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Pendahuluan 

 
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM adalah usaha 

ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau orang perorangan yang 

bukan merupakan cabang perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.1 

Seperti yang kita tahu bahwa UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian 

yang paling penting bagi pemasukan negara. Berdasarkan data Kementerian 

Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61.07% atau Rp. 

8.573,89 triliun.2 Sebanding dengan keuntungan yang didapatkan tersebut tidak 

terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi terutama bagi para pelaku UMKM. 

Tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan 

usahanya sangatlah kompleks. Dimulai dari modal, lemahnya keterampilan, 

kurangnya pengetahuan dalam menjalankan usahanya agar berkembang, dan 

sempitnya lahan pemasaran. Sehingga seringkali mereka mencari solusi bagaimana 

caranya dapat mengembalikan modal dan mencegah gulung tikarnya usaha 

mereka. Tak heran bahwa banyak masyarakat pelaku UMKM mencari 

Sponshoship, penanam modal bahkan pinjaman online yang sedang marak terjadi. 

Dari sanalah banyak pihak tak bertanggung jawab untuk menarik perhatian 

masyarakat dengan dalih bunga kecil, persyaratan mudah dan hal-hal lain yang 

menarik minat masyarakat untuk bekerjasama dengan mereka. Lemahnya 

pengetahuan masyarakat tentang Pinjaman Online mengakibatkan tidak sedikit 

masyarakat yang tertipu dan dengan kerugian yang tidak sedikit tentunya. 

 

 

 

 

 

1 Bab I Pasal I Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan,Perlindungan,Dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro,Kecil dan menengah. 
2 Limanseto, Haryo. 2021.UMKM Menjadi Pilar Penting Bagi Perekonomian Indonesia.Dalam 

https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-bagi-perekonomian-indonesia 



Tercatat sebanyak 3.193 laman pinjaman Online (pinjol) ilegal telah diblokir oleh 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan mempidanakan pelaku pinjaman online ilegal.4 

Namun untuk membendung atau menangkap pelaku Pinjman Ilegal tersebut 

tidaklah mudah karena ketika situs mereka di blokir mereka akan mengganti nama 

bahkan semakin banyak Fintech atau situs Pinjaman Online yang bermunculan. 

Lantas Bagaimana pengaruh pinjaman online Ilegal bagi pelanggan di masa yang 

akan datang? Lalu dengan dasar apa OJK menjatuhkan sanksi kepada 

penyelenggara yang tidak taat administrasi dan melanggar aturan yang telah 

ditetapkan? 

Oleh karena itu, untuk menjawab hal tersebut penulis memulai pembahasan 

dengan mengetahui bagaimana dampak yang didapatkan ketika terjerat pinjaman 

ilegal dan hubungannya dengan kecermatan pengguna dalam memilih pihak untuk 

melakukan transaksi pinjam meminjam. Selanjutnya apa dasar OJK dapat 

menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang tidak taat administrasi sedangkan 

seperti yang kita tahu dalam UU sendiri tidak ada hukum yang menyatakan 

tentang hukuman bagi pelaku Pinjaman Ilegal. 

 
Pembahasan 

 
 

Persoalan tentang Pinjaman Ilegal bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. 

Dampaknya pun telah banyak ditimbulkan. OJK sendiri telah berupaya untuk 

mencegah semakin menjamurnya adanya Pinjaman Ilegal, salah satunya adalah 

dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak 

yang berwenang ketika dirasa ada beberapa hal yang mencurigakan. Ciri ciri dari 

Pinjaman Online Ilegal pun sudah tertera dalam website OJK. Kebanyakan aduan 

yang dilaporkan kepada OJK akibat jeratan Pinjaman Online Ilegal adalah 

pencairan dana tanpa persetujuan atau tiba tiba mendapatkan transfer dana dari 

orang lain, denda yang sangat banyak disertai ancaman dalam waktu yang sangat 

singkat, dan lain sebagainya. Dari sisi Etika Bisnis, Pinjaman Online dapat 

dilakukan dengan rasa saling percaya yang berdampak besar pada reputasi 

 

4 Riyanto, Galuh Putri. (2021, Juni 23).OJK Blokir 3.193 Platform Pinjaman Online Ilegal.Kompas com.Dalam 
https://tekno.kompas.com/read/2021/06/23/07120017/ojk-blokir-3.193-platform-pinjaman-online- 
ilegal?page=all diakses pada 07 Januari 2022 



perusahaan. Namun, jika perusahaan tersebut ilegal, dapat memicu tindakan 

kriminal seperti penipuan, pencucian uang, atau penyalahgunaan data konsumen 

yang disebabkan karena banyak orang yang masih awam dengan bisnis fintech itu 

senbdiri.5 

Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 Bab I Pasal I Ayat (3) menyatakan bahwa 

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dan 

penerima pinjaman melalui jaringan internet.6 Sebelum mendirikan sebuah 

layanan Pinjaman Online penyelenggara harus mencermati terlebih dahulu hal apa 

yang harus disiapkan. Berdasarkan POJK No.77 tahun 2016 Pasal 8 dan 9 

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan Pinjam Meminjam harus 

mengajukan pendaftaran kepada OJK dan mencantumkan beberapa dokumen 

yang harus diserahkan agar layanannya memiliki perlindungan hukum beserta 

ketentuan yang harus ditaati selama Layanan tersebut beroperasi. 

Setelah beberapa ketentuan yang tertera dalam Pasal Pasal sebelumnya 

Penyelenggara dapat melanjutkan transaksi Pinjam Meminjamnya. Menurut POJK 

No.77 Tahun 2016 Pasal 35 Penyelenggara Pinjaman Online harus mencantumkan 

nama dan logo juga surat pernyataan bahwa penyelenggara diawasi oleh OJK.7 

Perusahaan di sektor pembiayaan investasi yang menggunakan inovasi teknologi 

untuk menjual produk dan layanan keuangan. Jenis jenis Fintech tersebut antara 

lain: Peer to Peer (P2P) lending, Crowfunding, Suplly Chain Financing, dan lain 

lain. 

Namun persoalan yang sekarang sering terjadi adalah ketika pihak penyelenggara 

tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang 

berlaku agar mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka tentunya dan 

dilakukan dengan cara yang serapi mungkin agar mereka terhindar dari pasal atau 

hukuman yang telah berlaku. Sehingga usaha yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat adalah mencermati setiap informasi yang telah didapatkan ketika akan 

melakukan transaksi Pinjam Meminjam agar tidak terjerat hal hal seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya. Keuntungan bagi penyelenggara Pinjol Ilegal adalah 

5 Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online 
Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 379-391. 
6 POJK No. 77 Tahun 2016 
7 Pasal 35 POJK No. 77 Tahun 2016 



mereka dapat dengan mudah mendapatkan akses yang sebenarnya hanya dapat 

dilakukan oleh pemilik identitas yang sebenarnya hanya berbekal identitas yang 

diberikan oleh pihak peminjam ketika transaski berlangsung. Keberadaan Pinjol 

Ilegal sebenarnya sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka 

waktu pinjaman yang pendek dan permintaan akses pada semua data di ponsel 

konsumen yang beresiko data tersebut akan disebarluaskan dan digunakan untuk 

mengintimidasi konsumen di kemudian hari.8 Masyarakat yang sering dijadikan 

sasaran empuk bagi pelaku Pinjaman Online Ilegal adalah pelaku UMKM sendiri 

terutama bagi masyarakat yang kurang tahu tentang Layanan Teknologi Informasi 

saat ini. Khususnya dimasa pandemi seperti saat ini, dimana pasti banyak 

masyarakat yang mengusahakan segala cara agar tetap hidup. Begitupula dengan 

pelaku UMKM, bagaimana cara mereka tetap bertahan di tengah pandemi 

sedangkan seperti yang kita tahu pandemi sangat berpengaruh terhadap tingkat 

konsumsi masyarakat. Dari sanalah Pelaku Pinjaman Ilegal memanfaatkan situasi 

untuk dapat mencari mangsa yang baru. Dimulai dari bagaimana Cara membuat 

pengaduan kepada OJK bahkan kebanyakan dari mereka belum tahu cara 

membedakan mana Pinjaman Online yang telah diawasi OJK dan mana yang 

belum mendapatkan sertifikasi resmi dari OJK. Beberapa ciri ciri Pinjaman Ilegal 

adalah perusahaan tidak terdaftar di OJK, bunga pinjaman tidak jelas, alamat 

peminjaman tidak jelas dan berganti nama.9 

Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 39 juga telah dijelaskan bahwa dalam hal 

setelah ada kesepakatan pinjaman uang Penyelenggara juga harus taat pada 

ketentuan pada Pasal 39 ini. Dalam Pasal 39 tertera bahwa Penyelenggara dilarang 

dengan cara apapun memberikan data dan atau informasi kepada pihak ketiga.10 

Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini adalah orang orang diluar 

penyelenggara dan peminjam yang tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui 

informasi terkait data diri dari pihak peminjam sendiri. Selain penyelenggara 

harus patuh administrasi, pengguna atau penerima pinjaman harus cermat juga 

 

 
8 Stefanie, E., & Suherman, S. (2021). URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA 
KEUANGAN TERKAIT FINANCIAL TECHNOLOGY. Jurnal Yuridis, 8(1), 134-148. 
9 Liputan6. “OJK telah tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal”. (8 June 2019) 
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-online-ilegal. 
diakses 09 Januari 2022 
10 Pasal 39 POJK no. 77 Tahun 2016 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-online-ilegal


dalam memperhatikan pernyataan penyelenggara dalam hal telah terdaftar atau 

diawasi oleh OJK. 

Selanjutnya apabila penyelenggara melakukan hal-hal yang tertera dalam Pasal 32 

Ayat (2) jo. UU No. 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang 

dengan sengaja memberikan informasi elektronik kepada orang lain yang tidak 

berhak11 dan melanggar salah satu dari beberapa ketentuan yang telah ada 

misalnya saja bocornya data konsumen maka penyelenggara akan dikenakan 

sanksi seperti yang tertera pada Bab XII Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016 yang 

berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan 

izin usaha.12 dan juga berdasarkan pada Pasal 48 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 

bahwa pihak yang melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan diatas akan 

dipidana paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak 

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).13 Seperti yang kita tahu bahwa suatu 

Lembaga Negara tidak boleh menetapkan sanksi selain yang bersumber dari UU 

dan juga Perda. Pemberlakuan atas sanksi dalam kasus seperti ini adalah 

didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK beserta Pasal 8 dan 9 UU 

OJK dimana OJK sendiri dibentuk untuk mewujudkan perekonomian nasional 

yang semakin baik dan dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan 

dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi juga komprehensif 

seperti OJK. 

 
Kesimpulan 

 
 

Banyaknya problematika dan juga kasus yang disebabkan oleh akibat dari 

Pinjaman Ilegal yang dimana hingga mengakibatkan seseorang bunuh diri atau 

mengakhiri hidupnya dikarenakan tagihan Pinjaman Ilegal tersebut ditambah 

dengan semakin maraknya Pinjaman Ilegal juga sulitnya penangkapan membuat 

penulis sadar dan memberikan solusi bahwa untuk mengurangi kasus yang 

diakibatkan oleh Pinjaman Ilegal tersebut dimulai dari diri sendiri dan juga 

memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar tentang pentingnya mencari 

 

11 Pasal 32 Ayat (2) jo. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
12 Bab XII Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016 
13 Pasal 48 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 



sesuatu lebih dalam lagi sebelum membuat keputusan. Sehingga ketika 

masyarakat semakin sadar akan hal itu maka Pinjaman Ilegal tersebut akan 

kehilangan lapangannya dan kemungkinan Layanan Ilegal tersebut akan hilang 

dengan sendirinya. 
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DINAMIKA TRANSAKSI BISNIS MELALUI CRYPTOCURRENCY 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI 

INDONESIA 

Helen Tessalonika Yoci a 
a Fakultas Hukum Universitas Jember, Email: 200710101145@mail.unej.ac.id 

Abstrak: 
Cryptocurrency merupakan mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang 
membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Dengan adanya kehadiran fitur 
baru dalam penggunaan mata uang secara digital, semakin banyak orang yang tertarik untuk melakukan 
investasi dengan cara yang baru. Keamanan dari beberapa mata uang digital, seperti Bitcoin, Litecoin, 
Monero, dan lain-lain tersebut diberi proteksi oleh Blockchain. Blockchain merupakan teknologi yang 
digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi 
melalui jaringan peer to peer (P2P). Namun, Bitcoin tidak mempunyai aset yang mendasari dan belum 
ada pihak atau lembaga yang menaungi Bitcoin tersebut. Masih ditemukan banyak sekali kendala atau 
permasalahan dalam penggunaan Bitcoin, seperti pencucian uang, seringnya mengalami fluktuasi yang 
tidak dapat ditebak, dan didominasi oleh faktor publikasi opini marketing system. Dalam dunia bisnis di 
Indonesia, transaksi menggunakan Bitcoin ini masih menimbulkan perdebatan bagi para pakar ekonomi 
dan para ulama yang belum ada titik tengahnya. Seperti yang diketahui, cryptocurrency di Indonesia ini 
masih tergolong haram, terutama dalam sudut pandang Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam dunia perekonomian, khususnya mengenai transaksi di 
dunia bisnis di era yang semakin maju ini. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka 
dari berbagai literasi dan media. Memang pada dasarnya bahwa Bitcoin dengan Blockchain adalah salah 
satu kemajuan dari teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi di dalamnya masih terdapat unsur 
yang haram serta tidak sesuai dengan regulasi atau pandangan agama Islam. 
Kata Kunci: Bisnis; Bitcoin; Cryptocurrency; Hukum Islam 
Abstract: 
Cryptocurrencies are digital or virtual currencies that are secured by cryptography, which makes them 
nearly impossible to counterfeit or duplicate. With the presence of new features in using digital 
currencies, more and more people are interested in investing in new ways. The security of several 
digital currencies, such as Bitcoin, Litecoin, Monero, and many more is protected by Blockchain. 
Blockchain is a technology that is used as a digital storage system or data bank that is connected to 
cryptography through a peer to peer (P2P) network. However, Bitcoin does not have an underlying 
asset and there is no party or institution that overshadows the Bitcoin. There are still many obstacles or 
problems in the use of Bitcoin, such as money laundering, often experiencing unpredictable 
fluctuations, and being dominated by the opinion publication factor of the marketing system. In the 
business world in Indonesia, transactions using Bitcoin are still causing debate for economists and 
scholars who do not yet have a middle point. As is known, cryptocurrency in Indonesia is still 
considered haram, especially from an Islamic point of view. This study aims to find out how Islam views 
in the world of economy, especially regarding transactions in the business world in this increasingly 
advanced era. Data collection was carried out based on a literature review from various literacy and 
media. Indeed, basically Bitcoin with Blockchain is one of the advancements of excellent revolutionary 
technology, but in it there are still elements that are haram and do not comply with regulations or 
Islamic religious views. 
Keyword: Bitcoin; Business; Cryptocurrency; Islamic Law 

LATAR BELAKANG 

 Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada 

saat seperti ini, bagi masyarakat modern yang telah tinggal di daerah perkotaan, mekanisme 
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perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, 

ekspor impor, dan lain-lain yang pasti membutuhkan uang sebagai sarana pembayaran untuk 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jika tidak ada uang, maka tidak ada pula kegiatan 

perekonomian di dunia ini, termasuk di negara Indonesia sendiri. 

 Dewasa ini, kegiatan perekonomian pasti mengalami perubahan yang signifikan dari 

masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat 

dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan.1 Sistem barter 

sendiri merupakan metode perdagangan kuno yang dilakukan dengan cara saling menukar 

barang sebagai ganti alat pembayaran.2 Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan 

berkembangnya zaman, masyarakat telah mengenal apa yang namanya uang sebagai alat untuk 

melakukan transaksi.  

 Fenomena globalisasi berkembang sangat pesat pada saat ini. Perkembangan teknologi, 

pengetahuan, dan informasi juga maju dan meluas di negara-negara yang ada di dunia. 

Meskipun Indonesia masih tergolong negara yang berkembang, tetapi Indonesia juga menjadi 

salah satu negara yang ada di dunia untuk dapat merasakan kemajuan di bidang teknologi, 

pengetahuan, dan informasi. Maka dari itu, perkembangan ketiga hal tersebut menjadi faktor 

penting untuk dapat memajukan kembali negara beserta masyarakatnya dan dapat bersaing 

secara sehat dengan negara lain pula.  

 Globalisasi memiliki arti sebagai suatu proses penyebaran inovasi ekonomi dengan 

tujuan cakupan seluruh dunia dengan menyesuaikan politis dan budaya, karena dunia sedang 

mengarah kea rah baru, maka setiap negara dituntut untuk menyesuaikan diri. Seluruh negara 

dituntut untuk cermat dan cepat beradaptasi dengan adanya globalisasi yang semakin hari 

semakin maju. Masyarakat pun juga dituntut untuk menggimbangi dengan kemajuan yang 

pesat ini, terutama dalam bidang perekonomian. Setelah melewati perubahan-perubahan 

tersebut, pada era generasi milenial ini, kemajuan teknologi sudah sangat pesat dan sangat luar 

biasa. Kemajuan teknologi juga berdampak pada aspek ekonomi, khususnya di Indonesia. 

Salah satu kemajuan dari teknologi tersebut di bidang perekonomian adalah adanya 

kemunculan cryptocurrency atau mata uang digital yang berada di dunia maya. Dengan adanya 

mata uang digital tersebut, maka transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring dan tanpa 

                                                           
1 Luqman Nurhisam, Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam, Ar-Raniry: International Journal of Islamic 
Studies, Volume 4, No. 1, 2017, hlm. 166. 
2 Yovita, Barter adalah: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya, https://midtrans.com/id/blog/barter-adalah, 
Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 10.31 WIB.  
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melibatkan pihak penengah seperti bank.3 Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, 

tanpa membutuhkan tenaga lebih, serta dapat melintasi benua dan negara dengan mudah. 

 Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. 

Para ahli matematika dan ilmu komputer telah menemukan manfaat dari penggunaan 

cryptography yang berpotensi untuk mengiringi kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli. 

Seiring pula dengan kepercayaan atau animo pengguna internet semakin banyak dan 

mendunia, sehingga menyebabkan ketertarikan pada pebisnis digital, maka muncullah 

cryptocurrency atau mata uang digital. Mata uang digital ini merupakan posisi kedudukan 

yang strategis untuk pengguna transaksi secara daring yang tidak menggunakan jasa bank, 

meskipun masih tergolong sedikit dan terbatas. Meskipun nilai dari mata uang digital ini 

seringkali mengalami fluktuatif, tetapi tidak jarang pula masih banyak diminati oleh golongan 

orang menengah ke atas dan golongan atas. 

 Negara Indonesia tidak mengeluarkan Bitcoin sebagai mata uang. Bitcoin dikeluarkan 

melalui sistem cryptography yang berada pada jaringan-jaringan di komputer. Bitcoin adalah 

sebuah buku besar global, atau lembar nerasa, yang disebut sebagai Blockchain.4 Jelas tertulis 

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019, bahwasanya bahan baku yang 

digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam. Adapun Bitcoin sendiri tidak berwujud 

kertas atau logam, melainkan hanya sebuah mata uang digital yang dikenalikan oleh perangkat 

lunak atau software jaringan komputer.  

 Legalitas penggunaan Bitcoin dan hukumnya masih menjadi perdebatan di Indonesia, 

khususnya dalam sudut pandang syari’at Islam. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa “mata uang adalah uang yang 

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. 

Terjadinya pro-kontra (khilafiyah) ini ditimbulkan dari pendapat para pakar ekonomi dan para 

ulama. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya ketidaksesuaian dengan beberapa unsur dan 

kriteria mata uang yang berlaku, yaitu Rupiah serta ada ketidaksesuaian dengan regulasi yang 

ada di Indonesia pula. Pada tanggal 6 Februari 2014, pemerintah Indonesia telah mengadakan 

                                                           
3 Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan 
Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, Jurnal Sosioteknologi, 2018, hlm. 74. 
4 Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja’far, “Legalitas dan Pandangan Majelis 
Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi”, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba 
Journal, Volume 4, Nomor 2, 2022, 313. 
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konferensi pers yang menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency bukan merupakan mata 

uang yang sah di Indonesia5. 

 Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana hukum 

Islam memandang transaksi bisnis yang menggunakan cryptocurrency di Indonesia serta untuk 

mengetahui akan sikap Indonesia dengan adanya cryptocurrency dalam dunia bisnis di masa 

kini dan di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terkait transaksi bisnis melalui cryptocurrency 

dan bagaimana sikap Indonesia dalam menyikapi adanya cryptocurrency dalam dunia bisnis di 

masa kini dan di masa yang akan datang.  

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode yang fokus pada 

pengamatan yang mendalam.6 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan grand theory, 

middle range theory, dan applied theory. Grand theory merupakan sebuah istilah yang 

ditemukan oleh seorang ahli sosiologis yang bernama Charles Wright Mills dalam bukunya 

yang berjudul “The Sociological Imagination” untuk menunjukkan bentuk teori abstraksi 

tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih penting 

dibandingkan pengertian terhadap dunia sosial.7 Pada penelitian ini, grand theory yang 

digunakan adalah teori Maslahah Al-Mu’tabarah dari jumhur ulama. Menurut pandangan teori 

ini, asumsi dasarnya adalah bahwa Islam merupakan rahmat bagi segenap alam dan bagi 

seluruh manusia.  

 Dari grand theory yang penuh abstraksi tingkat tinggi ini lalu diturunkan ke middle 

range theory dengan tujuan untuk menghubungkan hal-hal yang ideal dan fakta lapangan. 

Seperti yang diketahui dan bukan menjadi rahasia umum, bahwa teori tidak akan sama dengan 

kejadian di lapangan, karena banyak penyimpangan nilai dan prinsip-prinsip. Middle range 

theory yang digunakan dalam penulisan ini adalah “Transaksi Bisnis yang Batil”. Teori ini 

berisi penjelasan seputar transaksi bisnis yang melanggar aturan sehingga dinilai sebagai akad 

atau transaksi batil, rusak, dan tidak bisa dinyatakan sah. Sedangkan untuk applied theory 

                                                           
5 Sisca Ferawati Burhanuddin, “Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam 
Memandang?”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, No. 7, 2022, 2851. 
6 Anton Wibisono, “Memahami Metode Penelitian Kualititatif”, 2019, 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-
Kualitatif.html#:~:text=(2008)%20mengemukakan%20terdapat%20beberapa%20macam,interview%20(individ
ual%20atau%20grup), Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, Pukul 08.56 WIB. 
7 Abdul Azis Munawar, “Apa Itu Grand Teori?, 
https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-
teori#:~:text=Grand%20Teori%20adalah%20sebuah%20istilah,lebih%20penting%20dibandingkan%20pengerti
an%20terhadap, 2013, Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, Pukul 09.10 WIB. 
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dalam penelitian ini adalah Taksonomi Transaksi Bisnis yang haram. Teori tersebut 

menjelaskan akan seputar transaksi bisnis yang dilarang dalam kategori yang haram.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki ciri naturalistik 

atau alamiah. deskriptif, analitis, dan perhatian pada makna. Jenis penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Al-Qur’an, Hadist, buku-buku, dan media daring. 

ANALISIS DAN DISKUSI 

a. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia 

 Fenomena cryptocurrency di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, tetapi 

cryptocurrency telah menjadi salah satu tren investasi yang banyak digandrungi oleh 

kaum muda.8 Pada tahun 2020 yang bersamaan dengan permulaan pandemi Covid-19, 

digital money atau e-money menjadi salah satu metode pembayaran yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya anjuran dari juru bicara World Health Organization (WHO) 

yang menyatakan bahwa “uang tunai sering berpindah tangan dan bisa menjadi sarang 

berbagai bakteri serta virus”.9 Maka dari itu, pihak World Health Organization (WHO) 

meminta semua orang segera mencuci tangan dengan sabun hingga bersih setelah 

memegang uang. Untuk berjaga-jaga pula, pihak pengawas kesehatan internasional 

menyarankan penggunaan pembayaran secara non tunai atau cashless. Saran tersebut 

diikuti oleh Bank Indonesia (BI) yang menghimbau masyarakat untuk lebih 

memanfaatkan transaksi non tunai atau cashless. 

 Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin bukan merupakan mata uang atau 

alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan 

menggunakan virtual currency (termasuk Bitcoin). Pada Pasal 21 angka (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa: 

1. Rupiah wajib digunakan dalam: 

a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; 

                                                           
8 Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi 
Cryptocurrency”, Jatiswara, Volume 37, Nomor 1, 2022, 131. 
9 Inadha Rahma Nidya, “Transaksi Nontunai Bantu Jaga Diri Tetap Sehat Saat Pandemi Covid-19, Kok Bisa?”, 
https://money.kompas.com/read/2020/06/29/190000726/transaksi-nontunai-bantu-jaga-diri-tetap-sehat-saat-
pandemi-covid-19-kok-bisa-?page=all, 2020, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022, Pukul 08.58 WIB. 



6 
 

b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; 

dan/atau 

c) Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

  Serta dengan adanya aturan dari Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang 

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dalam Pasal 2 angka (1) mengatakan bahwa “setiap pihak wajib menggunakan Rupiah 

dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Negara Republik 

Indonesia. Kemudian, aturan tersebut didukung dengan Pasal 27 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran, penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada Peraturan 

Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, 

antara lain ketentuan yang mengatur tentang: 

a) Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b) Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan 

c) Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 

  Selain itu, pada penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang 

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

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

Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven serta 

tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Tertulis jelas 

pula aturan-aturan yang telah diatur membuat fungsi Bitcoin sebagai alat pembayaran 

tidak diakui keberadaannya, karena dalam sistem pembayaran yang sah di Indonesia 

hanya mengakui Rupiah sebagai alat transaksi yang dapat digunakan. Seluruh peraturan 

yang telah dijabarkan dan yang telah diatur serta ditetapkan melalui kesepakatan 

seluruh rakyat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran serta 

eksistensi Bitcoin dapat dikategorikan sebagai illegal payment.10 Peran pemerintah 

dalam menegakkan peraturan dianggap belum sempurna dan masih banyak 

                                                           
10 Annisa Fitria, “Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Lex Jurnalica, Volume 18, Nomor 2, 2021, hlm. 
109. 
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penyimpangan hukum yang ditandai dengan masih banyaknya badan usaha yang masih 

menggunakan Bitcoin sebagai alat untuk melakukan transaksi. 

  Bank Indonesia juga telah memberi peringatan kepada seluruh pihak agar tidak 

menjual, membeli, dan memperdagangkan virtual currency dikarenakan alasan-alasan 

berikut:11 

a) Virtual currency bukan merupakan mata uang; 

b) Memiliki nilai tukar yang fluktuatif; 

c) Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi; 

d) Rendahnya perlindungan konsumen; 

e) Teknologi yang digunakan memungkinkan transaksi memakai nama samara, 

sehingga berpotensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme. 

  Dalam perkembangan Bitcoin yang seringkali mengalami kendala dalam 

lingkup internasional yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait regulasi hukum 

internasional yang mengatur tentang produksi dan peredaran dari Bitcoin. Mengingat 

pula bahwa pengguna Bitcoin di dunia, termasuk di Indonesia tidak sedikit dan terus 

meningkat dengan pesat. Maka dari itu, dibutuhkan hukum internasional dan hukum 

nasional yang mengatur tentang itcoin agar penggunanya dapat merasa terjamin, 

terjaga, dan mendapatkan perlindungan hukum.  

  Berdasarkan macam-macam penjelasan diatas, Bitcoin bukan merupakan mata 

uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia 

meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi Bitcoin di 

Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk bersabar dan tetap mengikuti 

perkembangan terkini terkait dengan penggunaan cryptocurrency dalam dunia bisnis 

hingga regulasi atau perlindungan hukum akan penggunaan cryptocurrency dalam 

dunia transaksi bisnis rilis.  

b. Transaksi Bisnis Melalui Cryotocurrency dalam Sudut Pandang Hukum Islam 

 Cryptocurrency merupakan salah satu bentuk inovasi dari kecanggihan 

teknologi dan informasi dalam bidang keuangan dan perekonomian. Cryptocurrency 

memberikan kemudahan dalam bertransaksi dalam dunia bisnis. Berbagai cara hidup 

dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-relasi alamiah 

                                                           
11 Priska Watung, “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi di Indonesia 
Ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Lex Et Societatis. Volume VII, Nomor 10, 2019. 
hlm. 7. 
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(natural), kini dilakukan dengan cara yang baru, yaitu cara artifisial.12 Cyberspace 

menciptakan sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar, mungkin nanti 

seluruhnya oleh model kehidupan yang dimediasi secara mendasar oleh teknologi, 

sehingga berbagai fungsi alam kini diambil alih oleh substitusi teknologinya, yang 

disebut kehidupan artifisial (artificial life). 

 Pada awalnya, kemunculan Bitcoin ini tercipta dari Genesis Block yang 

memiliki arti sebagai blok bernomor 0 (nol) yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2009 

oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok 

grup yang hingga saat ini belum diketahui identitas yang sesungguhnya13.  Terlepas 

dari identitas yang masih belum jelas akan penemu Bitcoin tersebut, tetapi Bitcoin telah 

merajalela di seluruh negara di dunia ini. Bitcoin tercatat dalam sebuah database besar, 

yaitu Blockchain yang tidak bisa diubah ataupun dicuri oleh siapa saja. Bitcoin 

merupakan mata uang yang berdiri sendiri, yang tidak dikontrol atau dikuasai oleh 

suatu pemerintahan, badan hukum, maupun bank. Mata uang Bitcoin  ini bersifat 

desentralisasi, yang berarti tidak terpaku pada 1 (satu) administrator tunggal, sehingga 

seluruh proses pencatatan transaksinya tertuang dalam Blockchain tanpa ada bantuan 

dari pihak ketiga.14  

 Perkembangan cryptocurrency di dunia semakin signifikan, karena banyaknya 

peminat dari masyarakat dunia. Eksistensi cryptocurrency di dunia juga menimbulkan 

ketertarikan dan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat, terutama masyarakat 

Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kemunculan forum atau 

sosialisasi akan penggunaan Bitcoin khususnya, karena salah satu jenis dari 

cryptocurrency ini memiliki nilai yang paling besar dibandingkan dengan nilai 

cryptocurrenvy pada jenis lainnya.  

 Sejak tahun 2018, Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara 

rinci, eksplisit, dan spesifik mengenai legalitas dari cryptocurrency. Masih belum ada 

kejelasan terkait instansi atau otoritas yang akan mengatur, bertanggung jawab, dan 

mengawasi penggunaan mata uang digital yang masih rawan dan belum dibentuk 

regulasinya. Indonesia tetap masih berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang. Indonesia masih berjaga-jaga supaya tidak ada 
                                                           
12 Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, Arena 
Hukum, Volume 14, Nomor 2, 2021, hlm. 249. 
13 Aisyah Ayu Musyafah, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. 
Diponegoro Private Law Review, Volume 7, Nomor 1, 2020, hlm. 704. 
14 Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 28. 



9 
 

peluang untuk melakukan transaksi ilegal dengan mata uang digital ini yang berisiko 

dan berpotensi untuk membuat ketidakstabilan dalam sistem keuangan negara. 

Penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin dalam cryptocurrency ini masih dilarang 

dengan tegas oleh Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 bahwa mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah Rupiah pada 

prinsipnya. Sesuai juga dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik, bahwa transaksi dengan Bitcoin tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan 

oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian.  

 Penggunaan Bitcoin di Indonesia ini dilarang karena menimbulkan risiko-risiko 

dan potensi yang besar dan negatif bagi perkembangan keuangan negara. Indonesia 

juga merupakan negara yang menganut Hukum Islam dalam perkembangan hukumnya. 

Maka jika penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam dan Hadist, dari Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda: “(Juallah) emas 

dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, 

sya’ir (gandum kasar) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam 

(dengan syarat harus sama takarannya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke 

tengan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari 

tangan ke tangan” (Hadist Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibn 

Majah).15  

 Banyak terjadi pro dan kontra di antara para ulama di Indonesia mengenai 

status hukum dari Bitcoin itu sendiri. Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Mejelis 

Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2021 

yang membahas hukum tentang cryptocurrency. Adapun garis besar yang dapat 

diambil dari pembahasan tersebut, antara lain:16 

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena 

mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                           
15 Ahmad Asyraful Anam, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah, 2021, hlm. 9. 
16 redaksi@mui.or.id, 2021, “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency”, 
https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/, Diakses pada tanggal 
11 Juni 2022, Pukul 20.17 WIB. 
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2. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan 

karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil’lah 

secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara 

pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.  

3. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai 

sil’lah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya 

sah untuk diperjualbelikan. 

  Berdasarkan ijtima tersebut, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang 

hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar. Gharar dalam transaksi 

Bitcoin disebabkan karena beberapa hal, antara lain:17 

1. Bitcoin diciptakan oleh seorang individu atau sekelompok individu yang tidak 

dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Nama Sathosi Nakamoto 

dicantumkan d White Paper Bitcoin dengan mengungkapkan sedikit tentang 

dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir tahun 2010 serta menerbitkan 

spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Penemu Bitcoin 

yang sebenarnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur 

ketidakpastian (gharar); 

2. Sistem Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer to peer yang terdesentralisasi 

pertama yang didukung oleh penggunanya tanpa otoritas pusat atau perantara. 

Sistem Bitcoin yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan 

pengguna internet. Namun, untuk diterapkan di semua sektor perekonomian, 

diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi tersebut. 

Kemungkinan terjadinya kasus fraud jika tidak ada otoritas pusat yang 

melakukan validasi dan memantau sistem transaksi. Unsur ini dikaitkan dengan 

ketidakpastian (gharar); 

3. Sistem ini mengandalkan fungsi hash kriptografi yang berarti kelas khusus dari 

fungsi hash yang memiliki sifat tertentu yang membuatnya cocok untuk 

digunakan dalam kriptografi. Hal tersebut adalah algoritma matematika yang 

memetakan data dengan ukuran arbitrer ke string bit dengan ukuran tetap 

(fungsi hash) yang dirancang juga menjadi fungsi satu arah, yaitu fungsi yang 

tidak layak untuk dibalik. Sistem ini rentan terhadap aktivitas peretasan. Unsur 

                                                           
17 Nashirah Abu Bakar dan Sofian Rosbi, “Bitcoin Transaction Framework Analysis from Perspective of Islamic 
Finance: A Contemporary Challenge of Islamic Finance in Digital Money Globalization Condition”. 2017, hlm. 
188. 
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ini dikaitkan dengan ketidakpastian (gharar) dan cryptocurrency ini tidak 

memiliki bentuk fisik dan hanya ada di jaringan. Bitcoin juga tidak memiliki 

nilai intrinsik, karena tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain, yaitu 

emas; 

4. Peraturan atau undang-undang pemerintah tidak mendukung Bitcoin. Nilai 

Bitcoin tidak terikat dengan aset berwujud atau peraturan atau hukum 

pemerintah. Oleh karena itu, validitas Bitcoin dalam sistem ekonomi saat ini 

masih dalam status ketidakpastian (gharar); 

5. Nilai Bitcoin tidak stabil karena volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, 

pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai ketidakpastian (gharar) dalam 

perspektif keuangan Islam; 

6. Pembelian Bitcoin bersifat diskrit, kecuali jika pengguna secara sukarela 

mempublikasikan transaksi Bitcoin-nya, pembeliannya tidak pernah dikaitkan 

dengan identitas pribadinya. Pemegang akun Bitcoin adalah anonim. Oleh 

karena itu, sulit untuk melacak pemilik akun yang sebenarnya jika ada aktivitas 

yang mencurigakan. Akhirnya, hal ini menciptakan kondisi ketidakpastian 

(gharar). 

  Selain itu, dharar dalam transaksi menggunakan Bitcoin disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain:18 

1. Peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus 

keamanan Bitcoin, mata uang yang terenkripsi dapat diretas oleh para peretas; 

2. Harganya yang sangat fluktuatif, dapat merugikan penjualan Bitcoin ketika 

terjadi penurunan harga secara besar-besaran; 

3. Kurangnya regulasi di berbagai negara terhadap Bitcoin seperti tidak adanya 

kelegalan yang jelas, membuat Bitcoin rentan terhadap penipuan dan para 

pengguna maupun investor akan khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika 

terjadi kerugian. 

  Lalu, terdapat beberapa kategori dalam Islam mengenai unsur-unsur harta, 

antara lain:19 

1. Memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh; 

2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah; 

                                                           
18 Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”, Shautuna: 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 72-73. 
19 Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam 
Al-Manahij, Volume 12, Nomor 1, 2018, hlm. 128. 
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3. Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki masfadat; 

4. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, 

saham, dan lain-lain. 

  Selain itu, transaksi uang elektronik juga dalam perspektif hukum Islam juga 

harus terhindar dari hal-hal berikut ini:20 

1. Riba atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-

amwal-al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan 

imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak; 

2. Gharar atau ketidakpastian dalam suatu akad mengenai kualitas atau kuantitas 

objek akad maupun mengenai penyerahannya; 

3. Maysir diaman akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, 

perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan; 

4. Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengelabuhi pembeli, seolah-olah objek akad 

tersebut tidak cacat; 

5. Risywah adalah suatu pembelian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang 

bukan haknya, membenarkan yang batil, dan menjadikan sesuatu yang batil 

menjadi sesuatu yang benar; 

6. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan; 

  Transaksi bisnis dengan Bitcoin sebagai alat pembayarannya juga tidak sesuai 

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

Adapun 11 (sebelas) poin tentang Bitcoin menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

antara lain:21 

1. Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat 

alat tukar transaksi, bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan 

pemerintah maupun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar 

digital tergantung permintaan dan suplai; 

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

Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat 

diakses oleh publik, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah 

dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin; 
                                                           
20 Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam 
Al-Manahij, Volume 12, Nomor 1, 2018, hlm. 129. 
21 Dimas Aditya Damar P., “Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum 
Positif dan Hukum Islam”, Skripsi, 2021, hlm. 7-9. 



13 
 

3. Penyebaran Bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh nama 

samara Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan 

cryptography. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat 

dalam jual beli mata uang digital yang disebut cryptocurrency; 

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

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

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

berguna sebagai alat tukar dan investasi; 

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

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

karena tidak mempresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka 

trading-nya kental rasa spekulatif; 

6. Sebagian ulama mengatakan bahwa Bitcoin sama dengan uang karena menjadi 

alat tukar yang diterima ole masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. 

Namun, ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum, karena 

masih banyak negara yang menolaknya; 

7. Definisi uang: “ون ى ي أ حال يك يط وعل ك الوس ان ذل وال عاما مهما ك ي قب  يلق

ادل يط للتب ل وس د هو ك  Uang: segala sesuatu yang menjadi media“ .”النق

pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi 

seperti apapun”; 

8. Menurut Fatwa DSN-MUI, transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan 

ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan 

pada mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika 

berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai; 

9. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima 

(taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, 

disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi (ada uang, ada Bitcoin 

yang bisa diserahterimakan). Diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda 

yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun bahannya 

bukan emas dan perak; 

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

orang lain). Sebab keberadaannya tidak ada aset pendukungnya, harga tidak 

bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi, 

sehingga kemungkinan besar banyak sepekulasi ialah haram; 
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11. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk 

menggunakannya dan mengakuinya. Namun, Bitcoin sebagai investasi 

hukumnya adalah haram, karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, 

hanya alat permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan penjelasan mengenai Bitcoin 

bahwa mata uang digital tersebut tergolong ke dalam kategori mata uang asing. 

Bitcoin tidak dapat diketahui keberadaan aset pendukungnya dan juga tidak ada yang 

bisa menjamin secara resmi akan penggunannya di Indonesia, sehingga Bitcoin di 

Indonesia digolongkan haram. Haramnya Bitcoin tersebut disebabkan jika Bitcoin 

digunakan sebagai alat spekulasi dan permainan untung rugi. 

KESIMPULAN 

 Cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh 

cryptography. Cryptography membuat mata uang kripto hampir tidak bisa dipalsukan. 

Beberapa jenis mata uang digital dalam cryptocurrency, seperti Bitcoin yang memiliki nilai 

terbesar daripada mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi, seperti pembayaran 

atau melakukan transfer dari satu orang ke orang lainnya secara daring. 

 Indonesia masih berpegang teguh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang dan belum ada pengaturan hukum atau regulasi lebih lanjut akan 

penggunaan cryptocurrency, terutama dalam dunia transaksi bisnis. Tetapi, Bitcoin tidak 

kemenuhi syarat uang secara teori dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tetang Mata 

Uang yang menyatakan bahwa hanya Rupiah yang diakui sebagai alat tukar yang sah dan 

Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai uang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 

tentang Uang Elektronik juga memberi syarat bahwa: 

a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada 

penerbit; 

b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media, seperti server atau chip; 

c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit 

uang elektronik tersebut; 

d) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

 Eksistensi Bitcoin sebagai mata uang digital akan dianggap sah, legal, atau 

diperbolehkan dengan salah satu syaratnya adalah adanya pengakuan di suatu negara. 
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Nyatanya, Bitcoin sebagai instrument transaksi bisnis mengandung maysir di dalamnya, karena 

terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan, sehingga Bank Indonesia 

menyebutnya sebagai gambling transaction. Penggunaan Bitcoin juga termasuk ke dalam 

kategori haram (gharar dan dharar), sehingga sebagian besar ulama di Indonesia masih belum 

setuju jika Bitcoin digunakan sebagai alat transaksi, terutama dalam dunia bisnis.  

 Sehubungan dengan semakin banyaknya alat transaksi yang berdasar kepada kekuatan 

digital, pemerintah harus membuat kejelasan dalam peraturan hukum dan penggolongannya, 

sehingga setiap mata uang digital yang tergabung di dalam cryptocurrency khususnya 

memiliki penjelasan yang membuat masyarakat menjadi paham pada umumnya. Pemerintah 

juga harus memberi kejelasan mengenai eksistensi dari penyelenggara jasa yang telah memiliki 

kejelasan hukum, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi atau mendapatkan proteksi 

khusus dari pemerintah untuk menghindari pihak-pihak yang ingin melakukan tindak 

kejahatan. 
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Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Pelatihan Wirausaha Sebagai

Solusi Pembentukan Lapangan Kerja Baru

Nadya Zahra Arisandy
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Abstract

The right of citizens of the Republic of Indonesia to get a job and a decent living is

one of the constitutional mandates that need to be implemented. The implementation of

unilateral termination of employment by the company violates these provisions. Termination

of employment can be carried out, provided that it complies with the provisions of the

applicable laws and regulations. Workers who are threatened with termination of employment

cannot depend on the company or the government for their fate. Workers need to take

progressive steps to create a decent living and protect their survival.

Keywords: Company, Worker, Termination of Employment.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia telah

mengakomodir pengaturan dan penerapan

hak asasi manusia, termasuk di dalamnya

memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam Pasal 27

ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945) yang berbunyi, setiap Warga

Negara Indonesia berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Merujuk pada perluasan

makna Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, warga

negara Indonesia dalam memperoleh

maupun melangsungkan pekerjaan tidak

dapat diperlakukan semena-mena dan

perlu dipenuhi hak-haknya sebagaimana

tercantum dalam peraturan

perundang-undangan terkait. Adanya

peristiwa pemutusan hubungan kerja

(PHK) yang sedang marak terjadi saat ini,

bertentangan dengan undang-undang pun

hak warga negara Indonesia.

Pemutusan hubungan kerja

merupakan berakhirnya hubungan kerja

antara karyawan dengan instansi, artinya

karyawan sudah tidak lagi bekerja setelah

keluarnya surat pemutusan kerja dan tidak

dipekerjakan lagi sebagai karyawan.

Menurut Sedarmayanti (2017), PHK

merupakan suatu kondisi tidak bekerjanya

karyawan pada suatu instansi karena

adanya pemutusan kerja antara karyawan



dengan instansi atau masa kontraknya

habis. Menurut Kuncoro (2016), PHK

diartikan sebagai adanya pemberhentian

hubungan kerja secara permanen antara

instansi dengan karyawan. Perpindahan

karyawan dari instansi satu ke instansi

lainnya atau diberhentikan karyawan dari

instansi yang mengupayakan dengan

berbagai alasan.1 Dalam memutuskan

hubungan kerja seharusnya ada

musyawarah antara karyawan dengan

pemimpin perusahaan di mana tempat

ia bekerja, hal ini sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

selanjutnya diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja yang berlaku

yang menyatakan bahwa perusahaan

harus mengupayakan musyawarah dalam

hal penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dan berupaya untuk tidak

melakukan PHK. Selanjutnya, dalam

melakukan pemutusan hubungan kerja

perusahaan juga harus memenuhi prosedur

yang berlaku supaya proses dan langkah

yang dilakukan sesuai dengan hukum.2

2 Zulaichah, S. (2019). Pemutusan Hubungan Kerja
Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan
Hukum Islam. Journal of Islamic Business Law,
3(4). 3.

1 Amaliah, P. U. (2019). Pemutusan Hubungan
Kerja Dan Dampak Yang Menyertainya. In
Seminar Nasional-Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang (pp. 171-173). 2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

mensyaratkan adanya alasan tertentu yang

harus ada dalam PHK. Dalam UU

Ketenagakerjaan diketahui beberapa

keadaan yang dapat digunakan oleh

pengusaha sebagai alasan PHK, antara

lain: pekerja ditahan pihak yang berwajib

karena diduga melakukan tindak pidana

(Pasal 160); pekerja melakukan

pelanggaran ketentuan yang diatur dalam

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama (Pasal 161);

terjadi perubahan status, penggabungan,

peleburan atau perubahan kepemilikan

perusahaan (Pasal 163); perusahaan tutup

(Pasal 164); perusahaan pailit (Pasal 165);

dan pekerja dikualifikasikan

mengundurkan diri karena mangkir

bekerja selama 5 (lima) hari kerja atau

lebih berturut-turut (Pasal 168). 3 Namun

demikian, dalam prakteknya, ternyata

terdapat alasan PHK oleh pengusaha yang

tidak merupakan salah satu alasan PHK

yang disebutkan secara eksplisit dalam UU

No. 13 Tahun 2003, yakni PHK dengan

alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan.

Ini seperti yang terjadi dalam beberapa

perkara perselisihan hubungan industrial

mengenai PHK yang telah diputus pada

tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung

3 Santoso, B. (2013). Justifikasi efisiensi sebagai
alasan pemutusan hubungan kerja. Mimbar
Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, 25(3), 402-415. 3.



(MA). Beberapa contoh perkara tersebut,

antara lain: perkara PHK terhadap

Mulyono oleh PT Unisem Batam (Putusan

MA Nomor 178 K/Pdt. Sus/2010); perkara

PHK terhadap Wilson Epson May oleh PT

Redpath Indonesia Jakarta (Putusan MA

Nomor 217 K/ Pdt.Sus/2010); dan perkara

PHK terhadap Arif Maulana dkk oleh

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta

(Putusan MA Nomor 391

K/Pdt.Sus/2010).4

Bahwa kemudian diketahui, alasan

perusahaan melakukan PHK dengan para

pekerjanya dilatarbelakangi oleh beberapa

hal diantaranya tindak pelanggaran yang

dilakukan oleh pekerja, kondisi keuangan

perusahaan, dan upaya efisiensi

perusahaan. Dalam hal perusahaan dalam

kondisi keuangan yang amat tidak baik,

pekerja hanya bisa menuntut hak-haknya

berkaitan dengan PHK. Pekerja yang

mengalami PHK tidak bisa menuntut

untuk terus dipekerjakan oleh perusahaan

terkait. Seperti yang kita ketahui, bahwa

jumlah angkatan kerja di Indonesia

berbanding terbalik dengan jumlah

lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena

itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait,

apa yang bisa menjadi solusi alternatif

berkaitan PHK sepihak yang sedang marak

dilakukan oleh perusahaan?.

4 Ibid.

Pembahasan

Pada dasarnya setiap orang

bekerja untuk mendapatkan penghasilan

guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tidak mungkin seorang pekerja/buruh

mau bekerja jika tanpa adanya upah

yang sesuai dengan kebutuhannya. Upah

dalam ketentuan ketenagakerjaan

minimal adalah Upah Minimum

Provinsi (UMP) atau Upah Minimum

Sektoral Provinsi (UMSP) yang

ditetapkan oleh Gubernur. Hukum

Ketenagakerjaan adalah himpunan

peraturan berupa peraturan tertulis

maupun tidak yang berkenaan dengan

kejadian dimana seseorang yang bekerja

pada orang lain dengan menerima upah

atau segala sesuatu yang berada dalam

ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan

dan apabila dilanggar dapat dikenakan

sanksi perdata atau pidana termasuk

lembaga-lembaga penyelenggara swasta

yang terkait di bidang tenaga kerja.5 Hal

tersebut menjelaskan bahwa baik hak-hak

pekerja, maupun hak perusahaan, perlu

dipenuhi dan tidak tidak bisa dilanggar

satu sama lain. Berkaitan pula dengan

PHK, bahwa terdapat ketentuan yang jelas

dalam UU Cipta Kerja tentang

5 Rohendra Fathammubina, S. H. (2018).
Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan
Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. Jurnal
Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum,
3(1), 108-130. 12.



kriteria-kriteria perusahaan diizinkan

untuk melakukan PHK.

PHK yang dilakukan oleh

pengusaha haruslah beralasan dan

memiliki bukti sebagaimana yang telah

diatur dalam UU Cipta Kerja. Jika pekerja

merasa keberatan dengan PHK tersebut

karena dianggap sepihak dan tidak

sesuai dengan undang-undang maka

pekerja dapat melakukan gugatan ke

Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (LPPHI) dan dapat

juga PHK tersebut batal demi hukum dan

pekerja dapat kembali dipekerjakan. PHK

adalah pengakhiran kerja karena suatu

hal tertentu yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewajiban antara

pekerja dengan pengusaha. Setelah

hubungan kerja berakhir, pekerja tidak lagi

mempunyai kewajiban untuk bekerja

pada pengusaha, dan pengusaha itu

tidak berkewajiban membayar upah

kepada pekerja tersebut.6

Namun realitanya, seringkali

ditemukan bahwa perusahaan melakukan

PHK massal dengan alasan keuangan dan

efisiensi perusahaan yang juga tidak jauh

kaitannya dengan keuangan perusahaan.

Merujuk pada kasus tersebut, pemerintah

juga tidak bisa serta-merta berpihak pada

tenaga kerja bersangkutan. Apabila

keuangan perusahaan tidak bisa

6 Ibid, 14.

mencukupi hak-hak pekerja pun biaya

operasional yang ada, bukan hal yang tidak

mungkin akan membawa perusahaan ke

dalam kondisi pailit. Perusahaan yang

hendak melakukan PHK hendaknya tetap

melakukan PHK sesuai prosedur. Tenaga

kerja atau pekerja yang kemudian

terancam PHK karena alasan apapun,

sebaiknya tidak bergantung pada

perusahaan terkait maupun pemerintah.

Perlu ada langkah progresif dari pekerja

terkait untuk kemudian tetap bisa

mendapatkan penghidupan yang layak.

Menjadi wirausaha merupakan salah satu

solusi yang dapat ditempuh oleh pekerja

yang terancam PHK maupun yang sudah

menerima PHK, untuk tetap menjaga

kelangsungan hidupnya.

Wirausaha atau entrepreneur yang

berasal dari kata bahasa Perancis

entreprende yang berarti melakukan (to

undertake) atau mencoba (trying). Dalam

bahasa Indonesia yang sederhana

wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah

kemampuan (an ability) yang di dalamnya

termasuk dalam artian ‘usaha’ (effort),

aktivitas, aksi, tindakan dan lain

sebagainya untuk menyelesaikan suatu

tugas (task).7 Wirausahawan adalah

seseorang yang mengembangkan produk

baru atau ide baru dan membangun

7 Frinces, Z. H. (2010). Pentingnya profesi
wirausaha di Indonesia. Jurnal ekonomi dan
pendidikan, 7(1). 39.



bisnis dengan konsep baru. Dalam hal

ini, menuntut sejumlah kreativitas dan

sebuah kemampuan untuk melihat

pola-pola dan trend-trend yang berlaku

untuk menjadi seorang wirausahawan.8

Wirausaha dapat berpotensi menciptakan

lapangan kerja baru bagi dirinya sendiri

maupun orang lain, melalui pembentukan

usaha yang berkelanjutan. Namun,

pengembangan jumlah wirausaha masih

memiliki segudang hambatan diantaranya

adalah mental dari individu terkait,

kemampuan berwirausaha yang dimiliki

oleh masyarakat, akses pendanaan, dll.

Salah satu watak atau perilaku seorang

wirausaha adalah kemampuannya untuk

membaca kondisi pasar. Hasil bacaan

tersebut kemudian dihitung dengan cepat

dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan

besarnya keuntungan yang akan diperoleh

sebagai hasil dari usaha aktif dalam

pemenuhan kebutuhan pasar, dan juga

akan diketahui dengan jelas berapa besar

skala potensi pasar tersebut. Apa yang

akan dilakukan oleh wirausaha tersebut

akan memunculkan hal-hal sbb:

1. Menyediakan banyaknya pilihan atau

pilihan alternatif produk dan jasa baru

dalam pasar (new products and

services).

8 Aprilianty, E. (2012). Pengaruh kepribadian
wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan
lingkungan terhadap minat berwirausaha siswa
SMK. Jurnal pendidikan vokasi, 2(3). 3.

2. Menciptakan alternatif tempat / lokasi

baru untuk transaksi bisnis (new place

of business transaction).

3. Menciptakan konsumen baru dengan

munculnya produk dan jasa baru (new

buyers).

4. Cara baru dalam berbisnis (new way of

doing business).

5. Mencoba menciptakan kepemimpinan

baru dalam pasar (new market leader)9

Pemerintah sebagai poros

kehidupan berbangsa dan bernegara

memegang peranan penting. Pemerintah

perlu membuka seluas-luasnya akses

informasi dan pelatihan yang berkaitan

dengan pembentukan wirausaha. Sehingga,

pembentukan wirausaha dapat berjalan

secara adil, maksimal, dan merata.

Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan

rutin penyuluhan yang diisi dengan

rangkaian kegiatan pelatihan. Berbagai

jenis kegiatan dapat ditawarkan seperti

pelatihan desain grafis, promotional tools,

dan penggunaan e-commerce untuk

meningkatkan akses pasar.

Salah satu manfaat dari

penyuluhan itu guna memberitahu apa

kriterianya yang dibutuhkan sebagai

pengusaha sukses, sekaligus pedoman

independen, jadi mereka secara langsung

ikut adil langsung pada dirinya sendiri

dan membuka lapangan pekerjaan baru

9 Op Cit, 39.



dan menyumbangkan uang untuk

bisnisnya sendiri. Memberikan pendidikan

dan memimpin pelatihan pada

wirausahawan itu membutuhkan banyak

biaya dan tenaga, waktu sangat lama,

tapi tetap mahal dan kekuatan terbatas

dari pesertanya. Strateginya adalah

wirausahawan memberi perwakilan setiap

kecamatan. Semoga penyuluhan ini dapat

menarik minat sektor bisnis yang

bisa meningkat pendapatan keluarga dan

akhirnya meningkatkan kondisi hidup

dan kesejahteraan para wirausahawan.

Kesimpulan

Perusahaan tidak boleh melakukan

PHK dengan alasan yang bertentangan

dengan UU Ketenagakerjaan. Namun,

dalam hal perusahaan perlu

melangsungkan PHK, haruslah sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang diatur

dalam undang-undang. Di sisi lain, pekerja

yang terancam mengalami PHK karena

alasan kondisi perusahaan maupun hal

lain, sebaiknya tidak hanya bergantung

pada perusahaan terkait maupun

pemerintah. Para pekerja dapat beralih

profesi menjadi wirausaha. Pemerintah

sebagai penyelenggara negara perlu

membantu para pekerja untuk menjadi

wirausaha yang layak dan kompeten

melalui berbagai pelatihan, sehingga para

pekerja yang terancam maupun telah

menerima PHK dapat tetap

melangsungkan dan mencukupi kebutuhan

hidupnya.
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