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ABSTRAK 

 

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat 

transaksi dan investasi dengan mengusung sistem blockchain yang bersifat 

desentralisasi. Eksistensi blockchain menandai perkembangan dunia teknologi 

yang semakin masif. Fenomena ini menuntut hukum Islam untuk merespon legal 

status dari cryptocurrency, yang akan memberikan rasa aman kepada kaum 

muslim dalam bermumalah. Selanjutnya, beberapa pendapat datang dari 

pandangan ulama dan fatwa organisasi Islam yang secara khusus mengkaji dan 

membahas tentang hukum cryptocurrency. Diantaranya adalah keputusan PWNU 

Jawa Timur yang menetapkan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan untuk 

diniagakan karena tidak termasuk dalam kategori sil‘ah  atau komoditas secara 

syarak. Pendapat berbeda datang dari PWNU DI. Yogyakarta yang menetapkan 

bahwa cryptocurrency diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat baik 

sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai komoditas (al-muṡman). 

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pemasalahan yaitu metode yang 

digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam 

memandang cryptocurrency dan analisis perbedaan putusan Bahtsul Masa’il 

antara PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency 

sebagai alat transaksi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan hukum normatif (doctrinal). Sumber data berasal dari sumber data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sumber 

penelitian. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil putusan Bahtsul 

Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode 

istinbāṭ hukum yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. 

Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi memiliki persamaan 

yaitu menggunakan metode ilḥaqī. Sedangkan, perbedaan yang dapat ditemukan 

terletak pada kitab-kitab rujukan yang digunakan. PWNU Jawa Timur 

memutuskan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan karena tidak masuk 

dalam kategori ‘ain musyahadah dan sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah. Sedangkan 

PWNU DI. Yogyakarta memutuskan bahwa cryptocurrency diperbolehkan karena 

telah memenuhi syarat, baik sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai 

komoditas (al-muṡman) di antaranya: memiliki manfaat (muntafa‘), bisa 

diserahterimakan (maqdur ‘alā taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh 

kedua belah pihak (ma‘lūman lil ‘aqidayn). Hal ini mengecualikan berbagai 

varian cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut. 

 

 

Kata Kunci : Bahstul Masa’il, Istinbāṭ  Hukum, Cryptocurrency. 
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ABSTRACT 
 

Cryptocurrency is a digital currency that is used as a transaction and 

investment tool by carrying out a decentralized blockchain system. The existence 

of blockchain marks the development of an increasingly massive world of 

technology. This phenomenon demands Islamic law to respond to the legal status 

of cryptocurrencies, which will give Muslims a sense of security in their 

mumalah. Furthermore, some opinions come from the views of scholars and 

fatwas of Islamic organizations that specifically study and discuss cryptocurrency 

law. Among them is the decision of the East Java PWNU which stipulates that 

cryptocurrencies are not allowed to be traded because they are not included in the 

sil'aḥ category or commodity according to syarak. A different opinion came from 

PWNU DI. Yogyakarta which stipulates that cryptocurrency is allowed in Islam 

because it meets the requirements both as a medium of exchange (aṡ-ṡaman) and 

as a commodity (al-muṡman). Based on this background, problems arise, namely 

the method used by PWNU East Java and PWNU DI. Yogyakarta in looking at 

cryptocurrencies and analyzing the difference in Bahtsul Masa'il's decision 

between the East Java PWNU and the DI PWNU. Yogyakarta about 

cryptocurrency as a transaction tool. 

This type of research is library research with a normative legal approach 

(doctrinal). Data sources come from primary and secondary data sources. Data 

collection techniques are carried out by collecting data by conducting a review 

study of research sources. Data analysis was carried out by comparing the results 

of the decisions of Bahtsul Masa'il PWNU East Java and PWNU DI. Yogyakarta. 

Based on the analysis, it can be concluded that the legal istinbāṭ method 

used by PWNU East Java and PWNU DI. Yogyakarta regarding cryptocurrency 

as a transaction tool has something in common, namely using the ilḥaqī method. 

Meanwhile, the difference that can be found lies in the reference books used. 

PWNU East Java decided that cryptocurrency was not allowed because it did not 

fall into the category of 'ain musyahadah and sya'in mauṣūf fī aż-żimmah. While 

PWNU DI. Yogyakarta decided that cryptocurrency is allowed because it has met 

the requirements, both as a medium of exchange (aṡ-ṡaman) and as a commodity 

(al-muṡman), including: having benefits (muntafa'), can be handed over (maqdur 

'alā taslimih) and can be accessed by types and sizes. nature by both parties 

(ma'lūman lil 'aqidayn). This excludes various cryptocurrency variants that do not 

meet some of these conditions. 

 

 

Keywords: Bahstul Masa'il, Legal Istinbāṭ, Cryptocurrency. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  Mardiana Rahmawati  

NIM  18103080060 
 

Prodi  Hukum Ekonomi Syari'ah 
 

Fakultas  Syari'ah dan Hukum 
 

Judul Skripsi  HUKUM CRYPTOCURRENCY  SEBAGAI 

ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasul 

Putusan Bahtsul Masa 'il Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Dl. 

Yogyakarta tahun 2021) . 

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian 

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari 

plagiansme. Jika dl kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan 

plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Yogyakarta, 22 Mei 2022 

Penyusun, 

 
 

 

 



v 

 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

Hal: Skripsi Saudari Mardiana Rahmawati 

Kepada Yth.,  

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan 

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari: 

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu 

syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas 

dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikkum Wr. Wb.    

 

Yogyakarta, 23 Mei 2022 

Pembimbing, 

 

 

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. 

NIP. 19760920 200501 1 002 

  

Nama : Mardiana Rahmawati 

NIM : 18103080060 

Judul : HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT 

TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasul Putusan 

Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021). 



vi 

 

 
 

 

  



vii 

 

MOTTO 

 

“Kegagalan bukan lawan kata dari kesuksesan,  

akan tetapi awal dari kesuksesan itu sendiri”  

  



viii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini ku persembahkan kepada: 

Ayah dan Ibu 

Bapak Moh. Saleh dan Ibu Umi Supraptiningsih 

 

Kakak dan Kedua adikku 

Theadora Rahmawati 

Yulica Arina Rahmawati 

Yulica Arini Rahmawati 

  



ix 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transiliterasi arab-latin ini dipakai didalam penulisan skripsi ini 

merujuk pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah سنة

 ditulis ‘illaḥ علة 

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

Bila dimatikan ditulis dengan “h”  

 Ditulis al-Mā’idah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسالمية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan ”h”. 

المذاهبمقارنة   ditulis Muqāranah al-Mażāhib 

 

D. Vokal Pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah ditulis a 

2. ----  َ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ ---- ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang  

1. Fatḥah + alif ditulis ā 
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 ditulis istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis unsā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

 ditulis al-‘ālwānī العلواني 

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 

 ditulis ‘ulūm علوم  

 

F. Vokal Rangkap  

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. 
Fatḥah + wawu mati 

 قول 

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت 

 ditulis la’in syakartum إلن شكرتم 

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’an القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl al-Ra’yi أهل الرأي 

 ditulis Ahl Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim, selain 

bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadis), dalam Islam juga mengandung 

aspek lainnya yaitu fikih. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam 

fikih sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan problematika umat Islam, 

mengingat fikih merupakan sebuah “manual book” dalam menjalankan praktek 

ajaran Islam, baik dari sisi ibadah, muamalah, syari’ah dan lain sebagainya. 

Seiring dengan perkembangan masyarakat dari masa ke masa terlebih 

dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Banyak sekali 

memunculkan persoalan-persoalan yang menuntut jawaban. Berbagai 

problematika yang muncul di masyarakat, baik dari segi ibadah, akidah, ekonomi, 

sosial dan lainnya seringkali menuntut jawaban dari sudut pandang hukum. 

Banyak sekali persoalan-persoalan hukum baru yang tidak ada penjelasannya di 

dalam al-Qur’an secara implisit, belum pernah ditemukan pada zaman Nabi saw 

dan belum pernah dibahas pula oleh para sahabat. Hal ini menuntut adanya 

pembaharuan hukum Islam, terutama pada masalah yang belum ada ketetapan 

hukumnya.  
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Salah satu persoalan yang seringkali dijumpai di tengah-tengah masyarakat 

adalah praktek muamalah. Banyak sekali bentuk transaksi modern yang 

berkembang, dimana penggunaan dan status hukumnya masih membutuhkan 

jawaban tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Karena pada prinsip 

dasarnya, kegiatan muamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemaslahatan 

dan terhindar dari segala jenis kemudaratan. 

Model transaksi modern yang sedang tren saat ini salah satunya adalah 

mata uang virtual atau mata uang digital. Sebelum agama Islam muncul manusia 

hanya mengenal jenis alat tukar dalam bentuk emas, perak dan sebagainya. Lalu 

muncullah jenis uang logam dan berkembang menjadi jenis uang kertas. Namun 

dalam perjalannya, terdapat kelemahan dari bentuk uang tersebut, yaitu kurang 

efesien ketika harus membawanya secara langsung dalam jumlah yang banyak, 

sehingga dinilai kurang praktis. 

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang cerdas dan 

inovatif, didukung juga dengan kemajuan IPTEK, menjadikan masyarakat modern 

dapat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan mekanisme langsung dengan 

membawa uang tunai setiap kali ingin melakukan pembayaran dan pembelian, 

namun cukup dengan membawa kartu ATM atau e-money sebagai transaksi non-

tunai. Bahkan saat ini telah ditemukan mata uang digital yang terkenal di kalangan 

masyarakat yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang 

digital dengan menggunakan jaringan internet yang awal mulanya hanya bisa 
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didapatkan dengan cara ”mining” dari sebuah aplikasi sehingga tidak mudah 

untuk didapatkan.1 

Cryptocurrency sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990 M. Akan 

tetapi baru beberapa tahun belakangan ini sangat popular di kalangan masyarakat 

dunia. Terdapat banyak jenis-jenis mata uang crytocurrency yang diperdagangkan 

oleh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yaitu bitcoin, ethereum, 

polkadot dan tether. Mata uang bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang 

digital cryptocurrency yang sangat populer di masyarakat, sehingga pada bulan 

November 2021 M, terdapat lebih dari US$ 1,16 triliun bitcoin yang 

diperdagangkan dengan total market value 18,86 juta.2 

Konsep cryptocurrency semula merupakan bentuk inovasi mata uang 

digital yang tidak terdesentralisasi oleh suatu Negara. Di Indonesia mata uang 

yang sah dan diakui adalah mata uang rupiah,3 sehingga cryptocurrency bukan 

mata uang yang diakui oleh Pemerintah. Menurut Dumairy, “sahnya alat tukar 

harus memenuhi tiga syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai 

alat pembayaran dan diakui oleh Negara”.4  Dari ketiga persyaratan diatas, 

 
1 Ibnu Saefullah, Bitcoin dan Cryptocurrencycurrency (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 

hlm. 2. 

2 No Hoax! Ada Orang Hartanya Rp 800 T sari Bitcoin, Siapa Dia?”, 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20211105213116-17-289430/no-hoax-ada-orang-

hartanya-rp-800-t-dari-Bitcoin-siapa 

dia#:~:text=Berdasarkan%20data%20CoinMarketcap%20jumlah%20Bitcoin,hanya%20sebanyak

%2021%20juta%20unit, diakses pada tanggal 17 Maret 2022. 

3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat (1). 

4 Dumairy, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: BPEF, 1997), hlm. 20. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20211105213116-17-289430/no-hoax-ada-orang-hartanya-rp-800-t-dari-bitcoin-siapa
https://www.cnbcindonesia.com/market/20211105213116-17-289430/no-hoax-ada-orang-hartanya-rp-800-t-dari-bitcoin-siapa
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pengunaan cryptocurrency belum memenuhi syarat sahnya alat tukar, karena 

belum diakui oleh Negara. 

Pada prakteknya, penggunaan cryptocurrency tidak hanya digunakan 

sebagai alat tukar saja melainkan sebagai barang komoditas yang diperjual belikan 

seperti emas, perak dan saham. Sehingga dapat terjadi fluktuasi harga yang 

menyebabkan kerugian besar bagi penggunanya apabila harga cryptocurrency 

turun drastis. Sehingga jika berinvestasi menggunakan cryptocurrency 

mempunyai resiko yang sangat besar dan jika terjadi kerugian maka pemerintah 

tidak dapat menanggung resiko tersebut. Dan resiko ini merupakan tanggung 

jawab individu maupun komunitas yang menggunakan cryptocurrency. 

Penggunaan cryptocurrency dalam kebutuhan finansial mengandung 

kemanfaatan terutama pada efesiensi cara pembayaran yang lebih mudah tanpa 

menggunakan kartu kredit atau perantara bank dan dapat digunakan dimanapun 

serta kapanpun. Namun terdapat pula kemudaratan karena nilainya yang sangat 

fluktuatif dan berdampak pada transaksi yang spekulatif yang sebenarnya dilarang 

dalam Islam. 

Ketidak stabilan nilai yang terkandung dalam crytocurrency menimbulkan 

pro dan kontra tentang eksistensi hukum crytocurrency sebagai alat transaksi. 

Sedangkan hukum dasar dari uang sebagai alat transaksi memiliki sifat yang 

cenderung stabil nilainya, jelas, tetap dan bertahan dalam tempo waktu tertentu. 

Ini merupakan problem muamalah yang harus dikaji lebih mendalam melalui 

berbagai macam studi dan pandangan hukum, baik dari hukum Islam maupun 
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hukum positif Indonesia tentang bagaimana legal status dari crytocurrency 

sebagai alat transaksi. 

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadi 

pertimbangan bagi pemeluknya untuk melakukan atau menggunakan sesuatu 

sesuai dengan ajaran Islam. Maka ketika muncul fenomena baru seperti 

cryptocurrency, para ahli hukum berusaha untuk menemukan jawabannya melalui 

ijtihad yang dilakukan secara kolektif, salah satunya melalui Lembaga Bahtsul 

Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU).  

Secara singkat hukum cryptocurrency pada hasil musyawarah PWNU 

Jawa Timur menjelaskan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat hukum 

sil‘ah  (barang atau komoditas yang bisa diakad atau diperjual belikan), karena 

dalam akad jual beli kedua belah pihak harus memahami dan menguasai akad 

tersebut dan mengetahui secara fisik dan karakteristik barang yang akan diperjual 

belikan.5 

Hasil putusan Bathsul Masa’il PWNU Jawa Timur, cukup berbeda dengan 

hasil putusan Bathsul Masa’il PWNU DI. Yogyakarta. PWNU DI. Yogyakarta 

memperbolehkan penggunaan cryptocurrency asalkan memenuhi syarat sebagai 

alat tukar maupun komoditas seperti memiliki manfaat (muntafa‘), bisa diserah 

terimakan (maqdur ‘alā taslimiḥ) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua 

 
5 Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrencycurrency dan Bursa Kripto”, 

https://jatim.nu.or.id/keIslaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-Cryptocurrencycurrency-dan-

bursa-kripto-BTFtN, diakses pada tanggal 05 Januari 2022. 
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belah pihak (ma‘lūman lil ‘aqidayn). Hal ini mengecualikan berbagai varian 

cryptocurrency yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.6 

Bahtsul Masa’il merupakan sebuah forum diskusi keagamaan dalam 

organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. Forum ini menjadi wadah untuk 

menemukan jawaban hukum dari permasalahan-permasalahan yang muncul di 

masyarakat. Secara fungsional, Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) merupakan 

sebuah lembaga yang membahas tentang masalah-masalah kegamaan yang juga 

memberikan fatwa-fatwa hukum secara keagamaan umat Islam. Dengan adanya 

lembaga ini secara keagamaan memberikan penjelasan bahwa tidak seluruh 

peraturan syariat Islam secara implisit ditemukan dalam nash al-Qur’an. Ada 

banyak aturan syariat yang memerlukan daya nalar kritis melalui istinbāṭ hukum. 

Sehingga pembahasan maslahat kemajemukan umat bisa juga berlaku dan relevan 

dengan kemajuan zaman. 

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti 

merasakan kegelisahan atas dasar perbedaan terhadap dua fatwa yang dikeluarkan. 

Disatu sisi PWNU Jawa Timur melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat 

tukar karena tidak memenuhi syarat hukum sil‘ah. Sedangkan PWNU DI. 

Yogyakarta memperbolehkan cryptocurrency sebagai alat tukar atau barang 

komoditas jika memenuhi syarat-syarat sahnya alat tukar. 

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang 

digunakan dalam istinbāṭ hukum PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta 

 
6 “LBM PWNU DIY: Cryptocurrencycurrency Diperbolehkan”, https://warta-

jogja.com/lbm-pwnu-diy-Cryptocurrencycurrency-diperbolehkan/, diakses pada tanggal 06 Januari 

2022.  
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yang dimana menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda terhadap penggunaan 

cryptocurrency sebagai alat tukar. Selain itu, penelitian ini juga sekaligus untuk 

menguji kekuatan dalil yang dijadikan rujukan sehingga diketahui tepat atau tidak 

jika dalil-dalil tersebut digunakan untuk menjawab persoalan menganai 

cryptocurrency, serta untuk mengetahui konsistensian metode yang digunakan 

dalam istinbāṭ hukum tersebut. Penelitian ini pun penulis beri judul “Hukum 

Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan 

Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta melakukan 

istinbāṭ hukum terhadap cryptocurrency sebagai alat transaksi? 

2. Bagaimana analisis perbandingan hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU 

Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta terhadap cryptocurrency? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini disusun mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dan 

kegunaannya yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui istinbāṭ hukum yang dilakukan oleh PWNU 

Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam memandang 

cryptocurrency sebagai alat transaksi. 

b. Untuk mengetahui analisis perbandingan hasil putusan Bahtsul 

Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang 

cryptocurrency. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Memberi kontribusi dan menambah khazanah keIslaman, 

khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syari’ah, memberi 

formulasi dan kontribusi terkait Bathsul Masa’il. 

2) Memberikan legal and academic response melalui 

pendekatan ushul fikih dan teori yang ada dalam ushul fikih 

kepada semua pihak terutama para investor, warga 

Nahdliyyin dan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) sebagai 

bentuk proteksi bagi semua kalangan.  

b. Secara Praktis  

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih 

memperhatikan dan lebih cermat dalam membuat kebijakan 

ataupun peraturan perundang-undangan berkaitan tentang 

cryptocurrency sebagai alat transaksi. 
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2) Agar dapat menjadi referensi atau bahan rujukan khususnya 

bagi para akademisi, umumnya bagi Lajnah Bahtsul Masa’il 

(LBM) dan investor cryotocurrency. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan dan peyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat, di 

antaranya yaitu: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mulvi Aulia yang berjudul “Uang 

Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 

tentang Uang Elektronik”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pengertian uang elektronik menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116 yaitu dimana 

jumlah nominal uang tersimpan dalam suatu media yang teregistrasi, artinya 

media yang digunakan oleh penerbit uang elektronik. Pengguna uang elektronik 

dan pihak ketiga sebagai penyelenggara sistem pembayaran adalah media yang 

terdaftar dan mendapatkan izin dari bank sentral yaitu Bank Indonesia. Sedangkan 

cryptocurrency hadir sebagai emas atau perak untuk menggantikan sistem 

pembayaran yang tercatat dalam buku besar pada lembaga sentral. Adapun fungsi 

dari cryptocurrency dapat mewakili fungsi mata uang saat ini, tergantung kepada 

penambang digital atau kriptorian.7 

 
7 Mulvi Aulia, ”Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI 

No. 116 tentang Uang Elektronik”, al-Mizan, Vol. 4:1 (Februari 2022), hlm. 15-32.  
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Marliyah yang berjudul 

“Analisis terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan 

Syariah)”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa cryptocurrency 

menurut perspektif karakteristik uang dapat diterima sebagai uang, menurut 

perspektif mata uang cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang, 

menurut perspektif ekonomi cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi fungsi 

mata uang, menurut perspektif hukum cryptocurrency bukan mata uang yang sah 

di Indonesia dan menurut perspektif syari’ah terdapat dua perbedaan pendapat 

para ulama yaitu menerima dan melarang cryptocurrency.8 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Sajidin yang berjudul 

“Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, 

dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pengertian cryptocurrency 

dapat dilihat sebagai benda digital yang dapat digunakan sebagai alat tukar 

berdasarkan kesepakatan para pihak, namun cryptocurrency bukanlah alat 

pembayaran atau uang.9 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad 

Arif Zulfikar yang berjudul “Transaksi Cryptocurency Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan jika dilihat dari 

sudut pandang hukum syariat Islam di Indonesia, transaksi menggunakan mata 

uang kripto tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

 
8 Afrizal dan Marliyah, ”Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, 

Hukum, Ekonomi dan Syariah”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 22:2 (Oktober 

2021), hlm. 13-41.  

9 Syahrul Sajidin, ”Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di 

Indonesia”, Arena Hukum , Vol. 14:2 (Agustus 2021), hlm. 245-267. 
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sehingga memiliki unsur garar. Sifat nilai mata uang yang tidak stabil dan dapat 

mengalami kenaikan bahkan penurunan secara ekstrim tergantung dari kondisi 

publik menjadikan hukumnya menjadi ḥarām ligairihi.10 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyanto dan Isti 

Nuzulul Atiah yang berjudul “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan 

Pendekatan Ushul Fikih”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

eksistensi cryptocurrency sebagai mata uang virtual diperbolehkan, karena sudah 

diakui oleh masyarakat. Namun pada praktiknya, transaksi  cryptocurrency lebih 

banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur garar dan maysir. 

Penggunaan mata uang kripto dapat dilihat pula dengan metode sadd aż-żarī‘ah, 

dengan ketidak jelasan dan mengandung unsur garar dan maysir. Terlebih tidak 

adanya kejelasan legalitas dari pemerintah terkait penggunaan cryptocurrency, 

maka akan menimbulkan dampak negatif yang besar seperti penyelewengan dan 

penggunaan dana untuk kejahatan.11 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Teddy Kusuma yang berjudul 

“Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia 

Perspektif Hukum Islam”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditas syari’ah dengan 

syarat Negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta 

 
10 Hardian Satria Jatia dan Ahmad Arif Zulfikar, ”Transaksi Cryptocurency Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6:2 (Juli 

2021), hlm. 137-148. 

11 Prima Dwi Priyanto dan Isti Nuzulul Atiah, ”Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan 

Pendekatan Ushul Fikih”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7:3 (2021), hlm. 1682-1688. 
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menerbitkan mata uang kripto, dimana penetapan harganya bersandar pada emas 

atau mata uang Negara tersebut.12 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indrayani Hamin yang 

berjudul “Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas menurut Islam: Sebuah 

Literature Review”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa teknologi 

bitcoin dengan blockchain bisa diakui sebegai teknologi revolusioner yang sangat 

baik, tetapi dalam penggunaannya sebagai teknologi instrumen investasi 

mengandung unsur maysir dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung 

unsur garar. Dan kedudukan hukumnya adalah ḥarām ligairihi.13 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Nur Azizah yang 

berjudul “Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam”, dimana 

dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, 

sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency sebagai mata uang digital 

tidak memiliki kejelasan dan tidak dapat dilihat secara fisik yang 

menyebabkannya mengandung unsur garar. Sedangkan penggunaan 

cryptocurrency sebagai investasi maupun trading menjadikannya tidak lepas dari 

spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung 

rugi yang menjadikannya mengandung unsur maysir.14 

 
12 Teddy Kusuma, ”Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di 

Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, Vol. 16:1 (Mei 2020), 

hlm. 110-125. 

13 Dewi Indrayani Hamin, ”Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas menurut Islam: 

Sebuah Literature Review”, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 3:2 (September 2020), 

hlm. 128-139. 

14 Andi Siti Nur Azizah, ”Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol. 1:1 (Januari 2020), hlm. 63-80. 
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Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Indri Septiani yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency”, dimana dalam 

penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pandangan hukum Islam bitcoin dan 

cryptocurrency lainya sebagai alat investasi haram karena mengandung unsur 

garar, maysir dan spekulasi tinggi. Menurut pendapat ulama investasi pada 

cryptocurrency seperti bitcoin tidak diperbolehkan, karena lebih banyak 

mudaratnya dan lebih sedikit manfaatnya. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat 

pada garar, hanya sebagai alat spekulasi bukan untuk investasi maka hukumnya 

ialah haram.15 

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ulil Abshor yang 

berjudul “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma 

dalam Lembaga Bahtsul Masa’il NU)”, dimana dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa meski kelompok-kelompok progresif menyuarakan pembaharuan untuk 

memutus stigma ijtihad yang dialami umat Islam, NU dengan tegasnya tetap 

menyatakan diri sebagai kelompok bermazhab. Hal demikian tidak berarti NU 

menolak ijtihad, tetapi justru NU memiliki arah baru dalam konsep ijtihadnya. 

Pada mulanya, NU lebih menekankan pada ijtihad qaulī atau paradigma teks, 

yakni bersandar pada pendapat Imam Mazhab, namun pada muktamar di Bandar 

Lampung (1994 M) NU melakukan gebrakan baru dengan memutuskan untuk 

berijtihad secara manhajī atau paradigma nalar, yakni tetap menggunakan pola 

dan metode yang diterapkan Imam Mazhab. Model ijtihad yang dikembangkan 

 
15 Indri Septiani, “Pandangan Hukum Islam tentang Investasi Cryptocurrency”, Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019).  
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oleh NU adalah ijtihad yang tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu dan 

dengan tanpa menegaskan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Hal 

demikian dapat diartikan sebagai upaya NU untuk tidak terjebak dalam “ijtihad 

buta”. Tentunya langkah strategis yang diambil NU tersebut dimaksudkan untuk 

mempertahankan eksistensi NU itu sendiri. Dengan pergeseran itu NU berupaya 

untuk tetap survive dalam menghadapi problematika warganya yang semakin 

kompleks.16 

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti belum menemukan kajian tentang 

studi komperatif hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi, dimana akan 

membandingkan dua fatwa hukum yang berbeda yang dikeluarkan oleh PWNU 

Jawa Timur dan PWNU DI Yogyakarta. Sedangkan penelitian terdahulu hanya 

fokus dalam mengkaji cryptocurrency dalam satu perspektif saja, baik dari fikih, 

ushul fikih, maupun hukum Islam. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Sebagai pengantar dalam memahami permasalahan yang dikaji, berikut penulis 

paparkan kerangka teoretik pada penelitian ini: 

1. Istinbāṭ Hukum 

Istinbāṭ yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil, jalan ini memberikan 

kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Maka dari itu, 

 
16 Muhammad Ulil Abshor, ”Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran 

Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masa’il NU)”, Jurnal Millati, Vol. 1:2 (2016). 
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seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum 

(ṭuruq al-istinbāṭ) dari naṣh. 

Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna 

putusan, ketetapan dan kekuasaan. SM Amin mengatakan bahwa “hukum 

adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan 

sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam 

pergaulan munusia, sehingga keamanan dan keterampilan terpelihara”. 

Pengertian istinbāṭ hukum menurut Imam as-Syafī‘īe adalah 

“mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, 

yang kemudian dianalisis secara cermat dengan melihat keterkaitan antara 

kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan kaidah”. Terdapat tiga 

macam metode istinbāṭ hukum yaitu: metode istinbāṭ hukum ta‘līlī, 

metode istinbāṭ hukum al-bayān, metode istinbāṭ hukum istiṣlāḥī. 

2. Istinbāṭ Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) 

Metode istinbāṭ hukum yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) 

NU tidak mengambil langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan 

Hadis melainkan sesuai dengan sikap dasar bermazhab NU dalam 

memutuskan dan menetapkan suatu masalah keagamaan dengan men-

taṭbīq-kan (memberlakukan) secara dinamis dari nash-nash fukaha dalam 

konteks permasalahan yang dicari hukumnya. 

Dalam mencari dan memberikan solusi jawaban terhadap kepastian 

hukumnya, prosedur yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) NU 

dapat disusun sesuai dengan urutan-urutan sebagai berikut: 
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a. Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan 

menggunakan ‘ibārah kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada 

satu qaul/wajh, maka qaul/wajh yang ada dalam ‘ibārah kitab 

itulah yang digunakan sebagai jawaban. 

b. Bila dalam menjawab masalah masih mampu menggunakan 

‘ibārah kitab, tapi ternyata lebih dari satu qaul/wajh, maka 

dilakukan taqrīr jamā‘ī yang berfungsi untuk memilih satu 

qaul/wajh.  

c. Bila dalam menjawab masalah tidak menemukan jawaban dengan 

menggunakan ‘ibārah kitab dalam suatu kitab, maka yang perlu 

dilakukan adalah al-ilḥāq al-masā‘il bī naẓāirihā (menyamakan 

hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya) dengan 

menyerupakan serta menyamakan suatu kasus yang sudah ada 

ketetapan hukumnya yang sudah jadi. Dengan kata lain bisa dikatan 

hampir mirip dengan qiyās. 

d. Bila dalam menjawab masalah tidak ditemukan satu qaul/wajh 

sama sekali dengan menggunakan ‘ibārah kitab sedangkan sudah 

menggunakan ilḥāqī hasilnya pun masih belum bisa untuk 

disamakan ketetapan hukumnya, maka yang dilakukan adalah 

istinbāṭ jamā‘ī (dengan membahas dan mengambil keputusan 

bersama secara kolektif) sesuai dengan jalan pikiran dan kaidah 

penetapan hukum yang telah disusun Imam Mazhab. Dengan kata 

lain dapat dikatan ijmak. 
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3. Cryptocurrency 

Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana transaksinya 

menggunakan jaringan internet (online). Berbeda dengan mata uang 

konvensional, cryptocurrency didesain dengan memecahkan soal-soal 

matematika. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi 

sehingga tidak mudah untuk digandakan atau berpindah ke pihak lain yang 

bukan pemiliknya. Lebih lanjut, cryptocurrency bersifat desentralisasi, 

dimana tidak adanya pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. 

Pembayaran dalam mata uang digital ini berlangsung secara peer to peer, 

yaitu dari pengirim ke penerima. Meski demikian, seluruh transaksi yang 

dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan 

cryptocurrency.  

Ibnu Saefullah menjelaskan bahwa “mata uang kripto merupakan 

mata uang digital peer to peer yang dipertukarkan menggunakan prinsip 

kriptografi. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang lainnya 

seperti $US atau mata uang di Negara tempat seseorang tinggal, akan 

tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu mata uang digital ini tidak diatur 

sama sekali oleh bank manapun”.17 

4. Teori Mata Uang menurut Kajian Hukum Islam  

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat penukar atau standart 

pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa 

 
17 Ibnu Saefullah, Bitcoin dan Cryptocurrencycurrency (Indramayu: Kainoe Books, 

2018), hlm. 1. 
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kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan 

gambar tertentu.18  Definisi uang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 

Pertama, dari segi fungsi ekonomi, sebagai standart ukuran nilai, media 

pertukaran dan alat pembayaran; Kedua, dilihat dari karakteristiknya yaitu 

segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap individu; dan Ketiga, 

dari peraturan perundang-undangan sebagai sesuatu yang memiliki 

kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban. 

Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori 

uang dinamis.19 Teori uang statis termasuk teori metalisme, teori konvensi, 

teori nasionalisme dan teori negara. Sedangkan teori uang dinamis 

termasuk teori kuantitas, teori persediaan kas dan teori ongkos produksi. 

Dalam pandang Islam, uang digunakan hanya sebagai alat tukar (medium 

of change) bukan sebagai komoditas. Fungsi uang dalam sistem ekonomi 

konvensional yaitu uang tidak hanya alat tukar yang sah melainkan juga 

sebagai komoditas.20  Menurut sistem kapitalis, uang tidak hanya berfungsi 

sebagai alat tukar tetapi uang juga dapat diperjual belikan. Dalam Islam, 

apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya sebagai media 

pertukaran. 

 

 
18 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm. 21. 

19 Wikipedia Ensiklopedia Bebas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Uang, diakses pada 

tanggal 16 Februari 2022.   

20 Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 

hlm. 114. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek 

yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode 

adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dipahami.21 

Agar mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini, maka peneliti 

menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan dokumen 

penunjang lain yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang 

berhubungan dengan masalah yang dikaji.22  Buku-buku yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan 

dengan fikih, NU, keIslaman dan lain-lain yang relevan dengan obyek 

kajian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif 

(doctrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada 

sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang 

 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.  67. 

22 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1998), hlm. 36. 
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dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik 

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya.23 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan penulis adalah dokumen hasil putusan 

Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta 

tentang cryptocurrency. Pertama, dokumen hasil putusan Bahtsul 

Masa’il yang berasal dari LBM-NU PWNU Jawa Timur tentang 

keharaman cryptocurrency sebagai alat transaksi. Kedua, dokumen 

hasil putusan Bahtsul Masa’il yang berasal dari LBM-NU PWNU 

DI. Yogyakarta tentang diperbolehkannya penggunaan 

cryptocurrency sebagai alat transaksi atau komoditas. Data ini 

berwujud soft file dalam bentuk Portable Document Format (PDF).  

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh dari data atau dokumen pendukung (surat kabar 

online, artikel, Peraturan Pemerintah (PP), Undang-undang (UU) 

dan dokumen lain yang berkaitan), buku-buku yang berkaitan 

langsung dengan obyek kajian (berupa buku tentang hukum Islam, 

buku tentang hukum positif, buku tentang muamalah atau ekonomi 

dan bisnis maupun kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam 

 
23 Tajul Arifin, Metode Penelitian, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 

119. 
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Bahtsul Masa’il (berupa soft file dalam bentuk PDF) dan hasil 

penelitian (skripsi dan jurnal ilmiah) yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan 

seperangkat instrument untuk mengatur variable, akan tetapi peneliti 

mencari dan belajar dari subyek dalam penelitian dan menyusun format 

untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.24 Teknik pengumpulan 

data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustaaan atau 

dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web 

(internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa 

menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.25  Dalam penelitian ini penulis 

membandingkan hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan 

PWNU DI. Yogyakarta. Penulis menggunakan teknik analisis data secara 

deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

 
24 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam 

Penelitian Psikologi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 47. 

25 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241. 
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dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.26 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisikan beberapa pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai hal-hal yang masih 

bersifat umum dan problematis sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami 

keseluruhan tulisan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini dipaparkan mengenai 

istinbāṭ hukum, istinbāṭ hukum Nahdlatul Ulama (NU), cryptocurrency dan teori 

mata uang dalam kajian hukum Islam. Bab ini dirumuskan agar diketahui istinbāṭ 

hukum yang digunakan dalam cryptocurrency beserta ruang lingkung mata uang 

menurut hukum Islam sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang 

dituangkan pada bab IV. 

Bab III merupakan paparan data dan hasil temuan. Dalam bab ini dibahas 

mengenai hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. 

Yogyakarta. Bab ini dirumuskan agar diketahui obyek permasalahan secara jelas 

 
26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1995), hlm. 63. 
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untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Hasil pengamatan tersebut 

kemudian dianalisis dengan teori yang ada pada bab II dan dituangkan dalam 

pembahasan pada bab IV. 

Bab IV yaitu analisis. Bab ini berisikan analisis mengenai hasil putusan 

Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang 

cryptocurrency sebagai alat transaksi yang di dalamnya meliputi: analisis terhadap 

istinbāṭ hukum yang digunakan dalam hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa 

Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dan analisis perbandingan hasil putusan 

Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta. Dipaparkan bab 

ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan akademik yang terjadi dan berangkat 

dari rumusan masalah. Sub-bab pertama merupakan jawaban dari rumusan 

masalah nomor satu, sedangkan sub-bab dua pada bab ini merupakan jawaban dari 

rumusan masalah nomor dua. 

Bab V yaitu penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan 

analisis yang dilakukan dari bab IV yang dituangkan dalam sub-bab pertama yaitu 

kesimpulan. Adapun sub-bab kedua yaitu saran, berisikan mengenai masukan 

terhadap penelitian lain yang dilakukan maupun terhadap PWNU sendiri selaku 

lembaga yang menetapkan atau memutuskan hukum. Ditulisnya bab ini bertujuan 

untuk mengetahui intisari serta hasil kajian secara keseluruhan yang dilakukan 

dari penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI  ISTINBĀṬ HUKUM,  

ISTINBĀṬ HUKUM BAHTSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA, 

CRYPTOCURRENCY DAN TEORI MATA UANG MENURUT KAJIAN 

HUKUM ISLAM 

 

A. Istinbāṭ Hukum 

1. Pengertian Istinbāṭ Hukum 

Dalam ushul fikih metode penemuan hukum dikenal dengan istilah istinbāṭ 

yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil, jalan ini memberikan kaidah 

yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Maka dari itu, 

seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum 

(ṭuruq al-istinbāṭ) dari nash. 

Hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna 

putusan, ketetapan dan kekuasaan. SM Amin menjelaskan bahwa “hukum 

adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-

sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan 

munusia, sehingga keamanan dan keterampilan terpelihara”. 

Pengertian istinbāṭ hukum menurut Imam as-Syafī‘īe adalah 

“mengemukakan kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, 

yang kemudian dianalisis secara cermat dengan melihat keterkaitan antara 

kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah dijadikan kaidah”. Sedangkan 

menurut Imam al-Qarafi, istilah istinbāṭ hukum adalah “mengeluarkan
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makna-makna dari nash dengan mengandalkan kekuatan intelektual yang 

dimiliki oleh seseorang. 1 

2. Macam-Macam Metode Istinbāṭ Hukum (Ṭuruq al-Istinbāṭ) 

a. Metode Istinbāṭ Hukum al-bayān 

Metode istinbāṭ hukum al-bayān adalah istinbāṭ hukum yang 

bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz. 

Metode ini menjelaskan pengertian lafaz, dimana kaitannya dengan 

posisi lafaz tersebut dalam sebuah kalimat. Kajian lafaz ini 

kemudian berlanjut dengan pembahasan lafaz dari berbagai sisi. 

Dalam metode ini terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih 

jauh, yaitu: 

1) Lafaz terang dan tidak terang. Artinya, lafaz yang terang 

meliputi: ẓāhir, naṣṣ, mufassar dan muḥkam. Sedangkan 

lafaz yang tidak terang meliputi: ḥakikat, musykil, mujmil 

dan mutasyābih. 

2) Lafaz dari segi penggunaannya yang meliputi: ḥaqīqah dan 

majāz, ṣarīkh dan kināyah serta ta’wīl. 

3) Lafaz dari segi kandungan pengertiannya yang terdiri dari: 

lafaz ‘āmm, lafaz khāṣṣ, takhṣiṣ, muṭlaq dan muqayyad. 

4) Lafaz dari segi “dilālah” atas hukum yang ditinjau dari segi 

dalil yang digunakan untuk mengetahu sesuatu, terdapat dua 

 
1 Moh. Jazuli dkk., Jurnal pemikiran dan Ilmu keIslaman (JPIK): Metode Istinbath 

Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia, Vol. 4 (Sumenep: LP2D Institut KeIslaman 

Annuqayyah Sumenep, 2021), hlm. 108. 



26 

 

 
 

macam “dilālah” yaitu: Pertama, dilālah lafẓiyyah merupakan 

dilālah yang digunakan untuk memberikan petunjuk kepada 

sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Kedua, dilālah gair 

lafẓiyyah merupakan dalil yang digunakan bukan dalam bentuk 

suara, lafaz atau kata melainkan dalam bentuk ekspresi wajah.  

b. Metode Istinbāṭ Hukum Ta‘līlī 

Metode istinbāṭ hukum ta‘līlī adalah metode istinbāṭ hukum yang 

bertumpu pada ‘illah yang disyariatkannya suatu ketentuan hukum. 

Muhammad Salam Madzkur menjelaskan bahwa dalam 

perkembangan ushul fikih terdapat dua metode ta‘līlī yaitu:  

1) Qiyās 

Qiyās adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu 

makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena terdapat 

kemiripan antara makna cabang dan makna pokok yang 

kemudian diproyeksikan baik sifat (‘illah) hukum cabang 

tersebut lebih utama atau serupa. Contohnya meng-qiyās-

kan kata “uh” kepada orangtua dengan memukul mereka. 

Artinya, berkata “uh” saja tidak boleh apalagi sampai 

memukul orang tua.  

2) Istiḥsān  

Istiḥsān adalah berpalingnya mujtahid dari tuntutan qiyās 

jalī kepada tuntutan qiyās khafī yang berlandaskan pada 

dasar pemikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya 
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mujtahid dari tuntutan hukum kullī kepada tuntutan hukum 

juz’ī yang berlandaskan pada dasar pemikiran tertentu yang 

rasional. Contohnya dalam kasus pencurian yang dijelaskan 

dalam al-Qur’an surah al-Ma’idah ayat 38 bahwa pencuri 

dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, bila 

pencurian itu terjadi dimasa paceklik atau kelaparan, maka 

hukum potong tangan ini tidak berlaku. Kondisi ini berlaku 

hukum khusus dan beralihnya hukum umum kepada hukum 

khusus itulah yang disebut istiḥsān.    

3) Metode Istinbāṭ Hukum Istiṣlāḥī 

Metode istinbāṭ hukum istiṣlāḥī adalah cara istinbāṭ hukum 

menangani suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil 

umum, karena tidak adanya dalil khusus yang menangani 

masalah tersebut dengan berpijak pada kemaslahatan yang 

sesuai dengan maqāṣid as-syarī‘ah (tujuan pokok syariat 

Islam), dimana hal ini mencakup tiga kategori kebutuhan 

yaitu ḍarūriyyāt (pokok), ḥājiyyāt (penting) dan taḥsīniyyāt 

(penunjang). Dalam menjalankan metode ijtihad istinbāṭ 

istiṣlāḥī terdapat tiga syarat, yaitu: 

a) Maslahat harus bersifat pasti dan bukan stereotip 

(klise). 

b) Kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak 

dan bukan pribadi atau golongan tertentu. 
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c) Tidak berujung pada terabaikannya prinsip-prinsip 

yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an dan as-

Sunnah 

 

B. Istinbāṭ Hukum Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama1 

Istinbāṭ yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) NU tidak mengambil 

langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan Hadis melainkan sesuai dengan 

sikap dasar bermazhab NU dalam memutuskan dan menetapkan suatu masalah 

keagamaan dengan men-taṭbīq-kan (memberlakukan) secara dinamis dari nash-

nash fukaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Analogi yang 

digunakan dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih mu‘tabarah dari ulama-ulama 

empat mazhab. Hal tersebut dilakukan oleh ulama-ulama NU atas dasar kesadaran 

akan sulitnya melakukan ijtihad dengan bersumber langsung kepada al-Qur’an 

dan Hadis, terutama dalam bidang-bidang ilmu penunjang dan pelengkap yang 

harus dikuasai oleh seorang mujtahid, terlebih dalam permasalahan-permasalahan 

kontemporer. 

Dalam mencari dan memberikan solusi jawaban terhadap kepastian 

hukumnya, prosedur yang digunakan Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) dapat 

disusun sesuai dengan urutan-urutan sebagai berikut: 

1. Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan 

‘ibārah kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada satu qaul/wajh, maka 

 
1 Muhsin. “Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama”, (PDF) ISTINBĀṬ  HUKUM 

NAHDLATUL ULAMA (researchgate.net), diakses pada tanggal 11 Maret 2022. 
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qaul/wajh yang ada dalam ibārah kitab itulah yang digunakan sebagai 

jawaban. 

2. Bila dalam menjawab masalah masih mampu menggunakan ibārah kitab, 

tapi ternyata lebih dari satu qaul/wajh, maka dilakukan taqrīr jamā‘ī  yang 

berfungsi untuk memilih satu qaul/wajh. 

3. Bila dalam menjawab masalah tidak menemukan jawaban dengan 

menggunakan ‘ibārah kitab dalam suatu kitab, maka yang perlu dilakukan 

adalah al-ilḥāq al-masā‘il bī naẓāirihā (menyamakan hukum suatu kasus 

yang belum ada ketetapan hukumnya) dengan menyerupakan serta 

menyamakan suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya yang sudah 

jadi. Dengan kata lain bisa dikatan hampir mirip dengan qiyās. 

4. Bila dalam menjawab masalah tidak ditemukan satu qaul/wajh sama sekali 

dengan menggunakan ‘ibārah kitab sedangkan sudah menggunakan ilḥāqī 

hasilnya pun masih belum bisa untuk disamakan ketetapan hukumnya, 

maka yang dilakukan adalah istinbāṭ jamā‘ī (dengan membahas dan 

mengambil keputusan bersama secara kolektif) sesuai dengan jalan pikiran 

dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam Mazhab. Dengan 

kata lain dapat dikatan ijmak. 

Terdapat tiga metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam 

pengambilan hukum yaitu: 

1. Metode Qaulī 

Metode qaulī adalah suatu cara istinbāṭ hukum dengan mempelajari 

masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban dari kitab-
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kitab fikih dari empat mazhab dengan mengacu dan merujuk secara 

langsung pada bunyi teksnya. Prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan metode qaulī sebagaimana bahwa pemilihan qaul/wajh 

ketika dalam suatu masalah dijumpai maka akan dilakukan yakni: 

a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat. 

b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan pada Muktamar, 

bila terdapat perbedaan pendapat diselesaikan dengan berurutan 

pada pengambilan qaul/wajh dengan kitab-kitab yang mu‘tabarah 

(diakui).  

2. Metode Ilḥāqī 

Metode ilḥāqī digunakan apabila tidak dapat ditemukan hukum suatu 

masalah atau kasus karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu 

kitab mu‘tabarah, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu 

kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab mu‘tabarah (belum ada 

ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah 

dijawab dalam kitab (telah ada ketetapan hukumnya) dan menyamakan 

dengan pendapat yang sudah ada. Prosedur yang digunakan dalam metode 

ilḥāqī yakni:   

a. Adanya mulḥaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya). 

b. Adanya mulḥaq‘alaih (sesuatu yang telah ada ketetapan 

hukumnya).  

c. Adanya wajh al-ilḥāq (faktor keserupaan antara mulḥaq bih dan 

mulḥaq‘alaih) oleh para mulḥiq (pelaku ilḥāq) yang ahli. 
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Dalam prakteknya metode ilḥāqī bisa dikatan serupa dengan qiyās 

baik dalam prosedur dan persyaratannya. Namun, terdapat perbedaan 

antara metode ilḥāqī dan qiyās yakni ilḥāqī menyamakan hukum sesuatu 

yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang telah ada kepastian 

hukumnya berdasarkan teks suatu kitab. Sedangkan qiyās menyamakan 

hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang 

telah ada kepastian hukumnya berdasarkan naṣh al-Qur’an dan as-Sunnah. 

3. Metode Manhajī 

Metode manḥajī adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagaman yang 

ditempuh oleh LBM-NU dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan 

hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab. Artinya, metode ini 

dilakukan dengan cara berijtihad oleh para ulama-ulama NU secara 

kolektif. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode yang 

digunakan oleh LBM-NU lebih dominan terhadap teks-teks pendapat 

Imam Mazhab (qaulī) dari kitab-kitab mu‘tabarah  (diakui) dengan 

dipadukan metode qaulī yang sering digunakan sebagai konteks ijtihad 

dengan pemahaman metode al-bayān. Metode al-bayān merupakan suatu 

cara istinbāṭ hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lugawiyyah 

(kebahasaan) atau makna lafaz. 

4. Metode Taqrīr Jamā‘ī 

Metode taqrīr jamā‘ī adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan 

pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajh. Taqrīr Jamā‘ī 
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dilakukan ketika jawaba suatu persoalan hukum bisa dicukupi dengan 

‘ibārah kitab, namun di sana terdapat lebih dari satu pendapat.  

Dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Bandar Lampung 

dijelaskan pada poin a bahwa pendapat yang dipilih adalah pendapat yang 

lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat. Selanjutnya pada poin b 

dikatakan bahwa sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan 

Muktamar NU ke-1 (satu) bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan 

memilih: 

a. Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhan (an-Nawāwī dan ar-

Rafī‘ī). 

b. Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawāwī saja. 

c. Pendapat yang dipegangi oleh ar- Rafī‘ī saja. 

d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 

e. Pendapat ulama yang terpandai. 

f. Pendapat ulama yang paling wara‘.2 

Metode qaulī yang digunakan oleh LBM merupakan metode yang paling 

dominan dipakai untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dengan tantangan 

zaman yang semakin berkembang. 

Berdasarkan penjelasan di atas ketika ingin memutuskan suatu hukum baru 

yang menjadi fokus utama ialah tidak melenceng dari tujuan adanya hukum itu 

sendiri serta dampaknya bagi masyarakat, dapat dengan mudah dilakukan dan 

 
2 https://qomarullailblog.wordpress.com/2017/11/02/metode-taqrir-jamai-dan-ilhaqul-

masail-bi-nadhairiha/, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.  

https://qomarullailblog.wordpress.com/2017/11/02/metode-taqrir-jamai-dan-ilhaqul-masail-bi-nadhairiha/
https://qomarullailblog.wordpress.com/2017/11/02/metode-taqrir-jamai-dan-ilhaqul-masail-bi-nadhairiha/
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tidak terdapat kesulitan yang tidak wajar di dalamnya, oleh karena itu 

kemaslahatan menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan dalam 

pelaksanaa Bahtsul Masa’il. 

Seiring dengan perjalanan waktu, saat pertama kali Muktamar 

dilaksanakan di tahun 1926 M sampai saat ini, LBM-NU yang semula tebagi dari 

dua sub-komisi, saat ini telah bertambah satu sub-komisi sehingga menjadi tiga 

sub-komisi yaitu: baḥṡul masā’il ad-diniyyah al-waqī‘iyyah (pengkajian masalah 

keagamaan aktual yang terjadi dan berkembang di masyarakat sosial untuk 

memperoleh kapastian hukum), baḥṡul masā’il ad-diniyyah al-maudu’iyyah 

(pengkajian masalah keagamaan konseptual) dan baḥṡul masā’il ad-diniyyah al-

qanūniyyah (pengkajian masalah keagamaan bentuk perundang-undangan). 

Dengan mengambil pembahasan dalam pandangan NU tentang respon 

Islam terhadap demokrasi, para ulama merumuskan ke dalam bahasan baḥṡul 

masā’il ad-diniyyah al-maudu’iyyah dengan tujuan membina dan membimbing 

masyarakat serta untuk menjawab persoalan-persoalan agama yang terjadi 

dikalangan masyarakat. Melihat pada perkembangan kondisi sosial masyarakat 

dalam kategori al-maudu’iyyah tentang demokrasi terlihat liberal karena tidak 

adanya kutipan dari kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan ataupun referensi 

dalam pembahasannya, dengan hanya mengambil dan menggunakan al-Qur’an 

dan Hadis sebagai rujukan utama. 

 

C. Cryptocurrency 

1. Pengertian Cryptocurrency 
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Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana transaksinya 

menggunakan jaringan internet (online). Berbeda dengan mata uang 

konvensional, cryptocurrency di desain dengan memecahkan soal-soal 

matematika. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi 

sehingga tidak mudah untuk digandakan atau berpindah ke pihak lain yang 

bukan pemiliknya. Lebih lanjut, cryptocurrency bersifat desentralisasi, 

dimana tidak adanya pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. 

Pembayaran dalam mata uang digital ini berlangsung secara peer to peer, 

yaitu dari pengirim ke penerima. Meski demikian, seluruh transaksi yang 

dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan 

cryptocurrency.    

Ibnu Saefullah menjelaskan bahwa “mata uang kripto merupakan 

mata uang digital peer to peer yang dipertukarkan menggunakan prinsip 

kriptografi. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang lainnya 

seperti $US atau mata uang di Negara tempat seseorang tinggal, akan 

tetapi yang menjadi perbadaannya yaitu mata uang digital ini tidak diatur 

sama sekali oleh bank manapun”.3 

2. Fungsi Cryptocurrency  

Ada beberapa fungsi cryptocurrency antara lain: 

a. Membeli barang atau jasa 

 
3 Ibnu Saefullah, Bitcoin dan Cryptocurrencycurrency (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 

hlm. 1. 
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Saat ini, ada beberapa tempat yang telah memberlakukan 

cryptocurrency sebagai alat transaksi salah satunya yaitu dua 

perusahaan ternama Overstock dan Newegg. Selain digunakan di 

dua tempat tersebut, cryptocurrency digunakan pula untuk 

bertransaksi di restoran, hotel, penerbangan, aplikasi-aplikasi 

hingga perguruan tinggi. Kebanyakan dari perusahaan tersebut 

menerima salah satu mata uang cryptocurrency yaitu bitcoin.   

b. Investasi  

Pada awal kemunculan cryptocurrency menjadi ladang investasi 

yang menguntungkan bagi para investor karena harganya yang 

terus meningkat. Hal tersebut yang menjadikan banyaknya 

permintaan. Namun, beberapa waktu terakhir kenaikan harga 

cryptocurrency tidak signifikan sehingga investasi dengan 

cryptocurrency termasuk dalam kategori high risk. 

c. Mining  

Mining atau biasa disebut pertambangan merupakan hal yang 

penting dalam cryptocurrency. Pada dasarnya, pengguna 

memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk 

mengkonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. 

Teka-teki tersebut dapat dipecahkan dengan cara mining. Semakin 

besar daya komputasi pengguna, maka akan semakin besar peluang 

untuk memecahkannya. Jika berhasil, maka akan menerima hadiah 

sebagai biaya transaksi. 
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3. Jenis-jenis Cryptocurrency  

Cryptocurrency telah berkembang sejak tahun 1990 M. Akan tetapi, baru 

beberapa tahun terakhir cryptocurrency populer dikalangan masyarakat 

dunia. Beberapa jenis mata uang cryptocurrency yang diperdagangkan 

oleh masyarakat, khususnya di Indonesia sendiri yaitu: 

a. Bitcoin4 

Bitcoin merupakan jenis mata uang pertama cryptocurrency dan 

juga menjadi mata uang yang sangat populer dikalangan 

masyarakat hingga saat ini. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 

2009 M oleh Satoshi Nakamoto. Pada bulan November 2021 M, 

terdapat lebih dari US$ 1,16 triliun bitcoin yang diperdagangkan 

dengan total market value 18,86 juta.   

b. Ethereum5 

Ethereum merupakan platform perangkat lunak yang menciptakan 

mata uang kripto ether. Ethereum pertama kali diluncurkan pada 

Agustus 2015 M, pada saat itu harganya mencapai US$ 2,83 atau 

sekitar Rp. 41.035 per ether dan mulai diminati pada tahun 2017 M 

saat Initial Coin Offering (ICO) dan popularitasnya melonjak pada 

tahun 2020 M saat proyek Decentralized Finance (DeFi) 

berkembang. Melansir dari laman Forbes, para ahli memperkirakan 

 
4 “Bitcoin”, https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin, diakses pada tanggal 15 Maret 2022. 

5 “Apa Itu Ethereum? Memahami Sejarah, Cara Kerja dan Komponennya”,  

https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b170f652225/apa-itu-Ethereum-memahami-sejarah-cara-

kerja-dan-komponennya, diakses pada tanggal 15 Maret 2022. 
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harga ethereum mencapai US$ 5.000 per ether pada tahun 2021 M 

dan akan meroket hingga lebih dari US$ 50.000 pada tahun 2030 

M. Cara kerja ethereum sendiri menggunakan konsep transaksi 

terdesentralisasi (DApps). Dimana ethereum bekerja sebagai 

platform yang semua orang dapat mengunggah kode (smart 

contact). Contohnya, jika seseorang membuat sebuah aplikasi lalu 

orang lain juga membuat aplikasi, maka keduanya dapat 

berinteraksi. Jadi semakin luas lingkungan ethereum terkoneksi, 

maka semakin banyak yang bergabung dan semakin luas jaringan.          

c. Polkadot6 

Polkadot merupakan protokol blockchain mutakhir yang mampu 

menghubungkan beberapa blockchain menjadi satu network 

(jaringan) yang terhubung. Sistem polkadot berbeda dengan 

bitcoin. Tekonologi ini dibuat oleh Gavin Wood yang berperan 

juga dalam pembuatan ethereum. Tujuan di ciptakannya polkadot 

adalah untuk membuat framework bagi semua blockchain agar 

dapat berinteraksi satu sama lain dengan mudah dan juga sistem ini 

dapat mempermudah developer untuk membuat sistem dengan 

standart yang jelas sehingga proses mining data lebih teratur dan 

murah. Pada Mei 2021, market cap polkadot tercatat sebesar US$ 

33 miliar AS dilansir dari coin market cap. Saat ini harga polkadot 

 
6 “Polkadot, Pendatang Baru Cryptocurrencycurrency yang Tak Kalah Menjanjikan”, 

https://glints.com/id/lowongan/Polkadot-adalah/#.YiwlrZYxXIU, diakses pada tanggal 15 Maret 

2022. 
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sekitar Rp. 530.000. Kelebihan polkadot yaitu: skala yang lebih 

besar, desain spesifik, bebas diatur dan mudah di-upgrade.     

d. Tether7 

Theter adalah mata uang kripto dengan token resmi yang 

dikeluarkan oleh Tether Limited. Tether menawarkan alternatif 

uang digital yang stabil karena mengacu pada USD sehingga 

disebut stablecoin (koin stabil). Pada mulanya tether dijuluki 

“realcoin” dimana token ini pertama kali dikeluarkan pada tanggal 

6 Oktober 2014 M yang dibangun di jaringan blockchain bitcoin 

melalui penggunaan platform Omni. Kemudian pada tanggal 20 

November 2014 M, CEO tether (Reeve Collins) mengumumkan 

bahwa namanya berganti menjadi tether. Fungsi tether sendiri yaitu 

untuk menyimpan, mengirim dan menerima token digital yang 

terikat dengan US$ AS, Euro dan yuan China secara global dan 

instan. Pada tanggal 30 November 2021 M, 1 tether setara dengan 

Rp. 14.074.04. 

4. Keberadaan Cryptocurrency di Indonesia 

Cryptocurrency sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, akan 

tetapi keberadaan mata uang ini mendapat penolakan dari pemerintah 

karena dianggap bukan alat pembayaran yang sah. Hal ini sesuai dengaan 

Undang-undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2011 yang menjelaskan 

bahwa “alat pembayaran yang sah dan diterima di Indonesia hanya mata 

 
7 “Tether”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tether, diakses pada tanggal 15 Maret 2022. 
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uang Rupiah”. Akan tetapi keberadaan mata uang ini bukan merupakan hal 

yang ilegal. Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menyarankan 

cryptocurrency dapat disimpan maupun diperjual belikan sebagai aset 

dengan risiko yang harus ditanggung sendiri. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya izin pendirian bitcoin di Indonesia yang telah berganti menjadi 

Indodax (Indonesia Digital Aset Exchange). 

Sejak Februari 2019 M terdapat peraturan hukum yang memayungi 

segala aktivitas cryptocurrency yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditas Indonesia melalui Peraturan Nomor 5 

tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di 

Bursa Berjangka.8 

5. Landasan Hukum Cryptocurrency 

Landasan hukum cryptocurrency merujuk pada hasil putusan Bathsul 

Masa’il Nahdlatul Ulama yang membahas tentang “Halal dan Haram 

Transaksi Kripto”. Adapun hasil dari Bahtsul Masa’il tersebut sebagai 

berikut: 

a. Aset kripto adalah kekayaan menurut fikih. Apabila ada pencurian 

dalam aset kripto maka harus diberikan sanksi dan apabila rusak 

maka harus diganti. 

b. Aset kripto adalah kekayaan, maka sah untuk dipertukarkan selama 

tidak terjadi garar (ketidak pastian). Para ulama memutuskan 

 
8 Rico Nur Ilham dkk., Manajemen Investasi (Legal Invesment Versus Fake Invesment) 

(Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm. 152. 
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demikian karena terjadi perbedaan pandangan antara musyāwirīn 

(ulama perumus). Adapun sifat dari garar ini belum pasti, karena 

orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, 

para ulama Bahtsul Masa’il sepakat bahwa transaksi kripto apabila 

terdapat unsur garar maka tidak diperbolehkan dan apabila didalam 

aset kripto tidak terdapat unsur garar maka diperbolehkan. 

c. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan 

transaksi kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang 

cryptocurrency. 

d. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk 

menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.9 

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas 

(Bappebti) Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptocurrency Aset) di Bursa 

Berjangka pada pasal 3 berbunyi: 

a. Aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang 

diatur dalam peraturan badan ini. 

b. Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan 

paling sedikit sebagai berikut: 

1) Berbasis distributed leadger technology; 

 
9 Hasil Bahtsul Masa’il tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto”, 

https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masa’il-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-

IhUDC, diakses pada tanggal 25 Februari 2022. 
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2) Berupa aset kripto utilitas (utility crypto assets) atau aset 

kripto beragun aset (asset backed crypto); 

3) Nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam 

peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar aset 

kripto (coin market cap) untuk kripto aset utilitas; 

4) Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; 

5) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, 

menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga 

ahli dibidang informatika (digital talent); dan 

6) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko 

pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi 

senjata pemusnah masal. 

c. Aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan 

oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto yang 

diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.10 

 

D. Teori Mata Uang menurut Kajian Hukum Islam 

1. Pengertian Uang 

Uang secara umum didefinisikan sebagai alat penukaran atau standar 

pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara dalam 

bentuk kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk 

 
10 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggararaan 

Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptocurrency Aset) di Bursa Berjangka, Pasal 3. 
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dan gambar tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai 

alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat 

pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang 

atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat 

digunakan dalam suatu wilayah tertentu.11 

Selain itu, ada beberapa definisi uang menurut para ahli yaitu: 

a. Menurut Nazhim al-Syamry, uang adalah setiap sesuatu yang dapat 

diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi atau undang-

undang, atau nilai sesuatu itu sendiri dan mampu berfungsi sebagai 

media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap 

komoditas dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang 

dan tanggungan.12 

b. Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap 

segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan 

kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga 

dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya 

untuk memenuhi segala kewajiban.13 

 
11 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45. 

12 Baroti dan Zulfikar Ali, al-Aurā’ al-Naqdīyaḥ fī al-Islām, alih bahasa Ahmad Hasan, 

cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10-11. 

13 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 10-

11. 
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c. Menurut al-Gazālī, uang adalah nikmat Allah Swt yang 

dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk 

mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara 

substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan 

manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan 

mereka (sebagai alat tukar).14  

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat 

dari tiga segi: Pertama, dilihat dari segi fungsi ekonomi, sebagai standar 

ukuran nilai, media pertukaran dan alat pembayaran; Kedua, dilihat dari 

segi karakteristik, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap 

individu; dan Ketiga, dilihat dari segi Peraturan Perundang-Undangan, 

sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam 

menyelesaikan tanggungan kewajiban. 

2. Jenis Uang 

Pada awal peradabaan, manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya 

secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan 

berbagai jenis buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana 

dan belum membutuhkan bantuan orang lain.  

Semakin bertambahnya jumlah manusia dan semakin majunya 

peradaban manusia, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. 

Ditambah dengan kebutuhan yang semakin banyak. Saat itu muncullah 

 
14 Ahmad Dimyati, Teori Keuangan Islam (Rekontruksi Metodologis terhadap Teori 

keuangan Al-Ghazalī ), Vol. IV (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2008), hlm. 

59. 
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ketidak mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak manusia 

mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan 

pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Terjadilah 

tukar-menukar barang dengan barang atau biasa disebut barter.  

Pertukaran ini yang menandai adanya keinginan yang sama pada 

saat bersamaan (double coincidence of wants) dari pihak-pihak yang 

melakukan barter. Namun, semakin kompleksnya kebutuhan manusia, 

semakin sulit menciptakan situasi double coincidence of wants. Misalnya, 

pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan ikan. 

Namun saat yang bersamaan, pemilik ikan sedang tidak membutuhkan 

beras melainkan membutuhkan kerupuk, sehingga syarat terjadinya barter 

antara beras dengan ikan tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentunya akan 

mempersulit muamalah manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat 

tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar seperti itu 

kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban 

Sumeria dan Babylonia.15  

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti 

perkembangan zaman. Dari sini lah uang kemudian dikategorikan menjadi 

tiga jenis yaitu: 

a. Uang Barang (Commodity Money) 

 
15 Mustafa Edwin Nasutin, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-2 (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 240. 
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Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau 

bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan 

sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, 

diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan  

uang antara lain:16  

1) Kelangkaan (scarcity), yaitu persedian barang terbatas. 

2) Daya tahan (durability), barang tersebut harus tahan lama. 

3) Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus memiliki 

nilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah banyak 

dalam melakukan transaksi. 

Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan 

sebagai uang jatuh pada logam mulia seperti emas dan perak. Ada 

beberapa alasan mengapa emas dan perak yang menjadi pilihan. 

Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat 

diterima secara umum sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak 

memiliki kelebihan lain yaitu dapat dipecah menjadi bagian-bagian 

kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh dan tidak mudah susut 

dan rusak.  

b. Uang Kertas (Token Money) 

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada 

beberapa pihak yang melihat peluang untuk meraih keuntungan 

 
16 Mustafa Edwin Nasutin, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-2 (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 240-241. 
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dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak ini adalah 

bank sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau 

toko perhiasan yang memiliki bahan pokok. Berdasarkan hal itu 

bank dan pandai emas mengeluarkan surat (uang kertas) dengan 

nilai yang besar dari emas dan perak yang dimiliki. Karena kertas 

didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat pun 

menerima uang kertas sebagai alat tukar.17 

Terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan uang 

kertas yaitu biaya pembuatan yang rendah, pengiriman mudah, 

penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat serta dapat 

dipecah dalam jumlah berapa pun. Selain memiliki keuntungan, 

uang kertas juga memiliki kekurangan yaitu tidak dapat dibawa 

dalam jumlah besar dan mudah rusak.  

c. Uang Giral (Deposit money) 

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Komersial 

melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang 

giral merupakan uang simpanan nasabah di bank yang dapat 

diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk 

melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan 

oleh bank manapun dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

 
17 Mustafa Edwin Nasutin, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-2 (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 241. 
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barang, jasa dan utang. Uang giral memiliki kelebihan sebagai alat 

pembayaran yaitu:18 

1) Jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat 

dicairkan/diuangkan oleh yang tidak berhak. 

2) Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan biaya yang 

rendah. 

3) Tidak memerlukan uang kembali karena cek dapat ditulis 

sesuai dengan nilai transaksi. 

Dari jenis-jenis uang yang telah dipaparkan diatas telah 

membuktikan bahwa uang berkembang dan berevolusi seiring dengan 

perkembangan perekonomian manusia. 

3. Teori Nilai Uang 

Teori nilai uang yaitu membahas tentang masalah-masalah keuangan yang 

berkaitan dengan nilai uang. Hal ini sangat menjadi perhatian bagi para 

ahli ekonomi, karena tinggi dan rendahnya nilai uang sangat berpengaruh 

terhadap kegiatan perekonomian. Teori uang terdiri dari dua teori yaitu:19 

a. Teori Nilai Uang Statis 

Teori nilai uang statis adalah teori yang berfokus pada garis-garis 

besar teori dari nilai uang itu sendiri, misalnya mengenai perubahan 

 
18 Mustafa Edwin Nasutin, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-2 (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 242. 

19 “Apa itu Teori Nilai Uang dan Jenis-jenisnya?”, https://pintu.co.id/blog/apa-itu-teori-

nilai-uang-dan-jenis-jenisnya, diakses pada tanggal 03 Maret 2022.   
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yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Terdapat beberapa 

macam teori nilai uang statis antara lain: 

1) Teori Konvensi (Perjanjian) 

Menurut teori konvensi, nilai uang dapat diterima 

masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang 

tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. 

2) Teori Nominalisme 

Dalam teori ini, suatu benda dapat dikatakan sebagai uang 

karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Teori ini 

biasanya didukung dengan teori lain seperti teori konvensi 

dan teori negara.  

3) Teori Metalisme (Intrinsik) 

Teori metalisme menyatakan bahwa uang bisa diterima oleh 

masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Bahan dasar 

yang dimaksud disini adalah logam dengan nilai tinggi. 

4) Teori Negara 

Teori negara lebih berfokus kepada siapa yang menerapkan 

aturan di sebuah Negara. Nilai uang menurut teori ini 

menyatakan bahwa uang dapat digunakan sebagai alat tukar 

yang sah dan diterima karena pemerintah sudah membuat 

ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. 

b. Teori Uang Dinamis   
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Teori uang dinamis merupakan sebuah teori yang membahas 

mengenai perubahan pada nilai moneter. Teori ini sangat berkaitan 

dengan teori kuantitas uang yang disampaikan oleh David Ricardo 

dan Irving Fisher. Berikut beberapa ulasan mengenai teori uang 

dinamis: 

1) Teori Kuantitas menurut David Ricardo 

David Ricardo menegaskan bahwa harga umum akan 

meningkat jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi, uang 

tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh 

dan hanya merupakan pendukung saja.  

2) Teori Ongkos Produksi 

Teori ongkos produksi merupakan teori yang 

mengemukakan bahwa harga suatu obyek ditentukan oleh 

jumlah biaya sumber daya yang digunakan para 

pembuatnya. Biaya sendiri terdiri dari tenaga kerja, modal, 

perpajakan hingga tanah.  

3) Teori Kuantitas menurut Irving Fisher 

Teori kuantitas menurut Irving Fisher merupakan teori yang 

menjelaskan bahwa setiap perubahan jumlah uang yang 

beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah 

ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik 

terhadap nilai uang. 
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Secara matematis, teori ini menghasilkan rumus 

persamaan MV = PT dengan keterangan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

4) Teori Persediaan Kas menurut Alferd Mashall 

Teori persedian kas yang dikemukakan oleh Alferd 

Marshall merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai 

uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari 

pendapatan masyarakat. Nilai uang tergantung pada jumlah 

pendapatan serta harga barang di pasar. 

Nilai uang yang beredar di sebuah Negara dapat ditentukan 

oleh beberapa faktor. Berbagai teori ini diharapkan bisa menjadi 

acuan untuk mencari solusi terbaik untuk menjaga kestabilan nilai 

uang. 

4. Fungsi Uang dalam Sistem Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam 

Uang sangat berperan penting dalam perekonomian karena memiliki 

fungsi sabagai alat tukar (medium of change), satuan hitung (unit of 

account) dan penyimpan kekayaan (store of value). Namun, ada pula yang 

M : jumlah uang yang beredar  

V : kecepatan peredaran 

P : tingkat harga umum  

T : jumlah barang atau jasa yang diperjual belikan 
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mengatakan bahwa fungsi uang lainnya yaitu sebagai alat pembayaran 

tunda (different payment).20 

Terdapat perbedaan antara sistem kapitalis dengan sistem Islam 

dalam memandang uang. Sistem kapitalis memandang uang bukan hanya 

sebagai alat tukar yang sah, akan tetapi sebagai barang komoditas juga. 

Menurut sistem ini, uang dapat diperjual belikan dan juga dapat 

disewakan. Sedangkan dalam sistem Islam uang berfungsi sebagai alat 

tukar saja. Satu fenomena penting dari karakteristik uang yaitu bahwa ia 

tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan pula untuk dirinya 

sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga 

kebutuhan manusia dapat terpenuhi.  

Saat uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, 

sehingga berkembanglah pasar uang. Terbentuknya pasar uang 

menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, 

terutama dalam sektor moneter. Transaksi yang terjadi pada pasar uang 

tidak berdasarkan pada motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan 

sebagian besar diantaranya mengandung motif spekulasi. 

Oleh karena itu, Islam yang bersumber dari dalil-dalil Allah Swt 

mengajarkan untuk mengfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka 

semakin banyak uang yang beredar maka akan semakin banyak pula 

barang dan jasa yang diproduksi dan diserap oleh pasar. Hal ini 

 
20 Masyhuri, Teori Ekonomi dalam Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 

hlm. 114. 
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menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat tanpa 

khawatir akan adanya collaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem 

kapitalis. al-Gazālī  mengatakan “bahwa memperjual belikan uang ibarat 

dengan memenjarakan fungsi uang”. Artinya, apabila banyak uang yang 

diperjual belikan hal ini menyebabkan hanya sedikit uang saja yang 

berfungsi sebagai uang dan apabila semua uang digunakan untuk 

memperjual belikan uang maka tidak akan ada lagi uang yang berfungsi 

sebagai uang.  
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BAB III 

HASIL PUTUSAN BAHTSUL MASA’IL PWNU JAWA TIMUR DAN 

PWNU DI. YOGYAKARTA MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI 

ALAT TRANSAKSI 

 

A. Hasil Putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur tentang 

Cryptocurrency 

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Aula KH. Bisri Lt. 1 

Gedung PWNU Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 2021 M, mengemukakan 

bahwa cryptocurrency atau mata uang digital tidak memenuhi standart sil‘ah  

(komoditas) sacara syarak. Oleh karena itu, meniagakan cryptocurrency 

hukumnya adalah mamnū‘ (gairu jā’īzin). Hal ini tidak mengesampingkan 

berbagai pertimbangan dan penjelasaan dari para ahli berkompeten dibidangnya, 

hasil penelitian terhadap aset cryptocurrency oleh Tim LBM-NU Jawa Timur 

dengan mempertimbangkan berbagai peraturan resmi Negara dan telaah terhadap 

beberapa nuṣuṣ as-syarī‘ah yang terdapat dalam kutub al-mu‘tabarah (kitab 

kuning) dari kalangan arba‘ah. Cryptocurrency dianggap tidak memenuhi 

standart sil‘ah  karena pengertian sil‘ah  sendiri secara bahasa sama dengan mabī‘, 

yaitu barang atau komoditas yang bisa diakadkan dengan akad jual beli. 

المبيع: السلعة التي جرى عليها عقد  البيع1

 
1Muhammad Rawās al-Qal‘āji, Mu‘jam Lugāt al-Fuqahā‘ (Dar An-Nafaes), Juz 2, hlm. 

401. 
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Karena bisa diakad dengan akad jual beli, maka sil‘ah  dapat juga diniagakan (di-

tranding-kan), sesuai dengan ungkapan Syaikh al-Jamāl (wafat 1240 H) yang 

berbunyi: 

 والتجارة هي االتقليب في السلع بقصد الألرباح 1

Dalam hal ini, maka sil‘ah  (komoditas) secara mutlak wajib mengikuti 

syarat dan ketentuan mengenai “barang” yang bisa diperjual belikan. Terdapat 7 

(tujuh) syarat barang yang dapat diperjual belikan dalam Islam yaitu: 2 

1. Barang tersebut harus suci. Artinya, barang tersebut terdapat wujud atau 

jelas fisiknya. 

2. Dapat dimanfaatkan oleh pembeli secara syarak dengan pemanfaataannya 

sebanding dengan status hartawi secara adat.  

3. Dapat diserah terimakan secara ḥiṣṣiy (maqdur ‘alā taslimih ḥiṣṣan) dan 

secara syar‘ī. 

4. Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akad. 

5. Mengetahui baik secara fisik dengan jalan melihat atau secara karakteristik 

dari barang. 

6. Selamat dari akad riba. 

7. Aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ditangan pembelinya. 

Dengan kata lain sil‘ah terdiri dari barang yang bisa dijamin 

penunaiannya. 

 
1 Syaikh Sulaiman al-Jamāl, Ḥasyiyyah al-Jamāl ‘alā Syarkh al-Manhāj (Darul Fikr 

Beirut), Juz 2, hlm. 265 

2 “Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrencycurrency dan Bursa Kripto”, 

https://jatim.nu.or.id/keIslaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-Cryptocurrencycurrency-dan-

bursa-kripto-BTFtN, diakses pada tanggal 16 Maret 2022. 
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Adapun pengertian barang secara fikih sebagai obyek yang dapat diperjual 

belikan adalah wajib mencakup ketentuan sebagai berikut: 

1. Berupa ‘ain musyahadah (barang fisik), atau 

2. Berupa sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah (barang berjamin aset). Termasuk aset 

yang bisa dijadikan jaminan barang adalah aset yang terdiri dari atas ‘ain 

(materi), dain (utang) dan fi‘lin (pekerjaan, jasa/manafi‘ dan hak). 

Syaikh Bujairamī (wafat 1221 H) dalam Kitab Hāsyiyyah Bujairamī ‘alā 

al-Khatīb menjelaskan bahwa “Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, 

dalam satu wajah ada empat macam: Pertama, jual beli barang fisik yang bisa 

disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad, maka hukumnya adalah 

boleh karena tidak mengandung garar (penipuan); Kedua, jual beli sesuatu yang 

bisa ditunjukkan karakteristiknya dan berjamin”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aset 

cryptocurrency dasarnya tidak memenuhi kategori sebagai sil‘ah (komoditas) 

secara fikih, karena tidak memenuhi kategori ‘ain musyahadah dan tidak masuk 

kategori sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah. Dan cryptocurrency juga tidak memiliki 

potensi untuk bisa diserah terima kan secara hiṣṣan dan syar‘ān, karena 

cryptocurrency termasuk aset ma‘dūm (fiktif). Hal ini yang menyebabkan para 

mubāḥiṡ mengambil kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi standart 

sil‘ah (komoditas) secara syarak. Dan meniagakan cryptocurrency hukumnya 

adalah mamnū‘ (gairu jā’iz). 

Sulṭān al-‘Ulama‘ al-‘Izz Ibn ‘Abd as-Salām (wafat 660 H) menjelaskan 

bahwa: 
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نهت السنة عن بيع حبل الحبلة, وعن بيع المالقيح والمضامين, وعن المالمسة والمنابذة, وعن بيع الحصاة, 

 وكل ذالك فأسد. فأما حبل الحبلة : فهو البيع بثمن مؤجل إلى النتاج, أو بيع نتاج النتاج قبل وجودهز3

Terkait cryptocurrency sebagai mata uang di Indonesia, bertentang dengan 

Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, disamping ketentuan 

syariat tentang komoditas (sil‘ah). Adapun pengaturan perdagangan 

cryptocurrency oleh pemerintah dalam hal ini oleh Bappeti dituangkan dalam 

Peraturan Bappeti Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis 

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Ktipto di Bursa Berjangka. Terdapat beberapa 

faktor penetapan aset kripto menjadi komoditas yaitu: 

1. Harga fluktuatif, harga aset kripto sangat fluktuatif dari waktu ke waktu 

dan perdagangannya sangat likiud. 

2. Tidak ada intervensi pemerintah. Aset kripto yang mucul dari teknologi 

blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah 

dengan demikian struktur pasarnya sempurna. 

3. Banyaknya permintaan dan penawaran. Pasarnya sangat besar (penawaran 

dan permintaan) baik ditingkat nasional maupun global, tersedianya 

pasokan aset kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan aset kripto di 

dunia. Di Indonesia telah muncul perdagangan aset kripto dengan banyak 

nasabah yang bertransaksi. 

4. Standart komoditas. Sebagai komoditas digital aset kripto memiliki 

standart seperti komoditas lainnya yang meliputi penggunaan teknologi, 

 
3 Sulṭān al-‘Ulama‘ al-‘Izz Ibn ‘Abd as-Salām, al-Gāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah, cet. ke-1 

(Dar al-Nawadir, 2016), Juz 3, hlm. 324. 
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memiliki harga atau nilai, dapat diperjual belikan dan memiliki kegunaan 

sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas atau 

proyek tertentu.  

Dari keempat faktor diatas memperjelas bahwa apa yang disebut dengan 

“komoditas” versi Bappeti sangat tidak sejalan dengan “komoditas (sil‘ah)” 

menurut pandangan syarak.4 

 

B. Hasil Putusan Bahtsul Masa’il PWNU DI. Yogyakarta tentang 

Cryptocurrency 

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di PPM Al-Hadi 

Yogyakarta pada tanggal 21 November 2021 M, mengemukakan bahwa 

cryptocurrency atau mata uang digital yang merupakan “anak kandung” 

transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin ekstensif. Sebagai 

alat tukar maupun komoditas, cryptocurrency dibolehkan dalam hukum Islam. 

Karena ia memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai 

komoditas (al-muṡman) diantaranya: memiliki manfaat (muntafa‘), bisa di serah 

terima kan (maqdur ‘alā taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua 

belah pihak (ma‘lūman lil ‘aqidayn).5 

Sebagaimana penjelasan dari para pelaku dan ahli blockchain, asumsi 

adanya unsur bahaya dan resiko akibat ketidakjelasan (garar) serta perjudian 

(qimār) tidak ditemukan dalam praktik cryptocurrency. Fluktuasi harga mengikuti 

 
4 Fatwa Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) Jawa Timur. 

5 “LBM PWNU DIY: Cryptocurrency Halal”, https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-

Cryptocurrency-halal/, diakses pada tanggal 29 Maret 2022. 
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hukum pasar (supply and demand) yang diperbolehkan secara hukum Islam. 

Teknologi digital blockchain dan kriptografi memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi dan mampu terhindar dari upaya kecurangan serta manipulasi. 

Cryptocurrency telah terbukti beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan 

bertahan hingga saat ini. 

Dan seiring dengan pertumbuhan cryptocurrency di dunia yang semakin 

ekstensif, menjadi tugas bagi pemerintah Negara Republik Indonesia untuk 

membuat regulasi yang mengatur cryptocurrency sebagai alat tukar maupun 

komoditas di Indonesia.  

Dari pemaparan diatas terdapat referensi-referensi yang diambil dari 

beberapa kitab dan buku, diantaranya: 

1. Kitab al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhailī 

   وأما شروط الثمن والمثن فهي خمسة

وما لم يقبض أن يكون غير منهي عنه شرعا: فال ينعقد بيع الميتة والدم    

أن يكون طاهرا: فال يجوز بيع النجس كا لخمر والخنزير, والمشهور منع بيع العاج والزبل والزيت النجس  

مطلقا وأجاز ابن وهب ذلك البيع, فمن رأى أن عاج الفيل ناب جعله كا لميتة, ومن رأى أنه قرن معكوس  

 جعل حكمه حكم القرن

يجوز   فال  شرعا:  به  منتفعا  يكون  اللهو, أن  وآالت  )الحشرات(  والخشاش  لكالب  كا  فيه  منفعة  ماال  بيع 

  واختلف المالكية في بيع الكالب للصيد وحراسة الغنم على رأيين

  أن يكون معلوما للعاقدين: فاليجوز بيع المجهول

 أن يكون مقدورا على تسليمة: فال ينعقد بيع معجوز التسليم كالسمك في الماء6

 

 
6 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani ,2011). 
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 والثمن: هو ما ترا ضى عليه المتبايعان مقابال للمبيع 7 

2. Kitab al-Fiqh Mu‘āmalāt: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam karya ‘Abd 

‘Azīz Muhammad ‘Azzam 

والمعقود عليه هو الثمن والمثمن, وله شروط خمسة: أن يكون طاهرا, وأن يكون منتفعا به, و أن  

للعاقد عليه والية, و   للعاقدين عينا, وقدرا يكون  أن يكون معلوما  تسلميه, و  قادرا على  أن يكون 

وصفة, وقد ذكر السبكي أن هذه الخمسة ترجع إلى شرطين فقط, وهما كونه مملوكا منتفعا به. ألن 

العاقد, وشرط  القدرة على التسليم والعلم به, وكون الملك لمن له العقد هي في الحقيقة شروط في 

ه بالملك. ألن النجس غير مملوك, وأجيب عن ذلك بأن هذه أمور اعتبارية تارة  الطهارة ستغني عن

 تعتبر مضافة للعاقد وتارة تعتبر مضافة للمعقود عليه 8

3. Kitab al-Asybāh wa an-Naẓāir karya Jalal ad-Dīn As-Suyūṭi 

م متلفه بضمانه, ل اإلمام الشافعي رضي هللا عنه: اليقع اسم مال إال على ماله قيمة يباع به ويلزقا

 وإن قلت, وماال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك 9

4. Syaikh Yusuf al-Qaradawi www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-

2012-12-16-17-57-21.html  

ومن األدلة علي مشروعية الربح بغير حد إذا لم يأت عن طريق غش وال احتكار وال غبن وال ظلم 

العوام بن  الزبير  أن  ماما صح  عنه  -بوجه  العشرة    -رضي هللا  أحد  وأحد  هو  بالجنة,   المبشرين 

ابن عمته اشتري أرض الغابة,    -الستة أصحاب الشوري,  وحواري رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 

( فباعها ابن عبد هللا بن 170000وهي أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة بمائة وسبعين ألفًا ) 

رضي هللا عنهم بألف ألف وستمائة الف, أي مليون وستمائة -الزبير   

 ألف )1600000( أي أنه باعها بأكثر من تسعة أضعافها10

 
7 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani ,2011). 

8 ‘Abdul ‘Azīz Muhammad ‘Azzam, al-Fiqh Mu‘āmalāt: Sistem Transaksi dalam Fikih 

Islam (Amzah, 2014). 

9 Jalal ad-Dīn As-Suyūṭi, al-Asybāh wa an-Naẓāir (Darul Kutub Ilmiyah). 

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
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5. Kitab Iḥyā‘ ‘Ulūmiddīn karya Imam al-Gazālī 

البيع  الن  فيه  فمأذون  المغابنة  أصل  فأما  العادة.  فى  به  اليتغابن  بما  صاحبه  يبغن  ال  أن  فينبغى 

المشترى زيادة على الربح  للربح؛ وال يمكن ذلك إال بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل  

المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله. فذلك من اإلحسان.  

 ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظل11

6. Kitab Faṭḥ al-Bārī karya al-Ḥāfiz Ibn al-Hajār al-Asyqalānī 

حدتنا علي بن عبد هللا أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن  

النبي صلى هللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار 

 وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه 12

7. Kitab al-Muḥażżab karya Syaikh Abū Isḥāq al-Syirāzī 

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه او بأكثر منه لقوله صلى هللا عليه وسلم إذا 

 إختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم13

 

 
10 Syekh Yusuf al-Qaradawi, www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-

57-21.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2022. 

11 Imam al-Gazālī, Iḥyā‘ ‘Ulūmiddīn (Darul Kutub Ilmiyah). 

12 al-Ḥāfiz Ibn al-Hajār al-Asyqalānī, Faṭḥ al-Bārī (Darul Kutub Ilmiyah). 

13 Syaikh Abū Isḥāq al-Syirāzī, al-Muḥażżab (Dar Ibnul Jauzy). 

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PUTUSAN BAHTSUL MASA’IL PWNU  JAWA 

TIMUR DAN PWNU DI. YOGYAKARTA MENGENAI 

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI 

 

A. Analisis Istinbāṭ Hukum PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. 

Yogyakarta mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, bahwa istinbāṭ hukum yang 

digunakan oleh Lembaga Bathsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) mencakup 

tiga metode, yakni:  

1. Metode Qaulī: Metode ini adalah suatu cara istinbāṭ hukum yang 

digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah-masalah yang 

dihadapi, kemudian mencari jawabannya melalui kitab-kitab fikih dari 

empat mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi 

teksnya. Dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada 

dalam lingkup mazhab tertentu. 

2. Metode Ilḥāqī: Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu‘tabarah, 

maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah 

serupa yang belum dijawab oleh kitab mu‘tabarah belum ada ketetapan 

hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab 

(telah ada ketetepan hukumnya) dan menyamakan dengan pendapat yang 

sudah jadi.  
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3. Metode Manhajī: Metode ini adalah suatu cara menyelesaikan masalah 

keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM) dengan 

jalan pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam 

Mazhab. Dengan kata lain, metode ini bisa dikatakan dengan cara ber-

ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama NU secara kolektif. Sebagaimana 

dengan qaulī dan ilḥāqī, metode manhajī sudah diterapkan oleh para 

ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhaj dan tidak pula 

diresmikan melalui sebuah keputusan. 

Tahapan metode yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. 

Yogyakarta dalam pengambilan keputusan berdasarkan tiga tahapan di atas, yaitu 

qaulī dengan cara mengambil langsung pendapat ulama dari kitab-kitab 

mu‘tabarah. Jika tidak ditemukan dalam kitab-kitab mu‘tabarah karena 

merupakan kasus baru yang tidak pernah dibahas oleh ulama empat mazhab 

sebelumnya, maka akan menggunakan metode ilḥāqī dengan jalan 

menganalogikan atau meng-qiyās-kan kasus baru tersebut dengan pendapat ulama 

dari kitab-kitab mu‘tabarah dengan melihat kesamaan ‘illah pada problem 

tersebut. Metode terakhir yang akan ditempuh adalah manhajī dengan cara 

mengikuti pola pikir dan metode-metode istinbāṭ hukum dari ulama empat 

mazhab. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency 

sebagai alat transaksi memiliki persamaan yaitu menggunakan metode ilḥāqī, 

dimana metode ini menyamakan kasus yang sudah ada keputusan hukumnya 
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dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini berdasarkan pola pikir 

ulama NU yang menganalogikan cryptocurrency dengan sil‘ah atau komoditas 

yang termasuk dalam transaksi jual beli. 

Metode ilḥāqī dipilih setelah dilakukan pertimbangan bahwa tidak 

ditemukannya rujukan langsung dalam kitab mu‘tabarah tentang cryptocurrency 

yang merupakan problem muamalah kontemporer. Namun problem tersebut mirip 

secara ‘illah dengan konsep berniaga dalam Islam, baik secara sil‘ah atau 

komoditas maupun dalam transaksi jual beli karena dianggap sama dengan barang 

(mabī‘) yang bisa diperjual belikan. Sehingga metode qaulī dengan merujuk 

langsung kepada teks kitab tidak dapat dilakukan. 

Sebagaimana diketahui, dalam metode ilḥāqī, terdapat beberapa prosedur 

yang harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam metode istinbāṭ hukum, 

diantaranya ialah adanya mulḥaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan 

hukumnya), mulḥaq‘alaih (sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya), wajh al-

ilḥāq (faktor keserupaan antara mulḥaq bih  dan mulḥaq‘alaih) oleh para mulḥiq 

(pelaku ilḥāq) yang ahli. 

Dalam keputusan ini, prosedur tersebut sudah terpenuhi, diantaranya 

adalah yang menjadi mulḥaq bih  (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya) 

merupakan cryptocurrency, kemudian yang menjadi mulḥaq‘alaih (sesuatu yang 

telah ada ketetapan hukumnya) merupakan sil‘ah  atau komoditas, dan terakhir 

yang menjadi wajh al-ilḥāq (faktor keserupaan antara mulḥaq bih dan 

mulḥaq‘alaih) merupakaan barang atau mabī‘  yang dapat diperjual belikan. 
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Secara metodologis, metode ilḥāqī hampir sama dengan metode qiyās. 

Namun perbedaan mendasar terletak pada rujukan yang digunakan. Jika dalam 

metode qiyās analogi yang digunakan merujuk langsung pada al-Qur’an dan 

Hadis, sedangkan dalam metode ilḥāqī, analogi yang digunakan dengan merujuk 

kepada kitab-kitab fikih mu‘tabarah dari ulama-ulama empat mazhab. Hal 

tersebut dilakukan oleh ulama-ulama NU atas dasar kesadaran akan sulitnya 

melakukan ijtihad dengan bersumber langsung kepada al-Qur’an dan Hadis, 

terutama dalam bidang-bidang ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai 

oleh seorang mujtahid, terlebih dalam permasalahan-permasalahan kontemporer 

seperti cryptocurrency. 

Terkait dengan rujukan ilḥāqī, PWNU Jawa Timur meng-qiyās-kan 

cryptocurrency kepada sil‘ah (komoditas). Karena cryptocurrency tidak 

memenuhi unsur-unsur sebagai sil‘ah (komoditas), maka hukum meniagakan 

cryptocurrency tidak diperbolehkan. Jika pada sil‘ah (komoditas) saja tidak 

terpenuhi unsur-unsurnya, maka kegunaannya sebagai alat tukar juga tidak 

diperbolehkan. Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta meng-qiyās-kan secara 

langsung kepada alat tukar (aṡ-ṡaman) dan terbukti memenuhi unsur-unsur baik 

sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun komoditas (al-muṡman), sehingga 

hukumnya pun diperbolehkan. 

Perbedaan yang dapat ditemukan antara PWNU Jawa Timur dan PWNU 

DI. Yogyakarta terletak pada kitab-kitab rujukan yang digunakan. Pada hasil 

putusan Bathsul Masa’il PWNU Jawa Timur yang menjadi kitab rujukannya, 

antara lain: 
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1. Kitab Mu‘jam Lugāt al-Fuqahā‘  

Kitab Mu‘jam Lugāt al-Fuqahā‘ berisikan kamus lugāt al-fuqahā‘.   

2. Kitab Ḥasyiyyah al-Jamāl ‘alā Syarkh al-Manhāj   

Kitab Ḥasyiyyah al-Jamāl ‘alā Syarkh al-Manhāj merupakan kitab fikih 

mazhab Imam as-Syafī‘ī, nama aslinya adalah Fatḥ al-Wahḥāb bi Tauḍiḥ 

Syarkh Minhāj aṭ-Ṭullāb. Kitab Ḥasyiyyah adalah kitab penjelasan berupa 

catatan pinggir atas kitab Fāṭḥ al-Wahhāb karangan Syaikh al-Islām Abū 

Yaḥyā Zakariya al-Anṣārī. Sedangkan kitab Fāṭḥ al-Wahhāb adalah kitab 

penjelasan dari kitab Minhāj aṭ-Ṭullāb yang juga merupakan karya dari 

Syaikh al-Islām Abū Yaḥyā Zakariya al-Anṣārī. Sementara kitab Minhāj 

aṭ-Ṭullāb atau kitab Minhāj karya Imam an-Nawāwī merupakan kitab 

penjelasan dari kitab Muḥarrar karangan Imam ar-Rāfi‘ī. 

Kitab Ḥasyiyyah al-Jamāl ini sangat penting kedudukannya bagi 

para ulama fikih, khususnya yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Kitab Ḥasyiyyah merupakan penjelasan dari kitab Fāṭḥ al-Wahhāb 

yang merupakan salah satu kitab yang wajib dikaji di seluruh 

pondok pesantren di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya 

kesepakatan di kalangan santri pondok pesantren, bahwa apabila 

seorang santri belum dapat dikatakan tamat belajar di pondok jika 

belum mengaji kitab Fāṭḥ al-Qarīb, Fāṭḥ al-Mu‘īn dan Fāṭḥ al-

Wahhāb. Maka, jika ketiganya telah tamat baru dapat boyong dari 

pondok dan perbolehkan berumah tangga. 
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b. Kitab Ḥasyiyyah menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami 

dibandingkan dengan kitab Fāṭḥ al-Wahhāb. Sehingga kosa kata 

atau kalimata yang sulit dipahami dalam kitab Fāṭḥ al-Wahhāb 

dapat dipahami melalui kitab Ḥasyiyyah. 

c. Pengarang kitab Ḥasyiyyah merupakan ulama fikih mazhab as-

Syafī‘ī yang hidup pada abad ke-12 H. Dalam kitabnya Syaikh 

Sulaiman al-Jamāl menguraikan perilaku hukum Islam dari mulai 

generasi Imam as-Syafī‘ī sampai pada saat beliau hidup. Sehingga 

kitab ini lebih dapat meng-cover dinamika perkembangan hukum 

Islam antar generasi dan diyakini dapat menjawab permasalahan 

hukum yang terjadi pada saat ini. 

Hal diatas merupakan salah satu sebab kitab ini banyak menjadi 

rujukan para ulama, santri dan dalam kegiatan Bahtsul Masa’il. 

3. Kitab Hāsyiyyah Bujairamī ‘alā al-Khatīb 

Kitab Hāsyiyyah Bujairamī ‘alā al-Khatīb adalah kitab yang menguraikan 

fikih mazhab Imam asy-Syafi‘ī. Kitab Hāsyiyyah Bujairamī merupakan 

kitab yang sangat populer di kalangan pesantren Indonesia. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Imam Bujairimī hidup pada abad ke-12 H, sehingga dalam 

karangannya beliau banyak mengupas hukum-hukum Islam yang 

terjadi pada masa itu, yang kebetulan kasus hukumnya masih 

terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Sehingga tak jarang 
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kitab ini menjadi rujukan para kyai dan santri saat melakukan 

diskusi hukum Islam (Bahtsul Masa’il). 

b. Redaksi bahasa arab yang digunakan dalam kitab ini lebih mudah 

dipahami oleh para santri kelas menengah dan atas. Imam 

Bujairimī dengan teliti dan detail menjelaskan kosa kata yang 

dianggap asing pada kitab asalnya, baik kitab Syarakh al-Iqnā’ 

maupun Matn at-Taqrīb nya. Beliau juga menjabarkan hukum-

hukum tentang suatu kasus secara luas dan rinci. 

c. Kitab Hāsyiyyah Bujairamī ini merupakan kitab Hāsyiyyah atau 

catatan pinggir dari kitab Syarakh al-Iqnā’ karangan Imam al-

Khatīb al-Syarbīnī (wafat 977 H). Sedangkan kitab al-Iqnā’ 

merupakan kitah Syarakh (penjelas) dari kitab Gāyah wa at-Taqrīb 

atau dikenal dengan kitab Matn at-Taqrīb karangan Syaikh 

Syiḥābuddīn Abū Syujā‘ Aḥmad bin al-Ḥusain bin Aḥmad al-

Iṣfaḥānī atau dikenal dengan nama Qaḍī Syujā‘ (wafat 593 H). 

Sedangkan kitab Matn at-Taqrīb merupakan kitab yang sangat 

populer dikalangan pesantren di Indonesia, karena kitab ini menjadi 

kitab yang wajib bagi santri kelas menengah. 

4. Kitab al-Gāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah 

Kitab al-Gāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah merupakan sebuah karya fikih 

mazhab as-Syafī‘ī. Kitab al-Gāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah merupakan 

ringkasan dari kitab al-Gāyah fī Ikhtiṣār an-Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah 

al-Mażhab. 
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Sedangkan pada hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU DI. Yogyakarta 

yang menjadi kitab rujukannya, antara lain: 

1. Kitab al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh karya Wahbah aZ-Zuhailī  

Kitab al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh merupakan kitab yang menjadi 

pegangan hukum (fikih) dari empat mazhab yang ada di Indonesia, kitab 

ini mencakup berbagai macam pembahasan tentang fikih. Keistimewaan 

dari kitab ini adalah didalamnya mencakup materi-materi fikih dari empat 

mazhab, yang disertai dengan proses penyimpulan hukum (istinbāṭ al-

aḥkām) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syarī‘ah 

islāmiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang saḥīḥ baik dari al-

Qur’an, as-Sunnah maupun ijtihad akal. Oleh karena itu, kitab ini bukan 

hanya membahas fikih as-Sunnah saja atau membahasa fikih berdasarkan 

logika semata.   

2. Kitab al-Fiqh Mu‘āmalāt (Sistem Transaksi dalam Fikih Islam) karya 

‘Abd ‘Azīz Muhammad ‘Azzam 

Kitab al-Fiqh Mu‘āmalāt berisikan segala hal yang berkaitan dengan akad, 

jual beli, khiyār, ribā, qirāḍ dan sebagainya. Dijelaskan juga mengenai 

hukum-hukum beserta dalil-dalil baik dari al-Qur’an, as-Sunnah, ijmak 

serta pendapat para fukaha agar menjadi sumber mata air yang jernih bagi 

orang yang meminumnya dan juga bagi mereka yang ingin mengkaji ilmu 

agama.   

3. Kitab al-Asybāh wa an-Naẓāir karya Jalal ad-Dīn As-Suyūṭi 
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Kitab al-Asybāh wa an-Naẓāir atau lengkapnya kitab al-Asybāh wa an-

Naẓāir fī Qawāid wa Furū‘i Fikih As-Syafī‘īyaḥ merupakan ringkasan dari 

kitab-kitab fikih yang pernah ditulis sebelumnya. As-Suyūti mengambil 

kaidah-kaidah terpenting yang terdapat di beberapa kitab, diantaranya al-

Majmū‘ al-Mażhab fī Qawā‘id al-Mażhab karangan Abū Sa‘id al-‘Alay, 

al-Asybāh wa an-Naẓāir karya Tajuddīn As-Syubkī dan kitab al-Manṡūr fī 

Tartīb al-Qawāid al-Fiqhiyyah karya Az-Zarkasyī. Selain al-Asybāh lebih 

ringkas, paparan yang disampaikan dilengkapi dengan analisis kritis dan 

komparasi antara pendapat yang merupakan ciri khas dan kepiawaian As-

Suyūti. Terkait referensi kitab fikih, As-Suyūti menggunakan kitab fikih 

mazhab as-Syafī‘ī terkemuka. Kitab yang sering dikutipnya adalah Minhāj 

aṭ-Ṭullāb dan al-Minhāj karangan an-Nawāwī.    

4. Syaikh Yusuf al-Qaradawi www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-

2012-12-16-17-57-21.html 

5. Kitab Iḥyā‘ ‘Ulūmiddīn karya Imam al-Gazālī  

Kitab Iḥyā‘ ‘Ulūmuddīn atau Iḥyā‘ merupakan kitab yang membahas 

tentang kaidah dan prinsip dalam penyucian jiwa (tazkiyyatun an-nafs) 

yang menyerukan kepada kebersihan jiwa dalam beragama, sifat takwa, 

konsep zuhud, rasa cinta yang hakiki, merawat hati serta jiwa dan 

senantiasa menanamkan sifat ikhlas di dalam beragama. Kandungan lain 

dari kitab ini berkenaan tentang wajibnya menuntut ilmu, keutamaan ilmu, 

bahaya tanpa ilmu, persoalan-persoalan dasar dalam ibadah seperti 

penjagaan, ṭaharah dan salat; adab-adab terhadap al-Qur’an; dzikir dan 

http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-17-57-21.html
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doa; penerapan adab dan akhlak seorang muslim di dalam berbagai aspek 

kehidupan; hakikat persaudaraan (‘ukhuwah); bimbingan memperbaiki 

akhlak; bagaimana mengendalikan syahwat; bahaya lisan; mencegah sifat 

dengki dan emosi; zuhud; mendidik rasa bersyukur dan sabar; menjauhi 

sifat sombong; ajakan sentiasa bertaubat; pentingnya kedudukan tauhid; 

pentingnya niat dan kejujuran; konsep mendekatkan diri kepada Allah 

(murāqabah); tafakur; mengingat mati dan rahmat Allah Swt; dan 

mencintai Rasulullah saw.  

6. Kitab Faṭḥ al-Bārī karya al-Ḥāfiz Ibn al-Hajār al-Asyqalānī 

Kitab Faṭḥ al-Bārī atau lengkapnya Faṭḥ al-Bārī bi Syarkh al-Bukhārī 

merupakan kitab yang memiliki kedudukan yang sangat penting di 

kalangan ahlussunnah. Kitab Faṭḥ al-Bārī merupakan kitab yang sangat 

masyhur dan telah menjadi rujukan bagi kaum muslim baik dikalangan 

santri maupun muslim awam, karena kitab ini adalah kitab penjelasan dari 

kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Hal-hal yang menyebabkan kitab ini memiliki 

kedudukan yang tinggi adalah: 

a. Penulisnya adalah dua orang ulama yang pakar dibidangnya 

Kitab ini mempertemukan dua ulama terbaik di bidang Hadis yang 

keilmuan keduanya telah diakui kompetensinya dikalangan umat 

Islam yaitu Imam al-Bukhārī dan Imam Ibn al-Hajār al-Asyqalānī. 

b. Menggabungkan dua kitab monumental 

Kitab Hadis ini dianggap monumental karena kitab ini 

menggabungkan dua karya terbaik dalam bidang Hadis. Kitab Asal 
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(matn) kitab ini, yaitu kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, telah diterima oleh 

semua kalangan umat Islam. Mereka menyebut Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 

sebagai kitab yang paling saḥīḥ setelah al-Qur-an dan diposisikan 

teratas daripada kitab-kitab Hadis lain. Maka kitab syarakh-nya 

sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang 

terkandung di dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī secara benar dan mendalam. 

Dan syarakh terbaik untuk kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī adalah kitab 

Faṭḥ al-Bārī. 

c. Metode penulisan 

Kitab Faṭḥ al-Bārī merupakan kitab paling paripurna dalam 

syarakh Hadis sehingga segala hal berkaitan dengan syarakh Hadis 

hampir semuanya didapatkan di sini. Sehingga para ulama 

memujinya “Lā hijrah ba‘dal Faṭḥ al-Bārī " (Tidak perlu ber-hijrah 

ke kitab Hadis lain selama ada kitab Faṭḥ al-Bārī "). Pembahasan 

masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa; definisi masing-masing 

istilah secara lugawiyyah (etimologi) dan syar‘ī (terminologi), 

perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul 

fikih, pengungkapan keterangan ilmu Hadis: sanad dan matannya, 

hingga pelajaran penting dan hikmah Hadis. 

7. Kitab al-Muḥażżab karya Syaikh Abū Isḥāq al-Syirāzī 

Kitab al-Muḥażżab merupakan kitab yang memuat ringkasan dan sekaligus 

ensiklopedi dari seluruh pendapat Imam as-Syafī‘ī yang termuat dalam 

kitab-kitabnya yang utama, yaitu: al-‘Ūmm, al-Imlā‘ dan al-Mukhtaṣar. 
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Pengaruh kitab ini sangat besar di kalangan ulama mazhab as-Syafī‘ī, 

sehingga kitab ini menjadi rujukan utama bersama dengan kitab al-Wasīṭ 

karya al-Gazālī selama berabad-abad hingga lahirlah dua imam besar yaitu 

Imam ar-Rāfi‘ī dan Imam an-Nawāwī. Setelah kedua sosok ini muncul, 

pengaruh kitab al-Muḥażżab mulai merosot digantikan dengan kitab-kitab 

karya Imam an-Nawāwī Meski demikian, kitab ini masih tetap dikaji di 

lingkungan pesantren dan madrasah tradisional di seluruh dunia Islam 

hingga saat ini dan kitab ini pun masih tetap menjadi rujukan penting 

dalam mazhab as-Syafī‘ī.   

 

B. Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa 

Timur dan PWNU DI. Yogyakarta mengenai Cryptocurrency sebagai 

Alat Tukar 

1. Kejelasan Cryptocurrency 

PWNU Jawa Timur dengan berlandaskan kepada pendapat Syaikh 

Bujairamī (wafat 1221 H) dalam Kitab Hāsyiyyah Bujairamī ‘alā al-

Khatīb menjelaskan bahwa “Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam, 

dalam satu wajah ada empat macam yaitu: Pertama, jual beli barang fisik 

yang bisa disaksikan oleh dua orang yang saling melakukan akad, maka 

hukumnya adalah boleh karena tidak mengandung garar (penipuan). 

Kedua, jual beli sesuatu yang bisa ditunjukkan karakteristiknya dan 

berjamin”.1 

 
1 Hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur tentang Cryptocurrency. 
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Mengacu kepada hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa 

Timur, cryptocurrency dikategorikan sebagai ‘ain musyahadah (entitas 

yang tidak terlihat). Suatu barang atau komoditi yang tidak terlihat dalam 

pandangan kitab kuning tidak dianggap sebagai komoditi, yang berakibat 

hal tersebut juga haram untuk ditransaksikan. Karena ketidakjelasan 

eksistensi cryptocurrency maka menunjukkan karakteristiknya dan 

kejaminannya tidak dapat diketahui. 

Adapun yang menjadi latar belakang cryptocurrency masuk dalam 

kategori sebagai ‘ain musyahadah dan sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah karena 

cryptocurrency tidak memiliki uderlying asset. Underlying asset yang 

dimaksud adalah nilai aset yang melandasi uang kripto tersebut. 

Underlying asset menjadi penting karena alat tukar atau transaksi menjadi 

berharga dan bernilai, bukan karena dirinya sendiri, namun karena ia 

mewakili nilai aset yang terkandung di dalamnya. 

Cryptocurrency dianggap tidak mewakili aset apapun diluar dirinya 

sendiri dan dianggap murni hanya sebagai angka-angka yang diberi harga 

oleh spekulator yang dapat ditukar dengan uang asli melalui metode 

exchange, namun bila harganya naik akan mendapat untung, begitu juga 

ketika harganya turun, yang menjadikannya fluktuatif dan tidak dapat 

diprediksi. Jadi, pada saat spekulator ini tidak lagi memberikan harga, 

maka cryptocurrency akan kembali menjadi angka-angka yang tidak 

memiliki nilai. Manfaat seperti ini tidak diakui dalam fikih sebagai sil‘ah  

atau komoditi, oleh karenanya cryptocurrency dianggap ma‘dūm (tidak 
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ada) dan tidak dapat diserahterimakan. Berbeda misal dengan e-money 

yang meskipun bentuknya merupakan angka digital, namun ia 

mepresentasikan nilai uang sesungguhnya. Tidak adanya nilai aset riil di 

dunia nyata menjadikan cryptocurrency haram sebagai alat transaksi. 

Oleh karena itu, cryptocurrency tidak memenuhi kategori ‘ain 

musyahadah dan sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah karena cryptocurrency sangat 

berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak 

memiliki underlying asset (aset keuangan yang menjadi dasar harga 

instrument derivatif), disamping karena nilai tukar yang sangat fluktuatif, 

harga yang tidak dapat diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar 

dan berpotensi merugikan masyarakat. 

PWNU DI. Yogyakarta memutuskan dalam dimensi yang berbeda 

dari PWNU Jawa Timur. PWNU DI. Yogyakarta menganggap 

cryptocurrency sebagai “anak kandung” transformasi teknologi digital 

yang penggunaannya semakin ekstensif dan digunakan untuk kebutuhan 

transaksi secara virtual melalui jaringan internet. 

Membahas permasalahan kejelasan cryptocurrency, PWNU DI. 

Yogyakarta menyimpulkan bahwa cryptocurrency adalah bentuk 

sekumpulan data biner (collection of binary data), yang memiliki nilai dan 

dipakai sebagai media pertukaran. Nilai yang terkandung dalam 

cryptocurrency merupakan wujud nyata dari perkembangan teknologi 

digital dalam dunia transaksi. cryptocurrency hadir sebagai alat 

pembayaran online yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke 
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pengguna (peer to peer) yang bersifat terbuka (open source) sehingga 

dapat diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak pada saat 

transaksi. 

Disamping itu, PWNU DI Yogyakarta berkesimpulan bahwa 

beberapa cryptocurrency memiliki underlying aset yang melekat pada 

kripto dengan berbagai macam nilai. Sebagai contoh adalah bitcoin yang 

memiliki underlying aset berupa biaya penambangan bitcoin, proses 

verifikasi, dan biaya penerbitan/produksi listriknya yang mencapai 150 

terawatt per jam yang menyebabkan harga bitcoin menjadi sangat tinggi 

nilainya. Contoh lain adalah stablecoin yang memiliki underlying aset 

berupa emas, dimana nilai investasinya mengikuti harga emas yang 

tersebar di pasar. Jadi beberapa cryptocurrency memiliki kejelasan wujud 

dengan adanya underlying aset yang menyertainya. 

Sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas, cryptocurrency 

dibolehkan dalam hukum Islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai alat 

tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai komoditas (al-muṡman) di antaranya: 

memiliki manfaat (muntafa‘), bisa diserahterimakan (maqdur ‘alā 

taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak 

(ma‘lūman lil ‘aqidayn). Hal ini mengecualikan berbagai varian 

cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut.2 

Beberapa manfaat yang dapat ditemukan dalam cryptocurrency 

yaitu: 

 
2 Hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU DI. Yogyakarta tentang Cryptocurrency. 
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a. Bersifat universal, yaitu seluruh dunia dapat menggunakan 

cryptocurrency. Dianggap universal karena tidak ada syarat apa pun 

untuk menjadi penggunanya bahkan pengguna tidak harus 

menggunakan nama asli dan menyertakan data pribadi. 

b. Cepat dan mudah. Transaksi menggunakan cryptocurrency 

dianggap lebih cepat dibandingkan dengan transaksi di bank. 

Seperti transfer antar bank Internasional yang biasanya memakan 

waktu hingga lebih dari satu hari, bila menggunakan 

cryptocurrency hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga 

satu jam. 

c. Transparan. Setiap pengguna cryptocurrency dapat melihat riwayat 

transaksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti dengan 

fitur-fitur yang telah tersedia dalam e-money lainnya. Namun, 

pengguna tidak bisa mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh 

siapa karena hanya dalam bentuk angka tanpa identitas. 

2. Kandungan Unsur Garar dalam Cryptocurrency 

PWNU Jawa Timur dalam putusannya menetapkan bahwa kehadiran 

cryptocurrency berpotensi menimbulkan garar. Garar sendiri merupakan 

ketidakjelasaan suatu komoditi sehingga menyebabkan kerugian dari salah 

satu pihak. Putusan tersebut di latar belakangi karena harga cryptocurrency 

yang fluktuatif. Harga cryptocurrency yang berubah-ubah dalam waktu 

yang cepat menjadi salah satu penyebab adanya unsur garar yang 

terkandung dalam cryptocurrency. Penentuan harga yang spekulatif 
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berdasarkan spekulasi pasar, menyebabkan cryptocurrency memiliki nilai 

yang tinggi di waktu tertentu dan terjun bebas dalam waktu tertentu tanpa 

ada yang mengontrolnya. 

Cryptocurrency diterbitkan dan diedarkan oleh perusahaan tertentu 

yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu. Bahkan untuk saat ini, sudah 

beredar sekitar 11.000 (sebelah ribu) mata uang kripto yang diakui oleh 

banyak investor, perusahaan platform trading kripto dan website-website 

yang menyediakan data pergerakan harga cryptocurrency. Ketidak hadiran 

lembaga otoritas yang mengontrol dan mengelolanya, menjadikan harga 

cryptocurrency sangat fluktuatif untuk digunakan karena dapat 

menimbulkan kerugian pada saat transaksi dilakukan. 

Sedangkan PWNU DI Yogyakarta melalui putusannya menetapkan 

bahwa kandungan garar dalam cryptocurrency tidak dapat dibuktikan. 

Cryptocurrency menggunakan sistem blockchain dengan konsep 

desentralisasi yang memungkinkan setiap server saling terhubung satu 

dengan lainnya dengan jaringan peer to peer yang memungkinkan 

pelacakan data saat terdapat gangguan pada server. 

Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai bank data 

yang terhubung dalam kriptografi. Penggunaan blockchain dapat diakses 

dengan mudah oleh setiap pengguna server karena tidak harus mendapat 

persetujuan dari pihak keuangan manapun. Blockchain dilengkapi dengan 

keunggulan terenkripsi dengan kriptografi, dimana histori transaksi tidak 

bisa dimanipulasi dan diubah karena sudah terenkripsi, yang menjadikan 
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cryptocurrency dengan sistem blockchain sukar akan terjadinya penipuan. 

Pada akhirnya, proses transaksi keuangan dengan menggunakan sistem 

blockchain akan lebih efisien, transparan dan aman. 

Penggunaan konsep desentralisasi dalam cryptocurrency 

memungkinkan pengguna sistem mengambil seluruh keputusannya sendiri 

karena tidak memiliki otoritas sentral. Desentralisasi blockchain pada 

cryptocurrency berfungsi menetralisir setiap gangguan dan kegagalan 

sistem dan meningkatkan keamanan pada aset yang disimpan dalam 

blockchain.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 

1. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan 

PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi 

memiliki persamaan yaitu menggunakan metode ilḥāqī. Hal ini 

berdasarkan pola pikir ulama NU yang menganalogikan cryptocurrency 

dengan sil‘ah atau komoditas yang termasuk dalam transaksi jual beli. 

Sedangkan perbedaannya yang dapat ditemukan antara PWNU Jawa Timur 

dan PWNU DI. Yogyakarta terletak pada kitab-kitab rujukan yang 

digunakan. 

2. PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa cryptocurrency tidak memiliki 

eksistensi dan entitas yang jelas, karena tidak memiliki underlying asset 

(aset keuangan yang menjadi dasar harga instrument derivatif), disamping 

karena nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga yang tidak dapat diprediksi, 

kenaikan harga yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan 

masyarakat yang kemudian tidak masuk dalam kategori ‘ain musyahadah 

dan sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah. Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta 

memutuskan bahwa cryptocurrency memiliki bentuk dan kandungan yang 

jelas karena PWNU DI. Yogyakarta menyimpulkan bahwa cryptocurrency  

adalah bentuk sekumpulan data biner (collection of binary data) yang
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memiliki nilai dan dipakai sebagai media pertukaran yang merupakan 

kemajuan dari perkembangan teknologi dalam ekonomi digital. Adapun 

beberapa cryptocurrency memiliki underlying asset yang mengikutinya, 

seperti bitcoin dan stabelcoin. Disamping itu cryptocurrency memiliki 

manfaat (muntafa‘), bisa diserahterimakan (maqdur ‘alā taslimih) dan bisa 

diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma‘lūman lil 

‘aqidayn). PWNU Jawa Timur memandang cryptocurrency memiliki 

kandungan garar karena harga cryptocurrency yang fluktuatif dan tidak 

adanya kontrol dan pengawasan dari Negara atau badan otoritatif lainnya. 

Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta memandang cryptocurrency aman dan 

tidak memiliki kandungan garar karena harga dan nilai mengikuti harga 

pasar yang diperbolehkan dalam konsep ekonomi Islam dan disamping 

karena cryptocurrency menggunakan sistem blockchain dengan konsep 

desentralisasi yang terbukti aman dari garar dan qīmar. 

 

B. Saran  

1. Bagi LBM-NU Jawa Timur dan LBM-NU DI. Yogyakarta dapat kiranya 

untuk merumuskan kembali hasil putusan dalam Muktamar Nahdlatul 

Ulama (NU), sehingga hasil putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah dan segala pihak dalam membuat regulasi tentang 

cryptocurrency sebagai alat transaksi. 
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2. Bagi para peneliti, diharapkan untuk lebih memperdalam kajian dalam 

bidang hukum Islam dan ekonomi digital agar menjadi rujukan dalam 

pengambilan keputusan oleh lembaga pembuat fatwa. 
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