
 
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG 

VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) INACOIN 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  

 

 

Oleh: 

 

FILKA CATUR WINDIASTUTI 

I00 156 001 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 

  



i 
 

 
  



ii 
 

 



iii 
 

 



1 
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG VIRTUAL 

(CRYPTOCURRENCY) INACOIN 

Abstrak 

Keberadaan uang menjadikan transaksi jual beli menjadi mudah dari sistem 

barter. Namun, Meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, mengakibatkan  

kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi 

keuangan semakin meningkat. Munculnya penemuan cryptocurrency sebagai 

jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat 

bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk 

pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital. 

Salah satu produk cryptocurrency adalah Inacoin yang dibuat oleh seorang 

berkebangsaan Indonesia. Namun, peraturan di Indonesia terhadap penggunaan 

cryptocurrency masih banyak pro dan kontra. BI dan OJK masih belum 

mengizinkan cryptocurrency di gunakan sedangkan dari BAPPEBTI sudah 

melegalkan untuk diperjual belikan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang menggunakan pendekatan multimethod yaitu pendekatan 

hukum Islam normatif-empiris. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda 

dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, 

konsep uang sangat tegas menyatakan bahwa uang adalah uang, uang bukan 

capital. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan 

bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Eksistensi 

Inacoin tidak dapat dikatakan sebagai uang karena ada persyaratan atau kriteria 

yang tidak terpenuhi serta penggunaan Inacoin lebih dominan sebagai komoditi 

yang diperdagangkan bukan sebagai uang. Jual-beli Inacoin adalah sah namun 

haram, karena Inacoin telah memenuhi rukun dan syarat al-Ṣarf, namun 

melanggar beberapa unsur yang dilarang oleh Islam seperti adanya maisir, 

gharar, serta dikhawatirkan terjadinya kemadharatan bagi pengguna. 

 

Kata Kunci : Inacoin, Cryptocurrency, Al-Ṣarf 

 

Abstract 

The existence of money makes buy and sell transactions easy from the barter 

system. However, the increase ofworld economic globalization has resulted in 

the increasing need for the speed, convenience and security of financial 

transactions. The emergence of cryptocurrency becomes the answer to the 

constraints faced by the current payment system which is very dependent on 

the third party as the trusted payment product publishing company to manage 

digital transactions. One of the cryptocurrency products is Inacoin which is 

created by Indonesian. However, the regulations in Indonesia concerning the 

use of cryptocurrency are still having many pros and cons. BI and OJK still do 

not allow to use cryptocurrency, while BAPPEBTI has legalized it to be traded. 

This research is a qualitative research which uses multimethod approach, 

namely the normative-empirical Islamic law approach. The concept of money 
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in Islamic economics is different from the concept of money in conventional 

economics. In Islamic economics, the concept of money strongly states that 

money is money, money is not capital. Conversely, the concept of money in 

conventional economics is often interpreted back and forth, namely money is 

money and money is capital. The existence of Inacoin cannot be stated as 

money because there are unmet requirements and criteria. Besides, the use of 

Inacoin is more dominant as a commodity which is traded not as money. 

Inacoin buy and sell transaction is legal, but forbidden in Islam. It is because 

Inacoin has fulfilled the principles and requirements of al-Ṣarf, but it violates 

some of the elements which are prohibited in Islam such as maysir (gambling) 

and gharar (uncertainty). Therefore, it is feared that it will bring harms to users. 

 

Keywords : Inacoin, Cryptocurrency, Al-Ṣarf 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam sejarah perdagangan mencatat, bahwa manusia telah menggunakan 

berbagai cara untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Pada tingkat 

peradaban yang masih sederhana manusia menggunakan sistem barter 

dalam jual beli (double coincidence). Seiring dengan perkembangan zaman 

dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks sistem ini dirasa 

sulit untuk bertransaksi. Dengan adanya permasalah tersebut maka 

munculah suatu pemikiran yang memberikan alternatif  alat tukar yang 

memudahkan jual beli dan dapat diterima oleh masyarakat, yakni uang.    

Keberadaan uang menjadikan transaksi jual beli menjadi mudah dari 

sistem barter. Namun, Meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, 

mengakibatkan  kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan 

keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Hal ini membuat uang 

kertas memiliki banyak keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. 

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis 

instrumen sistem pembayaran, yaitu tunai dan non tunai.
1
 Instrumen 

pembayaran tunai berupa uang kertas sedangkan pembayaran nontunai 

menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debet, dan uang elektronik. 

                                                           
1
Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang 

Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”,  Indonesia Journal on   

Networking and Security, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasudan Bandung), hlm. 

19 



3 
 

Pembayaran menggunakan nontunai menjadi kecenderungan masyarakat 

dalam pembayaran pada saat ini.  

Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukan adanya 

peradaban yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Salah satunya adalah munculnya penemuan cryptocurrency sebagai jawaban 

atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat 

bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk 

pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital. 

Cryptocurrency adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang 

menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara 

aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.
2
  

Pada akhir tahun 2008 ada seorang programmer yang mengaku 

dirinya bernama Satoshi Nakamoto (nama samaran) membuat sebuah mata 

uang digital baru yang diberi nama Bitcoin. 
3
 Ketenaran Bitcoin semakin 

melesat sejak diperkenalkan di awal tahun 2009, hingga kini mencapai 

harga lebih dari Rp200 juta per keping. Kesuksesan Bitcoin diikuti dengan 

munculnya industri mata uang kripto yang kini memiliki lebih dari 1000 

produk yang dijual di berbagai pasar mata uang kripto di seluruh dunia.
4
  

Melihat mulai banyaknya fenomena penggunaan cryptocurrency di 

masyarakat baik Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya yang mulai 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada Bitcoin, kemudian 

muncul kripto baru dari karya anak bangsa yaitu Inacoin yang sistem dan 

pengaplikasiannya hampir sama dengan Bitcoin. Kripto Inacoin ini didirikan 

oleh H. Iwan Kurniawan, seorang yang telah menggeluti bidang networking 

dan pendiri MLM.  Ia menggabungkan konsep networking dan 

cryptocurrency yang mulai diluncurkan pada Juli tahun 2018.  

Masyarakat mulai mengejar Inacoin yang harganya masih terjangkau 

dari pada Bitcoin yakni masih di kisaran ratusan ribu rupian, dengan 

                                                           
2
Ibid., hlm. 20. 

3
Ibid. 

4
Dimaz Anka Wijaya, Bitcoin Mining: Dan Cryptocurrency Lainnya (t.t: Jasakom, 

2018), hlm. 1.  
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harapan kelak harga Inacoin akan bersaing dengan Bitcoin. Sehingga salah 

satu tujuan member adalah membeli Inacoin saat harga rendah dan menjual 

kembali saat harga tinggi. 

Jual beli dalam pandangan Al-Qur‟an, As-Sunnah, Ijma‟ adalah boleh 

dan semua ulama sepakat tentang diperbolehkannya jual-beli. Allah 

berfirman dalam QS An Nisa (4): 29 : 

ََل دَْقذُلُْا  َّ ٌُْكْن ۚ  الَُكْن ةَْيٌَُكْن ةِاْلتَاِطِل إَِلَّ أَْى دَُكَْى دَِجاَرثً َػْي دََزاٍض ِه َْ َا الَِّذيَي آَهٌُْا ََل دَأُْكلُْا أَْه يَا أَيُِّ

َ َكاَى ةُِكْن َرِديًوا ًْفَُسُكْن ۚ إِىَّ َّللاَّ  أَ

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berklaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”
5
 

 

Adapun jual beli valuta asing atau jual beli mata uang dalam Islam 

dikenal dengan istilah akad s}arf . Semua ulama sepakat penuh tentang 

kebolehan bay al-s}arf, seperti yang telah dipraktikan oleh orang-orang sejak 

masa Nabi Saw. hingga sekarang tanpa keberatan dari siapa pun.
6
 Bay‟ al-

Ṣarf adalah penjualan uang untuk mendapatkan uang
7
 yang pada prinsip 

muamalahnya dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran emas dan 

perak yang harus dilakukan dengan cara tunai/kontan agar terhindar dari 

transaksi ribawi. Sebagai mana dijelaskan hadis mengenai jual beli enam 

macam barang yang dikategorikan berpotensi ribawi Rasulullah SAW 

bersabda: 

اْلِوْلُخ ةِاْلِوْلِخ ِهْثالً ةِِوْثٍل  َّ الذَّْوُز ةِالذَّْوِز  َّ ِؼيِز  ِؼيُز ةِالشَّ الشَّ َّ اْلتُزُّ ةِاْلتُزِّ  َّ ِج  جُ ةِاْلفِضَّ اْلفِضَّ َّ الذََُُّب ةِالذََُِّب 

ٍِ ااَْ ٌَاُا  َتِيُؼْا َكْيَ  ِ ْ ذُْن إَِ ا َكاَى يًَ ا ةِيَ ٍ  اٍا يًَ ا ةِيٍَ   َ َِ ا اْاذَلَفَْخ َُِذ َْ اًا ةَِس َْ  َ 

Artinya : 

 “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 

jawawut dengan jawawut, buah kurma dengan buah kurma, garam dengan 

garam, harus sama beratnya dan harus dibayar tunai. Apabila kedua 

                                                           
5
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya Jilid II JuZ 4-5-6, (Jakarta: Lentera 

Abadi, 2010), hlm. 153. 
6
ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), hlm. 260. 
7
Ibid., hlm. 260. 
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barang itu berlainan jenisnya, tukarlah sekehendakmu asalkan dibayar 

tunai.”
8
   

 

Fungsi uang yang terpenting adalah sebagai satuan hitung dan sarana 

pertukaran. Namun, bergantung pada apa yang sedang digunakan sebagai 

uang, uang juga dapat berfungsi sebagai simpanan nilai dan standar bayaran 

yang ditangguhkan.
9
 Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai uang, maka 

uang harus memenuhi beberapa persyartan. Tujuannya adalah agar sesuatu 

yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan 

dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Artinya 

bahwa sesuatu yang dianggap uang harus memiliki beberapa kriteria, 

sehingga dapat diakui sebagai uang.
10

 Kriteria tersebut diantaranya ada 

jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, 

tidak mudah rusak, mudah dibagi, suplai harus elastis.
11

    

Syariah merupakan landasan pandangan dunia Islam yang dijadikan 

sumber pengetahuan yang memberikan landasan bagi sistem dan operasi 

keuangan Islam serta sarana untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.
12

 

Landasan atau dasar hukumnya bisa bersumber dari al-Qur‟an, al-hadis dan 

as-sunnah, ijma‟, maupun qiyas. Tak terlepas juga dengan landasan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia seperti peraturan dan atau undang-

undang.
13

 

Peraturan di Indonesia terhadap penggunaan cryptocurrency masih 

banyak pro dan kontra. Hal ini karena mata uang ini belum memenuhi unsur 

dan kriteria uang di Indonesia. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan 

surat edaran melalui media persnya pada tanggal 16 Febuari 2014 : 

“Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau 

alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk 

                                                           
8
Al Hafizh Zaki Al-Din „Abd Al-„Azhim Al-Mundziri, Mukhtasar Shahih Muslim, 

terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 

2002), hlm. 513. 
9
ISRA, Sistem Keuangan Islam, hlm. 95 

10
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), 

hlm. 14. 
11

Ibid., 14-16. 
12

Ibid., hlm. 6. 
13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95. 



6 
 

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

terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh 

pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.”
14

 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengkaji masalah ini dan menganalisanya dari sudut pandang Islam. Oleh 

karena itu, penulis mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: 

Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) 

Inacoin.  

 

2. METODE  

Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

multimethod yaitu pendekatan hukum Islam normatif-empiris. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan komunitas 

Inacoin, data – data yang diberikan oleh komunitas, maupun melalui web 

resmi Inacoin yaitu www.indoco.io dan www.indoco.co.id, sedangkan data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh studi kepustakaan, jurnal, makalah, 

media berupa tulisan, video maupun rekaman suara yang berkaitan dengan 

Inacoin. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, 

selanjutnya, hasil analisa dijelaskan dalam logika deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Eksistensi Inacoin Sebagai Mata Uang Virtual  

Dalam memenuhi kebutuhan atau melakukan kegiatan ekonomi 

manusia membutuhkan alat sebagai pembayaran yang dinamakan uang. 

Adanya pemenuhan kebutuhan menggunakan uang tersebut menjadikan 

uang memiliki fungsi. Namun, uang tersebut tidak memberikan fungsi 

secara langsung. Maksudnya, ketika uang digunakan untuk membeli 

barang, maka  barang itu yang akan memberikan kegunaan/fungsi.
15

 

Dalam ekonomi Islam fungsi uang yang terpenting adalah 

berfungsi sebagai satuan hitung dan sarana pertukaran. Namun, 

                                                           
14

Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait 

Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2014) 
15

Ahmad Hasan, al-Auraq al-Naqdiyah, hlm. 14. 

http://www.indoco.io/
http://www.indoco.co.id/
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bergantung pada apa yang sedang digunakan sebagai uang, uang juga 

dapat berfungsi sebagai simpanan nilai dan standar bayaran yang 

ditangguhkan.
16

 Agar uang dapat digunakan sebagaimana fungsinya 

dan diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka perlu diketahui 

beberapa persyaratan dan kriteria yang harus terpenuhi agar sesuatu 

tersebut bisa dikatakan sebagai uang adalah: 

1) Adanya jaminan, yang dimaksud dengan jaminan disini adalah setiap 

uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. 

Namun saat ini belum ada regulasi tentang Inacoin. Para member 

Inacoin hanya mengandalkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 

2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Aset Kripto. Namun dalam peraturan ini tidak 

menyebutkan pengertian dari Aset Kripto termasuk tidak ada 

penggunaan kata mata uang kripto.  

Disatu sisi, pada tanggal 13 Januari 2018 pihak Bank 

Indonesia melakukan tanya jawab dalam siaran persnya tentang 

pengertian virtual currency bahwasannya virtual currency adalah 

uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang 

diperoleh dengan cara pembelian, transfer pembelian (reward), atau 

mining (proses menghasilkan sejumlah virtual currency baru, 

melibatkan proses matematika rumit). Uang digital ini 

dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan 

dan diterima oleh anggota komunitas virtual.
17

 Inacoin termasuk 

dalam pengertian ini.  

Selain itu, Bank Indonesia tetap pada pernyataannya kepada 

publik, yaitu yang disampaikan melalui siaran persnya pada 16 

Februari 2014, dan pernyataan ini sudah disampaikan berkali-kali 

oleh pihak BI kepada publik, Bank Indonesia menyatakan: 

                                                           
16

ISRA, Sistem Keuangan, hlm. 95. 
17

Tanya Jawab Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/DKom. 
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“Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang serta Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 

2009, 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.”
18

 

 

Siaran Pers tersebut menggaris bawahi dua hal, yaitu Bitcoin 

dan virtual currency lainnya tidak dianggap sebagai uang yang sah 

di Indonesia, dan resiko peredaran cryptocurrency ditanggung oleh 

masing-masing individu. Namun dalam pernyataan ini tidak tegas 

menyebutkan larangan dan akibat hukum yang akan ditanggung oleh 

pengguna cryptocurrency sebagaimana pada pasal 33 No. 7 Tahun 

2011 yang menyatakan : 

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan 

pidana kurungan paling la,a 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

 

Sementara dari pihak OJK dalam siaran persnya menyatakan 

bahwa penerapan mata uang digital masih perlu kajian.
19

 Sehingga 

dalam hal ini antara BAPPEBTI, BI dan OJK selaku lembaga 

pemerintahan belum mensinkronisasi kepastian hukum secara tegas 

kepada masyarakat. Namun, berkaitan dengan cryptocurrency ini 

maka lebih merujuk kepada kebijakan yang disampaikan oleh BI  

dan OJK, karena kedua lembaga ini yang lebih berwenang terhadap 

otoritas sistem moneter di Indonesia.  

2) Disukai umum, yang dimaksud disini adalah uang harus dapat 

diterima secara umum penggunaanya untuk menjalankan fungsinya. 

Inacoin sampai saat ini masih berjalan dan digunakan oleh sebagian 

masyarakat hingga menjadi member-nya. Berkaitan dengan ini, 

                                                           
18

Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom. 
19

Siaran Pers Otoritas Jasa Keangan SP 43/DKNS/OJK/VII/2018, Penerapan Mata 

Uang Digital Masih Perlu Kajian, Jakarta: Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan 

Logistik, 22 Juli 2018. 
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terdapat kaidah  مااستعمله الناس حجة يجب العمل بها  (apa yang biasa 

diamalkan oleh orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan). 

Namun, sebagian masyarakat tidak dapat menerimanya. Kaidah 

tersebut bisa berlaku jika semua negara sepakat bahwa Inacoin dapat 

dijadikan sebagai mata uang. 

3) Nilai yang stabil, nilai uang harus memiiki kestabilan dan ketetapan 

serta diusahakan fluktasinya sekecil mungkin. Namun pada 

kenyataannya harga Inacoin mengalami perubahan harga dari waktu 

ke waktu. Hal ini dapat beresiko kehilangan yang tinggi, sedangkan 

PT Indoco Solusi Pratama (sebagai perusahaan penerbit Inacoin) 

tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktasi nilai kurs Inacoin.  

4) Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam 

tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang 

harus memiliki fleksibelitas. Berkaitan dengan kriteria ini, jumlah 

Inacoin sebanyak apapun mudah disimpan karena Inacoin hanya 

berbentuk digital yang dapat disimpan melalui e-wallet di PC, 

smartphone, maupun tablet. 

5) Mudah dibawa, dalam bentuk fisik Inacoin memang tidak ada, 

namun karena Inacoin disimpan pada e-wallet maka Inacoin dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun selama tersambung dengan akses 

internet melalui PC, smartphone, maupun tablet.  

6) Tidak mudah rusak, jika dibandingkan antara uang rupiah yang 

berlaku dengan virtual currency Inacoin, memang terlihat lebih 

tahan lama Inacoin. Namun sebenarnya, keduanya sama-sama bisa 

rusak. Uang rupiah bisa rusak karena robek, sedangkan Inacoin bisa 

mengalami kerusakan bahkan hilang karena virus, spam, atau 

pembajakan. 

7) Mudah dibagi, artinya uang harus mudah dibagi dalam satuan unit 

dengan pembulatan. Sedangkan Inacoin, ia berbentuk digital dengan 

nominal yang sulit untuk dibagi.  
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8) Suplai harus elastis, jumlah uang harus cukup untuk kondisi yang 

ada, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Sedangkan, Inacoin 

suplainya hanya 18 juta. Disatu sisi jumlah member Inacoin 

mengalami peningkatan. Dengan adanya suplai yang terbatas maka 

akan menjadi hambatan bagi para member Inacoin. 

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang 

dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang 

sangat tegas menyatakan bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. 

Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan 

bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital.
20

 Pada 

virtual cuurrency Inacoin ini bisa dijadikan sebagai uang untuk 

pembayaran dan bisa juga sebagai capital yang disimpan (komoditi).  

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, uang 

berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan 

untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa uang diciptakan untuk 

memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari 

pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.
21

 

Sedangkan para member Inacoin menjadikan virtual currency Inacoin 

ini sebagai komoditi / aset digital. 

Dari analisis yang diuraikan diatas, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa eksistensi Inacoin tidak dapat disebut sebagai mata uang, karena 

tidak memenuhi semua syarat atau kriteria sesuatu dikatakan sebagai 

uang. Fungsi Inacoin juga tidak sesuai dengan fungsi uang dalam 

ekonomi Islam karena Inacoin lebih dominan sebagai komoditas yang 

diperdagangkan, bukan sebagai alat tukar. 

3.2 Analisis Transaksi Jual Beli Inacoin Dalam Sudut Pandang Hukum 

Islam 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa 

menunjukan adanya peradaban yang semakin maju. Inacoin merupakan 

                                                           
20

 Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islam, hlm. 77. 
21

 Ahmad Hasan, al-Auraq al-Naqdiyah, hlm. 6. 
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salah satu bagian dari perkembangan tersebut. Virtual currency Inacoin 

ini menggunakan kriptografi dan mengacu pada kekuatan supply dan 

demand. Seseorang yang ingin memiliki dan menggunakan Inacoin ini 

harus mempunyai dompet / wallet virtual, dimana dompet tersebut 

dapat berfungsi untuk menerima atau mengirim Inacoin kepada orang 

lain atau melakukan jual-beli. Jasa layanan jual-beli Inacoin adalah 

Indoco Exchager pada alamat situs www.indoco.co.id.  

Jika melihat skema jual-beli yang terjadi pada virtual currency 

Inacoin, maka transaksi ini sama seperti bay‟ al-s}arf. Secara teknis, 

bay‟ al-s}arf yaitu penjualan uang-untuk-mendapatkan-uang. Transaksi 

ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama 

memenuhi rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur‟an, 

hadis, maupun ijma‟ ulama.  

Dasar hukum diperbolehkannya al-s}arf adalah: 

Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 29 

ََل  َّ ٌُْكْن ۚ  الَُكْن ةَْيٌَُكْن ةِاْلتَاِطِل إَِلَّ أَْى دَُكَْى دَِجاَرثً َػْي دََزاٍض ِه َْ َا الَِّذيَي آَهٌُْا ََل دَأُْكلُْا أَْه يَا أَيُِّ

َ َكاَى ةُِكْن َرِديًوا ًْفَُسُكْن ۚ إِىَّ َّللاَّ  دَْقذُلُْا أَ

“Wahai Orang-Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). Kecuali dalam 

perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.”
22

 

 

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 

 

.... ۖ ِ أَْهُزٍُ إِلَى َّللاَّ َّ ًْذََِٰى  َلََُ َها َ لََ   َِ  َا ِػظَجٌ ِهْي َرةِّ ْْ ةَا ۚ  ََوْي َجاَاٍُ َه َم الزِّ َدزَّ َّ ُ اْلتَْيَغ  أََدلَّ َّللاَّ َّ
َهْي َػاَا  َأُّلَٰ َِ  أَْ َذاُا الٌَّاِر ۖ ُُْن  ِيَِا َاالُِ ّىَ  َّ  

 

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa 

yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu 

penghuni neraka, kekal didalamnya.”
23

 

 

                                                           
22

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya Jilid II JuZ 4-5-6, hlm. 153. 
23

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya Jilid I JuZ 1-2-3, hlm. 420. 

http://www.indoco.co.id/
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Selain itu, beberapa fatwa yang menyebutkan kebolehan al-s}arf 

dalam bentuk uang digital yaitu: 

 

Fatwa Islam Nomor 21932 

 

الٌقْا اإللكذزًّيج ُي ًقْا ػاايج هذطْرث ، ُّي ّإى كاًخ َل دذشاةَ هؼِا  ي الشكل ،   ًِا 

ُّذٍ الٌقْا اإللكذزًّيج دأاذ دكن الؼولج الذي دن دخزيٌِا ةِا.  دذفق هؼِا  ي الوضوْى  

 

“Mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang 

ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, namun 

dilihat dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Sehingga 

uang elektronik ini dihukumi sebagai „umlah (mata uang) yang bisa 

disimpan. (Fatawa Islam, no. 219328)”
24

 

Fatwa Syabakah Islamiyah Nomor 191641 

 الؼولج الزقويج، أّ الٌقْا اإلكذزًّيج ػوالح  ي  كل إلكذزًّي غيز الشكل الْرقي، أّ 

ّػلى  ل   شزاؤُا ةؼولج هخذلفج هؼِا  ي الجٌس أّ هذفقج يؼ   ز ًا. الوؼ ًي الوؼذاا  

“Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak 

seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, 

seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital 

dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi s}arf  
(transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)”

25
 

 

Fatwa Syabakah Islamiyah Nomor 251170 

 

 وي هل   ي ًا هي دل  الٌقْا اإللكذزًّيج ةْ يلج هشزّػج،  ال دزج ػليَ  ي اَلًذفاع ةِا  يوا 

 ُْ هتاح

“Siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang 

disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk 

keperluan yang mubah. (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170)
”26 

 

Ayat tersebut dijadikan pedoman umat Islam dalam melakukan 

transaksi al-s}arf bahwasannya Allah menghalalkan perdagangan atas 

dasar suka sama suka, dan Allah melarang riba serta melarang 

mengambil harta sesama dengan cara yang batil. Selain itu pada Fatwa 

                                                           
24

Konsultasi Syariah, Hukum Bitcoin, diakses 23 Februari 2019. 
25

Ibid., pukul 15.03 WIB. 
26

Ibid., pukul 15.07 WIB.   
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Islam dan Fatwa Syabakah Islamiyah jual beli mata uang digital 

dihukumi sama dengan al-s}arf namun dengan cara yang disyariatkan.  

Selanjutnya untuk mengetahui sah atau tidaknya Inacoin maka 

perlu merujuk pada rukun, syarat serta fatwa tentang al-s}arf. Ada 

beberapa rukun al-s}arf yang harus terpenuhi, diantaranya: 

1) Pelaku akad, yaitu al-bay‟ (penjual) dan al-musytari > (pembeli).
27

 

Dalam Inacoin yang menjadi al-bay adalah member yang melakukan 

penjualan Inacoin dengan rupiah. Al-musytari> adalah member yang 

melakukan pembelian Inacoin dengan rupiah.  

2) Objek akad, yaitu al-s}arf (valuta) dan si‟ru-s}arf (nilai tukar/exchange 

rate).
28

 Dalam Inacoin yang menjadi al-s}arf adalah Inacoin dan 

si‟ru-s}arf adalah rupiah. 

3) S{i>ghah yaitu ijab dan qabul. S{i>ghah berarti pernyataan atau lafadz 

yang disampaikan pada waktu akad (contract). Qabul adalah 

menerima, penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad.
29

 Pada 

transaksi jual-beli Inacoin ini, S{i>ghah melalui online contract yang 

pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umunya. Namun, 

karena hanya bisa dilakukan dengan sistem online maka orang yang 

berakad pun tidak bisa berkomunikasi dalam satu majelis tapi bisa 

berkomunikasi secara langsung melalui perantara yaitu alat 

elektronik yang terhubung internet. Dalam transaksi ini identitas 

pembeli tidak dapat diketahui. Dalam segi objek yang diperjual 

belikan, Inacoin dapat diserah terimakan dari penjual ke pembeli 

namun jika diminta dalam bentuk fisik maka tidak ada.  

Adapun syarat-syarat al-s}arf adalah sebagai berikut:  

1) Mengambil kepemilikan sebelum meninggalkan satu sama lain, hal 

ini agar tidak terjadi riba nasi‟ah (riba penangguhan).  

                                                           
27

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hlm. 110. 
28

 Ibid.   
29

 Ibid.  
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2) Transaksi dengan setara, hal ini agar akadnya tidak berubah bentuk 

menjadi jual-beli hutang dengan hutang (bay‟ kali‟ bil kali‟) 

sehingga terjadi adanya riba fad}l.  

3) Bebas dari khiya>r al-syart, hal ini agar tidak menghalangi pengadaan 

aktual atau penyelesaian pentransferan kepemilikan.
30

.   

4) Nonpenangguhan (harus dilakuakn secara kontan).  

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akadnya 

menjadi fasid (batal). Dilihat dari penjelasan diatas maka Inacoin dapat 

memenuhi rukun dan syarat al-s}arf. Namun, terdapat syarat lain yang 

harus terpenuhi yaitu kesepakatan (ijma‟) ulama bahwa akad al-s}arf 

sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Ṣarf) memuat 

ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan) dan pada transaksi 

yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai 

tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan 

Saat ini transaksi trading yang terjadi pada Inacoin, lebih sering 

digunakan untuk spekulasi yaitu membeli Inacoin dengan tujuan untuk 

memanfaatkan fluktasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual 

pada harga tinggi. Inacoin juga tidak hanya dianggap sebagai mata uang 

virtual, namun juga dijadikan sebagai komoditi yang dapat 

diinvestasikan sedangkan yang dijadikan investasi tersebut tidak jelas 

wujud nyatanya 

Maqa>s}id syari‟ah dari penerbitan uang adalah sebagai tonggak 

kehidupan. Dimana uang harus memiliki kekuatan hukum dan 

eksistensi namun karena nilainya tidak menjamin, bahkan 

pemerintahpun tidak menjamin keberadaanya, maka Inacoin akan 

rawan terhadap terjadinya unsur penipuan. Disisi lain Inacoin hanya 

disimpan pada komputer atau smartphone, dimana hal ini rawan 

terhadap kerusakan karena virus, mapun pencurian oleh hacker. 

Fluktuasi harga yang tidak stabil juga dikhawatirkan sebagai sarana 

                                                           
30

 ISRA, Sistem Keuangan Islam, hlm. 260. 
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money game. Oleh karena itu, orang yang membeli Inacoin dapat 

berhadapan dengan maqa>s}id syari‟ah, karena dikhawatirkan Inacoin ini 

akan runtuh disebabkan kurangnya pemeliharaan terhadap Inacoin. 

Dalam hal ini, jika ditinjau melalui segi kaidah fiqhiyyah, ُيَزاُل 

َرُر  Kaidah ini terdapat pada .(kemadharatan harus dihilangkan) اَلضَّ

hadits: 

 ال َضَرَر وال ِضراَر 

“Tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR Ibnu Majah no. 

2340) 

Jumhur ulama sepakat bahwa hikmah pensyariatan hukum-hukum 

kepada manusia adalah untuk mencapai manfaat dan menolak 

kemadharatan. Imam Ghazali menegaskan bahwa kalimat tersebut 

bukanlah untuk mencapai kehendak dan kepentingan manusia, namun 

sebaliknya adalah untuk memelihara tujuan syariat yang lima (kulliya>t 

al-khamsah) yaitu menjaga agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.
31

 

Berdasarkan analisis dengan melihat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, virtual 

currency dapat dijadikan sebagai alernatif lain. Sebagaimana yang 

dijelaskan pada Fatwa Syabakah Islamiyah dan Fatwa Islam. Namun, 

hal  terebut dapat berlaku didaerah yang sudah menggunakan virtual 

currency dan sudah diakui negara oleh yang bersangkutan. Sedangkan 

saat ini, fatwa tersebut belum berlaku di Indonesia karena belum 

mendapatkan legitimasi dari pemerintahan. 

Melihat analisa tersebut maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa transaksi yang terjadi pada jual-beli Inacoin adalah sah namun 

haram. Hal ini karena Inacoin telah memenuhi rukun dan syarat al-s}arf, 

                                                           
31

 Che Mohd Fakhri Che Ludin, Muahammad Hafiz Fahmi Agmad Sukri, dkk, 

“Bitcoin: Analisis Bitcoin, hlm. 12. 
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namun melanggar beberapa unsur yang dilarang oleh Islam seperti 

adanya maisir, gharar, spekulasi serta dikhawatirkan terjadinya 

kemadharatan bagi pengguna. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1) Berdasarkan analisis penulis bahwa eksistensi Inacoin tidak dapat 

disebut sebagai mata uang, karena Inacoin tidak memenuhi syarat 

atau kriteria uang. Disamping itu fungsi Inacoin juga tidak sesuai 

dengan fungsi uang dalam Islam,  karena Inacoin lebih dominan 

sebagai komoditas yang diperdagangkan, bukan sebagai alat tukar 

serta belum ada undang-undang yang secara tegas memperbolehkan  

beredarnya Inacoin.  

2) Transaksi yang terjadi pada jual-beli Inacoin adalah sah namun 

haram. Hal ini karena Inacoin telah memenuhi rukun dan syarat al-

s}arf, namun melanggar beberapa unsur yang dilarang oleh Islam 

seperti adanya maisir, gharar, serta dikhawatirkan terjadinya 

kemadharatan bagi pengguna.  

4.2 Saran 

1) Peraturan tentang virtual currency di Indonesia masih belum detail 

dan tegas. Bank Indonesia hanya menyampaikan bahwa virtual 

currency di Indonesia tidak sah. Namun belum ada peraturan yang 

tegas mengenai sanksi jika menggunakan virtual currency adalah 

benar-benar melanggar undang-undang mata uang. Untuk itu, 

diharapkan Bank Indonesia dapat membuat peraturan tentang 

penggunaan virtual currency di Indonesia dengan lebih detail lagi. 

Disamping itu perlu adanya sinkronisasi antara BI, OJK, dan 

BAPPEBTI agar masyarakat tidak binging terhadap hukum apa yang 

akan diambil dan agar tidak terciptanya undang-undang karet. 

2) Kepada masyarakat yang baru mengenal Inacoin dan ingin 

menggunakan Inacoin sebagai alat untuk  berbisnis, diharapkan hati-
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hati karena tidak adanya jaminan atau perlindungan atas kehilangan 

Inacoin tersebut. Ketika seseorang atau perusahaan yang memiliki 

Inacoin banyak dan tersimpan dalam wallet virtual pada PC maupun 

smartphone, kemudian terkena virus atau hack maka dapat 

menyebabkan Inacoin hilang.  

3) Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa masih banyak 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran penulis untuk peneliti 

selanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti 

lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan serta transaksi-transaksi 

selanjutnya yang akan dikembangkan oleh Inacoin. Disamping itu, 

saran penulis untuk dapat meneliti apakah mata uang vitual bisa 

dikatakan setara jika di tukarkan dengan mata uang fiat? 
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