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Pendahuluan:
Uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) yang digunakan oleh Rasulullah shallahu
alaihi wa sallam dan para shahabatnya dicetak oleh Romawi dan Persia. Dan tidak ada
satupun dalil yang membatasi fisik uang hanya pada emas dan perak saja, kecuali kaidahkaidah umum dalam dalam muamalat yaitu; zhalim, gharar dan riba.
Karena itu, saat Romawi dan Persia memboikot uang emas dan perak masuk ke
negara Islam, khalifah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu ingin mengambil kebijakan
yang sangat fundamental yaitu mencetak uang dari kulit:

ُ ))ھََﻤْﻤ
((ﻚ
َ  َﻓﺄَْﻣَﺴ...  إًِذا ﻻَ َﺑِﻌْﯿَﺮ:ُﺖ أَْن أَْﺟَﻌَﻞ اﻟﱠﺪَراِھَﻢ ِﻣْﻦ ُﺟﻠُْﻮِد اِﻹِﺑِﻞ َﻓﻘِْﯿَﻞ ﻟَﮫ
"Aku berkeingingan untuk membuat uang dari kulit unta". Lalu dikatakan
kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta! Lalu Umar mengurungkan niatnya"1.
Dan di masa imam Malik bin Anas sudah beredar uang ketiga yaitu Fulus yang
terbuat dari tembaga untuk transaksi barang yang murah. Imam Malik berkata:

 َﻻ:ﺾ َﻗﺎَل
َ  أََرأَْﯾﺖ إْن اْﺷَﺘَﺮْﯾﺖ ﻓُﻠُﻮًﺳﺎ ِﺑَﺪَراِھَﻢ َﻓﺎْﻓَﺘَﺮْﻗَﻨﺎ َﻗْﺒَﻞ أَْن َﻧَﺘﻘَﺎَﺑ:ﻗُْﻠﺖ
ٌ ِ َﻗﺎَل ﻟِﻲ َﻣﺎﻟ،ﻚ َوھََﺬا َﻓﺎِﺳٌﺪ
ْ َﯾ
 َﻻ َﺧْﯿَﺮ ِﻓﯿﮭَﺎ َﻧِﻈَﺮًة:س
ٍ ِﺼﻠُُﺢ ھََﺬا ِﻓﻲ َﻗْﻮِل َﻣﺎﻟ
ِ ﻚ ِﻓﻲ اْﻟﻔُﻠُﻮ
س أََﺟﺎُزوا َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ اْﻟُﺠﻠُﻮَد َﺣﺘﱠﻰ َﺗُﻜﻮَن ﻟَﮭَﺎ ِﺳﱠﻜﺔٌ َوَﻋْﯿٌﻦ
َ  َوﻟَْﻮ أَﱠن اﻟﻨﱠﺎ،ق
ِ َِﺑﺎﻟﱠﺬھ
ِ ﺐ َوَﻻ ِﺑﺎْﻟَﻮِر
ق َﻧِﻈَﺮًة
َ ﻟََﻜِﺮْھﺘُﮭَﺎ أَْن ﺗَُﺒﺎ
ِ َع ِﺑﺎﻟﱠﺬھ
ِ ﺐ َواْﻟَﻮِر
"Aku berkata,"Apa pendapatmu apabila aku menukar uang fulus (terbuat dari
tembaga) dengan uang Dirham, lalu aku dan penjual berpisah sebelum terjadi serahterima
kedua jenis uang? Ia berkata,"Transaksi ini tidak boleh dan batal menurut imam Malik.
Imam Malik berkata kepadaku tentang uang fulus," Tidak boleh menukar fulus dengan emas
dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan
uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar
dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai"2.
Imam Ahmad juga berkata:

ْ س اﻟﱠِﺘْﻲ ا
ْ ))إِﱠن ُﻛﱠﻞ َﺷْﻲٍء ا
،س َﻋﻠَْﯿﮭَﺎ
ُ ﺻﻄَﻠََﺢ اﻟﻨﱠﺎ
ِ  ِﻣْﺜُﻞ اﻟﻔُﻠُْﻮ،ﺻﻄَﻠَُﺤْﻮا َﻋﻠَْﯿِﮫ ِﻓْﯿَﻤﺎ َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ
(( س
ٌ أَْرُﺟْﻮ أَﻻﱠ َﯾُﻜْﻮُن ِﺑِﮫ َﺑْﺄ
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"Apapun jenis materi yang disepakati oleh orang-orang, seperti uang fulus yang
mereka sepakati (sebagai alat tukar). Saya berharap hal tersebut tidak mengapa"3.
Ibnu Taimiyah juga berkata,"

ُ َوأَﱠﻣﺎ اﻟﱢﺪْرھَُﻢ َواﻟﱢﺪﯾَﻨﺎُر َﻓَﻤﺎ ﯾُْﻌَﺮ
ف ﻟَﮫُ َﺣﱞﺪ طَْﺒِﻌﱞﻲ َوَﻻ َﺷْﺮِﻋﱞﻲ َﺑْﻞ َﻣْﺮِﺟُﻌﮫُ إﻟَﻰ
ُ ﺻِﻞ َﻻ َﯾَﺘَﻌﻠﱠ
ْ اْﻟَﻌﺎَدِة َواِﻻ
ْ َﻚ ِﻷَﻧﱠﮫُ ِﻓﻲ اْﻷ
ض أَْن
ُ ﺼﻮُد ِﺑِﮫ؛ َﺑْﻞ اْﻟَﻐَﺮ
ُ ﻖ اْﻟَﻤْﻘ
َ ِح؛ َوَذﻟ
ِ ﺻِﻄَﻼ
ﺼُﺪ ﻟَِﻨْﻔِﺴﮭَﺎ َﺑْﻞ ِھَﻲ َوِﺳﯿﻠَﺔٌ إﻟَﻰ
َ َﯾُﻜﻮَن ِﻣْﻌَﯿﺎًرا ﻟَِﻤﺎ َﯾَﺘَﻌﺎَﻣﻠُﻮَن ِﺑِﮫ َواﻟﱠﺪَراِھُﻢ َواﻟﱠﺪَﻧﺎِﻧﯿُﺮ َﻻ ﺗُْﻘ
ْ اﻟﺘﱠَﻌﺎُﻣِﻞ ِﺑﮭَﺎ َوﻟِﮭََﺬا َﻛﺎَﻧ
ُ ﻀﺔُ اﻟﱠِﺘﻲ َﻻ َﯾَﺘَﻌﻠﱠ
ض َﻻ
ٌ ﻖ ِﺑﮭَﺎ َﻏَﺮ
َ  َواْﻟَﻮِﺳﯿﻠَﺔُ اْﻟَﻤْﺤ... ﺖ أَْﺛَﻤﺎًﻧﺎ
ْ ﺼﻮُد َﻛْﯿﻔََﻤﺎ َﻛﺎَﻧ
.ﺖ
ُ ﺼُﻞ ِﺑﮭَﺎ اْﻟَﻤْﻘ
ُ ﺼﻮَرِﺗﮭَﺎ َﯾْﺤ
ُ ِﺑَﻤﺎﱠدِﺗﮭَﺎ َوَﻻ ِﺑ
"Adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan
tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang merujuk kepada 'urf (adat istiadat) dan
kesepakatan orang-orang para penggunanya. Hal tersebut karena uang pada dasarnya
bukan tujuan. Akan tetapi dimaksudkan sebagai alat ukur dalam transaksi penukaran. Dinar
dan dirham tidak dimaksudkan fisiknya akan tetapi dimaksudkan sebagai perantara. Karena
itu dinar dan dirham sebagai alat ukur harga … dan alat tukar yang berfungsi sebagai
perantara yang tidak dimaksudkan materi dan bentuknya maka tujuan terlaksana dengan
apapun materinya"4.
Dari teks-teks di atas dapat dipahami bahwa uang dalam islam tidak terbatas kepada
emas dan perak saja. Akan tetapi terbuat dari materi apapun selagi melaksanakan fungsi
sebagai uang yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi yaitu; sebagai satuan hitung atau standar
untuk menilai barang dan jasa atau sebagai alat tukar yang dipercaya oleh masyarakat yang
berdaulat dan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Maka materi tersebut dapat diakui
sebagai uang yang sah menurut syariat5.

Definisi KryptoCurrency:
Cryptocurrency adalah gabungan dari dua kata, yaitu; krypto dan currency.
Krypto diambil dari kata Cryptografi yang bermakna ilmu mengenai teknik enkripsi
dimana naskah asli diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit
dibaca oleh seorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci dekripsi
bisa mendapatkan kembali data asli. Dalam bahasa mudah cryptografi sering disebut
dengan jaringan system Komputer.
Adapun Currency berasal dari bahasa Inggris yang berarti mata uang.
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Dari gabungan dua kata di atas Filka Catur dalam skripsinya yang diajukan ke jurusan
hukum ekonomi syariah, fakultas agama Islam UMS pada tahun 2019M mendefinisikan
cryptocurrency dengan,"Nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan
kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan
proses pertukaran token digital secara tersebar6.
Cara mendapatkan cryptocurrency:
Sebelum bertransaksi dengan cryptocurrency
untuk mendapatkan dan
membelanjakannya seseorang harus mengunduh wallet (dompetnya) dari google play store.
Lalu untuk mendapatkannya ada beberapa cara berikut:
a. Mendapatkan cryptocurrency dari Pengguna Lain
Cara mendapatkan cryptocurrency yang pertama adalah dengan menerimanya dari
pengguna lainnya sebagai imbalan barang, jasa atau hibah. Ini adalah cara termudah untuk
mereka yang baru. Cara yang satu ini memang bisa dilakukan karena fungsinya sama seperti
uang konvensional yaitu sebagai alat tukar dalam segala jenis transaksi. Ini dilakukan dengan
cara di transfer layaknya uang tunai pada umumnya. Cara transfernya adalah dengan
menggunakan wallet address.
b. Membeli cryptocurrency.
Cara ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan cepat yaitu dengan membelinya. Tapi,
pastikan terlebih dahulu untuk mengunduh wallet/dompet agar dapat melakukan transaksi.
Selanjutnya, dengan membuat akun untuk melakukan pertukaran Cryptocurrency yang
disediakan oleh provider dompet milik pembeli.
c. Menambang/menerbitkan sendiri Cryptocurrency.
Maksudnya adalah proses memverifikasi transaksi Cryptocurrency dan menciptakan unit
Cryptocurrency tertentu yang baru.
Namun untuk proses ini dibutuhkan super komputer dan daya listrik yang besar dan
software yang menghubungkannya dengan para penambang dengan blockchain serta
menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit.
Tinjaun fiqh terhadap Cryptocurrency
Para peneliti fiqh kontemporer berbeda pandangan tentang kategori Cryptocurrency pada
saat apakah dapat dianggap sebagai mata uang sehingga berlaku pada nya seluruh hukumhukum syariat yang berlaku pada emas dan perak, seperti; komoditas ribawy, harta yang
terkena zakat atau tidak?
Pendapat pertama: bahwa Cryptocurrency adalah uang. Pendapat ini yang dipilih Filka
dalam skripsinya. Sehingga beliau mentakyif transaksi-transaksinya terhadap uang fiat
dengan akad sharf.
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Pendapat kedua: bahwa Cryptocurrency bukanlah uang akan tetapi boleh diperjual belikan
sebagai barang atau jasa. Ini pendapat Prof. DR. Abdullah Al Sulmy.
Tidak dapat dikategorikan uang karena tidak terpenuhinya fungsi uang pada Cryptocurrency
hari ini.
Diantara fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Dan tidak semua pihak mau menerima
Cryptocurrency sebagai imbalan jasa dan barang yang dimilikinya.
Juga fungsi uang sebagai satuan ukur barang dan jasa. Dan kenyataannya tidak satupun dari
Cryptocurrency yang menjadi satuan ukur. Akan tetapi, yang menjadi satuan ukurnya tetap
fiat money, seperti; Dollar Amerika, Euro, Riyal, Rupiah dan lain-lain.
Dan tidak pernah ada dalam transaksi bahwa harga seikat sayur kangkung sama dengan:
0,000001 Bitcoin dan seterusnya.
Akan tetapi, sekalipun bukan uang Cryptocurrency dapat diperjualbelikan dengan cara yang
terpenuhi rukun dan syarat sah jualbeli.
Pendapat ketiga: bahwa Cryptocurrency bukanlah uang karena tidak memenuhi semua fungsi
uang dan juga bukan barang atau jasa karena tujuan penerbitannya adalah uang dan bukan
barang dan jasa. Karena cryptocurrency tidak memenuhi karakteristik barang dan jasa yaitu
bahwa barang dan jasa dimaksud adalah zatnya beda halnya dengan uang yang tidak
dimaksudkan zatnya akan tetapi sebagai media perantara untuk mendapatkan barang dan
jasa, ini pendapat Prof. DR. Ali AlQarhdaghi.
Tinjauan fiqh Cryptocurrency:
Wallahu a'lam, menurut hemat kami bahwa cryptocurrency pada saat ini tidak dapat
dianggap uang karena mayoritas Negara-negara dunia tidak mengakuinya sebagai uang
termasuk Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia dalam surat edaran melalui media persnya
pada tanggal 16 Febuari 2014, yang berbunyi: “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”.
Dari sisi lain, menghadapkan kekayaan umat kepada risiko tinggi. Karena kenyataannya
bahwa cryptocurrency pertama yaitu Bitcoin pada awalnya harga 1unit bitcoin=1USD rupiah
14ribu rupiah. Pada Februari 2021 harga 1unit bitcoin=50.000USD dan dalam Rupiah lebih
dari 800juta rupiah. Hal ini mengindikasikan fluktuasi yang sangat tinggi dan resiko sangat
tinggi yang berakibat kepada hilangnya harta umat, terlebih lagi sistem ini tidak dapat
dikontrol dan diawasi oleh pihak manapun. Dan tidak ada satu pihakpun yang dapat
menjamin bahwa harga tetap terus naik, sangat mungkin terjadi sebaliknya turun sampai
pada titik nol.
Maka kesimpulan akhirnya penulis menguatkan pendapat dari beberapa majlis fatwa yang
mengharamkan cryptocurrency karena risiko tinggi yang membawa kepada mudharat.

