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Sepanjang sejarah, masyarakat telah membuat, mengatur dan mengedarkan mata
uang mereka sendiri. Disamping menjamin agar kebutuhan tiap-tiap anggota
masyarakat terpenuhi, mata uang masyarakat juga melindungi masyarakat dari
ketidakstabilan perekonomian diluarnya. Pada masa lalu bentuk mata uang disesuaikan
dengan beberapa barang yang ada pada masa tersebut. Demikian pula pada saat ini,
sistem ekonomi modern yang kita lihat saat ini merupakan modernisasi mata uang
masyarakat.
Baru-baru ini beberapa usaha sedang dilakukan dalam rangka membuat kembali sistem
mata uang yang berbasis masyarakat, seperti yang terjadi di Thailand , Indonesia,
Meksiko, El Savador , Argentina, Chile, serta Sinegal. Oleh karena sistem tersebut
merupakan sistem baru bagi sebagian besar masyarakat sehingga banyak muncul
pertanyaan mengenainya. Tulisan artikel ini bertujuan untuk menyajikan informasi
singkat dan ringkas tentang sistem tersebut.
Sejarah membuktikan bahwa dalam rangka mensiasati krisis ekonomi yang selalu
datang, masyarakat membuat mata uang sendiri untuk wilayahnya. Sistem mata uang
masyarakat yang tertua dan masih beroperasi hingga saat ini adalah sistem moneter
Guernsey yang terletak diantara Gugusan Pulau Guernsey dan Jersey – Inggris (wilayah
yang terkenal dengan perusahaan susu sapinya).

Selama perang melawan Napoleon, Pemerintah Inggris pada dasarnya
bangkrut , dimana 80 % dari keseluruhan penerimaan pajak digunakan untuk
membayar hutang pada Bank yang telah menerbitkan mata uang. Walaupun
memiliki sumber daya manusia maupun alam ataupun berbagai barang-barang
kebutuhan pokok dimiliki, tapi sistem perekonomian tidak berjalan. Hal ini
disebabkan tidak adanya uang yang beredar sebagai sebuah media pertukaran.

Mata Uang Pulau Jersey, Inggris, 1999.

Selama perang melawan Napoleon,
Pemerintah Inggris pada dasarnya
bangkrut , dimana 80 % dari
keseluruhan
penerimaan
pajak
digunakan untuk membayar hutang
pada Bank yang telah menerbitkan
mata uang. Walaupun memiliki
sumber daya manusia maupun alam
ataupun berbagai barang-barang
kebutuhan pokok dimiliki, tapi
sistem perekonomian tidak berjalan.
Hal ini disebabkan tidak adanya
uang yang beredar sebagai sebuah
media pertukaran.

Sehingga dalam tahun 1816 mereka menerbitkan mata uangnya sendiri. Delapan
belas bulan kemudian mereka membayar kembali hutang-hutang ke Bank,
memperbaiki sarana dan prasarana umum, membangun gereja serta monumenmonumen. Kini terdapat $36 juta
dolar mata uang masyarakat yang
beredar di 60 000 orang (Richard
Douthwaite, sorth circuit ).
Pada akhir perang dunia pertama
perekonomian
Jerman
hancur.
Pemerintah pusat telah membuat
kesalahan penting yaitu dengan
mencetak berjuta-juta mata uang
Marks untuk membayar negara- Mata Uang Kota Bremen, Jerman, 1923
negara pemenang perang dunia
maupun perbaikan ekonominya sendiri, hal tersebut malah menyebabkan
peningkatan inflasi. Untuk itu beberapa kota di Jerman telah membuat mata
uangnya sendiri.
Kemudian Amerika Serikat juga melakukan kesalahan besar yaitu dengan
membuat
Stock Market yang menyebabkan kehancuran ekonomi ditahun 1929. Ratusan
masyarakat Amerika dan Kanada membuat mata uangnya sendiri dalam rangka
pemulihan ekonomi Negara pada umumnya serta pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari. Analisa atas hasil penerapan sistem mata uang lokal terhadap upaya
peningkatan perekonomian setempat didukung oleh sejumlah ahli ekonomi,
diantaranya Irving Fisher yang menganjurkan untuk membuat mata uang lokal
secara paralel. Ide tersebut berlanjut hingga kini, yang kemudian diungkapkan

lewat sebuah buku oleh seorang ahli ekonomi bernama Lewis Solomon, berjudul
"Rethinking our Centralized Money System : The Case for a System of Decentralized
Local Currencies" kemudian pada saat perekonomian telah pulih dan seluruh
kebutuhan masyarakat telah terpenuhi kembali, sistem tersebut tidak
dipergunakan kembali.
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naskah tersebut sehingga dapat berlaku kembali pada setiap akhir bulan. Harga
Materai dua per sen dari harga yang tertera dari pada naskah tersebut disetujui
untuk digunakan selanjutnya pada setiap bulannya. Pembebanan " Negative–

Interest " disetujui sebagai " Storage Cost ". Makanan dan jasa dibayar dengan
mengunakan Wara . Karena mata uang ini hanya berharga bagi para pemilik
pertambangan, maka para pedagang setempat tidak mempunyai pilihan selain
menerimanya, yang pada akhirnya mereka meyakinkan para suppliernya untuk
menerimanya pula. Hal itu menjadikannya sangat sukses dimana desa itu
menjadi desa yang bebas dari hutang , dan di tahun 1931, Gerakan
perekonomian bebas ini telah menyebar keseluruh negara Jerman melibatkan
lebih dari 2,000 Usahawan. Antara tahun 1930 – 1931, Wara diterbitkan dimana
2,5 Juta orang telah menjalankannya.

Sistem Mata Uang Masyarakat di tahun 1980an.
Pada tahun 1980-an, sistem
mata uang masyarakat mulai
muncul kembali. Di tahun 1981,
Komputer IBM XT diluncurkan
kepada masyarakat umum.
Michael Linton yang bekerja
pada bidang komputer, pada
tahun 1970-an membuat data
Mata Uang New Hampshire, Amerika Serikat, 1999.
base akutansi di kepulauan
Vancouver-Canada. Di tahun 1982 mulai dikenal sistem perdagangan antar
wilayah Local Exchange Trading System (LETS), dan menjadi dasar berdirinya
Sistem mata uang dengan kredit bersama (Mutual Credit Community Currency
System ). Sistem mata uang lokal merupakan sebagai respon alami terhadap
krisis ekonomi yang terjadi, maka dikembangkanya LETS sebagai sistem yang
sengaja dibangun untuk tetap mengkritik sistem perekonomian yang
berlangsung.
LETS lebih dari pada sebagai suatu sistem alternatif, Linton melihat LETS
sebagai suatu sitem ekonomi yang dapat berjalan secara pararel dengan sistem
yang ada, sebagai perumpamaan sistem tersebut ibarat sebuah tuas yang
digunakan untuk memindahkan rel kereta api, dimana merubah arah tujuan dari
perekonomian yang ada. Memahami pengertian mekanisme pasar tersebut
sangat baik dan efesien, dimana hal tersebut juga memperkenalkan sistem
gotong-royong di dalam suatu pasar yang merupakan salah satu aktivitas
perekonomian. Diperkirakan sistem mata uang LETS telah berjumlah 1600 LETS
di dunia, ada lebih dari 1500 sistem mata uang lokal yang berorientasi pada
sistem LETS, jika pun tidak menerapkan dengan sistem tersebut paling tidak
prinsip-prinsip yang digunakan mengacu padanya.
Dalam rancangan LETS , Linton memisahkan aturan yang berbeda antara uang
(sebagaimana yang kita kenal) sebagai suatu nilai yang tersimpan dan uang

sebagai sebuah media pertukaran. Dia melihat uang sebagai sebuah sistem
informasi untung pencatatan usaha manusia dan Dia pun tidak melihat
perbedaan antara uang sebagai sarana pertukaran dengan uang sebagai media
perhitungan (seperti inci dalam perhitungan panjang sepotong kayu). Sebagai
sebuah perumpamaan yaitu pada seseorang yang sedang membangun sebuah
rumah, dimana pada saat itu ia tidak dapat memperoleh kayu untuk
membangun rumahnya karena tidak ada inchi (satuan ukuran panjang),
walupun sumber daya manusia dan bahan-bahan pendukung membuat rumah
sudah tersedia. Demikian pula dengan uang, mengapa kita tidak dapat berbuat
sesuatu karena uang tidak cukup, walaupun sumber daya alam dan manusia
tersedia. Uang, kemudian menjadi suatu informasi yang sederhana dan uang
dibutuhkan tidak hanya mewakili suatu nilai .
Jika uang merupakan suatu informasi sederhana, maka kebutuhanya tidak akan
pernah menjadi kurang. Itu bukan berarti bahwa persediaannya tidak terbatas ,
tentunya dibatasi oleh berbagai hal yang ada. Namun pun demikian, uang selalu
ada jika dibutuhkan. Mengenai pertanggung jawaban dalam mempertahankan
nilai uang diberikan kepada seseorang yang menerbitkannya. Jadi, mata uang
LETS adalah sebagai "uang pribadi" .
Agar persediaan uang dan perekonomian tetap stabil, maka uang harus berada
dalam lingkungan setempat. Karena mata uang dicetak dengan menggunakan
nama samaran dengan demikian dapat beredar dimanapun. Linton merasa
pendekatan yang lebih baik jika melindungi uang di masyarakat melalui suatu
sistem keuangan dan mata uang melalui proses komputer. LETS sebagai sistem
pencatatan transaksi dan penyimpanan data keuangan sangat sederhana,
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Realitas dilapangan mata uang LETS selalu memiliki persedian uang yang cukup
bagi masyarakat anggotanya, dimana uang dicetak dan didistribusikan pada
suatu wilayah oleh anggotanya dengan tidak menerapkan sistem bunga . Suatu

kesempurnan dimana lazimnya uang di masyarakat selalu mengalami
kekurangan .

Sistem Mata Uang Masyarakat di Sebagian Dunia Ketiga
Beberapa
proyek
mata
uang
masyarakat hingga kini sedang
berlangsung di negara-negara seperti
Meksiko, El Savador , Peru , Chile,
Argentina, Brazil, Senegal , Thailand,
Indonesia dan di beberapa negara lain
di belahan dunia (negara-negara
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.
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Mata Uang Alternatif di Argentina, 2000.
menghidupkan
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perekonomian tradisionalnya , sistem yang memelihara gotong royong dan
kekeluargaan didalam lingkungannya.
Secara umum kita dapat mengatakan tentang Sistem Mata uang masyarakat
sebagai berikut :
1. Mata uang diterbitkan dengan aman dan cepat. Untuk sebagian besar
sistem mata uang masyarakat, mata uang disebarkan kepada seluruh
pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pada bank–bank maupun
koperasi kredit. Dimana penarikan uang dicatat pada lembaran buku
besar. Karena jumlah keseluruhan pada perhitungan neraca selalu sama
( Kredit – Debet = 0 ) atau ( Kredit + Uang tunai – debet = 0 )
perhitungannya sangat sederhana dan cepat . Pemerintah tidak
menerbitkan mata uang , lebih baik jika para anggota masyakat yang
menerbitkan mata uang mereka sendiri, sehingga sistem hanya mencatat
kegiatannya. Di beberapa sistem, mata uang hanya diterbitkan sebelum
( in case of printed currency systems ) atau pada saat dibuat.( in case of ledger
– based system with invisible currency ). Hanya sedikit sistem yang
menengahkan istilah Sistem "local Currency", Penyebaran issu hanya
terbatas pada kalangan anggota yang menerapkannya saja. Sistem
tersebut
khususnya
hampir terbatas
untuk
negara
Amerika Utara.
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suatu wilayah tertentu. Begitu juga untuk melayani masyarakat ,
peredaran mata uang hanya didalam suatu wilayah geographi yang
ditentukan oleh para anggota pemegang saham. Hal yang kurang disukai
dari sistem ini adalah karena mata uang tidak dapat diterima diluar
wilayah dimana sistem itu diterapkan, hal ini mengingat mata uang
hanya dapat dibelanjakan didalam wilayah dimana uang tersebut
diterima. Tidak seperti hal-nya mata uang nasional yang dapat beredar
keluar wilayah, mata uang masyarakat hanya beredar didalam
wilayahnya, yang juga berkonsekuensi terhadap peningkatan nilai uang
nasional didalam masyarakat.
1. Mata uang masyarakat bukan
bertujuan untuk menegasikan
mata uang nasional. Mata
uang masyarakat memiliki
nilai yang sama dengan mata
uang nasional di suatu lokasi.
Dimana
pada
saat
implementasi penggunaannya
mata uang masyarakat di
Mata Uang Kota Dakar, Senegal, Afrika, 1998.
jalankan bersamaan dengan mata uang nasional, atau disebut juga mata
uang paralel. Kehadiran mata uang nasional bertujuan juga untuk
mempertahankan stabilitas nilai barang, dimana nilai barang akan akan
tetap dengan kehadiran mata uang masyarakat, selain itu juga diharapkan
mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, karena tidak
memiliki permasalahan atas kekurangan jumlah atal tukar. Penggunaan
mata uang masyarakat hanya dikhususkan untuk berlaku di wilayah
dimana mata uang tersebut beredar, sedangkan bedanya dengan mata
uang nasional, penggunananya dapt dipakai dimanapun kita berada
sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita miliki (beli). Penerapan paralel
dari mata uang nasional dan mata uang nasionala ditujukan pada produkproduk yang dihasilkan di wilayah setempat. Sedangkan pemutusan nilai
dari mata uang masyarakat itu sendiri diserahkan kepada kesepakatan
bersama masyarakat yaitu antara konsumen dan produsen. Untuk mata
uang nasional, dapat digunakan untuk pembelian barang-barang yang
diproduksi dari luar, sehingga untuk barang-barang produksi luar
dengan penggunaan mata uang nasional akan lebih mudah terjangkau,
dilain sisi juga masyarakat dapat menggunakan saving mata uang
nasional untuk keperluan lainnya seperti membayar hutang.

2. Sistem mata uang
masyarakat
scara
resmi telah beredar di
lebih dari 35 negaranegara
di
dunia.
Beberapa Sistem mata
uang yang sedang
beroperasi di negaranegara yang tergabung Mata Uang Desa Kud Chum, Yasothon, Thailand, 2000.
dalam NAFTA, G7, maupun EEC, sebaik penerapan yang dilakukan di
negara-negara seperti Jepang, Australia, New Zealand, Senegal, Thailand,
Peru , Equador, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina dan Brazil. Di
bebarapa tempat penerapan sistem mata uang masyarakat tersebut diatas
juga didukung oleh pemerintah setempat.
Sebagai contoh , di tahun 1998,
Pemerintah
negara
Jepang
menerbitkan 750,000,000 US Dollars
untuk
menanggulangi
defisit
sementara mata uang-nya, terkait
dengan
upaya
pemulihan
ekonominya
pemerintah
menganjurkan
untuk
tetap
melakukan
aktivitas
transaksi.
Pemerintah daerah didorong untuk
mendisain maupun memproduksi
diwilayah masing-masing sesuai
dengan kebutuhan dan sumber daya
diwilayahnya. Meskipun rancangan
dari sistem ini berbeda dari type
Mata Uang Alternatif Jepang, 1998 (Selama
Krismon).
sistem mata uang masyarakat yang
telah kita bicarakan sebelumnya .
Hal itu juga menunjukan bahkan negara terkaya di duniapun sekalipun
suatu saat membutuhkan tumpuan mata uang pararel.
Contoh lain, di negara Australia para penerima bantuan sosial diijinkan
untuk menambah penghasikan dalam mata uang masyarakat dengan
tidak mengurangi keuntungan yang mereka peroleh, mendorong
masyarakat berupa bantuan sosial dalam rangka peningkatan kapasitas
kerja mereka. Pemerintah Tlaxcala di Meksiko secara aktif mepromosikan
Sistem mata uang masyarakat di negaranya. Pemerintah kota CuritibaBrazil dan Buenos Aires- Argentina juga mendukung penggunaan mata
uang masyarakat untuk menghadapi masalah kejahatan, masalah
penganguran, masalah perbaikan lingkungan dan daur ulang . Tidak

satupun dari sistem ini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas
keuangan nasional.
Pada kenyataanya , Banyaknya politikus menyetujui banyaknya
keuntungan dari sistem mata uang masyarakat yang ditawarkan untuk
masyarakat dan perekonomian nasional. Ahli ekonomi dari Amerika
bernama Lewis solomon dalam bukunya berjudul " Rethinking Our
Centralized Money Sistem " menganjurkan agar jaringan sistem mata uang
masyarakat didirikan diseluruh negara bagian Amerika Serikat. Dengan
jelas, jika negara – negara kaya di dunia menyetujui untuk mendirikan
sistem tersebut tentunya diikuti pula dengan pemerintah negara
disekitarnya .

3. Sistem mata uang masyarakat melindungi perekonomian nasional dari
penerapan sistem pasar bebas. Beberapa proteksi yang dilakukan oleh
negara-negara di seluruh dunia telah tidak ada. Sedikitnya, mungkin
hanya negara Jepang yang masih mampu mempertahankan proteksi
perdagangan bagi rakyatnya, dengan cara melindungi pasar mereka dari
perusakan dan eksploitasi ekonomi dari luar. Namun apakah ada
pertentangan atas keuntungan yang terjadi dari jaringan perdagangan
berbasis masyarakat. Sistem ini tidak memiliki perbedaan dengan Sistem
tanpa bunga dari per-Bank-an Islam, atau Program pinjaman kecil
masyarakat, karena sistem tersebut tidak melarang pertukaran dengan
para pedagang asing. Sama halnya dengan mata uang masyarakat.
Namun pengunaan dari mata uang masyarakat , memberikan keuntungan
yaitu sebagai pelapis yang melindungi dari badai krisis ekonomi yang
menembus seluruh negara. Dengan sistem mata uang masyarakat, akan
mendorong masyarakat untuk tetap bertahan dalam krisis maupun
ketidakstabilan perekonomian nasional seperti yang dialami negaranegara seperti Meksiko (1995), Asia (1997) , Brazil (1998) dan seterusnya.

Sumber :
http://www.appropriate-economics.org/asia/indonesia/sejarahsingkat.html

