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Abstrak 

 Di era modern ini, ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi berkembang sangat 

pesat. Bahkan didalam dunia ekonomi, transaksi jual beli menjadi aspek yang sangat penting 

karena saat ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan bertatap langsung untuk melakukan 

akad jual beli, namun sekarang transaksi jual beli sudah melalui internet atau dunia maya 

dengan bantuan aplikasi yang diciptakan sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses 

pemesanan barang atau jual beli lainnya. Sehingga proses pembayaran pun dapat dilakukan 

secara virtual atau mentransfer sejumlah uang sesuai dengan biaya yang dikenainya. Dengan 

adanya hal ini, beberapa masyarakat baik diluar negeri atau didalam negeri telah menggunakan 

digital currency yang diciptakan oleh cryptography, salah satu diantaranya yang paling terkenal 

adalah Bitcoin. Menurut hukum Islam di Indonesia, Bitcoin bukan sebagai alat transaksi 

pembayaran. Hal itu dikarenakan belum memenuhi kriteria, dan unsur akad jual beli dan 

pemerintah juga belum mengeluarkan regulasi mengenai mata uang Bitcoin tersebut. Fungsi 

Bitcoin juga tidak sesuai dengan fungsi uang dalam ekonomi Islam karena lebih dominan 

sebagai komoditas yang diperdagangkan bukan sebagai alat tukar dan transaksinya juga bersifat 

irreversible.  

 

Kata kunci: Cryptocurrency, Blockchain, hukum Islam, undang-undang, open source 

 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Uang merupakan alat pembayaran dan alat tukar yang integral dalam perekonomian 

negara karena didalam lingkungan masyarakat modern seperti ini semuanya memerlukan uang 

sebagai alat pelancar untuk mencapai suatu tujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-

impor, dan lain-lain. 

 Semakin bergantinya zaman dan teknologi informasi semakin berkembang pesat, maka 

hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam 

melakukan transaksi elektronik hingga membeli jasa atau barang. Transaksi elektronik biasanya 

menggunakan uang digital. Dan saat ini dalam memudahkan bertransaksi secara elektronik, 

maka ahli teknologi telah menciptakan sebuah Mata Uang Virtual atau Cryptocurrency. 

Namun, umumnya pengguna cryptocurrency hanya dimiliki oleh kalangan atas atau yang 

mampu. Dikarenakan harga cryptocurrency yang cukup tinggi hingga puluhan juta rupiah.  

 Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran 

perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakt Indonesia. Masyarakat mulai 

banyak yang menggunakan sistem pembayaran elektronik tersebut karena kemudahan dari 

pembayaran elektronik yang ditawarkan.1 

                                                           

 
1 Frederich S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2010), Page. 76 
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 Cryptocurrency atau mata uang virtual transaksinya dilakukan melalui jaringan online 

dan telah di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi.2 Tujuan 

dibentuknya mata uang tersebut berdasarkan teknologi Kriptografi untuk menghindari 

penggandaan kepemilikan uang seperti berpindah kepemilikan terhadap pihak lain yang bukan 

pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang tersebut. Salah satu jenis dari 

cryptocurrency yang sangat terkenal adalah Bitcoin.  

 Bitcoin merupakan salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa mata uang 

virtual atau virtual currency, dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama 

samaran Satoshi Nakamoto yang mana mata uang virtual tersebut hanya tersedia di dunia 

digital. Virtual currency merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas 

moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian atau transfer pemberian (reward). 

Namun uang elektronik tidak termasuk dalam pengertian virtual currency.  

 Bitcoin telah diakui sebagai alat pembayaran yang sah dibeberapa negara, salah satunya 

adalah Jepang. Di Indonesia Bitcoin juga mulai dikembangkan. Terdapat dua situs yang menjual 

dan membeli Bitcoin di Indonesia yaitu Bitcoin.co.id yang kemudian berganti nama menjadi 

Indodax.com yang melakukan 30 transaksi perhari dengan total transaksi sampai Rp. 2 miliar 

perbulan dan Artabit.com yang melakukan 10 transaksi perhari dengan total transaksi sekitar 

Rp. 500 juta perbulan. 

 Namun kehadiran Bitcoin dalam dunia internasional masih diperdebatkan dan ditentang 

oleh beberapa negara seperti Bank Sentral Islandia yang menyatakan bahwa transaksi dengan 

menggunakan cryptocurrency bersifat illegal. Bank Negara Rusia juga menyatakan bahwa 

transaksi dengan Bitcoin dapat berpotensi melibatkan tindakan pencucian uang maupun 

pendanaan terorisme.  

 Dalam Hukum Indonesia, Bitcoin maupun cryptocurrency jenis lainnya belum diatur 

dalam undang-undang sehingga menimbulkan Pro dan Kontra. Bahkan Bank Indonesia juga 

belum melegalkan penggunaan transaksi dengan cryptocurrency sehingga hal ini menjadi salah 

satu faktor penurunan jumlah pengguna Bitcoin. Hal ini telah dijelaskan dalam UU Nomor 7 

Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Mata uang adalah uang 

yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” 

Kemudian Pasal 1 ayat 6 dan 7 juga menyebutkan bahwasannya bahan baku yang digunakan 

sebagai uang ialah kertas dan logam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bitcoin sendiri tidak 

dikeluarkan oleh negara, namun Bitcoin dikeluarkan melalui system cryptography jaringan-

jaringan computer.  

 Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan kekuarangan yakni tidak adanya hukum 

yang mengatur peredaran mata uang Bitcoin. Apabila terjadi penyalahgunaan, pencurian, 

money laundry, penipuan, dsb, maka tidak ada satu lembaga yang bertanggung jawab atas itu. 

Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dan aturan khusus terhadap Bitcoin agar masyarakat 

tidak akan merasa dirugikan.  

 Kehadiran cryptocurrency di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah 

menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menyatakan peraturan 

dalam menyikapi peredaran mata uang virtual tersebut. Dari pemikiran ini penulis tertarik untuk 

membahas tentang “Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan.” 

                                                           

 2 Eunike Oktavia Tejosusilo, “Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?”. 

Situs Resmi www.finansialku.com/apa-yang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata -uang-digital/amp/ diakses 

pada 10 Februari 2021 
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Rumusan Masalah 

 Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap mata uang virtual Bitcoin, resiko penggunaan cryptocurrency Bitcoin terhadap mata 

uang Indonesia dan hukum penggunaannya. 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan hasil analisis atau identifikasi pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Bitcoin, dampak penggunaan cryptocurrency 

Bitcoin terhadap perbankan dan hukum positif penggunaan Bitcoin  

 

Manfaat Penelitian  

 Jika dinilai dari segi manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan secara luas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi pada masa 

digital terutama hal-hal yang berkaitan dengan mata uang virtual. Dan jika dipandang dari segi 

manfaat praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca tentang 

dampak cryptocurrency Bitcoin terhadap perbankan dalam perspektif hukum Islam, sehingga 

karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan 

mengenai mata uang sebagai alat transaksi di masa ekonomi modern ini, baik sebagai literatur 

maupun pembanding.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian ini, untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun 

mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya, yaitu menurut Endra Saputra dalam 

jurnalnya menyatakan bahwa nilai mata uang cryptocurrency memiliki karakteristik 

desentralisasi yang artinya tidak dikuasai oleh satu pemerintah pusat atau bank sentral. Itu 

berarti nilai mata uang cryptocurrency tidak bergantung pada inflasi maupun gejolak ekonomi 

lain yang disebabkan oleh bank-bank atau bahkan pemerintah sekalipun3 

 Menurut Aisyah Ayu Musyafah dalam skripsinya menyimpulkan bahwa penggunaan 

Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau 

dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi 

spekulasi (maysir) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua 

kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. 

Namun jika Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi 

bukan investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.4  

 Menurut Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin  dalam jurnalnya 

berpendapat bahwa transaksi jual beli menggunakan Bitcoin dalam perspektif Islam masih ada 

perdebatan antara ulama yang satu dan ulama lainnya seputar penggunaan Bitcoin itu sendiri. 

Jika dilihat dalam hadits Nabi, penggunaan Bitcoin termasuk suatu perkara yang samar-samar 

                                                           

 3 Endra Saputra, Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia, Seminar Nasional Royal, 

September, 2018, Page. 5 

 4 Aisyah Ayu Musyafah, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Indonesia, Vol. 7, No. 1, Februari, 2020, Page. 711 
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apakah ia illegal atau legal dan di Indonesia pun belum ada kejelasan mengenai hukum 

tersebut.5  

 Menurut Silvia Nur Azizah dalam skripsinya berpendapat bahwa penggunaan Bitcoin 

dalam transaksi Elektronik hukumnya belum bisa dikatakan sebagai mata uang karena belum 

diakui oleh negara. Namun sebaiknya dihindari karena penggunaannya lebih mengarah kea rah 

penipuan, pendanaan terorisme, transaksi illegal dan mengandung unsur maysir. Dan hukum 

penggunaan Bitcoin diperbolehkan bagi yang mengakuinya tetapi tidak diperbolehkan jika 

untuk berinvestasi.6 

  

Landasan Teori 

a. Uang 

 Definisi uang adalah benda yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai 

harga, alat transaksi tukar-menukar, dan media simpanan. Kata nuqud atau uang tidak terdapat 

dalam Al-Qurán dan Hadist Nabi SAW, karena bangsa Arab menyebut dinar sebagai mata uang 

yang terbuat dari emas dan dirham untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak, 

sedangkan fulus atau uang tembaga merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk 

membeli barang-barang murah.7 

b. Virtual Currency oleh IMF 

 IMF merupakan institusi internasional yang bertugas untuk memecahkan permasalahan 

kolektif yang ada dan bekerja untuk mendorong kerjasama moneter global, menjaga 

stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja 

dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. 

Namun faktor utama yang melarbelakangi IMF mendukung penggunaan cryptocurrency 

yaitu pengurangan biaya transaksi. Dan terdapat faktor lain yang melatarbelakangi 

dukungan IMF terhadap penggunaan cryptocurrency yaitu dalam segi keamanan karena 

telah terjadi pada suatu kasus kegagalan keamanan dalam dunia perbankan pada tahun 

2013-2015 uang yang berkisar sekitar £650 juta diperkirakan hilang setelah lebih dari 100 

lembaga keuangan di dunia terkena serangan cybercrime.8 

 

Metode Penelitian 

1) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai 

di balik data yang tampak.9 

2) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

yaitu library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian dengan cara 

                                                           

 5 Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Indonesia, Vol. 4, No. 1, Juni, 2019, Page. 33 

 6 Silvia Nur Azizah, Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Hukum, Agustus, 

2019, Page. 74 

 7 Ahmad Hasan, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), Page. 2-10 

 8 imf.org 

 9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cet.V, 2009), Page. 3 
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mengumpulkan data dari beberapa referensi buku untuk membahas yang akan diteliti 

dalam karya ilmiah ini.  

3) Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan. Sumber data tersebut 

diantaranya: 

a. Data primer : Data dari beberapa buku diantaranya, Al-Qurán, jurnal tentang 

cryptocurrency, karya ilmiah Seminar Nasional Royal (SENAR). 

b. Data sekunder : Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

diantaranya pendapat ulama mengenai cryptocurrency dan artikel-artikel 

cryptocurrency bitcoin. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

a. Dalam penelitian ini penulis berhasil mengumpulkan berbagai literatur yang 

diperlukan baik dari bahan primer maupun sekunder. Selanjutnya penulis menelaah 

berbagai literatur lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok 

permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam. 

b. Wawancara, artinya teknik pengumpulan data tersebut dilakukan berhadapan 

langsung dengan orang yang diwawancarai.10 Namun dilihat dari kondisi saat ini, 

wawancara dilakukan dengan media komunikasi melalui mobile phone atau telepon 

genggam. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan instructured interview 

(wawancara tak berstruktur) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. 

c. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif, 

yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang telah terkumpul. 

 

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Aspek Bitcoin Sebagai Mata Uang 

 Pada dasarnya uang sebagai media pertukaran, sebagai alat penyimpanan nilai, 

dan sebagai standar pembayaran tunda. Namun Bitcoin merupakan mata uang digital. 

Bitcoin diciptakan dengan basis cryptography yang mana dapat membantu kehidupan 

masyarakat dalam transaksi jual beli mata uang digital yang disebut cryptocurrency. 

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak diatur oleh pemerintah dan tidak termasuk 

mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Sebagai mata uang virtual Bitcoin juga 

memiliki sejarah perkembangan atau proses yang sangat panjang sehingga dapat dikenal 

oleh masyarakat.  

a. Sejarah Bitcoin 

 Pada awalnya terciptanya mata uang Bitcoin berasal dari Genesis Block, 

yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 oleh Satoshi 

Nakamoto. Ia adalah seseorang atau sekelompok grup yang mana sampai saat 

ini tidak diketahui identitas aslinya. Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang 

                                                           

 10 Juliansyah Noor, Metedologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Kencana, 2012), Page. 138 
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digital dengan peer-to-peer, artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa 

memiliki server pusat pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme 

elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat 

desentralisasi dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-

jaringan. Konsep Bitcoin mempunyai keunggulan yang mana memungkinkan 

setiap pengguna benar-benar berpegang penuh terhadap kepemilikannya dan 

tidak bergantung pada system perbankan konvensional. 

 Di dunia internet, banyak situs yang jarang dikenal selama ini, terdapat 

sebuah web yang sulit diketahui keberadaannya. Hanya pengguna yang 

memiliki akun tertentu. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku criminal 

atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemilik akun 

tersebut berbelanja di toko online yang menjual berbagai macam narkotika, dan 

Bitcoin juga disangkutpautkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan 

menggunakan Bitcoin, maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang 

virtual tersebut karena terlibat dalam transaksi illegal.  

 Dengan Bitcoin para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti 

membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung dibayar ke penjual.11 

Namun perbedaannya dengan cash money, Bitcoin diaplikasikan secara digital 

dalam dunia digital. Bitcoin juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku 

besar berisi catatan transaksi yang menggunakan Bitcoin, yang disebut 

blockchain. Bitcoin  merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur dan 

mekanisme penyimpanan tersendiri. Penyimpanan tersebut menggunakan wallet 

atau dompet elektronik, seperti halnya e-money. Ada beberapa dompet 

elektronik tersebut adalah:  

a) Software wallet 

Media penyimpanan uang yang menggunakan computer pribadi. Apabila 

terjadi kerusakan di computer maka didalamnya bisa hilang. 

b) Mobile wallet 

Media penyimpanan Bitcoin berbasis perangkat mobile. Perangkat ini 

dapat berupa telepon genggam yang terkoneksi dengan jaringan internet. 

c) Web wallet  

Media penyimpanan berbasis web. Cara ini menggunakan internet 

memungkinkan setiap pengguna bisa mengakses kapan dan dimanapun 

dia berada dengan menggunakan jaringan internet. Segala resiko 

ditanggung oleh pemilik. 

 

Mekanisme Transaksi Bitcoin 

 Transaksi Bitcoin dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, 

layaknya Rupiah. Satu-satuan utuh Bitcoin yang bersimbol BTC yaitu 1BTC dipecah 

menjadi mili-Bitcoin (mBTC) yang memiliki nilai 1BTC = 1.000mBTC, mikro-Bitcoin 

(uBTC) dengan 1BTC = 1 juta uBTC, satuan terkecil disebut satoshi, dimana 1BTC = 

100 jual satoshi.  

 Sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar dapat memulai transaksi di 

bank, maka harus membuka rekening terlebih dahulu. Begitu juga dengan Bitcoin harus 

                                                           

 11 Ibrahim Nubika, Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, (Yogyakarta: Genesis 

Learning, 2018), Page. 82 
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membuka akun atau alamat Bitcoin terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima 

Bitcoin.  

 

 Pada tahun 2017 Bitcoin menjadi sangat terkenal di Indonesia khususnya pada 

dunia transaksi elektronik. Beberapa situs jual beli online bahkan toko (usaha) 

offline banyak yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Diantaranya situs 

online tersebut seperti cilukba.co.id, grosirmu.com, TokoBitcoin.com, Bitbayar, 

pulsabtc.info, dan toko atau usaha offline yang menerima Bitcoin seperti Ubud 

Restaurant Bali, Lembah Spa & Viceroy Bali, Café Upstairs Cikini, Semesta Rental 

Car dan sebagainya. 

 Namun sejak Bank Indonesia mengeluarkan regulasi 16/6/Dkom “Pernyataan 

Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya”dan 20/4/Dkom 

“Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, 

membeli atau memperdagangkan Virtual Currency.”Segala jenis usaha dan situs 

jual beli online kini dilarang untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran 

dalam jual beli. Akibatnya TokoBitcoin, Bitbayar dan pulsabtc.info ditutup dan 

tidak berjalan lagi karena situs tersebut murni menerima Bitcoin sebagai alat 

pembayaran.  

 Pusvo sebagai layanan isi ulang pulsa, voucher game online, PLN prabayar dan 

produk virtual lainnya, menerima metode pembayaran melalui Indodax. Meskipun 

Bitcoin sekarang telah dilarang namun melalui pusvo, Bitcoin masih bisa digunakan 

dengan melalui voucher Indodax. Bitcoin kemudian dikonversikan menjadi voucher 

Rupiah dan dikenakan biaya tambahan untuk proses verifikasi sebesar Rp. 500,- 

yang menjadikan biaya menjadi lebih mahal.  

 

Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin 

a. Kelebihan Bitcoin 

1) Dalam transaksi Bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa 

dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

2) Bitcoin dapat melakukan transaksi anonim atau tanpa memberi identitas 

sama sekali. Di dompet Bitcoin tidak ada nama pemilik atau informasi 

apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Transaksi 

tersebut berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer 

bank BRI, BNI, dan lainnya yang membutuhkan identitas lengkap. 

3) Jika dilihat dari metode pembayaran global, Bitcoin dapat ditransfer dari 

Indonesia ke Amerika dalam waktu 10 menit. Tidak ada satupun bank 

yang memperlambat prosesnya.  

4) Keamanan atas mata uang Bitcoin ada ditangan pengguna sendiri. 

5) Transaksi dapat dilakukan dimanapun melalui jaringan internet. 

6) Belanja dengan Bitcoin, pengguna dikenakan fee yang sangat murah. 

7) Bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin, pengguna dapat terhindar 

dari masalah perbedaan mata uang karena Bitcoin berlaku hampir 

belahan dunia. 
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8) Nilai harga Bitcoin diluar negeri lebih tinggi dari pada di Indonesia.12 

b. Kekurangan Bitcoin 

1) Bitcoin berpotensi besar dalam kehilangan nilai keuangannya jika hilang 

komputer terkena virus atau terjadi pencurian password. 

2) Virtual Currency Bitcoin tidak tertulis atau diawasi oleh sebuah lembaga 

yang berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau bank 

Indonesia.  

3) Bitcoin disusun untuk menjadi mata uang digital bukan fisik atau secara 

kasat mata. Bitcoin hanya bisa digunakan pada toko tertentu saja yang 

menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. 

4) Hanya beberapa orang mengikuti perubahan modernisasi teknologi yang 

bisa menggunakan Bitcoin. 

5) Bitcoin tidak diasuransikan.13 

 

Transaksi Bitcoin dalam Pandangan Hukum Islam 

 Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam jika 

ditinjau menurut hadits, dari Ubadah bin Shamit, Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan 

gandum bur, sya’ir (gandum kasar) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam 

dengan garam (dengan syarat harus sama takarannya) dan sejenis, serta secara tunai dari 

tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara 

tunai dari tangan ke tangan.” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn 

Majah). 

 Bitcoin bukan mata uang resmi Indonesia karena bersifat desentralisasi. Setiap 

kewajiban yang berhubungan dengan pajak pendapatan suatu negara tetap menjadi 

tanggung jawab pengguna Bitcoin. 

 Di Indonesia, pihak Bank Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan resmi 

terkait Bitcoin, bahwa seluruh penggunaan dan kepemilikan merupakan tanggung jawab 

pribadi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam siaran pers 

16/6/Dkom terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2011, Undang-undang No. 6 Tahun 

2009, dan UU No. 23 Tahun 1999, bahwa Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan 

merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.14 

 Kemunculan Bitcoin sebagai media transaksi pembayaran dan penyimpanan 

nilai menjadi pro kontra karena di Indonesia telah menyatakan bahwa mata uang yang 

berlaku dan sah yang diakui oleh negara adalah Rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 telah menegaskan bahwa, “Mata uang adalah uang yang 

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Rupiah.” 

 Semenjak kehadiran Bitcoin menjadi bentuk alat transaksi pembayaran 

keuangan secara online, maka hal itu membuat ahli ekonomi dan ahli fiqh Islam lebih 

                                                           

 12 Oscar Dermawan dan Sintha Rosse, Bitcoin (Tranding For Z Generation), (Jakarta: Jasakom, 2017), 

Page. 15 

 13 Andi Siti Nur Azizah, Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam, Vo. 1, No. 1, 

Januari, 2020, Page. 70 

 14 Alfred M. Sondakh, Berburu Bitcoin, (Jakarta: Grasindo, 2016), Page. 23 
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mengkaji secara mendalam karena Bitcoin berbeda dengan bentuk mata uang 

sebelumnya yang diakui dalam Islam setelah dinar, dirham, yaitu uang kertas (fiat 

money). Meskipun Indonesia kini belum mengeluarkan fatwa terhadap transaksi Bitcoin 

namun menurut Ketua Komisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis, Bitcoin hukumnya 

mubah jika dijadikan alat tukar bagi yang menggunakannya. Tetapi akan menjadi haram 

jika dijadikan sebagai investasi, karena Bitcoin hanya alat spekulasi yaitu permainan 

untung dan rugi bukan bisnis yang menghasilkan.15 

 Jika ditinjau dari hukum Islam, spekulasi Bitcoin sama saja dengan perjudian 

atau maysir, dan Allah telah melarang hal tersebut dalam QS. Al-Maidah Ayat 90-91 

karena termasuk perbuatan setan. 

 

َا إِنوناَم نيهاَ الّذُياَ اَي طَانيَلِ الشمع نم سرِج لاَمالاَزو ابصالاَنو ِسريالم رما الخم
 اَء فضغالبةَ واودالع كُمنيب عقوطَانُ أَنْ ييَالش درِيا يمَنَ. إِنوحفْلت لّكُملَع هونِبترِ  يفَاجمالخ

 والميِسرِ و يصدَكُم عن ذكْرِالله و عنِ الصَلَاة فَهلْ اَنتم منتهونَ 16
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi 

(berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan 

kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan 

melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?.” 

 

 Bitcoin menggunakan teknologi open source, yang mana bisa diakses oleh siapapun 

sehingga dapat disalahgunakan seperti penipuan, money laundering, pendanaan terorisme, 

transaksi illegal.  

 Dampak dari penggunaan mata uang virtual terhadap ekonomi Indonesia sangat besar. 

Bank Indoensia kembali mengingatkan bagi para pengguna Bitcoin atau pemiliknya di 

Indonesia untuk berhenti menggunakan atau berinvestasi pada mata uang Bitcoin tersebut 

karena peredaran dan volatilitas nilai tukar Bitcoin yang semakin tinggi akan membahayakan 

stabilitas moneter, system keuangan dan system pembayaran di Indonesia.  

 Selain itu, ada pula risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari 

negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Faktor yang paling berbahaya adalah 

proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi yang dianggap berlebihan baik 

dari sisi nominal atau nilai harga yang disepakati terutama dalam gambaran krisis ekonomi.  

   

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Bab Hasil dan Pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa mata uang virtual crypotocurrency memiliki sifat desentralisasi 

yaitu tidak dikuasai oleh satu pemerintah pusat atau bank sentral. Ini artinya pemerintah 

atau bank sentral tidak mengeluarkan peraturan mengenai mata uang virtual 

                                                           

 15 Mochamad Wahyu Hidayat, Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin. Situs 

Resmi https://www.liputan6.com/tekno/read/3227564/penjelasan-ketua-komisi-dakwah-mui-soal-hukum-

bitcoin?utm_expid diakses pada 10 Februari 2021. 
16

 QS. Al-Maidah: 90-91 
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cryptocurrency  sendiri. Pemerintah juga masih menganggap cryptocurrency sebagai 

hal yang tabu.  

 Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam hukum Islam diperbolehkan 

dengan pengecualian. Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi atau unsur judi 

sebagai sarana taruhan namun semua tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin 

itu sendiri. DSN-MUI juga telah menjelaskan bahwa Bitcoin hukumnya mubah sebagai 

alat tukar bagi yang mengakui dan menggunakannya. Namun Bitcoin sebagai investasi 

hukumnya haram karena hanya alat spekulasi bukan investasi untung rugi dan bukan 

bisnis yang menghasilkan. Resiko yang dihadapi oleh pengguna cryptocurrency sangat 

besar dikarenakan nilainya sangat fluktuatif dan berpotensi untuk memberikan dampak 

pada jumlah uang yang beredar di Indonesia.  

 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan untuk membuat regulasi terhadap pengguna dan investor 

Bitcoin agar dapat memperoleh perlindungan hukum dikarenakan resikonya yang 

sangat besar dapat mendatangkan kerugian bagi suatu negara 

2. Pemerintah seharusnya menekankan kembali Undang-Undang tentang tidak 

diakuinya Bitcoin sebagai mata uang di Indonesia karena saat ini teknologi dan 

internet semakin berkembang dan sangat mudah untuk melakukan penipuan online 

3. Pemerintah seharusnya memberi pengetahuan lebih melalui sosialisasi pendidikan 

kepada para pemuda saat ini agar tidak terjerumus kedalam hal yang merugikan 

apalagi dalam kasus transaksi online dan agar lebih paham sejak dini mengenai 

perbankan walaupun hanya sebagai dasar bukan pendalaman materi 

4. Bagi pengguna atau investor yang memiliki Bitcoin harus lebih cermat dalam 

bertindak karena setiap resiko akan ditanggung oleh diri sendiri 
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