
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam lalu lintas perekonomian baik nasional maupun internasional 

lazimnya uang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah. Pada kehidupan 

sehari-hari, uang merupakan bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan itu sendiri. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di 

dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk 

pembayaran utang-utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang 

dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan 

kepastian dan tanpa penundaan. 

Masyarakat umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang 

dan jasa-jasa. Uang menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya 

dengan barang-barang dan jasa-jasa. Sehingga setiap orang puas pada 

pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk 

uang. Pembagian tugas (spesialisasi) merupakan ciri khas daripada masyarakat 

modern yang akan meningkatkan produksi, pertukaran dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat 

tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebgai ukuran umum 

dalam menilai sesuatu (common measure of value), sebagai aset likuid 

(liquidasset), bahkan dewasa ini fungsi uang telah berkembang dan memiliki 

fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu sebagai komponen dalam rangka 

pembentukan harga pasar(framework of the market allocative system), faktor 
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penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan faktor 

pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). 

Berkaitan dengan fungsi uang tersebut di atas, bagi bangsa Indonesia, 

mencetak uang bukan sekedar melakukan kegiatan usaha di bidang jasa 

percetakan belaka. Tetapi, kegiatan itu juga merupakan bagian dari upaya negara 

dalam menjaga dan mempertahankan ketahanan nasionalnya. Uang suatu 

negarabukanlah sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol dari suatu negara 

yang merdeka dan berdaulat. 

Indonesia adalah negara yang berdaulat, karena kedaulatan yang diperoleh 

tersebut tidak berasal dari pemberian pendudukan Jepang. Salah satu ciri negara 

berdaulat adalah mempunyai mata uang sendiri yang tidak sama dengan mata 

uang negara lain. Dengan kedaulatan itu negara mempunyai otoritas di bidang 

mata uang. Setiap mata uang mempunyai ciri – ciri tersendiri. Mata uangnya 

dibuat dan diterbitkan negara untuk kepentingan lalu lintas pembayaran baik 

urusan dalam maupun berhubungan dengan negara lain. 

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu 

simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaanya. Penggunaan mata 

uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap 

kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah 

Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti 

merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia 
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khususnya di bidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang-

bidang lain di wilayah Republik Indonesia. 

Dalam Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

disebutkan bahwa mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang 

harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Undang-

Undang ini sepertinya tidak lagi dihiraukan oleh sebagian masyarakat Rokan 

Hulu, keberadaan uang koin telah terpinggirkan dan dianggap sudah tidak 

memiliki ninai jual lagi. 

Tabel 1.1 pasar di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak menggunakan uang koin 

No Pasar Kecamatan 

1 Pasar Modern Rambah 

2 Pasar Okak Rambah Samo 

3 Pasar Muara Rumbai Rambah Hilir 

4 Pasar Kota lama Kunto Darussalam 

5 Pasar Tangun Bangun Purba 

6 Pasar Bangun Jaya Tambusai Utara 

Sumber: Data Lapangan 2017 

Dari data lapangan di atas peneliti melakukan wawancara kepada salah 

satu pedagang di masing masing pasar mengenai uang rupiah yang menjadi alat 

transaksi dalam jual beli di pasar, salah satunya di pasar Bangun Jaya kecamatan 

Tambusai Utara yang pedagangnya termasuk dalam kasus penelitian ini yaitu 

penolakan bertransaksi menggunakan uang rupiah yang berbentuk koin. 
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Pedagang yang bernama ibu sarmila ini mengatakan bahwa uang koin 

tidak lagi di gunakan di sini sejak lama, bukan hanya saya saja yang menolak 

uang koin, pedagang lainnya di sini juga menolak uang koin tersebut karna 

memang sejak lama sudah tidak lagi digunakan dan sudah menjadi kebiasaan, 

pembeli di sini juga tidak pernah menggunakan uang koin ini, hanya sesekali saja 

jika ada pembeli dari luar kota yang berbelanja di sini menggunakan uang koin, 

tetapi tetap saja kami menolaknya. Namun tidak ada alasan lain yang jelas atas 

penolakan mereka. 

Uang receh atau koin di Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau, ternyata tidak 

laku. Alat pembayaran yang sah di negara ini sama sekali tidak memiliki nilai di 

Negeri Seribu Suluk.Menanggapi fenomena di masyarakat ini, Kepala Dinas 

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rohul, Tengku Rafli 

Armien, melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, 

Indra Gunawan, mengaku dirinya sudah banyak menerima laporan bahwa uang 

receh tak laku di pasaran."Peredaran uang kertas pecahan Rp1000 juga sudah 

mulai langka. Dengan adanya laporan itu, Diskoperindag Rohul akan keluarkan 

surat imbauan ke pemilik swalayan, minimarket atau warung di Rohul," katanya. 

Surat imbauan ini berisikan, mata uang rupiah merupakan alat tukar yang 

sah dalam operasional belanja pasar, baik di pasar modren maupun tradisional. 

Hal ini tetap diberlakukan mulai dari mata uang yang paling kecil hingga yang 

paling besar.Diskoperindag Rohul, tambah Indra, selaku dinas yang membidangi 

pembinaan pasar dan perlindungan konsumen akan mengawasinya, sesuai 

pedoman UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.Indra 
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mengharapkan pedagang mengusahakan atau menyediakan uang receh dan uang 

kertas pecahan Rp1000 untuk transaksi penjualan. 

Konsekuensi tidak berlakunya uang logam tidak sekadar soal kedaulatan, 

tetapi juga ekonomi. Misalnya seseorang membeli mi instan yang harganya 

Rp2.500, tetapi karena uang koin Rp500 tidak digunakan maka konsumen akan 

membayar Rp3.000. Jika kebiasaan ini terulang dan meluas maka dampaknya 

pada inflasi di daerah tersebut. Hal ini sama saja ada kenaikan harga barang, 

ketika jumlah nilai uang yang beredar lebih besar daripada barang. 

Persoalan inflasi ini juga jadi masalah lain dari tak pedulinya masyarakat 

terhadap uang koin. Sehingga BI melakukan beberapa kampanye “Gerakan Peduli 

Koin” yang efektivitasnya belum optimal. Gerakan ini setidaknya sudah dimulai 

sejak 2010. Sayangnya, gerakan tersebut tak terdengar lagi gaungnya. Koin 

recehan tetap saja dipandang remeh. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya 

dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Menanggapi Hilangnya Peredaran Uang Koin di Pasar Kabupaten Rokan 

Hulu” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap hilangnya peredaran uang 

koin di tengah-tangah masyarakat Rokan Hulu? 
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2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya peredaran uang 

koin ditengah-tengah masyarakat Rokan Hulu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Darirumusan masalah yang di dapat di atas maka peneliti mengambil tujan 

dan manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam menanggapi 

permasalahan hilangnya peredaran uang koin ditengah-tengah 

masyarakat Rokan Hulu. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab hilangnya peredaran uang koin 

ditengah-tengah masyarakat Rokan Hulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah menjadi sumbangan pemikiran untuk dapat mengatasi 

permasalahan keuangan. 

2. Bagi Universitas hasil penelitian diharapkan dapat di pakai sebagai bahan 

referensi bagi suatu karya ilmiah. 

3. Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan berfikir dalam menganalisa masalah-masalah keuangan serta 

menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 

terhadap prsktik lapangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir ini terdiri atas enam BAB yang 

masing-masing dijabarkan sebagai berikut: 

 

BAB I: Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta di ikuti dengan sistematis penulisan. 

BAB II: Tinjaun pustaka 

 Pada BAB ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari pengertian dan pendapat yang berkenaan dengan setatus hak 

kelola pembangkit listrik tenaga biogas dan pengembangan serta batasan 

lain yang dianggap perlu untuk teori. 

BAB III:Metode penelitian 

Pada BAB ini merupakan bagian yang berisikan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, tekhnik pengumpulan data, populasi dan 

sampel serta tekhnik pengolahan data dan analisis data. 

BAB IV: Gambaran umum lokasi penelitian 

Dalam BAB ini menggambarkan sejarah singkat, geografi daerah, dan 

sejarah kawasan yang dijadikan tempat berdirinya PLTBg serta penjelasan 

struktur organisasinya. 

BAB V: Hasil penelitian dan pembahasan 

Dalam BAB ini mengenai hasil penelitian dan pembahsan yang dilakukan 

mencakup tentang identitas responden, ciri lingkungan, fasilitas sarana 



8 
 

 
 

pendukung, pelayanan masyarakat, perhatian pemerintah, dan sosial 

ekonomi masyarakat. 

BAB VI: Kesimpulan dan saran 

BAB ini merupakan BAB penutup yang berisikan kesimpulan dari 

masalah yang telah dikemukakan, berdasarkan hasil pembahasan dan 

analisi yang telah dilakukan serta saran-saran yang berhubungan dengan 

hasil penelitian. 

 

 

 

 


