nasional melalui manajemen yang efektif dan hati-hati dari 

keuangan publik, pembangunan, dan meningkatkan keandalan sistem keuangan 

dari Federasi Rusia. Nilai-nilai yang dibangun berdasarkan Layanan yang benar 

untuk negara dan masyarakat, profesionalisme, keterbukaan, efektivitas. Tujuan 

jangka panjang menentukan isi rencana, proyek dan target dari Kementerian. 

a. Memastikan anggaran federal seimbang dan meningkatkan efisiensi 

belanja anggaran. 

b. Mencapai keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan daerah dan kota. 

c. Keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan public. 

d. Menciptakan sistem pajak yang kompetitif dan sistem biaya bea cukai dan 

biaya. 
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e. Fungsi efektif dari pasar keuangan, perbankan, asuransi, skema investasi 

dan Perlindungan Pensiun. 

f. Operasi yang handal dari akuntansi dan auditing. 

g. Hutang negara dan manajemen aset keuangan negara, kerjasama keuangan 

internasional.170  

3.4.2 Bank Sentral Rusia 

Bank Sentral Rusia dipimpin oleh Elvira Nabiulina, satus resmi sesuai 

Pasal 75 dari Konstitusi Federasi Rusia menetapkan status hukum khusus dari 

Bank of Rusia, memberikan hak eksklusif untuk menerbitkan mata uang (Part 1) 

dan melindungi rubel dan menjamin stabilitas, yang merupakan fungsi utama dari 

Bank of Rusia (Bagian 2). Status, tujuan, fungsi dan wewenang Bank Rusia juga 

terbilang di Federal Undang-Undang Nomor 86-FZ, tanggal 10 Juli 2002, 'Di 

Bank Sentral Federasi Rusia (Bank of Rusia)', dan lainnya undang-undang federal.  

Menurut Pasal 3 Undang-undang Federal 'Di Bank Sentral Federasi Rusia 

(Bank of Rusia)', tujuan dari Bank of Rusia untuk melindungi rubel dan menjamin 

stabilitas, mempromosikan pengembangan dan memperkuat sistem perbankan 

Rusia, menjamin stabilitas dan pengembangan sistem pembayaran nasional, 

mengembangkan pasar keuangan Federasi Rusia dan menjamin stabilitas. 

Unsur kunci dari status hukum Bank of Rusia kemerdekaan, yang berarti, 

di atas semua, bahwa Bank of Rusia adalah lembaga publik dan hukum khusus 

yang memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan mata uang dan mengatur 

peredarannya. Bank Rusia bukanlah badan kekuasaan negara, namun 

                                                           
170 Ministry, http://minfin.ru/ru/ministry/ diakses 15 Desember 2016 Pukul 03:54 

http://minfin.ru/ru/ministry/
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kekuasaannya, pada dasarnya, fungsi tubuh kekuasaan negara, karena 

pelaksanaannya menyiratkan penggunaan paksaan negara. Bank Rusia melakukan 

fungsi-fungsi dan latihan kekuatan ditetapkan oleh Konstitusi Federasi Rusia dan 

Undang-undang Federal 'Di Bank Sentral Federasi Rusia (Bank of Rusia)' secara 

independen dari tubuh federal kekuasaan negara, pemerintah daerah dan 

pemerintah daerah. Status independen dikodifikasikan dalam Pasal 75 Konstitusi 

Federasi Rusia dan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Federal 'Di Bank Sentral 

Federasi Rusia (Bank of Rusia)'. 

Bank Rusia adalah badan hukum. modal dasar dan properti lainnya adalah 

milik federal. Namun demikian, Bank of Rusia memiliki independensi proprietary 

dan keuangan. Ini latihan kekuatan untuk memiliki, menggunakan dan mengelola 

properti, termasuk cadangan internasional, sesuai dengan tujuan dan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang Federal 'Di Bank Sentral 

Federasi Rusia (Bank of Rusia)'. Bank milik Rusia tidak dapat disita atau dibebani 

tanpa persetujuan, kecuali hukum federal menetapkan sebaliknya. Independensi 

keuangan Bank Rusia menyiratkan bahwa itu mencakup pengeluaran dari 

pendapatan sendiri. Bank Rusia mungkin mempertahankan kepentingannya di 

pengadilan, termasuk pengadilan internasional, pengadilan negara asing dan 

pengadilan arbitrase. 

Negara tidak bertanggung jawab atas kewajiban Bank Rusia, seperti Bank 

of Rusia tidak bertanggung jawab atas kewajiban negara, kecuali mereka telah 

mengasumsikan kewajiban tersebut atau kecuali undang-undang federal 

menetapkan sebaliknya. Bank of Rusia tidak bertanggung jawab atas kewajiban 
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lembaga kredit dan lembaga keuangan non-kredit, sedangkan lembaga kredit dan 

lembaga keuangan non-kredit tidak bertanggung jawab atas kewajiban Bank 

Rusia, kecuali kasus di mana Bank of Rusia atau kredit lembaga dan lembaga 

keuangan non-kredit mengasumsikan kewajiban tersebut. 

Bank Rusia bertanggung jawab kepada Duma Negara Majelis Federal 

Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai Duma Negara), yang mengangkat dan 

memberhentikan Gubernur Bank Rusia (atas usul Presiden Federasi Rusia) dan 

anggota Bank Rusia Direksi (usulan dari Gubernur Bank of Rusia, setuju dengan 

Presiden Federasi Rusia), mengirim dan ingat wakilnya di Dewan Keuangan 

Nasional dalam kuota dan menganggap pedoman untuk single kebijakan moneter 

negara dan Bank of Russia laporan tahunan dan mengambil keputusan pada 

mereka. Pada usulan Dewan Keuangan Nasional, Duma Negara dapat mengambil 

keputusan untuk mendapatkan Chamber Audit dari Federasi Rusia untuk 

mengaudit kegiatan keuangan dan ekonomi dari Bank of Rusia dan divisi dan 

perusahaan. Selain itu, Duma Negara memegang dengar pendapat parlemen pada 

Bank kegiatan Rusia dengan partisipasi wakil-wakilnya dan mendengar laporan 

oleh Gubernur Bank of Rusia tentang Bank kegiatan Rusia di kursus ini 

menyajikan laporan tahunan dan pedoman untuk single negara kebijakan moneter. 

Bank Rusia melakukan fungsinya sesuai dengan Konstitusi Federasi 

Rusia, Federal Hukum 'Pada Bank Sentral Federasi Rusia (Bank of Rusia)' dan 

undang-undang federal lainnya. Menurut Pasal 75 Konstitusi Federasi Rusia, 

fungsi utama dari Bank of Rusia adalah untuk melindungi rubel dan menjamin 

stabilitas. Bank Rusia adalah penerbit tunggal mata uang. Berdasarkan Pasal 4 
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Undang-undang Federal 'Di Bank Sentral Federasi Rusia (Bank of Rusia)', Bank 

of Rusia melakukan fungsi-fungsi berikut: Bekerja sama dengan pemerintah 

federal itu menguraikan dan menerapkan keadaan kebijakan moneter tunggal, 

Bekerja sama dengan pemerintah federal itu menguraikan dan 

mengimplementasikan kebijakan terhadap pengembangan pasar keuangan 

Federasi Rusia dan memastikan stabilitas, penerbit tunggal kas dan penyelenggara 

sirkulasi uang tunai dan sebagainya.171 

3.4.3 Jaksa Agung Rusia 

Jaksa Agung Rusia dipimpin oleh Chayka Yury Yakovlevich sesuai 

Konstitusi Federasi Rusia pasal 129 mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Kejaksaan Federasi Rusia akan menjadi struktur tunggal terpusat di mana 

jaksa bawahan jaksa superior dan Jaksa Agung Federasi Rusia. 

2. Jaksa Agung Federasi Rusia diangkat dan diberhentikan oleh Dewan 

Federasi atas usul Presiden Federasi Rusia. 

3. Jaksa dari subyek Federasi Rusia akan diangkat oleh Jaksa Penuntut 

Umum Federasi Rusia oleh perjanjian dengan mata pelajaran ini. 

4. Jaksa lainnya diangkat oleh Jaksa Penuntut Umum Federasi Rusia. 

5. Kekuatan, organisasi dan prosedur fungsi Kejaksaan Federasi Rusia akan 

ditentukan oleh UU Federal.172 

 

                                                           
171 Bank Status, https://www.cbr.ru/Eng/today/?PrtId=bankstatus diakses 15 Desember 2016 Pukul 

04:09 
172 Legal Basic Of The Activities, http://eng.genproc.gov.ru/legal_basis_of_the_activities/ diakses 

15 Desember 2016 Pukul 04:33 

https://www.cbr.ru/Eng/today/?PrtId=bankstatus
http://eng.genproc.gov.ru/legal_basis_of_the_activities/

