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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Uang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan uang sebagai alat 

pembayaran atas sesuatu yang didapatkannya. Sebelum adanya uang, Sistem 

pembayaran pertama kali menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran suatu 

barang/komoditi dengan komoditi lain secara langsung sesuai dengan 

kebutuhan yang bersangkutan. Tetapi, sistem ini mempunyai keterbatasan-

keterbatasan yakni tidak efisien dan sulit menentukan nilai barang. Dengan 

keterbatasan-keterbatasan tersebut dan semakin berkembangnya 

perekonomian diperlukanlah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat 

tukar tetapi mempunyai nilai tetap, efisien, dan dapat diterima masyarakat 

luas. Hingga pada akhirnya uang merupakan alat yang akhirnya menjadi alat 

tukar.
1
 

Sejalan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, bentuk uang 

semakin bervariasi. Uang pada masa dulu dengan uang pada masa sekarang 

sangat berbeda dari segi bentuk. Jika dahulu bentuk uang adalah logam dan 

kertas,  kini telah berkembang uang digital atau elektronik dalam bentuk 

internet banking, debit cards, ATM, smart cards (penggunaan chips pada 

sebuah kartu dengan mengisi sejumlah uang di dalam chips). Hal ini 
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menandakan bahwa perkembangan teknologi semakin maju dan mendorong 

berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya dengan menggunakan 

alat pembayaran tunai, kini terdapat alat pembayaran non tunai yang mana 

alat pembayaran baru ini tidak lagi berbasis kertas ataupun koin.
2
 

Uang digital atau uang elektronik ini adalah sarana yang dapat dijadikan 

sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Uang 

ini disebut sebagai uang elektronik atau uang digital karena bentuknya yang 

bersifat tidak dapat diraba dan dirasakan.
3
 

Uang digital atau uang elektronik ini mulai dikenal dan menjadi 

fenomena di masyarakat semenjak munculnya mata uang kripto (crypto 

currency) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-

commerce. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi
4
 yang 

dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan 

dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan 

digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.
5
 

Dewasa kini telah banyak bermunculan uang virtual yang memudahkan 

masyarakat untuk melakukan transaksinya. Bahkan uang elektronik ini 

memudahkan sistem transaksi hingga antar Negara. Sampai saat ini terdapat 
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100 jenis mata uang kripto, diantaranya adalah Ripples, RonPaulCoin, 

Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin. Diantara semua mata uang kripto tersebut, 

bitcoin menguasai dominasi pasar dengan nilai harga $6.286,13 USD untuk 1 

Bitcoin (BTC) pada 14 November 2018. Bitcoin adalah mata uang yang 

terdesentralisasi yang dikelola oleh teknologi peer-to-peer dan tanpa otoritas 

pusat. Semua fungsinya berjalan melalui sistem. Dibuat pada tahun 2009 oleh 

seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto.
6
 

Alasan yang memudahkannya sebuah transaksi dengan menggunakan 

alat tukar Bitcoin ini mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan mata 

uang konvensional, antara lain tidak diatur oleh bank central, Proses 

pengiriman dari account ke account lain tidak perlu melalui mekanisme bank, 

yang mana tidak perlu melaporkan kepada pihak manapun, dan transaksinya 

tidak dapat dikenakan pajak karena peredarannya tidak diatur oleh pemerintah 

di Negara manapun.
7
 

Jenis mata uang ini tidak mempunyai regulasi hukum yang mengatur 

sehingga mempunyai resiko yang tinggi. Oleh sebab itu tidak sedikit 

Pemerintah-pemerintah yang melarang beroperasinya alat tukar Bitcoin di 

negaranya. Adapun Negara-negara yang menyatakan Bitcoin illegal atau 

haram adalah Rusia, Eropa, Prancis, Belanda dan Tiongkok. Mereka menilai 

bahwa Bitcoin mudah disalahgunakan untuk pencucian uang dan membiayai 
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teroris karena transaksinya tidak mudah dilacak, selain itu konsumen tidak 

mendapatkan perlindungan dengan perangkat aturan.
8
 

Di Indonesia memang belum ada regulasi yang mengatur tentang 

legalitas Bitcoin, namun pada Siaran Pers Bank Indonesia nomor 16/6/DKom 

tanggal 16 Februari 2014, Bank Indonesia memberikan keputusan bahwa 

Bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal 

ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang. Meski demikian, hal ini berarti para pemilik Bitcoin 

masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut. Hanya saja, tidak 

ada hukum yang melindungi apabila terjadi kasus-kasus seperti pencurian 

atau penipuan.
9
 

Pada tahun 2018, Gubernur Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu 

peraturan tertulis dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Dalam peraturan tersebut memuat 

tentang apa saja unsur-unsur dari Uang Elektronik (Electronic Money), 

syarat-syarat untuk menjadi Lembaga Selain Bank yang akan melakukan 

kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring 

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap Uang Elektronik 

(Electronic Money), ketentuan penyelenggaraan kegiatan. 
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Peraturan ini dikeluarkan sebab bentuk efek dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sehingga mendorong 

perkembangan Uang Elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu 

prabayar berkembang tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam 

bentuk lainnya.
10

  

Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka untuk 

memberikan perlindungan kepada Pemegang, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap instrumen pembayaran Uang Elektronik, dan 

mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas 

moneter, Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh 

Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggarakan Uang Elektronik. 

Selain itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya 

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, Bank Indonesia 

menetapkan batasan-batasan tertentu dalam Uang Elektronik, antara lain nilai 

nominal yang dapat disimpan dalam Uang Elektronik dan penerapan prinsip 

mengenal nasabah (know your customer principles).
11

 

Dalam kasus ini, Islam tidak hanya berdiam dalam menghadapi 

permasalahan yang berkembang. Agama Islam merupakan agama yang 

diturunkan oleh Allah swt. di muka bumi sebagai rahamatan lil alamin 

(rahmat bagi seluruh alam). Agama Islam merupakan agama yang paling 

sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang dengan 
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Tuhannya, namun Agama Islam juga membahas persoalan hukum yang 

mengatur berbagai aspek kehidupan, dan Agama Islam juga mengatur 

persoalan mu’amalah (hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain 

dalam urusan dunia) seperti tentang akhlak kepada sesama umat manusia, tata 

cara bermasyarakat, dan etika bertransaksi yang baik menurut Islam. 

Kemudian pada tahun 2017 DSN-MUI juga telah mengeluarkan 

Fatwanya yang tertuang pada Fatwa Dsn-Mui Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Secara ketentuan umum 

dalam muatan Fatwa tersebut hampir sama dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money). 

Namun, DSN-MUI dalam mengkaji uang elektronik dengan ketentuan hukum 

yang berbeda, yakni dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sehingga 

memungkinkan terdapat perbedaan hukum yang dihasilkan antara Peraturan 

Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI. 

Seperti yang kita ketahui, berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi 

regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terdapat 

dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam 

merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan 



7 
 

keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.
12

 

Dengan menggunakan regulasi yang mengatur mengenai masalah 

ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, seperti 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 

/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Dan Fatwa Dsn-Mui 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, disini Peneliti akan 

menganalisa terkait kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia 

dengan judul “Analisis Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Elektronik 

(Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kedudukan Bitcoin sebagai Uang Elektronik menurut Hukum 

Positif Indonesia? 

2. Bagaimana kedudukan Bitcoin sebagai Uang Elektronik menurut Hukum 

Islam? 

3. Bagaimana perbandingan kedudukan Bitcoin sebagai Uang Elektronik 

Ilegal menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bitcoin sebagai Uang 

Elektronik menurut Hukum Positif Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bitcoin sebagai Uang 

Elektronik menurut Hukum Islam. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kedudukan Bitcoin sebagai 

Uang Elektronik Ilegal menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum 

Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penilitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yakni : 

1. Bagi Penulis : 

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai 

kedudukan uang elektronik Bitcoin sebagai alat pembayaran dengan 

ditinjau dari Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 

2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang 

Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dari Hukum 

Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang 

Uang Elektronik Syariah, Al-Quran, Hadis, dan Fiqih Muamalah dan 
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untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi 

Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

2. Bagi Akademik : 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum baik 

konvensional maupun syariah mengenai uang elektronik yang sah. 

 

3. Bagi Masyarakat : 

- Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Hukum di 

Indonesia, peranan dan penerapan Hukum Islam di Indonesia. 

- Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kedudukan 

Bitcoin sebagai uang elektronik dengan ditinjau dari hukum positif 

Indonesia dan hukum Islam. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat 

mendukung pengembangan ilmu pengetahuan Hukum baik hukum 

konvensional maupun hukum Islam.  
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2. Secara praktis 

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

sumbangan pemikiran untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bitcoin 

sebagai alat pembayaran di Indonesia. Untuk memberikan tambahan 

edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai bagaimana perlindungan 

hukum terhadap Bitcoin jika digunakan sebagai alat pembayaran di 

Indonesia. Dan bagi para peneliti, sebagai bahan penelitian lanjutan 

terhadap masalah yang relevan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

yuridisnya mengkaji tentang Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia 

Dan Hukum Islam. Sedangkan normatifnya mengkaji tentang kedudukan 

Bitcoin sebagai mata uang elektronik. 

 

2. Jenis / Sumber Bahan Hukum 

Adapun jenis/sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis 

secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber bahan hukum primer, diantaranya:  

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 
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3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang 

Elektronik; 

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 

5) Al-Quran dan Hadis 

6) Kitab Al-Mudawanah al-Kubra Jilid 3 karangan Imam Malik dan 

Kitab Al-Muhalla jilid 8 karangan Ibnu Hazm; 

7) Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang 

Elektronik Syariah; 

b. Sumber bahan hukum sekunder, adalah. beberapa pendapat ulama, 

artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang membahas tentang Bitcoin 

sebagai mata uang elektronik sebagai instrument pembayaran. 

 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

studi pustaka (library research) atau studi teks yang memfokuskan pada 

literatur-literatur mengenai mata uang Bitcoin sebagai alat tukar di 

Indonesia. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data 

dalam penelitian ini adalah teks-teks, baik berupa sumber data primer 

maupun sekunder. Dengan cara mengkaji, dan menelaah sumber-sumber 

tertulis yang terkait dengan mata uang elektoronik dan mengkaji dengan 

menggunakan Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang No. 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 
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tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 

Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 

tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dari 

Hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadist, Ijtihad Ulama Ahli Fiqh, Fatwa 

DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik 

Syariah. 

 

4. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode prespektif-

analitis yaitu dengan menganalisa terkait Bitcoin sebagai mata uang 

elektronik di Indonesia dengan meninjau dari Hukum Positif Indonesia 

yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank 

Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank 

Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran dan dari Hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI 

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Fiqih 

Muamalah. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis interpretative 

yaitu sebuah upaya menganalisis konsep-konsep umum baik pendapat-

pendapat para Ulama mengenai illat dari mata uang Bitcoin. Sehingga 

dapat kita ketahui bagaimana legalitas dan pandangan dari kedua 

Peraturan Hukum tersebut. 
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G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini, penulis akan membagi ke 

dalam lima bab sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini meliputi : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

2. BAB II : KERANGKA TEORITIK 

Dalam bab ini berisikan kajian pustaka dan teori yang berkenaan 

dengan judul dan masalah yang diteliti ulang meliputi : Pengertian 

Legalitas, Pengertian Bitcoin, Pengertian Transaksi Elektronik, Sumber-

Sumber Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Mata Uang 

Elektronik, Jenis-Jenis Uang, Syarat-Syarat Uang, Fatwa, Kedudukan 

Peraturan Bank Indonesia Dan Fatwa DSN-MUI. 

 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dalam 

bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

kedudukan Bitcoin sebagai uang elektronik menurut Hukum Positif 

Indonesia dan Hukum Islam, dan membahas tentang perbandingan 

hukumnya. 
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4. BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 


