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5 Ways to Make Money from BitCoin 
 

BitCoin merupakan mata uang digital yang sangat fenomenal akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, hanya 

butuh waktu kurang dari 1 bulan bagi mata uang digital ini, untuk meroket dari level $ 6000 hingga level 

$ 11346 pada Rabu 29 November 2017 yang lalu, alias meroket lebih dari 80%. 

Angka ini sebenarnya tidak terlalu fenomenal bagi super trader, sebutan yang sering saya gunakan untuk 

trader professional yang sudah terbiasa mendapatkan profit konsisten di pasar saham maupun forex 

trading. 

Meski demikian, pertumbuhan harga BitCoin menyita perhatian tersendiri bagi trader dan investor, dan 

juga bagi banyak kalangan. 

Apa sebenarnya BitCoin dan bagaimana perjalanan BitCoin hingga menjadi fenomena yang mendisrupsi 

berbagai pihak? 

Terobosan Currency dalam Dunia Digital 
 

Adalah Satoshi Nakamoto, seorang / sekelompok orang yang misterius, yang sampai saat ini tidak 

diketahui identitas aslinya, yang menciptakan mata uang digital ini dengan menggunakan Blockchain. 

Satoshi Nakamoto sendiri, diketahui bukan nama asli / nick name pencipta BitCoin ini. 

BitCoin merupakan pelopor alias yang pertama sebagai mata uang digital terdesentralisasi, yang kini 

seringkali kita kenal dengan Cryptocurrency, di mana tidak ada regulasi perbankan yang mengaturnya.  

Popularitas BitCoin terus meningkat seiring dengan kemudahannya untuk digunakan dalam transaksi 

langsung, tanpa perlu ada perantara perbankan. Hal ini berarti juga menghemat biaya transaksi. 

Bahkan perusahaan besar sekelas Virgin, Bloomberg, dan juga Wordpress pun telah menjadi mitra yang 

menggunakan BitCoin untuk transaksi. 

Seiring berjalannya waktu, jumlah BitCoin yang terbatas dan juga semakin maraknya merchant yang 

menerima BTC (singkatan untuk BitCoin), membuat permintaan dan minat terhadap BitCoin semakin 

meningkat.  

Dampaknya, sudah pasti, nilai dari BitCoin terus terkerek naik dan meroket. 

Pro dan Kontra 
Munculnya BitCoin ini menjadi pro dan kontra tersendiri bagi banyak kalangan. 

Bagaimana tidak, kehadiran Cryptocurrency ini sama sekali tidak terjamah regulasi, dan menjadi disrupsi 

tersendiri dalam dunia ekonomi. 

Tidak heran, beberapa negara pada akhirnya memutuskan untuk melarang rakyatnya dalam membeli 

dan menggunakan mata uang digital ini.  
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Cryptocurrency di satu sisi dianggap sebagai inovasi baru dalam dunia keuangan, seperti peralihan dari 

transaksi pada jaman batu yang menggunakan garam dan hasil bumi menjadi uang logam dan uang 

kertas. 

Di sisi lain, kehadiran BitCoin membuat banyak pihak kelimpungan karena belum siap.  
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Kekuatiran banyak negara ini bukan berarti tidak beralasan. Salah satu alasan yang cukup mendasar 

untuk melarang penggunaan mata uang digital ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. 

Penyalah gunaan seperti apa? Misalnya saja, dengan membeli Cryptocurrency ini, bisa jadi investor turut 

mendanai kegiatan terorisme tanpa ia sadari. 

Selain itu, ada beberapa negara yang melarang penggunaan BitCoin dan Cryptocurrency lainnya karena 

alasan kestablian sistem perekonomian. 

BitCoin menjadi disrupsi bagi banyak pihak. Tidak hanya mata uang konvensional, namun kartu kredit, 

paypal, dan bahkan pasar saham. 

Apa itu disrupsi? Memahami disrupsi adalah semudah Anda memahami perubahan yang terjadi dalam 

dunia transportasi, di mana taksi online mendisrupsi taksi konvensional. 

 

Bagaimana Cryptocurrency Ditawarkan? 
Seakan tidak mau ketinggalan, banyak pihak menyusul BitCoin dan menciptakan mata uangnya sendiri, 

dan merilisnya dalam sebuah ICO (Initial Coin Offering). 

Proses ini persis seperti ketika sebuah perusahaan go public dan melakukan IPO (Initial Public Offering). 

Di sinilah startup penerbit Cryptocurrency bisa mendapatkan modal dan dana segar dengan mudahnya, 

tanpa harus melalui proses regulasi yang ketat oleh pemodal ventura, bank, atau proses menerbitkan 

saham melalui Initial Public Offering / Right Issue. 

Hal ini bisa menimbulkan dampak positif yaitu semakin cepatnya kemajuan startup karena kemudahan 

menggalang dana. 

Namun, hal ini juga bisa menimbulkan dampak negative, jika penerbit Cryptocurrency / coin digital 

menyalahgunakan penggunaan dana ini, dan sangat rawan penipuan. 

 

Negara mana saja yang melegalkan CryptoCurrency, dan mana yang 

tidak? 
BitCoin dan Cryptocurrency legal di : 

1. beberapa negara bagian Amerika,  

2. Canada 

3. Australia 

4. Beberapa negara di Eropa 

5. Jepang 

6. Israel 

Beberapa negara yang belum menerima BitCoin antara lain: 

1. Iceland  

2. Vietnam 
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3. Bolivia 

4. Ekuador 

5. China 

6. Taiwan 

Di Indonesia, regulasi untuk BitCoin sendiri masih belum dipastikan, namun kemungkinan besar 

Indonesia akan masuk dalam jajaran negara yang belum menerima kehadiran BitCoin dan altcoins. 

Apa saja Cryptocurrency selain BitCoin? 
Altcoin, adalah sebutan untuk alternative coin, yaitu cryptocurrency selain BitCoin. 

Di dunia ada banyak sekali Altcoin saat ini, bahkan di Indonesia, sudah ada yang membuat Altcoin. 

Berikut ini adalah 10 Altcoin alias cryptocurrency yang memiliki nilai pasar terbesar, dengan data per 30 

November 2017 saat artikel ini ditulis, antara lain: 

 

 

Dari tabel di atas nampak 10 Altcoin dengan kapitalisasi terbesar, lengkap pula dengan kode Altcoin dan 

juga dengan harga perdagangannya. 

 

How to Make Money from BitCoin (And Other Cryptocurrencies) ? 
 

Ada 3 cara make money dari Cryptocurrencies. Ada yang bisa Anda ikuti dengan mudah sebagai praktisi, 

dan ada pula yang membutuhkan effort lebih besar untuk melakukannya, dan tidak bisa dilakukan oleh 

semua orang. 

1. Merilis Altcoin dalam ICO  
Cara pertama untuk make money dari Cryptocurrency tak lain adalah dengan membuat Cryptocurrency 

itu sendiri dan merilisnya dalam proses ICO / Initial Coin Offering. 
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Ibarat sebuah perusahaan / emiten yang melangsungkan Initial Public Offering dan mendapat dana 

dengan melantai di bursa, orang / group yang melakukan ICO. 

Namun hal ini tentunya tidak mudah dilakukan, dan belum dilegalkan di Indonesia. 

Untuk melakukan ICO hanya bisa di negara-negara yang sudah menerima kehadiran Cryptocurrency. 

2. Membeli dalam proses penawaran perdana 
Sebelum melakukan ICO, biasanya pihak yang membuat Altcoin tersebut akan melakukan penawaran. 

Dalam pasar modal, proses yang serupa terjadi ketika sebuah perusahaan akan melakukan IPO (Initial 

Public Offering) maka emiten akan melakukan bookbuilding alias menawarkan saham perdananya pada 

investor baik itu retail maupun institusi. 

Sebagai investor, kita seringkali mendapat tawaran untuk membeli Altcoin baru. Membeli Altcoin / 

Cryptocurrency pada proses ini bisa saya bilang sangatlah spekulatif. 

Saya coba bandingkan dengan proses bookbuilding  pada saham, dari kacamata investor. 

Sebagai seorang investor, saya akan mencari banyak informasi terkait fundamental dari perusahaan 

tersebut, sebelum saya memutuskan untuk membelinya pada proses pre- IPO tersebut. 

Selain itu, keberadaan penjamin emisi juga sangat berpengaruh terhadap berhasil / tidaknya proses IPO 

tersebut. 

Bagaimana dengan Cryptocurrency? Tidak mudah mencari informasi “behind the scene” pada 

perusahaan yang baru akan melantai di bursa. Apa lagi Cryptocurrency. Semuanya hanya berdasar pada 

kepercayaan. 

Apa yang bisa kita lakukan sebagai investor? 

Terlepas dari regulasi yang memperbolehkan / tidak memperbolehkan, dari kacamata pengamat dan 

praktisi, jika ingin membeli pada proses ini, saya pribadi akan cari tahu dulu sampai benar-benar 

mengerti latar belakang dirilisnya Altcoin baru tersebut. 

Tips kedua selain cari tahu adalah, dengan menggunakan prinsip “testing”. Artinya, jika memang 

penasaran dan ingin membeli, silakan diukur saja, jumlah minimal uang yang dikeluarkan dibanding 

dengan harta yang Anda miiliki. Apakah jika nanti terjadi sesuatu (resiko), maka keuangan Anda akan 

terganggu? 

Jika jumlah uang itu Anda anggak kecil sekali dan tidak mempengaruhi kehidupan finansial Anda … ya 

silakan saja kalau mau ngetest. Sekali lagi, jangan serakah di sini. 

Segala sesuatu memang bikin penasaran ya kalau belum dicoba? Hehe… 

Orang bijak bilang, jika Anda ingin mengukur kedalaman kolam, gunakan 1 kaki, jangan 2 kaki. 

 

3. Beli dengan menggunakan dompet digital 
Membeli BitCoin secara langsung, setelah proses ICO, bisa menggunakan “dompet digital” atau digital 

wallet seperti Blockchain Wallet, Xapo Wallet, BitCoinWallet, dan banyak lagi. 
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Bagi mereka yang sudah menyimpan BitCoin ini sejak beberapa bulan yang lalu, sudah pasti akan 

mendapatkan keuntungan yang cukup banyak saat ini, melihat pertumbuhannya yang signifikan, seperti 

yang bisa Anda lihat dalam tabel berikut ini. 

 

Dengan membeli Cryptocurrency / altcoin menggunakan uang digital ini, Anda bisa mendapat manfaat 

tidak saja menikmati keuntungan karena capital gain, namun juga bisa menggunakan uang ini untuk 

transaksi pada merchant yang menerimanya. 

Beberapa teman saya membeli BitCoin dengan cara ini untuk investasi jangka panjang. 

Bagaimana dengan kita? 

Saya agak kurang tertarik untuk menyimpannya buat berinvestasi jangka panjang. Mengapa? Karena 

sekali lagi, untuk investasi jangka panjang, saya butuh tahu benar fundamentalnya. Dalam investasi 

saham, saya akan menilik kesehatan perusahaan dari kualitas dan kuantitasnya, seperti yang Anda bisa 

pelajari dalam Workshop Winning Stocks Masteries. 

Namun, jika Anda penasaran (dan saya pun juga penasaran kok), dan suka mencoba hal yang baru, sekali 

lagi … lakukan dengan resiko yang terukur. 

Jadi saya melihat sebuah kebiasaan orang sukses. Mereka bukan orang yang takut untuk mencoba. 

Mereka akan mencoba apa pun yang akan jadi peluang, dengan resiko terukur. Orang sukses bertindak 

dengan perencanaan, bukan dengan perasaan / serakah dan takut. 

4. Paper assets : Trusts, ETF, Saham 
Untuk mengapatkan keuntungan dari fluktuasi harga BitCoin atau cryptocurrency, Anda tidak harus 

memilikinya secara langsung. 

Anda bisa mendapatkan keuntungan dari : 

- Trusts : The Bitcoin Investment Trust, yang investasinya eksklusif pada cryptocurrency, terutama 

BitCoin. GBTC sendiri bertumbuh signifikan seiring dengan pertumbuhan harga BitCoin. 

- ETFs: ada ya ETF yang terkait dengan cryptocurrency? Yes, ada. ARKW adalah ETF pertama di 

Amerika yang mempunyai eksposure secara tidak langsung terhadap Bitcoin. Selain pada GBTC, 

ARK berinvestasi pada Square Inc yang  memungkinkan penggunanya membeli BitCoin melalui 

aplikasi Square Cash app, dan juga masih ada Nvidia Corp yang bergerak di bidang teknologi dan 
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terkait dengan BitCoin. Berdasar data dari Bloomberg, GBTC menyumbang pertumbuhan ETF ini 

lebih dari 82% tahun 2017 ini, terutama dikarenakan pertumbuhan BitCoin. 
- Saham : ada ya saham yang terkait dengan BitCoin secara tidak langsung? Ada, namun yang jelas 

bukan di Indonesia. Contohnya Overstock.com Inc (OSTK), Riot Blockchain Inc (RIOT), Digital 

Power Corp (DPW), dan juga Marathon Patent (MARA). 

Meskipun cukup menarik, namun ketiga cara tersebut tidak praktis dilakukan oleh investor di Indonesia. 

Karena, selain harus mempelajari lagi produk investasi tersebut, kita juga mesti mengerjakan PR untuk 

mempelajari fundamental perusahaan terkait. 

Jadi bagaimana? 

Saya punya cara yang berikutnya, praktis!  

5. Trading BitCoin / CryptoCurrency 
Cara berikutnya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari BitCoin ini adalah dengan cara 

melakukan aktivitas jual beli online alias trading. Nah yang ini… gue banget hehehe…. 

Buat saya dan juga super trader, alumni workshop Super Performance Trader, melakukan aktivitas 

online trading ini memberi peluang besar dan juga resiko yang sudah bisa kami antisipasi. 

Trading BitCoin / Cryptocurrency memberi Anda kebebasan modal. Anda bisa turut mendapat 

keuntungan dari fluktuasi BitCoin ini tanpa harus merogoh kocek ribuan dollar, bisa start dari $200 USD 

saja untuk beberapa broker. 

Cara kerjanya mudah. Sama ketika kita melakukan beli jual saham melalui internet / online trading, 

ataupun trading forex. 

Bedanya dengan saham adalah, trading Cryptocurrency ini bisa menggunakan leverage, seperti di Forex. 

Beberapa broker yang bisa digunakan untuk trading BitCoin ini antara lain : 

 

Saya katakan cara ini yang paling praktis, paling mudah buat saya. Mengapa? 

Karena saya sudah terbiasa dan sudah terlatih untuk melakukan aktivitas trading. Demikian pula dengan 

teman – teman Super Trader yang sudah teredukasi. 

Trading bisa memberikan kemudahan buat kami, kapan kami mau masuk dan keluar dengan secepat 

kami klik tombol buy and sell. 

Tingkat resiko dalam trading BitCoin ini setara dengan tingkat resiko dalam trading Forex. Hal ini artinya, 

risiko dalam trading BitCoin / Cryptocurrency ini lebih tinggi dari trading saham. 

Tingkat resiko fluktuasi yang tadinya tinggi karena tidak mengerti, bisa diantisipasi dengan 3 masteries 

dalam Super Performance Trader. 
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Should we buy BitCoin now? 
 

Cepatnya nilai BitCoin menanjak saat ini membuat saya lebih cenderung menyarankan Anda untuk 

sementara bersabar dulu dan menunggu fluktuasinya menjadi lebih stabil. Lebih baik lirik 

Cryptocurrencies lain yang baru akan mulai naik, dan berpotensi memberi imbal hasil lebih besar 

daripada risikonya. 

Ada Altcoin lain yang memiliki likuiditas besar dan sudah bisa ditradingkan seperti LiteCoin, Ethereum, 

Dash, dan masih banyak lagi. 

Pelajari strategi BitCoin trading, dan stock trading di workshop Super Performance Trader (untuk daftar / 

waiting list silakan ke bit.ly/joinsupertrader) 

Semoga ebook ini bisa bermanfaat buat Anda. 

Salam profit, 

Ellen May 

 

Disclaimer: Artikel ini bersifat edukasi, dan bukan sebagai perintah beli / jual.  Aktivitas trading 

Cryptocurrency mengandung risiko fluktuasi yang bisa mengakibatkan capital loss, yang perlu dipelajari 

dulu sebelum melakukan transaksi untuk meminimalkan risiko. 


