
Ini Dia yang Perlu Anda Ketahui Tentang Bitcoin Indonesia 

Apa Itu Bitcoin Indonesia? 

Era industri 4.0 memang tidak bisa terhindarkan. Berbagai hal baru bermunculan sebagai 

solusi untuk memudahkan berbagai aktivitas. Salah satunya dalam kemudahan transaksi 

menggunakan cryptocurrency dan teknologi Blockchain. Salah satunya melalui Bitcoin 

Indonesia. 

Bitcoin sendiri merupakan salah satu sistem mata uang cryptocurrency global. 

Cryptocurrency bisa disebut juga dengan mata uang virtual. Hal ini memungkinkan orang 

untuk bertransaksi apapun melalui internet dengan berbagai orang di seluruh dunia, bahkan 

kepada orang yang sama sekali tidak kita kenal. 

Bitcoin mulai diperkenalkan sejak tahun 2009 oleh seseorang yang mengaku bernama Satoshi 

Nakamoto untuk melakukan pembayaran peer-to-peer. Hal ini menjadikan transaksi tidak 

bisa dikendalikan oleh otoritas distribusi negara untuk penerbitan mata uang ini. 

Perbedaan Mata Uang Bitcoin dengan Mata Uang Biasa/Tradisional? 

Antara bitcoin dengan mata uang rupiah atau dolar dan lain sejenisnya bisa dibilang sangat 

berbeda. Perbedaan itu terletak pada Desentralisasinya. Jika mata uang tradisional 

dikendalikan oleh negara setempat, maka bitcoin tidak ada institusi yang mengendalikannya. 

Perbedaan lainnya ada pada suplainya yang terbatas. Hal ini dikarenakan tidak ada otoritas 

yang mengaturnya, sehingga hanya berpacu pada alogaritma yang mendasarinya. Kemudian 

Pseudominitas-nya, hal ini membuat para penggunanya bersifat semi-anonim. Setiap kali 

melakukan transaksi, sistem hanya akan memeriksa ketersediaan uangnya saja, ia tidak akan 

melihat identitas pengirim atau penerimanya.  

Perbedaan lainnya ada pada nilai mata uangnya yang bisa dibagi hingga ke nominal mikro, 

dimana hal ini tidak bisa dilakukan oleh transaksi dengan menggunakan uang tradisional. 

Mengapa Harus Menggunakan Bitcoin Indonesia? 

Bitcoin sendiri sebagai cryptocurrency menjadi salah satu yang memudahkan orang-orang 

dalam transaksi ke seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat. Bahkan beberapa startup 

transaksi menggunakan fitur ini. 

Beberapa orang merasa bahwa dengan menggunakan bitcoin bisa lebih aman dalam menjaga 

kekayaannya. Karena bentuknya yang virtual dan tidak ada otoritas yang bisa memblokir 

aksesnya. Bitcoin juga kini mulai banyak digunakan oleh para investor. Kini bitcoin sudah 

banyak di gunakan oleh beberapa negara di seluruh dunia. Meskipun ada sebagian negara 

yang belum mengizinkan digunakannya fitur ini. 

 

 



Bagaimana Legalitas Bitcoin? 

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada 

tanggal 2 Oktober 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 

Aset Kripto. Mata uang cryptocurrency salah satunya Bitcoin resmi dinyatakan sebagai aset 

kripto, kemudian terdaftar sebagai barang yang legal dan tentu bisa diperdagangkan sebagai 

komoditas di Indonesia. 

Sedangkan secara hukum islam apakah Bitcoin halal. Melalui Ketua Komisi Dakwah MUI di 

bulan Januari 2017 lalu menyatakan bahwa hukum bitcoin sebagai alat tukar adalah mubah 

atau boleh. Hal ini terkait dengan teknologi blockchain yang masih selaras dengan tujuan 

syariah. 

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Bitcoin di Indonesia bisa dikatakan legal dan boleh 

digunakan sebagai alat transaksi. 

Kenapa Harga Bitcoin Indonesia Bisa Naik Turun? 

Naik turunnya harga bitcoin sendiri bisa dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya 

adalah keterbatasan likuiditas pada pasarnya. Sedangkan perbedaan harga jual dan beli pada 

pasar saham hanya beberapa sen, sedangnya pada pasar cryptocurrency bisa mencapai 

berdollar-dollar. Hal inilah yang membuat harganya menjadi lebih fluktuatif. 

Belum lagi semakin banyaknya pengguna yang mulai tertarik dengan fitur ini. sehingga sifat 

market-nya semakin distruptif kemudian semakin mudah naik turun dan berubah-ubah. 

Beberapa juga banyak memanipulasi  harga di pasar, mendorong yang lain juga ingin 

memperoleh keuntungan secara tidak langsung dengan manipulasi ini. 

Bagaimana Cara Membeli Bitcoin Indonesia? 

Bagaimanakah cara memiliki mata uang kripto bitcoin ini? membeli mata uang ini dilakukan 

dengan cara membelinya dengan uang tradisional atau uang fiat. Bisa juga dengan cara 

menambang hingga mendapatkannya dengan gratis. 

Membeli bitcoin dengan uang tradisional bisa melalui exchange atau platform penukaran 

uang. Dengan mendaftar di platform tersebut dan memverifikasi akunmu, maka bitcoin sudah 

bisa dibeli. Anda juga bisa membeli aset digital yang lainnya. 

Anda bisa membeli aset bitcoin dengan uang rupiah tanpa nilai minimum. Saat Anda 

membeli bitcoin, harganya akan bergantung pada aset yang Anda miliki saat Anda 

membelinya. Misalkan saja harganya Rp. 100 juta, jika Anda memiliki uang Rp 10 juta dan 

hendak membelinya dengan uang tersebut, maka Anda akan mendapatkan 0,1 BTC. 

Apakah itu Bitcoin Mining? 

Bitcoin Mining adalah istilah dari mendapatkan uang bitcoin melalui cara menambang. 

Teknologi blockchain memungkinkan para penggunanya bisa menyelesaikan soal matematika 

di dalamnya dan kemudian mendapatkan bitcoin sebagai hadiahnya. 



Setiap kali memecahkan soal, maka akan mendapatkan 50 BTC, namun itu di tahun 2009. 

Kini karena tiap tahun pengguna semakin banyak, maka setiap 4 tahun sekali dadakan 

Halving day, yakni pemangkasan reward sebanyak setengahnya. Proses pemecahan soal 

inilah yang disebut dengan bitcoin mining. Soal matematika ini bukanlah soal matematika 

biasa, tapi soal rumit yang berhubungan dengan alogaritma. Oleh karena itulah hadiahnya 

bisa sangat besar. 

Saat melakukan bitcoin mining, pengguna tidak hanya membutuhkan otak yang fresh untuk 

memecahkan soal, namun juga hardware yang cukup memadai. Hal ini dikarenakan saat 

bitcoin mining menggunakan mesin GPU yang harganya bisa mencapai 20 hingga 30 juta 

rupiah. Selain itu, Anda juga membutuhkan pendingin dan biaya listrik 24 jam penuh setiap 

harinya agar hasilnya maksimal.  

Kontroversi Bitcoin Indonesia 

Kehadiran bitcoin di Indonesia memang sudah ada sejak lama. Kini berbagai macam investor 

mulai melirik bitcoin sebagai asetnya. Transaksinya pun kini mulai ramai pengguna. 

Maraknya Bitcoin ini juga dibarengi dengan ketatnya pemerintah melalui OJK terhadap 

berbagai platform finance dan keuangan di Indonesia.  

Naik turunnya harga bitcoin ternyata juga mempengaruhi kecurigaan berbagai pihak 

terhadapnya. Berbagai institusi mulai menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati 

terhadap mata uang kripto ini. Pasalnya beberapa kejadian rugi hingga miliaran banyak 

diberitakan. Simpang siur kabar di bahwa bitcoin illegalpun mulai bermunculan. 

Namun kabar terakhir memberitakan bahwa nilai bitcoin kini mulai menguat kembali. 

Investorpun kini juga banyak menerima keuntungan hingga miliaran dari transaksinya di 

bitcoin, maupun pengguna lain yang terus melakukan bitcoin mining. Ditambah kini dengan 

makin mudahnya akses internet dan banyaknya platform serupa yang menggunakan 

cryptocurrency menjadikan transaksi dengan mata uang kripto digemari oleh banyak orang. 

Namun, tetaplah perlu berhati-hati terhadap keamanan transaksi Anda. Sebab dengan 

sistemnya yang semi-anonim hal ini memungkinkan berbagai penipuan beredar dimana-

mana. Jangan sampai Anda rugi dan kehilangan uang yang nominalnya banyak. 

Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai fitur cryptocurrency yakni Bitcoin Indonesia. 

Kini semakin banyak rupa-rupa kemudahan bertransaksi. Anda perlu lebih bijak dalam 

menghadapi perkembangan teknologi semacam ini agar finansial tetap aman dan terkendali. 

Semoga bermanfaat! 


