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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi sangat pesat pada zaman sekarang semua menjadi 

serba instant dan mudah dengan ada nya internet dan manusia juga dituntut untuk 

bisa mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Era globalisasi lah yang 

menjadikan manusia jaman sekarang menjadi masyarakat modern yang haus akan 

informasi,Informasi yang berbasis internet, memiliki prinsip Free Flow of  

Information
1
, yaitu penyebaran  dari informasi tersebut tidak dapat dihambat, 

namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet dapat  diakses  oleh  

siapapun  tanpa  batasan  apapun. 

Dunia atau ruang tempat beroperasi nya kegiatan atau kehidupan internet 

yang didalam terdapat masyarakat modern yang menggunakan praktis nya 

kegiatan yang dapat dilakukan didunia nyata dapat dilakukan di Cyberspace 

seperti berbelanja ,menonton film ,berkomunikasi ,mengirim surat dan sebagai 

nya
2
, dalam hal tak berbentuk dan tak terjamah secara kasat mata terdapatlah 

                                                           
 

1
 http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf,  

dikunjungi pada 11 september 2014 
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 Sutan Remy Syahdeni, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Grafiti,jakarta, 2009,  hlm.3. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi CYBERCRIME MELALUI BITCOIN RAHMA NOVITA PURA

http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf


 

2 

 

cyberlaw di dalam cyberspace yang berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan masyaratkat modern yang sekarang disebut sebagai masyarakat 

infromasi
3
. 

Walaupun dikatakan sebagai tempat yang borderless atau tanpa jurisdiksi 

Cyberlaw ada karena masyarakat informasi itu sendiri-lah yang membuat aturan-

aturan sendiri sesama pengguna internet atau penghuni di dalam-nya. Selain itu 

terdapat ada pula aturan-aturan berperilaku dalam internet yang dipatuhi secara 

sukarela oleh pengguna internet karena telah mereka memahami dan menyetujui 

bahwa mereka memfasilitasi penggunaan yang efisien dari jasa-jasa internet dan 

meminimalkan kesulitan-kesulitan yang timbul dari penyalahgunaan internet ini 

disebut dengan Netiquette
4
. 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadikan Cybercrime sebagai 

pembahasan nya pertama kali pada tahun 1990 pada kongress PBB ke 8 di 

Havana,Cuba mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offender
5
 

bahwa dalam hal ini dunia telah mulai mencemaskan akibat-akibat yang 

ditimbulkan oleh Cybercrime karena pada internet sebagai hal yang baru ada dan 

berkembang perlu diadakan ada nya pembentukan hukum baru guna untuk 

                                                           
 

3
 Edmon Makarim, Op.cit,hlm.28.  

 

 
4
Sutan Remy Syahdeni, Op.cit, hlm.16. 

 

 
5
 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi, PT. 

Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, hlm.6. 
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melindungi pengguna nya dari perbuatan yang timbul atas perbuatan para pelaku 

Cybercrime. 

Dalam jurnal online nya David S. Wall mengatakan bahwa transformasi 

Cyberspace yang berkembang berimbas pada transformasi sosial sehingga timbul 

lah perilaku-perilaku menyimpang yaitu dengan meningkatnya aktivitas kriminal 

di internet
6
 . 

“Cybercrime  is  a  term  that  has  long  symbolizedinsecurity  in  cyberspace.  

But  in  itself,  the  term  is fairly  meaningless  because  it  tends  to  be  used 

emotively rather than scientifically,  usually to signify the  occurrence  of  a  

harmful  behavior  that  is somehow related  to the misuse of computers,  with 

more  recent  uses  suggesting  that  it  be  used  with regard  to  networked  

computers  (National  Criminal Intelligence  Service  [NCIS],  1999)”.
7
 

Menurut Peter N. Grabosky cybercrime merupakan old wine in new bottles,
8
 

kejahatan yang dilakukan di cyberspace tetaplah seperti  kejahatan kovensional 

namun dibungkus atau dibalut  kemasanan baru kejahatan seperti pencurian 

,pemalsuan ,kekerasan, penipuan dan kejahatan lain telah memasuki level baru 

menjadi kejahatan yang berbasiskan teknologi. 

                                                           
6
 David S. Wall, The Internet as a Conduit for Criminal Activity (Revised March 

2010),(selanjut nya disingkat David S. Wall jurnal I) ,ssrn.com, hlm.2, diakses  pada 01 September  

2014. 

 

 
7
, Ibid, hlm.2. 

 

 
8
 David S.Wall,Cyberspace Crime, Ashgate Darthmouth 

PublishingCompany,England,2003(selanjut nya disingkat David S.Wall I),hlm.75. 
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Berkembang nya kemajuan teknologi berdampak besar terhadap kehidupan 

di Indonesia, sebaimana kemajuan teknologi juga berkesinambungan dengan 

kemajuan ekonomi yang menjadi digital economy yang  berbasiskan  informasi,  

kreatifitas  intelektual  dan  ilmu  pengetahuan  yang, juga  dikenal  dengan  istilah  

Creative  Economy
9
 . 

Tahun 2014 tidak sebanyak pengguna internet di China  peringkat 1 sebagai 

pengguna internet terbanyak didunia yaitu  dengan jumlah sebanyak 641.601.070 

pengguna internet, Indonesia menduduki peringkat ke 13 besar di dunia dengan 

jumlah 42.258.824 pengguna internet
10

.  Saat ini Indonesia yang terkena efek 

globalisasi telah menjadi negara berkembang dan sekarang menjadi salah satu 

negara pengguna internet terbanyak didunia, masyarakat Indonesia menganggap 

penggunaan gadget canggih dan internet adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa 

ditinggalkan. Adanya cyberlaw di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari 

prinsip negara hukum indonesia dan kebutuhan akan internet yang tinggi 

tersebut
11

. 

Dalam buku nya Cyberspace Crime, David S. Wall menyamakan pelaku 

kejahatan yang ada di cyberspace dengan pelaku kejahatan konvensional seperti 

                                                           
 

9
 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik,Jakarta,Raja 

Grafindo,2010, hlm.2 

 

 
10

 http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ dikunjungi pada tanggal 11 

September 2014. 

 

 
11

 Widodo, Pemahaman tentang hukum pidana di bidang teknologi Informasi 

(cyberlaw),Yogyakarta,Aswaja  Pressindo,2013,hlm.9. 
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pencuri karena pola nya yang sama,menyebutnya dengan istilah cyber-theft, dan 

menggolongkan dan membagi nya menjadi  3 (tiga) konsep yaitu theft of cyber-

credit, cybercash dan cyber-piracy
12

. Berbeda dengan Peter N. Grabosky, David 

S.Wall berpendapat bahwa cybercrime adalah new wine, no bottles
13

 karena 

perbuatan kejahatan yang muncul merupakan bentuk baru dan pada saat itu belum 

ada hukum yang mengaturnya. 

 Pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang No.11 

tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58 ( yang selanjut nya disebut UU ITE) 

dibuat nya undang-undang ini dengan maksud untuk memenuhi tuntutan dan 

kebutuhan perkembangan  dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, 

yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum 

yang baru
14

. 

Menurut Edmon Makarim dalam buku nya Kompilasi Hukum Telematika 

Informasi yang berbasis internet merupakan bagian penting dari teknologi  

telekomunikasi yang telah bergabung dengan teknologi telekamatika yang disebut 

sebagai konvergensi.  “Cyberspace adalah sebagai suatu sistem elektronik yang 

lahir dari hasil perkembangan dari konvergensi telekomunikasi, media dan 

                                                           
12

 Ibid, hlm.15. 

 

 
13

 Ibid, hlm.3. 

 

 
14

 Adami Chazawi, ,& Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi  

elektronik,Bayumedia Publishing,Malang,2011,hlm.2 . 
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informatika, keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri yang dalam konteks 

ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka yang 

interaktif
15

”. 

Hal tersebut menjadi pertimbagan yang telah disebutkan dalam bagian-

bagian pertimbangan huruf b UU ITE  dalam pertimbangan tersebut disebutkan: 

“b.Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyrakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuk nya  pengaturan 

mengenai pengolahan Informasi dan Transaksi Elektronik ditingkat nasional 

sehinggga pembangunan teknologi dapat dilakukan secara optimal,merata,dan 

menyebar keseluruh kelapisan masyrakat guna mencerdaskan bangsa;” 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE  Informasi Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Hal-hal yang biasa dilakukan sehari-hari secara konvensional sekarang 

sudah berkembang menjadi teknologi yang maju, pada masa kini dengan 

menggunakan internet kita bisa melakukan apa saja dimana saja dan kapan saja 

dalam hal nya seperti jual-beli tanpa harus bertatap muka langsung bisa 

                                                           
 

15
 Edmon Makarim,  Kompilasi Hukum Telematika,  Raja Grafindo, jakarta, 2003,  hlm.6. 
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melakukan transaksi yaitu dilakukan dengan sistem online di Cyberspace atau 

dunia maya dengan menggunakan transaksi elektronik. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE “Transaksi  Elektronik  adalah  

perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” 

Dalam Buku Edmon Makarim Kompilasi Hukum Telematika ia berpendapat 

bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan penyalahgunaan komputer yaitu 

brainware,hardware dan software ketiga faktor tersebut yang menentukan 

kualitas informasi yang tersedia dan hal itu juga yang menentukan dapat atau 

tidak dilakukan keaman terhadap data atau informasi yang tersedia
16

. 

 Istilah Transaksi Elektronik dalam Bahasa inggris disebut dengan 

Electronic Commerce atau E-commerce yang berarti Pembelian dan penjualan 

produk dan jasa oleh bisnis dan konsumen melalui media elektronik, tanpa 

menggunakan dokumen kertas. E-commerce secara luas dianggap sebagai 

pembelian dan penjualan produk melalui internet, tetapi setiap transaksi yang 

selesai hanya melalui tindakan elektronik dapat dianggap e-commerce. E-

commerce dibagi menjadi tiga kategori: business to business atau B2B (Cisco), 

bisnis ke konsumen atau B2C (Amazon), dan konsumen ke konsumen atau C2C 

(eBay). juga disebut perdagangan elektronik
17

. 

                                                           
16

 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika,Rajawali Pers,jakarta,2003,hal.393. 

 

 

 
17

 http://www.investorwords.com/1637/e_commerce.html dikunjungi pada tanggal 11 

September 2014. 
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Dalam UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce with Guide to 

Enactment 1996 disebutkan bahwa: 

The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to 

covermatters arising from all relationships of a commercial nature, whether 

contractual or not.Relationships of a commercial nature include, but are not 

limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or 

exchange of goods or services; distribution 

agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; 

construction of works;consulting; engineering; licensing; investment; financing; 

banking; insurance; exploitationagreement or concession; joint venture and other 

forms of industrial or business cooperation carriage of goods or passengers by 

air, sea, rail or road. 

Perdagangan konvensional yang berkembang menjadi e-commerce 

berdampak besar pada alat pembayaran yang digunakan,  teknologi Electronic 

Data Interchange (EDI) ,Electronic Funds Transfer (EFT),Automated Teller 

Machine(ATM) merupakan bentuk-bentuk dari e-commerce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dalam buku nya yang berjudul Electronic commerce: Security, Risk 

Management,and control mendefinisikan e-commerce Marilyn Greenstein dan 

Miklos Vashelyi sebagai berikut:  The use of electronic transmission mediums 

(telecommunication) to engage in the exchange,including,buying and selling of 

product and service requiring transotation either phsycally or digitlally from 
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location to location
18

. Pada intinya E-commerce merupakan perdagangan dalam 

model baru  yaitu perdagangan yang dilakukan internet atau menggunakan media 

internet.   

Alat pembayaran yang berkembang sedemikian rupa memasuki level baru 

pula  ada nya transfer uang melalui bank memudahkan para pengguna internet 

dalam dalam melalukakan transaksi jual-beli melalui online, muncul lah E-

banking untuk lebih mempermudah lagi tidak perlu bertransaksi ke bank ataupun 

ATM, uang yang berada dalam e-banking disebut E-money, uang yang berbentuk 

nominal simpan secara elektronik didalam e-banking dan uang tersebut sesuai 

dengan mata uang yang berlaku dan ada nyata. 

David S. Wall  dalam buku Cyberspace Crime ia menggunakan istilah 

Cyber-cash untuk menjelaskan istilah uang elektronik tersebut:  

 “They cyber-cash concept is developing rapidly and while the developers 

envisage the eventual establisment of a self-contained monetary system within 

cyberspace,current concept of cyber-cash are related to the use of smart cards 

which are loaded with electronic cash equivalents at spesific bangking points. 

Such points access will eventually  be available through internet
19

.” 

Ia juga menghubungankan nya dengan Cybercrime: 

“Whilist  the potential cyber-cash is considerably greater than convetional 

cash, especially when transaction are accompanied by personal identification 

                                                           
 

18
Marilyn Greenstein dan Miklos Vashelyi, Electronic commerce: Security, Risk 

Management,and control mendefinisikan e-commerce,McGraw-Hill companies,2002,hlm.2. 

 
19

 Loc.cit hlm 16. 
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number, it is highly likely that illegal reproduction of cyber-cash credits will 

quickly become a challenge for offenders
20

” 

 Beberapa tahun belakangan ini mulai bermunculan alat pembayaran yang 

merupakan Uang Virtual, begitu banyak istilah yang digunakan untuk 

menyebutnya Digital Currency,Virtual Currency,Crypto Currency dan lain-lain. 

Uang virtual ini merupakan Uang yang beredar dan ada dalam Cyberspace. Uang 

virtual ini berlaku secara universal dan tidak mengikuti mata uang negara tertentu 

dan pasar penjualan uang virtual ini sesuai demand dari pengguna nya sehingga 

kurs dari uang virtual ini sangat fluktuatif .Yang membuat uang virtual spesial 

adalah uang virtual ini sebenar tidak ada dan tidak nyata. 

Berawal 5 tahun lalu pada tahun 2009 Bitcoin diciptakan oleh Seorang 

pengembang perangkat lunak yang bernama Satoshi Nakamoto, bitcoin yang 

merupakan sistem pembayaran elektronik berdasarkan sistem matematis. Idenya 

adalah untuk menghasilkan mata uang yang mandiri tidak terikat dengan suatu 

otoritas pusat tertentu, dengan biaya transaksi yang sangat rendah. 

Bitcoin berkembang sangat pesat di dunia dalam waktu 5 tahun sudah 

banyak  menggunakan nya, dan beberapa orang menganggapnya sebagai mata 

uang universal karena Bitcoin merupakan mata uang di cyberspace. Yang menjadi 

kekhawatiran orang banyak dari Bitcoin tersebut apakah uang virtual yang kita 

beli memakai uang nyata dan ada berubah menjadi uang virtual dan menggunakan 

kan nya bebas dan tak terbatas, bila dilihat sekilas sifat bitcoin tidak ada nya beda 

nya dengan hal nya dengan uang yang ada di e-banking sama-sama disimpan 

                                                           
 
20

Loc.cit, hlm.16. 
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secara elektronik, namun bila diperhatikan uang yang berada di e-banking 

merupakan tabungan yang di tabung di  bank  jelas dan resmi dalam arti lain 

menyimpang uang ditempat yang legal sedangkan Bitcoin hanyalah uang virtual 

yang wujud nya tak berbentuk. 

Penggunaan Bitcoin akhir nya memasuki Indonesia juga, dibeberapa negara 

Bitcoin telah dilegalkan seperti; Amerika Serikat dan Australia. Di beberapa 

negara melarang keras terhadap pemakaian Bitcoin seperti; China dan Korea 

Selatan. Bitcoin mungkin punya kelebihan namun Bitcoin juga memiliki 

kekurangan. Maka dari itu beberapa negara hanya memberikan himbauan dan 

tidak berbuat apa-apa salah satu nya adalah Indonesia.  

Di Indonesia sudah terdapat Exchanger Bitcoin resmi yaitu tempat 

Pertukaran Bitcoin dengan Rupiah atau sebalik nya dengan nama Bitcoin.co.id 

(Bitcoin Indonesia)
21

.  

Himbauan yang di umum kan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai berikut
22

: 

“No: 16/  6  /DKom 

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 

1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, 

Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata 

uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. 

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko 

terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan 

virtual currency lainnya. 

 

Jakarta, 6 Februari 2014 

Departemen Komunikasi 

  

                                                           
 

21
 Oscar Darnawan,  Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom,2014, hlm.25 

 

 
22

 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx dikunjungi terakhir 

tanggal 11 september 2014 
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Peter Jacobs  

Direktur” 

 

 

Dari himbauan tersebut terlihat bahwa ada kurang nya payung hukum untuk 

melindungi para Bitcoin yang ada di indonesia, Indonesia ragu untuk 

menglegalkan Bitcoin walaupun CEO Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan 

meminta izin BI untuk di-legalkan nya Bitcoin. Indonesia masih ragu apa 

keuntungan nya bagi indonesia bila uang virtual di-legalkan BI masih 

mempertimbangkan-nya dan mempelajari apakah Bitcoin. Sebagian orang 

berpendapat bahwa Bitcoin dapat mengacam keberadaan mata uang asli, 

sedangkan sebagian berpendapat yakin bahwa Bitcoin membawa manfaat dan 

dapat memajukan perekonomian negara. Dari himbauan BI tersebut dapat ditarik 

dua inti yaitu
23

: 

1. Bitcoin di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan 

mengingatkan transaksi di indonesia harus menggunakan rupiah. 

2. Peredaran pada dasar nya tidak dilarang tetapi resiko peredaran dan 

tanggung jawab nya ditanggung masing-masing individu yang 

menggunakan Bitcoin. 

Keabsahan Bitcoin diberbagai belahan dunia mempunyai regulasi satu sama 

lain nya membuat eksistensi Bitcoin semakin dipertanyakan, Bitcoin dimasa depan 

apakah akan menjadi mata uang universal atau menjadi mata uang yang 

membahayakan bagi mata uang konvensional lain nya  akan dapat diteliti dari 

perkembangan nya yang pesat seiring waktu. 

                                                           
 
23

 Op.cit, hlm.26. 
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1.2. Rumusan Masalah: 

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu: 

1. Apa karakteristik transaksi dan penggunaan Bitcoin? 

2. Apa pengaturan hukum yang dapat diberlakukan terhadap Bitcoin di 

Indonesia bila terjadi Cybercrime? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Bitcoin dan  

pengaturan hukum yang bisa di berlakukan pada Bitcoin jika terjadi Cybercrime 

sehingga menghasilkan suatu penjelasan tentang perlindungan hukum untuk 

pengguna Bitcoin bila suatu saat menjadi korban tindak pidana kejahatan 

cybercrime,untuk memberi himbauan bahwa sistem perlindungan hukum yang 

ada di indonesia sudah bisa kah menjamin keamanan dalam transaksi elektronik 

dan manfaat nya adalah agar pembaca penelitian ini menambah ilmu dan lebih 

waspada dalam hal transaksi elektronik terutama dalam menggunakan Bitcoin. 

1. Akademisi: agar menambah ilmu dalam hal mengajar di perkuliahan dan 

menambah informasi dan  literatur dalam perkuliahan. 

2. Praktisi: agar memberikan saran dan menambahkan bahan kepada praktisi 

terutama dalam hal kejahatan transaksi elektronik. 
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1.4. Metode Penelitian: 

A. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat 

normatif  dimana  data  akan  diperoleh  dari  membaca  dan  menganalisa 

bahan-bahan yang tertulis. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif 

yang  melihat  dan  menganalisis  norma-norma  hukum  dalam  peraturan 

perundang-undangan  yang  berkembang  dalam  lingkup  teknologi 

informasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  secara 

mono-disipliner  yaitu  analisis  terhadap  temuan  yang  hanya  didasarkan 

pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum. 

 

B. Pendekatan masalah 

1. Statue Approach Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) 

yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan 

dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 

dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan 

Undang-Undang yang lain, dst. 

 

2. Conceptual Approach Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi 
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pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu 

hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, 

maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 

 

3. Comparative Approach Pendekatan ini dilakukan dengan 

membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu 

negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau 

lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan 

dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara 

peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut. Negara-negara yang akan 

dikomparasikan dengan penelitian ini adalah Amerikat Serikat karena 

Amerika Serikat mempnyai aturan-aturan tertulis yang lengkap 

mengenai uang virtual atau Digital Currency  yang sudah lama mereka 

punya sebelum Bitcoin diciptakan. 

 

C. Sumber bahan hukum  

1. Adapun bahan  hukum primer yang di gunakan adalah: 

1. Undang-undang  Nomor 11 tahun 2008  tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2008 nomor 58. 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; 

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang; 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; 

5. Council of Europe - ETS No. 185 - Convention on Cybercrime; 

6. The United Nations Commission on International Trade 

Law  (UNCITRAL) ; 

2. Bahan hukum sekunder: Buku-Buku yang berkaitan dengan Cybercrime 

dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Bitcoin. 

 

D. Petanggungjawaban Sistematika 

BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang  yaitu definisi,rumusan 

masalah, tujuan penelitian,metode penelitian yang menjadi dasar penelitian ini 

dilakukan sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian. 

BAB II KARAKTERISTIK BITCOIN  Berisikan Sub bab-sub bab yang 

membahas : Konsep dasar Bitcoin, background teknologi Bitcoin, cara kerja 

Bitcoin, cara bertransaksi menggunakan Bitcoin, kelebihan dan kekukarangan 

dari Bitcoin. 

BAB III PENGATURAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN 

BITCOIN DI INDONESIA Berisikan sub bab-sub bab yang membahas: 

Regulasi-regulasi tentang Bitcoin di negara lain yang mengesahkan Bitcoin 

sebagai mata uang dan kebijakan peraturan hukum Cybercrime yang dapat 

dikenakan terkait dengan Bitcoin baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

BAB IV PENUTUP Berisikan kesimpulan dan saran atas isu hukum yang 

dituliskan dalam penelitian ini
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