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Internet merupakan hutan belantara dimana milyaran penghuni mayanya berkumpul selama 
24 jam penuh, berinteraksi dan berkomunikasi tanpa sekat wilayah dan batas dan waktu. 
Transaksi bisnis tidak terelakkan lagi melalui media internet

Internet merupakan hutan belantara dimana 
milyaran penghuni mayanya berkumpul 
selama 24 jam penuh, berinteraksi dan 
berkomunikasi tanpa sekat wilayah dan 
batas dan waktu. Transaksi bisnis tidak 
terelakkan lagi melalui media internet. 
Raksasa bisnis banyak berasal dari dunia ini, 
pasti tahu khan amazon.com, ebay.com, 
store.apple.com, google.com, alibaba.com 
dan juga web lokal seperti  kaskus.co.id dan 
detik.com. Transaksi bisnis juga dominan 
dilakukan melalui media ini, seolah hanya 
melalui ujung jari kita bisa melakukan 
pembayaran, transfer, deliver dan 
seterusnya. Nah kondisi tersebut telah 
memicu munculnya berbagai cara bayar 
dengan mata uang baru yang bebas lintas 
Negara tanpa pajak dan kerumitan lainnya 
selain dari  karena “keterbatasan” mata uang 
riil yang ada. Awalnya hanya dipakai secara 
terbatas dan beredar di komunitas-
komunitas yang ada seperti komunitas game, 
atau komunitas MLM, dan komnitas bisnis 
lain sebagainya. 

 

Gbr. Mudahnya saling mengirim bitcoin 

Semakin beragamnya mata uang digital telah 
memberikan inspirasi baru tentang mata 
uang masa depan. Tetapi banyak juga dari 
para ahli keuangan yang mementahkan itu 
semua karena berbagai pertanyaan krusial 
yang belum terjawab  seperti tentang 
jaminan, dukungan pemerintah dan juga 
resiko atas nilai dari mata uang itu sendiri. 
Daftar favorit mata uang digital bisa dilihat 
di CoinMarketCap.com setidaknya ada 30 
mata uang digital favorit yang terpantau 
didunia.  Diantaranya sebagai berikut : 

1. BTC, Bitcoin 
(http://www.bitcoin.org/) 

2. LTC, Litecoin (http://litecoin.org/) 
3. PPC, Peercoin 

(http://www.peercoin.net/) 
4. NMC, Namecoin 

(http://namecoin.info/) 
5. XPM, Prime coin 

(http://primecoin.org/) 



Majalah MaPI edisi Maret 2014 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

 

Yang paling menarik adalah muncul dan 
beredarnya Bitcoin di Indonesia. Benar! 
Bitcoin tidak berbentuk koin, uang kertas, 
perak, apalagi emas. Ia tidak terlihat secara 
riil. Ia hanya mata uang digital.Sudah ada 
sejak tahun 2009 dan konon sudah dipakai 
50% transaksi  di China. Mata uang tersebut 
sepenuhnya dikendalikan oleh perangkat 
lunak.  

 

Gbr. Proses Cek validitas transaksi Bitcoin 

Userpun juga  sangat mudah 
menggunakannya, cukup memilih sebuah 

dompet (wallet) yang harus  di-instal pada 
komputer atau ponsel. Ketika dompet Anda 
terinstal, ia akan menghasilkan alamat 
Bitcoin pertama  dan bisa ditingkatkan, 
kapanpun membutuhkanya. Pemilik dapat 
memberikan alamat Bitcoin-nya kepada 
siapapun sehingga mereka bisa membayar 
atau sebaliknya. Pemilik bisa membayar 
kepada siapapun jika mereka memberi 
alamat bitcoinnya. Faktanya, ini mirip 
dengan cara kerja email. 

Bagaimana pandangan Islam ?? selain masih 
belum jelas halal haramnya.  Beberapa 
negara telah menolak mata uang ini. Pada 
Desember 2013, Bank sentral China 
mengatakan Bitcoin “tidak memiliki arti 
nyata” dan tidak memiliki perlindungan 
hukum. Peringatan pemerintah China diikuti 
dengan larangan proses transaksi 
menggunakan Bitcoin oleh pihak ketiga dan 
lembaga keuangan. Namun, masyarakat 
disana masih dibebaskan memanfaatkan 
Bitcoin dengan risiko yang ditanggung 
sendiri. Sejumlah platform online memang 
sedang menguji pembayaran dengan mata 
uang Bitcoin, antara lain Wordpress, Reddit, 
Namecheap, Mega, dan Zynga.  Uni Eropa 
menilai Bitcoin dari sisi investasi adalah 
buruk karena nilai mata uang hanya 
dintentukan berdasarkan permintaan pasar 
serta memiliki tingkat fluktuasi tinggi. Oleh 
Bank sentral Malaysia juga melarang dan 
tidak menjamin mata uang digital ini. 

Mata uang ini juga sudah disinggung juga 
oleh pemerintah Indonesia. Selain butuh 
kajian menyeluruh, ada kekawatiran 
terhadap proses penggunaan bitcon ini yakni  
adanya pelanggaran hukum pencucian uang 
(money laundry). Cuci uang (money 
laundering) sudah termasuk dalam 
kejahatan cyber  (cybercrime). Para penjahat 
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banyak memanfaatkan dunia maya  untuk 
membuat uang haramnya menjadi halal. 

Jean-Loup Richet, research associate di 
ESSEC Business School  dari Paris, telah 
mensurvei teknik-teknik yang digunakan 
oleh para penjahat dan mengungkap 
hasilnya dalam sebuah laporan tertulis 
untuk United Nations Office on Drugs and 
Crime. Sebagai sumber riset, Richet 
menggunakan forum-forum hacker online 
yang merupakan tempat para hacker 
bertukar tip tentang cara terbaik mencuci 
uang.  Seperti apa sih praktek pencucian 
uang di Internet? Ini dia beberapa temuan 
dia. 

1. Konversi uang digital. Teknik pencucian 
uang yang paling umum dipakai selama 
ini adalah layanan mata uang digital 
Costa Rica yang disebut Liberty Reserve. 
Cara kerjanya begini. Uang dollar atau 
Euro dikonversi ke sebuah mata uang 
digital yang disebut dollar Liberty 
Reserve dollars atau Euro Liberty 
Reserve. Mata uang digital Liberty 
Reserve ini kemudian bisa dikirimkan 
dan diterima secara anomim. 
Penerimanya bisa mengonversi mata 
uang Liberty Reserve kembali ke uang 
tunai dengan membayar sejumlah kecil 
uang jasa. Namun Mei 2013, pihak 
berwewenang AS telah menutup layanan 
tersebut. Pendiri Liberty Resever dan 
beberapa orang lain didakwa dengan 
tuduhan mencuci uang. Penutupan 
Liberty Reserve tidak akan menghentikan 
praktik cuci uang. Sebab ada banyak 
alternatif lain, antara lain WebMoney, 
Bitcoin, Paymer, dan PerfectMoney. 

2. Game Online. Kita bisa mengonversi uang 
dari dunia real menjadi layanan barang 
virtual atau uang virtual. Nantinya uang 
atau barang virtual  bisa dikonversi balik 
ke uang asli.  Konon Game apa yang 
banyak dipakai untuk cuci uang adalah 
game Second Life dan World of Warcraft. 

3. Scam money mule. Kebanyakan orang tak 
asing dengan spam yang satu ini. Kita 
akan diminta oleh seseorang biasanya 
dari negara-negara berkembang, misal 
dari Afrika. Sang penjahat benar-benar 
mentransfer sejumlah besar uang ke 
rekening. Tapi ia kemudian akan 
meminta sebagian atau semuanya 
mentransfernya lagi ke rekeningnya. 
Masalahnya, dana yang dikirimkan tadi 
itu berasal dari uang haram. Jadi kita juga 
bisa terjerat kasus atas kejahatan 
tersebut. 

4. Teknik lainnya adalah tawaran kerja dari 
rumah dengan bayaran yang sangat 
bagus. Pekerjaannya mudah. Kamu cuma 
perlu menerima transfer uang ke 
rekeningmu, lalu meneruskan dana 
tersebut ke sebuah rekening 
tertentu.  Dengan kata lain, pinjam 
rekening, alias cuci uang! 

Nah, di indonesia pelaku pencucian uang 
melanggar Undang-undang No.15 tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi 
semakin canggih sebuah teknologi juga 
mengandung bahaya yang makin canggih 
juga. Berhati-hatilah, ketahuilah secara 
detail terhadap apa yang akan dan sedang 
dipergunakan☺. Semoga bermanfaat 

 

 

 


