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ANALISIS LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI VIRTUALCURRENCY DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 

Abstrak 
 

Judul peneltiian ini adalah Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency. Tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk mengetahui perspektif hukum negara 

dan Islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan menggunakan bitcoin; b) 

untuk mengetahui kedudukan hukum bitcoin sebagai virtual currency. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk menggambarkan secara jelas 

mengenai Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency. Hasil penelitian yang diperoleh 

adalah pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah Indonesia 

salah satunya mata uang currency yaitu Rupiah dalam bertransaksi maka dapat 

dikenakan Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menjelaskan setiap orang 

yang tidak menggunakan Rupiah. Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan DSN-

MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf). Ketetapan 

Fatwa Majelis Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116 / DSN-MUI / IX / 

20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah, Q.S Al Maidah ayat 1 berbunyi: “… Hai orang 

yang beriman! Memenuhi akad… "Mengingat dalam Islam terkait masalah akad, hal ini 

juga terkait dengan masalah konsep profit taking. Fatwa MUI DSN No: 116 / DSN-

MUI / IX / 20I7 Tentang Uang Elektronik Islami Bagian Ketiga Pasal 1 yang berbunyi: 

“Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad 

qardh.” Dengan digunakannya akad wadiah antara bank dan nasabah, bank sebagai 

pihak penyimpan (wadi 'i) berhak atas imbalan jasa kustodian yang dilakukan oleh 

nasabah selaku deposan (Mudi). 

 

Kata Kunci: regulasi bitcoin, keabsahan bitcoin, penggunaan bitcoin 

 

Abstract 

 

The title of this research is Analysis of the Legality of Bitcoin as a Virtual Currency. 

The objectives of this study are as follows: a) to determine the perspective of state law 

and Islam on commodity buying and selling transactions using bitcoin; b) to determine 

the legal position of bitcoin as virtual currency. The approach method used in this 

research is the normative method. The type of research used is descriptive, which is to 

clearly describe the legality of Bitcoin as a virtual currency. The results of the research 

obtained are users or consumers who do not use the legal currency of Indonesia, one of 

which is the currency, namely Rupiah in transactions, so they can be subject to Article 

33 of Bank Indonesia Regulation (PBI) number 18/40 / PBI / 2016 concerning the 

Implementation of Payment Transaction Processing which explains everyone who does 

not use Rupiah. Bitcoin business transactions are not in accordance with the DSN-MUI 

Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Currency Buying and Selling (Sharf). 



 
 

2 

Decree of the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council No: 116 

/ DSN-MUI / IX / 20I7 Regarding Sharia Electronic Money, Q.S Al Maidah paragraph 

1 is stated: “… you who believe! Fulfill the contracts… "Given that in Islam related to 

contract issues, this is also related to the problem of the concept of profit taking. MUI 

DSN Fatwa No: 116 / DSN-MUI / IX / 20I7 Regarding Islamic Electronic Money, Part 

Three Article 1 which states: "The contract between the issuer and the holder of 

electronic money is the wadi'ah contract or the qardh contract." With the use of a 

wadiah contract between the bank and the customer, the bank as the deposited party 

(wadi'i) is entitled to a fee from custodian services performed by the customer as the 

depositor (Mudi). 

 

Keywords: bitcoin regulation, bitcoin legality, use of bitcoin 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman menuntut aspek kehidupan ikut mengalami perubahan. Perubahan 

yang disebabkan oleh perkembangan zaman banyak menarik perhatian orang banyak, 

Salah satu yang menarik banyak peminat adalah internet. Internet merupakan sistem 

global daripada seluruh jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan 

standar internet protocol suite. Manfaat daripada hadirnya internet ini adalah 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, salah 

satunya adalah untuk bisnis atau perdagangan. 

 Perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan melalui internet 

berkembang dengan munculnya metode pembayaran baru menggunakan kertas atau 

paperless. Pembayaran tersebut dimulai menggunakan e-banking, internet banking, 

sampai  menggunakan bitcoin, ripples, ethereum, litecoin. 

 Uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat, hal ini dikarenakan kemunculan 

mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai manifestasi daripada perkembangan 

teknologi kegiatan e-commerce. Mata uang kripto merupakan beberapa rangkaian kode 

kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat 

komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan 

digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial.
1
 

                                                           
1
 Axel Yohandi, et.all, Implikasi Yuridis Penggunaan mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat 

Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Jurnal Hukum Diponegoro: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, 

Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.  

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
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 Bitcoin merupakan jaringan pembayaran yang berbasis peer to peer dan open 

source pada setiap transaksi tercatat dan tersimpan dalam database jaringan bitcoin. 

Jaringan bitcoin dikelola oleh penambang bitcoin yang biasa disebut dengan miner, 

dimana miner merupakan operator yang melakukan verifikasi jaringan deentralisasi 

bitcoin.
2
 

 Pada tahun 2017 bitcoin menguasai dominasi pasar dengan nilai kapitalisasi 

oasar sebesar $11,495,123,941 dengan harga $720 untuk 1 bitcoin. Selain bitcoin, 

ethereum dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar $906,808,144 dengan harga $11 untuk 

1 athereum, Dominasi bitcoin tidak lepas daripada kedudukannya sebagai pionir 

daripada mata uang kripto.
3
 

 Uang eletronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi 

internet dengan cara elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored value) 

atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah uang disimpan dalam satu transaksi 

elektronik.
4
 

 Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran  dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh 

pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau 

transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, 

Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam 

pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Kemudian, pengertian uang 

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah 

uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Rupiah. 

 Terkait dengan bitcoin ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank 

Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya menyatakan: No: 16/ 6 /Dkom 

                                                           
2
 Oscar Darmawan, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom, hal. 33. 

3
 Coin Market Cap, Crypto-Currency Market Capitalizations,http://coinmarketcap.com 

4
 Alfred M. Sondakh, Berburu Bitcoin, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 1. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/undangundang-nomor-7-tahun-2011
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx
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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. Selain itu menurut Pasal 34 

huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan 

virtual currency (termasuk bitcoin). 

 Pada hukum Islam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Jual-Beli Mata Uang (Al-Sharf) di-syari‟atkan dengan ketentuan yaitu: a) 

Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk 

berjaga-jaga (simpanan); c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis 

maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh); d) Apabila berlainan jenis 

maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi 

dilakukan dan secara tunai. 

 Kesimpulannya adalah bahwa bitcoin bukan merupakan benda atau objek yang 

di klasifikasikan mengenai haram dalam penggunaannya, hal ini dikarenakan bitcoin 

merupakan sebuah software. Akan tetapi jika bitcoin digunakan dalam praktik jual beli, 

maka banyak hal yang mengandung unsur pelarangannya dalam Islam seperti terjadinya 

prakti maisir yang direkayasa, terdapat unsur gharar pada benda yang diperjual-belikan, 

serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan bagi pengguna. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual 

Currency”. 

 Masalah yang hendak  diteliti adalah sebagai berikur: a) Bagaimana perspektif 

hukum negara dan Islam terhadap transaksi jual beli barang komoditi dengan 

menggunakan bitcoin?; b) Bagaimana kedudukan hukum bitcoin sebagai virtual 

currency? 
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2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas 

hukum tentang Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency.
5
 Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai 

Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perspektif Hukum Negara Dan Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang 

Komoditi Dengan Menggunakan Bitcoin 

Terdapat sejumlah kasus fraud pada uang digital yang merugikan pemenang virtual 

currency. Antara lain, kasus Mt. Gox yang terjadi pada 2014 lalu. Ini terjadi di Jepang, 

Mt Gox adalah perusahaan bitcoin exchange.  Terjadi pencurian bitcoin dari pemegang 

wallet yang dikelola oleh Mt Gox. Akibatnya, Mt Gox menghentikan perdagangan, 

perusahaan dan layanan penukaran dan mengajukan kepailitan. Akibat kejadian ini, 

kerugian yang dialami sebesar 850.000 bitcoin atau setara dengan US$ 450 juta saat 

itu.
6
 Kemudian pada 2015 ada kasus pada Bitstamp. Uang digital ini berbasis di 

London, saat itu hot wallet bitstamp diretas oleh hacker yang meminta semua nasabah 

berhenti melakukan deposit ke wallet. Saat itu kerugian sebesar US$ 19.000 atau setara 

US$ 5 juta.
7
 Masih 2015, ada kasus terjadi di Bitcoin Saving, exchange ini didirkan oleh 

warga negara Amerika Serikat (AS) bernama Trendon Shavers. Dia melakukan 

penipuan melalui skema Ponzi untuk menipu para korbannya dan kerugian disebut 

mencapai US$ 4,5 juta. Lalu Bitfinex, adalah exchange virtual currency di Hong Kong. 

Terjadi peretasan pada wallet Bitfinex dan menelan kerugian US$ 330.000. Ada juga 

Silkroad, sebuah online platform yang melayani penjualan narkoba. Karena kasus ini 

FBI membekukan US$28,5 juta.
8
 

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, 2004, HukumdanPenelitianHukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 

hal. 52. 
6
 https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja 

7
 https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja 

8
 https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apa-saja 
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 Transaksi perdagangan bistcoin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1253 

menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena 

undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia 

dijelaskan pada Pasal 1352 KUHPerdata dimana perbuatan yang sesuai dengan hukum 

(rechmatige) dan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige).
9
 

 Dari pengertian yang dijelaskan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan 

mengenai unsur yang harus termuat dalam perjanjian yaitu:a) Adanya hubungan hukum, 

hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat 

hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban; b) Adanya subjek hukum, subjek hukum 

yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek 

hukum yang diatur dalam KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata 

mengkualifikasikan subjek hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu manusia dan badan 

hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut hukum perdata bukan hanya 

manusia secara individual maupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson; 

c) Adanya prestasi,  prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas untuk 

memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu; d) Terkait bidang 

harta kekayaan, pada umumnya kesepakatan yang dicapai antara dua atau lebih pelaku 

bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, kemudian ditanda tangani oleh para 

pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai kontrak bisnis atau kontrak dagang.
10

 

 Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdata, pada 

prinsipnya penjual memiliki kewajiban: a) Memelihara dan merawat kebendaan yang 

akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya; b) Menyerahkan 

kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan 

saatnya atas pemintaan pembeli; c) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. 

 Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah 

Indonesia salah satunya mata uang currencyyaitu Rupiah dalam bertransaksi maka 

dapatdikenakan Pasal 33 yang menjelaskan setiap orang yang tidak menggunakan 

Rupiah dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian 

                                                           
9
 Ibid,. 

10
 M. Husni, 2009, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5. 
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kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;tran c) saksi keuangan 

lainnya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah). 

 Kasus penipuan transaksi bitcoin diantaranya Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan Pasal 35 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang berupa sanksi administratif bersifat: a) 

teguran; b) denda; c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem 

pembayaran; dan/atau; d) pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran 

 Kasus hukum terkait bitcoin juga dimungkinkan masuk pada ranah pidana 

sebagaimana dijelaskan pada PBI No 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi penyelenggara Selain Bank dan 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dalam 

ketentuan ini pengaturan digital currency belum terlihat, berbeda dengan langkah yang 

telah diambil Australia, Amerika Serikat, maupun Singapura. Didalamnya belum 

terdapat kewajiban penyelenggara digital currency untuk terdaftar ataupun mendapatkan 

izin dari otoritas. 

 Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan DSN-MUI Nomor 28/DSN-

MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf), berikut 11 poin tentang Bitcoin 

menurut MUI: 

1) Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat 

tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah 

manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung 

permintaan dan suplai. 

2) Bitcoin adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer. Jaringan 

ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh 

publik, didalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh 

pengguna Bitcoin. 



 
 

8 

3) Penyebaran Bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan oleh nama 

samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan 

cryptography. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam 

jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency. 

4) Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh 

pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, 

yang dapat diperoleh dengan cara: membelinya atau menambangnya. Ia dapat 

berguna sbgi alat tukar dan infestasi. 

5) Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya 

tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena 

tidak merefresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka tradingnya 

kental rasa spekulatif. 

6) Sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar 

yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama 

lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara 

yang menolaknya. 

7) Definisi uang: “والقب يلقي للتبادل وسيط كل هو النقد  ”يكون حال أيّ  وعلى الوسيط ذلك كان مهما عاما 

“uang: segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, 

apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa punt". Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, 

1996, h.178.  

8) Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: 

Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang 

sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan 

kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai. 

9) Bitcoin sebaga alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima 

(taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda 

disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang 

bisa diserahterimkan). diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang 

disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan 

emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan,  
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همنع وما .البعير جلد من النقود باتخاذ -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر همّ  وقد  منذلك 

 ;إالخشيةعلىالبعيرمناالنقراض

Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun 

rencana ini diurungkan karena khawatir, onta akan punah. (Futuh al-Buldan, al-

Baladziri) Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa 

para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain 

emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam poopulasi onta. Bisa 

saja, ada orang yang menyembelih onta, hanya untuk diambil kulitnya. Sementara 

dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian 

onta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit onta. Inilah yang menjadi dasar para 

ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah 

mengatakan,  

 ; نظرة والورق بالذهب تباع أن لكرهتها وعين سكة لهم تكون حتى الجلود بينهم أجازوا الناس أن لو

“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh 

mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan 

cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90). 

10) Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang 

lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan 

keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar 

banyak spekulasi ialah haram. 

11) Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk 

menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya 

adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat 

permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan. 

 

3.2 Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Virtual Currency 

Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaran pemrosesan transaksi 

pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa: Setiap pihak yang bertindak sebagai 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) 

wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah 
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memperoleh izin sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dan akan melakukan: a) 

pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; b) pengembangan produk dan 

aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau; c) kerja sama dengan pihak lain, wajib 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 

 Bank Indonesia sendiri pada Undang-Undang BI Pasal 1 juga telah 

mendefinisikan secara tegas mengenai sistem pembayaran yang merupakan satu 

kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan 

pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka sistem pembayaran berarti tertuju pada alat  

pembayaran, prosedur perbankan terkait dengan pembayaran serta sistem transfer dana 

antar bank yang digunakan sebagai proses pembayran. 

 Berbeda dengan kebanyakan single-purpose prepaid card yang hanya dapat 

digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon, maka uang elektronik dapat 

digunakan untuk berbagai macam keperluan pembayaran. Dilihat dari medianya, ada 

dua tipe uang elektronik tersebut, yaitu:
11

 

3.2.1 prepaid card, sering disebut juga electronic purses, dengan karakteristik sebagai 

berikut: a. nilai elektronis disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang 

tertanam pada kartu; b. mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-

insert kartu ke suatu alat tertentu (card reader). 

3.2.2 prepaid software, sering disebut juga digital cash, dengan karakteristik sebagai 

berikut: 

1) nilai elektronis disimpan dalam suatu hard disk yang terdapat dalam personal 

computer (PC); 

2) mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komuang 

elektronikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran. 

 Resminya Bitcoin sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa 

berjangka didapati setelah Bappebti mengeluarkan Peraturan No 5/2019 tentang 

ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam 

                                                           
11

 Marc Hollanders, 2016, Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements 

Statistics on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, hal.433. 
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beleid ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis 

distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto 

beragun aset (crypto backed asset). 

 Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan 

BI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang 

digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara 

mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, 

Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak 

termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. 

 Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaran pemrosesan transaksi 

pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa: Setiap pihak yang bertindak sebagai 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah 

memperoleh izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan akan melakukan: a) 

pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; b) pengembangan produk dan 

aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau; c) kerja sama dengan pihak lain, wajib 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 

 Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh 

pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau 

transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, 

Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam 

pengertian virtual currency adalah uang elektronik. 

 Bagi aplikasi pembayaran digital yang ingin beroperasi di Indonesia, Bank 

Indonesia menerapkan 2(dua syarat) yaitu; 

 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt582addd8a6202/node/534/peraturan-bank-indonesia-no-18_40_pbi_2016-tahun-2016-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran
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1) Bekerjasama dengan penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Domsetik 

Peraturan BI Nomor 19/8/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada 

buku ke-IV menjelaskan bahwa PJSP Domestik yang dimaksud adalah bank umum 

kegiatan usaha  dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. 

2) Setiap transaksi harus dikonversikan kemata uang rupiah 

Setiap transaksi yang dikonversikan kemata uang rupiah harus sudah mendapatkan 

persetujuan dari BI 

 Bank Indonesia menjelaskan bahwa transaksi pembayaran dengan menggunakan 

WeChat Pay dan Alipay hanya dikhususkan bagi warga negara China dan tidak berlaku 

untuk warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan paltrform tersebut mengerjakan 

bidang pasar domestik. Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan No. 5 tahun 

2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) 

di Bursa Berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para 

trader mata uang digital ini, antara lain; 

1) Perdagangan Bitcoin Cs dilakukan pada bursa berjangka. 

2) Cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology 

dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragunan aset (crypto 

backed asset).  

3) Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset 

kripto (coin market cap) untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa 

aset kripto terbesar di dunia. 

4) Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh 

persetujuan Kepala Bappebti. Syaratnya, Bursa Berjangka tersebut harus memiliki 

modal disetor minimal Rp 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir 

minimal Rp 1,2 triliun. 

5) Bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi 

Certified Information Systems Security Professional (CISSP).  

6) Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto 

harus dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki modal paling 

sedikit Rp1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir Rp1,2 triliun. 
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7) Setiap transaksi Bitcoin Cs di Bursa Berjangka harus di fasilitasi pedagang fisik aset 

kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki 

modal disetor minimal Rp 1 triliun dengan mempertahankan modal akhir paling 

sedikit Rp 800 miliar. 

8) Perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi 

Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, 

Divisi Client Support dan Divisi Accounting dan Finance. 

9) Pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang 

dipergunakan untuk perdagangan yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan 

Lembaga Kliring Berjangka. 

10) Pialang juga harus memiliki standar operasional prosedur minimal mengatur tentang 

pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, 

pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset 

Kripto dan penerapan program anti pencucian uang. 

11) Pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang 

fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk 

pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset 

kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka. 

12) Dana yang ditempatkan wajib menggunakan mata uang rupiah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Perspektif Hukum Negara Dan Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang 

Komoditi Dengan Menggunakan Bitcoin 

Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdata, pada prinsipnya 

penjual memiliki kewajiban: a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan 

diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya; b) Menyerahkan kebendaan 

yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas 

pemintaan pembeli; c) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. 
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 Bagi pengguna atau konsumen yang tidak menggunakan mata uang sah 

Indonesiasalah satunya mata uang currencyyaitu Rupiah dalam bertransaksi maka 

dapatdikenakan Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 18/40/PBI/2016 

tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menjelaskan setiap 

orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai 

tujuan pembayaran;  b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan 

uang; dan/atau; c) transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Transaksi bisnis bitcoin tidak 

sesuai dengan DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang 

(Sharf).  

 Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 

116/DSN-MUI/IX/20I7Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah 

ayat 1 : “…Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu…" Mengingat bahwa 

dalam Islam yang terkait dengan masalah akad sebagaimana uraian di atas, hal ini 

terkait pula ke dalam masalah mengenai konsep pengambilan keuntungan. Prinsip 

pengambilan keuntungan dalam Islam tidak dibenarkan jika tidak ada risiko dalam 

kegiatan transaksi perniagaan yang terkait pembiayaan tersebut. Adapun mengenai 

pemberlakuan fee dalam top-up pada uang elektronik, dalam pembebanan biaya kepada 

pihak pemegang uang elektrik, pihak bank selaku penerbit uang elektrik dapat 

dibenarkan karena pembebanan biaya top-up kepada pihak nasabah selaku pemegang 

uang elektronik termasuk ke dalam ujrah atau beban sewa kepada pihak bank selaku 

penerbit uang elektronik. Hal ini disandarkan kepada aturan fatwa DSN MUI No: 

116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah bagian Ketiga Pasal 1 yang 

menyebutkan: “Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad 

wadi'ah atau akad qardh”. Dengan adanya penggunaan akad wadiah antara pihak bank 

dan pihak nasabah, maka pihak bank selaku pihak yang dititipkan (wadi’i) berhak atas 

fee dari jasa penitipan yang dilakukan nasabah selaku pihak penitip (Mudi). 

4.1.2 Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Virtual Currency 
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Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang 

Elektronik menjelaskan mengenai mata uang elektronik, yaitu: Uang Elektronik adalah 

instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a) diterbitkan atas dasar 

nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara 

elektronik dalam suatu media server atau chip; dan; c) nilai uang elektronik yang 

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. 

 Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaran pemrosesan transaksi 

pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa: Setiap pihak yang bertindak sebagai 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) 

wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah 

memperoleh izin sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) dan akan melakukan: a) 

pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; b) pengembangan produk dan 

aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau; c) kerja sama dengan pihak lain, wajib 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 

 Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang 

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa 

Berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader 

mata uang digital ini, antara lain; a) Perdagangan Bitcoin Cs harus dilakukan di bursa 

berjangka; b) Cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger 

technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragunan aset 

(crypto backed asset); c) Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar 

kapitalisasi pasar aset kripto (coin market cap) untuk kripto aset utilitas dan masuk 

dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; d) Perdagangan aset kripto dapat 

difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti. 

Syaratnya, Bursa Berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal Rp 1,5 

triliun dan mempertahankan saldo modal akhir minimal Rp 1,2 triliun. 
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4.2 Saran 

Untuk legislatif, diharapkan kedepannya dibuat regulasi yang jelas mengenai bitcoin, 

hal ini dikarenakan nilai daripada bitcoin sedang mengalami kenaikan dan menjadi 

favorit sebagian besar masyrakatdi negara maju. 

 Untuk konsumen, diharapkan kedepannya mengetahui keabsahan bitcoin 

sebagai alat pembayaran di Indonesia sehingga tidak dikenakan sanksi hukum dalam 

proses bisnis. 
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