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2013. Tim bekerja selama 9 (Sembilan) bulan yaitu sampai dengan
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Pembentukan tim kerja Penyusun Naskah Akademik Rancangan
tentang Pembatasan Transaksi Tunai ini sesuai
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dengan
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fungsi

(BPHN), Kementerian
Indonesia

untuk

Badan

Hukum

Hukum

Nasional
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Republik
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Pembinaan
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akademik

Rancangan

Undang-Undang yang akan diajukan daiam penyusunan
Legislasi Nasional, khususnya

Program

RUU yang berasal dari lingkungan

Pemerintah.
Pengaturan mengenai Pembatasan Transaksi Tunai harus segera
dilakukan

karena kemanfaatannya

transaksi

keuangan yang semakin cepat, canggih dan aman; 2)

meningkatkan
Memperbaiki
pidana.

peranan perbankan
sistem untuk

untuk:

1) meningkatkan

dalam perekonomian;

mencegah dan memberantas

Pengaturan seperti itu pernah dilakukan

Indonesia dengan undang-undang

pada tahun

efisiensi

serta 3)
tindak

oleh Pemerintah
1946 dan sampai

sekarang belum dicabut secara resmi. Di samping itu, pengaturan
Pembatasan Transaksi T\rnai

telah dilakukan

oleh berbagai Negara

dengan hasil yang cukup memuaskan, baik di Negara maju maupun
di Negaia berkembang.

Manfaat pengaturan

Pembatasan Tfansaksi

Ttrnai,

sudah

selayaknya segera dilakukan tindak lanjut segera disusun RUU
Pembatasan Tfansaksi rtrnai agar dapat dimasukkan sebagai
Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015. Naskah Akademik
ini, masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan
waktu dan sumber daya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan
sar€ul bagi perbaikannya. Dengan selesainya naskah akademik ini
kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian Naskah Akademik ini.
Jakarta, 30 November2013
Ketua Tim.

Yunus Husein, SH., LL.M.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang sangat pesat
seiring dengan perubahan perdagangan dunia yang semakin mengglobal.
Perkembangan transaksi keuangan tersebut terjadi, baik pada transaksi
keuangan tunai maupun non tunai. Pada prinsipnya, terjadinya transaksi
non

tunai

bertujuan

untuk

meminimalisasi

resiko,

mempermudah

komunikasi atau melanggengkan hubungan bisnis antar para pihak yang
telah terjalin cukup baik dan berlangsung lama.
Transaksi keuangan non tunai, yang biasanya dilakukan melalui
lembaga keuangan seperti perbankan, membuat transaksi lebih cepat,
mengurangi penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali
atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasinya.
Dalam prakteknya, masyarakat Indonesia kerap menggunakan lembaga
keuangan dalam transaksi perdagangannya, sebagai contoh penggunaan
kartu kredit, anjungan tunai mandiri dan lainnya. Transaksi-transaksi
perusahaan dalam jumlah besar atau banyak juga cenderung dilakukan
melalui lembaga keuangan.
Mengingat

manfaat

transaksi

keuangan

non

tunai

sebagaimana

dijelaskan di atas, utamanya dari segi keamanan transaksi sudah saatnya
Indonesia menggalakkan

penggunaan

transaksi keuangan

non tunai

dalam perekonomiannya. Pengaturan mengenai transaksi melalui lembaga
keuangan diperlukan untuk kepentingan kelancaran transaksi.
Selain manfaat yang bersifat ekonomis sebagaimana dijelaskan di atas,
penggunaan transaksi keuangan non tunai melalui lembaga keuangan
tersebut juga bermanfaat untuk membatasi transaksi tunai yang sering
disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang
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(money laundering). Para pelaku tindak pidana, misalnya pelaku korupsi,
penyalahgunaan narkoba, terorisme dan bisnis illegal lainnya, berupaya
menghindari melakukan transaksi melalui lembaga keuangan karena
kemudahan pelacakan kembali transaksi yang mereka lakukan. Perilaku
tersebut disebabkan sifat dari pelaku tindak pidana yang tidak ingin
diketahui tindak kejahatannya dan juga transaksinya. Hal ini dapat
dideteksi dengan melihat

trend peningkatan penggunaan transaksi tunai

yang antara lain dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya
penafsiran/pelacakan asal usul sumber dana, terutama dana-dana yang
diduga berasal dari tindak pidana dan juga bertujuan untuk memutus
palacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary).
Kasus–kasus tindak pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi banyak menggunakan transaksi keuangan
tunai. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut
menjadi kendala baru bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) dalam melakukan pelacakan kembali aliran dananya dan membuat
penyidik sulit menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat
dalam sistem keuangan. Terungkapnya beberapa
kasus

terorisme

yang

kasus

korupsi

dan

diduga dibiayai dari pihak dalam maupun luar

negeri, menimbulkan kecurigaan bahwa kasus-kasus tersebut dilakukan
dengan transaksi tunai dan tidak melalui sistem keuangan yang ada
sehingga tidak terlacak.
Berdasarkan paparan di atas, muncul wacana pembatasan transaksi
tunai. Meningkatnya penggunaan transaksi tunai dari tahun ke tahun
menimbulkan dugaan

bahwa pihak-pihak

yang

melakukan

transaksi

mencurigakan menggunakan sarana transaksi tunai untuk menghindari
terlacaknya kegiatan yang dilakukan.1 Hasil analisis Transaksi Keuangan
Mencurigakan yang dilakukan PPATK mengindikasikan bahwa sumber dari
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Kajian Pembatasan Transaksi Tunai,
September 2012, Hlm. 3
1

2

transaksi mencurigakan itu terutama berasal dari transaksi Korupsi. Selain
merupakan porsi paling besar, jumlahnya pun mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Dari 4.050 jumlah kumulatif kasus tindak pidana
berdasarkan Laporan Transaksi

Keuangan yang Mencurigakan (LTKM),

1.771 kasus di antaranya diindikasikan sebagai kasus korupsi, dengan
jumlah yang meningkat pesat dari 144 kasus di tahun 2008 menjadi 493
kasus di tahun 2011. Selain jumlah transaksi yang meningkat jumlah
pembawaan uang tunai yang keluar ataupun masuk ke Indonesia ternyata
meningkat

pula

dari

tahun

ke

tahun.

Berdasarkan

laporan

yang

disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK, pembawaan uang
tunai melebihi jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setara,
paling banyak terjadi di Jakarta yang diikuti dengan Batam. 2
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
institusi

yang

mempunyai

mengusulkan transaksi

tugas

tunai

menganalisis
dibatasi

Pembatasan ini diperlukan agar upaya

transaksi

sebagai
keuangan

sampai jumlah tertentu.

penyuapan yang mengarah pada

tindak pidana khususnya korupsi dapat dicegah lebih dini, dapat
mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi.
Selain itu, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai akan memberikan
manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang
harus

dicetak,

menghemat

bahan

baku

uang,

menghemat

biaya

penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang
palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa
perbankan dalam bertransaksi.
Pembatasan transaksi keuangan dalam jumlah tertentu sebenarnya
bukan ketentuan yang sama sekali baru di Indonesia. Hal ini karena
Indonesia pernah memiliki Undang-Undang No.18 Tahun 1946 tentang
Kewajiban menyimpan Uang Dalam Bank. Esensi Undang-Undang tersebut
adalah mendorong masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

2

Sumber: PPATK Tahun 2012
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Dengan

demikian, pengaturan

dalam undang-undang tersebut

jelas

memiliki kesesuaian dengan upaya membatasi transaksi tunai. Apabila
ditinjau secara internasional, ketentuan untuk membatasi transaksi
keuangan tunai juga terdapat di Negara-negara tertentu misalnya Prancis,
Belgia dan Brazil. Di negara-negara tersebut, aturan pembatasan transaksi
keuangan tunai digunakan sebagai salah satu sarana

untuk menekan

tingkat korupsi.
Berdasarkan uraian tersebut,

sudah saatnya Pemerintah melakukan

pembatasan transaksi keuangan tunai untuk mendorong masyarakat
bertransaksi secara modern dan sekaligus untuk meminimalisasi tindak
pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini karena peraturan perundangundangan yang ada saat belum mencakup upaya pencegahan tindak
pidana melalui pembatasan transaksi tunai.
PPATK berharap ketentuan mengenai pembatasan transaksi tunai

ini

dapat tertuang dalam bentuk undang-undang. Alasannya adalah karena
pembatasan transaksi tunai berkaitan dengan kepentingan banyak pihak,
menyentuh kehidupan masyarakat,

dan terkait dengan pembatasan hak

setiap individu dalam kehidupan keperdataannya. Oleh karena itu, perlu
disusun naskah akademik sebagai justifikasi ilmiah atau akademis
pentingnya pengaturan tentang pembatasan transaksi keuangan tunai.
Naskah akademik dalam proses penyusunan RUU merupakan potret
ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundangundangan yang hendak diterbitkan. Dari potret itu dapat ditentukan
apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan
berjalan

di

masyarakat

(formalizing)

atau

membuat

aturan

yang

bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (law as a tool for
social engineering).3

3Hikmahanto

Juwana, Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam
Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan
Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Cisarua Bogor, 2006, hal 2.
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Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memandang perlu
menyusun naskah akademik RUU tentang Transaksi Tunai karena telah
dilakukan kajian atau penelitian cukup mendalam. Naskah Akademik ini
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur mengenai pembatasan
transaksi keuangan (secara) tunai.

B. Identifikasi Permasalahan
Adapun identifikasi masalah yang ingin dibahas adalah sebagai
berikut:
1. Apa kriteria transaksi keuangan tunai yang dibatasi dan terhadap siapa
pembatasan tersebut diberlakukan/diterapkan?
2. Permasalahan-permasalahan

apa

yang dihadapi dalam kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya
pengaturan mengenai transaksi keuangan secara tunai?
3. Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya
pengaturan pembatasan transaksi keuangan tunai?
4. Apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan
apabila ketentuan mengenai pembatasan transaksi keuangan tunai
ditetapkan ?
5. Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan
pembatasan transaksi keuangan tunai?
6. Bagaimanakah sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan
pembatasan transaksi tunai?
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7. Instansi

mana

yang

diberikan

kewenangan

untuk

melakukan

pengawasan terhadap pembatasan transaksi keuangan tunai?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik meliputi :
a. merumuskan kriteria transaksi keuangan tunai yang harus dibatasi
dan terhadap siapa pembatasan ini diterapkan.
b. menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
kehidupan

berbangsa,

penyelesaiannya

bernegara

memerlukan

dan

adanya

bermasyarakat,
pengaturan

yang

mengenai

pembatasan transaksi keuangan tunai
c. menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai
perlunya pengaturan pembatasan transaksi keuangan tunai
d. menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus
diperhatikan apabila ketentuan mengenai pembatasan transaksi
keuangan tunai dibatasi
e. mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup
pengaturan pembatasan transaksi keuangan tunai
f.

menguraikan

sanksi

terhadap

setiap

orang

yang

melanggar

ketentuan pembatasan transaksi tunai
g. menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan pembatasan transaksi tunai
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam
pengambilan kebijakan kemungkinan pembatasan transaksi keuangan
tunai di Indonesia dan sebagai bahan pendukung proses harmonisasi
6

serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas).

D. Metode
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah
akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum
kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa
bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti Peraturan
Dasar, Peraturan Perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, hasil
penelitian serta kamus hukum akan dipergunakan.
Bahan-bahan

hukum primer

terdiri

dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas
putusan pengadilan(bahan-bahan tersier).4
Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh
akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi
pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang
perundang-undangan

(legal

drafter).

Penyusunan

Naskah

Akademik

tentang Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai ini juga didukung oleh
studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder
yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia, tetapi juga dari literatur
asing.
Dalam memperkaya substansi, maka Naskah Akademik tentang
Pembatasan Transaksi Tunai akan menggunakan analisis kualitatif dan
kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan

4Peter

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Tahun 2007, hlm. 141
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transaksi keuangan. Bahan-bahan hukum primer bukan saja peraturan
perundang-undangan

nasional,

tetapi

juga

ketetentuan-ketentuan

internasional terkait dengan pembatasan transaksi tunai yang berlaku.
E. Output
Output dari kegiatan tim adalah tersusunnya Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Keuangan
beserta notula pada setiap tahapan kegiatan.

F. Jangka Waktu Kegiatan
Kegiatan tim penyusunan naskah akademik ini berlangsung selama 9
(sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret s/d 31 November 2013.
Dengan komposisi kegiatan sebagai berikut:
1. Untuk kepentingan kerja tim dapat dilakukan melalui rapat-rapat
sebanyak tujuh (7) kali
2. Sosialisasi dua (2) kali, sekali di Jakarta dan satu kali di luar Jakarta
3. Konsinyasi satu (1) kali di Jakarta.
G. Personalia Tim
Ketua

:

Dr.Yunus Husein, SH.LLM

Sekretaris

:

Edi Suprapto, SH.MH

Anggota

:

1. Dr. Yetty Komalasari Dewi, SH.LLM
2. Prof. Dr. Adler Haymans Manurung
3. Fithriadi Muslim, SH.MH
4. Ika Marthahayu
5. Dr. Ferry Irawan, SE,MEc
6. Sukesti Iriani, SH.MH
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7. Indry Meutiasari, SE
Sekretariat

:

1. Fabian Adiasta Broto, SH.
2. Maretta Besturen, SH.

H. Sistimatika Laporan
Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tentang Teknik
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, disebutkan
mengenai Sistematika Naskah Akademik, untuk itu ada kewajiban bagi
setiap penyusunaan naskah akademik sesuai dengan sistimatika dalam
lampiran I undang-undang tersebut.
Adapun susunannya sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan;

Bab II

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;

Bab III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait;

Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;

Bab V

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Undang-Undang;

Bab VI

Penutup;

Daftar Pustaka; dan
Lampiran

: Rancangan Peraturan Perundang-undangan
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BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK
A. Kajian Teoritis
1. Mendorong Masyarakat Kearah Transaksi Modern
Sejak tahun 1970-an di Indonesia telah berkembang pemikiran bahwa
peranan hukum dalam masyarakat tidak hanya mengatur kehidupan
manusia dalam masyarakat, akan tetapi bahwa hukum dapat juga
berperan sebagai sarana pembangunan masyarakat kearah yang kita
kehendaki.5 Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum harus
diarahkan untuk menampung kebutuhan hukum negara dan rakyat
kearah kemajuan pembangunan sehingga tercapai tingkat ketertiban
dan

kepastian

hukum

secara

seimbang

yang

berimplikasi

pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Transaksi pada masa yang akan datang memerlukan kecepatan dan
keakuratan tinggi, karena transaksi tidak saja dilakukan dalam lingkup
domestik tetapi juga dengan entitas bisnis di manca negara. Transaksi
bisnis tradisional

secara tunai akan semakin ditinggalkan karena

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih
akan memudahkan transaksi non tunai melalui sarana elektronik atau
perbankan. Namun demikian, harus diakui bahwa bagi masyarakat
pada umumnya, transaksi dengan uang tunai memiliki beberapa
kelebihan

dan

sampai

sekarang

dianggap

lebih

menarik

untuk

digunakan dibandingkan dengan melakukan transaksi secara non tunai
(electronic money). Beberapa kelebihan tersebut antara lain: kepastian
diterima (certainty of acceptance);
settlement);
requirement);

tidak

memerlukan

kemudahan

penyelesaian segera (immediate
infrastruktur

penggunaan

(ease

of

(no
use);

infrastructure
kemudahan

Mochtar Kusumaatmadja, Pengembangan Filsafat Hukum Nasional, makalah
disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Ke VI, diselenggarakan olah BPHN Departemen
Kehakiman, Jakarta, 25 – 29 Juli 1994, Buku I hal 35.
5
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pemantauan (ease of monitoring); anonimitas (anonymity); dan dijamin
negara (state-underpinning).
Berdasarkan penelitian PRIDE Indonesia dan Majalah Infobank 6
terdapat tiga alasan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas
dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu
faktor

lokasi

atau

dekat

dengan

tempat

tinggal/kantor

(23,5%),

transaksi lebih mudah karena jaringan automated teller machine (ATM)
dan kantor cabang banyak (22,9%), dan

lebih aman karena bank

pemerintah (20,5%). Alasan lain yang melatarbelakangi keputusan
memilih lembaga perbankan adalah citra baik dan terpercaya (8,5%),
fasilitas kantor (7,0%), bunga tinggi (4,8%), pelayanan baik (3,2%), dan
alasan-alasan lain, seperti rekomendasi keluarga, fasilitas bagus, dan
banyak yang menggunakan (9,6%).
Pembatasan transaksi tunai akan mendorong penggunaan transaksi
non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai menciptakan efisiensi
berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta
meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan
akan alat pembayaran yang lebih praktis. Penggunaan pembayaran nontunai selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan
biaya

transaksi

dan

penghematan

waktu

juga

meningkatkan

pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari
dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun
ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan.
Dari sisi bank atau lembaga penerbit alat pembayaran non-tunai,
peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai merupakan sumber
pendapatan berbasis biaya (fee base income) karena nasabah pengguna
pembayaran non-tunai akan dikenakan biaya administrasi setiap
bulannya. Selain itu, fee based juga diperoleh dari biaya yang dikenakan
untuk

jenis

transaksi

tertentu

misalnya

untuk

transfer

atau

Agus Herta Sumarto, Kenapa Orang Kaya Lebih Memilih Bank dalam Bertransaksi,
diakses dari http://www.infobanknews.com
6
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pembayaran
berbentuk

tagihan.
prepaid

Khusus
cards

untuk

atau

alat

e-money,

pembayaran
penerbit

non-tunai

memperoleh

pendapatan tidak hanya dari fee based income namun juga dalam
bentuk pembiayaan tanpa bunga (interest-free debt financing ) sebesar
saldo e-money yang ada di penerbit.7 Kehadiran alat pembayaran nontunai berbentuk kartu menghilangkan kendala dalam penggunaan yang
bersifat fisik dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat
konsumsi. Kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah
bank yang memiliki alat pembayaran non-tunai seperti ATM, kartu debet
dan kartu kredit dapat mendorong kenaikan konsumsi dari nasabah
tersebut. Hal ini dapat mendorong meningkatnya perputaran uang
(velocity of money).
Dari sisi produsen, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan
efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi produsen yang
kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan eskpansi
usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan
alat pembayaran non-tunai semakin besar potensi peningkatan output.
Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Dias8, peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi
yang terjadi dari penggunaan alat pembayaran non-tunai tersebut pada
akhirnya

berpotensi

mendorong

kembali

permintaan

masyarakat

terhadap digital money guna mempermudah dan mempercepat proses
transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau lembaga penerbit pembayaran
non-tunai, hal ini

berpotensi meningkatkan kembali pendapatan dan

keuntungan yang disebut dengan dual effect dari penggunaan alat
pembayaran non-tunai. Dual effect dari penggunaan pembayaran nonBambang Pramono, Tri Yanuarti Pipih D. Purusitawati, Yosefin Tyas Emmy D.K.,
Dampak Pembayaran Non-tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter, Working
Paper No. 11 Bank Indonesia, 2006
8 Dias, J., M.J. Silva., and M.H.A. Dias, The Demand for Digital Money and Its Impact on
the Economy, Brazilian Electronic Journal of Economics, Vol. 2. No.2, 1999
7
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tunai kepada konsumen dan produsen tersebut pada akhirnya dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.
Upaya mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai kepada
transaksi melalui lembaga keuangan atau secara elektronik dapat
dilakukan melalui sarana hukum, khususnya peraturan perundangundangan, karena bagi para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi.
Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan
transaksi keuangan tunai adalah upaya mengarahkan masyarakat agar
dapat menunjang pembangunan nasional. Pembatasan transaksi tunai
akan mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tradisional
dengan barter atau tunai kearah transaksi melalui sistem pembayaran
yang lebih cepat, efisien, akurat dan modern melalui perbankan maupun
lembaga keuangan non perbankan.
Pembatasan transaksi tunai juga akan berdampak pada akumulasi
supply dana yang dapat disalurkan dan digunakan oleh perbankan, baik
untuk aktivitas di pasar keuangan maupun untuk kebutuhan sektor
riil. Adanya sejumlah besar uang tunai di perbankan, maka akan dapat
didayagunakan

untuk

pembangunan

karena

dikelola

oleh

pihak

perbankan yang juga berfungsi sebagai mediator antara pemilik uang
dan orang yang membutuhkan uang, khususnya untuk kepentingan
investasi.
Pembatasan transaksi keuangan tunai yang ditetapkan dalam suatu
peraturan

perundang-undangan

akan

berdampak

besar

kepada

masyarakat terutama terkait dengan tata cara pembayaran. Tidak
dipungkiri bahwa masih banyak bagian dari masyarakat di Indonesia
yang dalam melakukan transaksinya enggan berhubungan dengan
perbankan atau lembaga keuangan karena berbagai hal.
Upaya mengubah tata cara transaksi dari tunai ke non tunai sangat
diperlukan karena dunia perdagangan internasional mengarah ke
kondisi tersebut. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia harus
13

mengantisipasinya

agar

tidak

ketinggalan

dengan

perdagangan

internasional yang menghendaki kecepatan dan keakuratan. Transaksi
melalui sistem perbankan memungkinkan informasi dan lalu lintas
pembayaran tercatat. Dengan kata lain, upaya mengubah transaksi di
masyarakat dari tunai kearah non tunai penting dilakukan karena
adanya perkembangan kebutuhan agar transaksi dilakukan secara
tepat,

akurat

dan

tercatat

sehingga

dapat

disimpan

dan

dipertanggungjawabkan oleh lembaga professional. Direktur Eksekutif
DASP Bank Indonesia, Boed Armanto menyatakan: “Dengan sistem
elektronik, semua transaksi terekam lengkap oleh BI sehingga jika
diperlukan untuk solusi bagi monetary atau financial policy, bisa lebih
akurat.” 9
Oleh karena itu, walaupun transaksi secara tunai masih diperlukan
khususnya untuk kalangan masyarakat yang belum terjangkau oleh
bank

dalam

meningkatkan

aktivitas

perekonomian,

pembatasan

transaksi tunai juga sangat penting untuk mengurangi aliran dana hasil
tindak

pidana.

Hal

ini

karena

transaksi

secara

tunai

sangat

memungkinkan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ilegal, seperti
penghindaran pajak, pencucian uang dari kegiatan perdagangan obatobat terlarang dan terorisme serta pencucian uang dari hasil tindak
korupsi.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Transaksi Hasil Tindak Pidana
Penyelesaian transaksi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui
transaksi keuangan secara tunai maupun non tunai. Sebagaimana telah
dijelaskan di atas, transaksi keuangan secara tunai yang dilakukan
tanpa melalui sistem pembayaran memiliki kelemahan yaitu informasi
dan lalu lintas pembayarannya tidak tercatat, sehingga penelusuran
transaksi secara tunai sangat sulit dilakukan. Selain itu, transaksi

9

Revolusi Transaksi Keuangan, Gatra News, diuduh pada 04-06-2013 pukul 11.00 WIB
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dengan menggunakan uang kartal seperti kertas dan logam tidak bisa
terlacak karena banyak berpindah tangan dan tidak terekam. Di
Indonesia, ketiadaan pencatatan ini digunakan untuk menutupi aliran
dana hasil tindak pidana khususnya korupsi. Hal ini terbukti

dalam

kasus-kasus korupsi yang tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan pembatasan transaksi
secara tunai dapat mencegah sejak dini upaya tindak pidana karena
pelaku tidak mudah lagi untuk menyerahkan uang tunai dalam jumlah
besar. Namun disadari bahwa pembatasan transaksi secara tunai sangat
berkaitan dengan hak asasi manusia untuk menentukan bentuk
transaksi yang akan digunakan dalam aktivitas ekonominya. Mengingat
substansi pengaturan transaksi secara tunai ini bersifat pembatasan
terhadap hak asasi ekonomi setiap individu, bentuk aturan yang tepat
adalah undang-undang. Pembatasan transaksi keuangan secara tunai
disatu sisi memang akan mengurangi pilihan masyarakat, namun disisi
lain akan mendorong penyelesaian transaksi keuangan melalui sistem
pembayaran di perbankan.
Selain

itu,

negara-negara

yang

telah

menerapkan

pembatasan

transaksi secara tunai ternyata memberikan dampak positif yaitu
berkurangnya tindak pidana khususnya korupsi. Hal ini disebabkan
dalam kasus pencucian uang yang dilakukan dengan transaksi non
tunai dapat dilakukan pelacakan kembali, sehingga memudahkan para
penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang diperoleh dari
hasil kegiatan illegal termasuk tindak pidana korupsi.
B. Kajian Asas/Prinsip
Pengaturan

pembatasan

transaksi

keuangan

berkaitan

dengan

pembatasan hak asasi masyarakat untuk melakukan transaksi, sehingga
dalam pengaturannya harus memperhatikan asas atau prinsip. Asas atau
Prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :
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1. Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial
Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “sarana rekayasa
sosial” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat
yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum sebagai sarana perubahan
sosial (law as tool of social engineering)10 menuju kondisi hukum yang
lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound. Dalam undang-undang
ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting
sebab pembentukan undang-undang pembatasan transaksi tunai adalah
upaya mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai kearah
transaksi elektronik melalui sistem perbankan dengan harapan setiap
transaksinya

tercatat,

sehingga

memudahkan

untuk

dilakukan

penelusuran kembali. Melalui pembatasan transaksi tunai inilah, tujuan
sosial,

yakni

pencegahan

dan

pemberantasan

korupsi

bisa

dilaksanakan.
Hukum yang tepat dalam struktur sosial memang dibutuhkan
sehingga suatu produk hukum tidak justru menciptakan resistensi
dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, perlu sosialisasi agar
masyarakat yang terbiasa menggunakan uang tunai harus beralih pada
cek, bilyet giro, kartu kredit, electronic money, dan seterusnya. Untuk
menciptakan kesadaran hukum seperti ini tentu saja perlu berbagai
persiapan khususnya proses pemahaman yang tepat. Oleh karena itu,
sebelum
sosialisasi

sebuah
yang

kebijakan
massal

disampaikan

agar

informasi

ke
yang

ruang

publik,

akurat

perlu

sampai

ke

masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru.11
Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana
rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan
transaksi penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang
10 Roscoe Pound, Outlines of Lectures on Jurisprudence, Cambridge University Press,
1920, hal 7-24
11 Joseph Raz, The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal
System, Oxford: Clarendon Press, 1997, p.165. Dalam terminologi Raz, kesadaran hukum
dimulai dari sebentuk pengetahuan terlebih dahulu yang menggumpal dalam memori ingatan,
sebelum akhirnya mempengaruhi tindakan personal dan bersifat psikologis.
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lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong
keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan
sosial tersebut.
Fungsi

engineering

yang

biasanya

dikenal

dikalangan

kaum

developmentalis yang berkembang di Indonesia dimasa orde baru, dapat
disalahgunakan oleh penguasa untuk tujuan subyektif sendiri. Oleh
karena itu konsepsi hukum sebagai alat perekayasaan perlu diimbangi
dengan konsepsi hukum sebagai alat pembaruan, alat pembebasan, dan
sarana demokratisasi dan kesetaraan.12
2. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada
kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih
luas. Dalam hal ini negara dapat menentukan semua keadaan dan
peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum.
Tujuan
ketertiban

asas
dan

kepentingan
keamanan

umum

seluruh

adalah

untuk

masyarakat.

mewujudkan

Pengaturan

yang

berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang
diberikan oleh negara.
Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan
kebutuhan

masyarakat

umum

dibandingkan

dengan

kebutuhan

masyarakat atau golongan tertentu. Penggunaan asas kepentingan
umum dalam pembatasan transaksi keuangan tunai adalah sesuai
dengan kepentingan umum yang menghendaki adanya kemudahan
pelacakan aliran dana dari pelaku tindak pidana khususnya tindak
pidana korupsi yang bersifat “extraordinary”, sehingga memerlukan
penanggulangan secara khusus.
Beberapa

ketentuan

juga

telah

memberikan

pengertian

yang

dimaksud dengan kepentingan umum. Instruksi Presiden No. 9 Tahun
1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-

12

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Januari 2010, Jakarta, hal 16
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Benda yang Ada di Atasnya, menentukan bahwa kegiatan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila
kegiatan tersebut menyangkut: a. kepentingan Bangsa dan Negara
dan/atau b. kepentingan masyarakat luas, dan/atau c. kepentingan
rakyat banyak/bersama dan/atau d. kepentingan Pembangunan.13
Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam
penjelasan Pasal 49 b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah
“kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat
bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian
kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari
kepentingan-kepentingan

yang

lain

dengan

tetap

memperhatikan

proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan
lain.

Pembatasan

transaksi

tunai

layak

diberlakukan

karena

kepentingan Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan

tindak

pidana

korupsi.

Pengaturan

pembatasan

transaksi tunai akan sangat membantu penegak hukum melacak aliran
dana yang berasal dari hasil tindak pidana karena alirannya tercatat
dalam sistem keuangan.
Seyogyanya

kepentingan

umum

dalam

peraturan

perundang-

undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan
secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan
penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan
undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk undang-undang
akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh
hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.
Indonesia, Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah
dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya, Inpres No.9 Tahun 1973, Pasal 1 ayat (1).
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3. Asas Efisiensi
Penggunaan asas efisiensi akan menggambarkan berapa banyak
masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit
keluaran (output) tertentu. Suatu kegiatan disebut efisien karena dapat
menghasilkan jumlah keluaran tertentu dengan menggunakan masukan
minimal/menghasilkan

keluaran

terbanyak

dengan

menggunakan

masukan yang tersedia.
Transaksi secara tunai dengan uang kartal dan logam dalam jumlah
besar sangat tidak efisien karena memerlukan tempat dan sarana
menyimpan dan membawanya. Sedangkan pembatasan transaksi tunai
akan

meningkatkan

efisiensi

transaksi

karena

sarana

yang

digunakannya lebih cepat dan mudah, akan menghemat pencetakan
uang kartal dan logam yang akan efisiensi pula pada biaya pencetakan
uang kertas karena jumlah uang yang beredar akan lebih kecil.
Pembatasan transaksi tunai mendorong penggunaan transaksi
keuangan secara non-tunai menjadikan transaksi keuangan menjadi
lebih sederhana, cepat dan murah. Sederhana berarti bahwa masyarakat
tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak untuk
melaksanakan transaksi keuangan, bahkan kreditur dan debitur tidak
perlu bertemu secara langsung, misalnya: nasabah cukup memiliki
rekening dan mengisi formulir (cek dan bilyet giro) yang diperlukan dan
transaksi melalui mesin ATM, Kartu Kredit, Kartu Debet, Internat
Banking dan SMS Banking. Cepat berarti bahwa proses penyelesaian
transaksi keuangan dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat,
apalagi didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, misalnya;
transfer uang melalui bank hanya memerlukan waktu beberapa menit
dan dalam waktu maksimal satu jam uang sudah masuk dalam
rekening si penerima. Bahkan transfer uang melalui sms/e-banking,
hanya memerlukan waktu beberapa menit. Murah berarti bahwa
masyarakat tidak mengeluarkan biaya administrasi yang besar untuk
melakukan

transaksi

keuangan
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non-tunai,

bahkan

bebas

biaya

administrasi dalam hal tertentu (misalnya transaksi antar bank yang
sama) dan tidak perlu mengeluarkan biaya pengamanan transaksi uang
tunai.
4. Asas Pengurangan Resiko
Pembatasan transaksi keuangan tunai dapat berimbas cukup baik
karena akan mengurangi resiko. Resiko yang timbul karena membawa
uang tunai dalam jumlah besar seperti resiko tindak pidana kriminal,
resiko

penipuan

dan

sebagainya

dapat

terkurangi.

Pembatasan

transaksi tunai juga akan berdampak lain yaitu mengurangi resiko
beredarnya uang palsu. Membawa uang secara fisik dalam jumlah besar
memiliki risiko keamanan dan juga tidak ringkas. Sedangkan saat ini,
masyarakat menuntut agar segala sesuatu lebih cepat, mudah dan
aman.
Dalam

rangka

mengurangi

resiko

dan

memenuhi

tuntutan

masyarakat di atas, Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus bank
sentral di Indonesia berupaya menggulirkan ide penerapan uang
elektronik. Program BI yang berkaiatan dengan hal tersebut yaitu
financial inclusion dan less cash society. Financial inclusion adalah
BI mencoba membangun bank mindedness dengan maksud agar seluruh
lapisan masyarakat terlayani oleh perbankan. Sementara itu, program
less cash society, BI mendorong agar transaksi pembayaran sebanyak
mungkin menggunakan kartu (card base transaction).
Penggunaan uang elektronik diyakini memiliki banyak keunggulan
dan kemudahan bagi masyarakat jika ingin bertransaksi. Penggunaan
uang elektronik nantinya diharapkan akan memudahkan transaksi
karena masyarakat dapat berbelanja dengan hanya menggunakan satu
kartu saja, sehingga tidak direpotkan karena harus membawa uang
secara fisik. Gaya hidup dengan sedikit uang secara fisik lazim disebut
sebagai Less Cash Society (LCS). Ada beberapa keunggulan dalam
penerapan uang elektronik tersebut. Pertama, transaksi tunai yang
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dilakukan akan lebih teratur. Kedua, pedagang atau pebisnis tidak akan
direpotkan dengan penyediaan uang kembalian. Terakhir, penerapan
uang elektronik juga diyakini akan mengurangi jumlah uang fisik yang
beredar di masyarakat, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi
peredaran uang palsu.
5. Asas Teritorial
Asas Teritorial adalah asas yang berdasarkan pada kekuasaan
negara atas daerahnya. Menurut asas ini bahwa negara hukum bagi
semua barang yang ada di wilayahnya. Prinsip ini lahir dari pendapat
bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang,
benda, dan terhadap kejadian-kejadian di dalam wilayah sehingga dapat
menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis
kasus hukum (kecuali dalam hal adanya kekebalan yurisdiksinya seperti
yang berlaku pada diplomat asing).
Asas Teritorial yang mengenal 2 metode pelaksanaan yaitu secara
Subyektif dan secara Obyektif. Asas Teritorial secara Subyektif adalah
prinsip yang memberikan yurisdiksi kepada negara yang diwilayahnya
melakukan

tindakan

kriminal

yang

meskipun

akibatnya

terjadi

diwilayah negara lain. Sedangkan Asas Teritorial secara Obyektif adalah
kebalikan dari prinsip Subyektif yang memberikan yurisdiksi kepada
negara

dimana

akibat

dari

perbuatan

kriminal

tersebut

terjadi,

meskipun terjadi diluar wilayah negara tersebut.
Pembatasan Transaksi tunai ini berlaku untuk transaksi yang
dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), termasuk transaksi yang dilakukan dalam kapal atau pesawat,
dengan mengacu kepada wilayah NKRI sudah mencakup wilayah darat,
laut dan udara. Dengan asas teritorial, maka setiap pelanggaran
terhadap ketentuan dalam undang-undang tetap berlaku selama berada
dalam wilayah (teritori) NKRI atau di luar wilayah teritori, tetapi
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yurisdiksi NKRI, misalnya Kedutaan Besar RI, Kapal berbendera
Indonesia.
6. Asas Manfaat
Suatu undang-undang perlu juga memperhatikan prinsip atau asas
manfaat. Asas manfaat dalam pembentukan suatu undang-undang
mengacu

kepada

pengertian

bahwa

undang-undang

tersebut

memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau
asas ini lebih dikenal dengan istilah “greatest good for the greatest
number of citizens”

yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.14

Pembatasan transaksi tunai disatu sisi memang mengurangi hak
warganegara

untuk

memilih

bentuk

transaksi

dalam

aktivitas

ekonominya, namun disisi lain pembatasan ini akan menyebabkan
berbagai resiko penggunaan uang tunai sebagaimana dijelaskan di atas
berkurang dan lebih utamanya mengurangi korupsi yang selama ini
dilakukan dengan cara pencucian uang melalui transaksi tunai.
Berkurangnya kejahatan korupsi di tanah air tentu pada akhirnya akan
membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara.
C. Praktek Pelaksanaan Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai
1. Telah Ada Ketentuan Sebelumnya
Upaya membatasi pelaksanaan transaksi keuangan tunai pernah
dilakukan

di

Indonesia.

Pelaksanaan

tersebut

terjadi

pada

saat

Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya. Berdasarkan UU
No.18 Tahun 1946 tentang kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank,
dilakukan pembatasan oleh Pemerintah dengan mewajibkan kepada
setiap warga Negara Indonesia untuk menyimpan uangnya di bank.

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche
Books: Kitchener, ON Canada, 2000, p. 14.
14
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Kewajiban tersebut berkaitan dengan kebutuhan negara Indonesia
yang baru merdeka terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya
sejumlah uang berada di perbankan, maka pemerintah akan dapat
mendayagunakan uang yang berada di perbankan untuk kebutuhan
pembangunan. UU No. 18 tahun 1946 membedakan kewajiban yang
dibebankan kepada perusahaan dan perseorangan. Selain itu, undangundang juga mengatur beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan
tersebut yaitu pegawai negeri, pegawai pemda dan pegawai bank yang
bersangkutan.
Negara-negara seperti Bulgaria, Perancis, Italia, India, Ukraina,
Belgia dan beberapa negara lainnya memberlakukan pembatasan
transaksi tunai dengan beberapa latar belakang, antara lain untuk
menghindari

adanya

tax

evasion,

pencucian

uang,

serta

untuk

kepentingan investasi suatu negara. Indonesia perlu menetapkan apa
yang menjadi sasaran dari diaturnya pembatasan transaksi tunai.
2. Pentingnya Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai
Kebijakan pembatasan transaksi tunai adalah kebijakan baru yang
jika tidak disosialisasikan secara baik kepada masyarakat luas, dapat
menyebabkan pemahaman yang tidak tepat misalnya adanya anggapan
kebijakan ini akan menyulitkan kegiatan ekonomi masyarakat yang
inginnya selalu praktis dan ekonomis. Penerapan besarnya jumlah
transaksi tunai sebaiknya dilakukan secara bertahap (step by step) agar
tidak menimbulkan penolakan ditengah-tengah masyarakat. Langkahlangkah yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan sasaran,
sektor dan juga nominal yang akan dibatasi.
Paling sedikit ada tiga kebijakan yang harus diperhatikan :15

15Sumber : Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai, 3 Desember
2012, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
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Pertama, memilih sasaran atau subjek yang akan dibatasi kegiatan
transaksinya. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
kebijakan ini akan diterapkan ke semua masyarakat. Mengingat secara
demografi, masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan
yang masih awam dengan dunia perbankan. Mengingat pembatasan
transaksi ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan
pencucian uang maka sasarannya tentu lebih tepat kepada mereka yang
tergolong politically exposed person seperti pejabat negara atau PNS.
Namun demikian, kebijakan pembatasan transaksi tunai bukan
tidak

mungkin

diterapkan

kepada

semua

lapisan

masyarakat.

Sebagaimana kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang pada
awalnya sulit untuk diterapkan, namun dengan adanya konsistensi dan
juga sosialisasi yang luas terkait dengan penghematan energi, lambat
laun minyak tanah dapat dikurangi pemakaiannya di tengah-tengah
masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan pembatasan transaksi tunai
ini. Jika pemerintah konsisten untuk membatasi transaksi tunai dan
juga dengan sosialiasi yang luas dan terus menerus, lambat laun pasti
akan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, pemilihan sektor usaha. Pada tahap awal, pembatasan
transaksi tunai sebaiknya tidak langsung diterapkan di semua sektor
usaha namun hanya pada sektor usaha tertentu saja. Pemilihan sektor
usaha harus dikaitkan dengan sasaran dari kebijakan ini yang dimulai
tidak untuk semua masyarakat. Lembaga yang paling mungkin untuk
memulai

kebijakan

ini

adalah

sektor

perbankan,

karena

sektor

perbankan sangat berperan menyiapkan infrastruktur dalam transaksi
non tunai.
Ketiga, dari sisi nominal transaksi yang dibatasi. Seperti yang telah
dijelaskan sejak awal, mengingat kompleksitas kondisi di Indonesia,
maka perlu tahapan terkait dengan pengenaan nilai transaksi yang
mesti dibatasi. Agar tidak dianggap menghambat aktivitas perekonomian
diusulkan, untuk pertama kali,
24

jumlah uang tunai dibatasi dengan

kisaran

Rp.500.000.000,00

(lima

ratus

juta

rupiah),

kemudian

berangsur-angsur diturunkan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Bahkan diharapkan bisa dibatasi sampai Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) juta rupiah
Dengan demikian harapan menuju masyarakat Indonesia yang
mampu bertransaksi secara modern dan efisien dengan bercirikan less
cash society bisa terwujud dikemudian hari. Ada tiga manfaat dari less
cash society. Pertama, transaksi non tunai lebih efisien karena setiap
orang tidak perlu repot membawa uang tunai kemana-mana untuk
melakukan transaksi bisnis. Kedua, transaksi non tunai relatif tidak
berbiaya mahal. Ketiga, transaksi non tunai lebih memudahkan untuk
dilacak apabila terjadi tindak pidana16.
3. Jenis Transaksi Keuangan Tunai Yang Dibatasi
Perlu adanya kejelasan mengenai jenis-jenis transaksi keuangan tunai
yang dibatasi. Transaksi keuangan tunai yang dibatasi tidak hanya
transaksi yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dan/atau
penyedia barang dan/atau jasa lain baik orang perorangan atau badan
hukum tetapi juga termasuk transaksi keuangan tunai yang dilakukan
antar orang perorangan. Adapun usulan jenis-jenis transaksi keuangan
tunai yang perlu dibatasi, antara lain:
a.

seluruh transaksi pembayaran atau pembelian rumah, mobil,
perhiasan, logam mulia, batu berharga (precious stone), barang
antik, dan lukisan;

b.

seluruh transaksi setoran tunai dan penarikan tunai di penyedia
jasa keuangan termasuk pada kegiatan usaha pengiriman dana
(transfer dana), pencairan cheque;

c.

seluruh transaksi pencairan dana kredit atau pembiayaan secara
tunai;

16.

Dodit Wiweko Probojakti, Ini Tiga Keuntungan "Less Cash Society", diakses dari
http://bisniskeuangan.kompas.com
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Badan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
badan (perkumpulan dsb) yang dalam hukum diakui sebagai subjek
hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dsb) 17. Dengan demikian badan
hukum dapat diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang
didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan
sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga
dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua
yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh
karena orang dan badan hukum menyandang hak dan kewajiban
hukum
Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum
orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum
merupakan himpunan atau kumpulan dari orang-orang, maka dalam
pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili
oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya sebagai subyek hukum,
maka

badan

hukum juga

dapat

dianggap bersalah

melakukan

perbuatan melawan hukum.
Hal itu sesuai dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa
Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan
yang dapat memiliki hak-hak atau melakukan perbuatan seperti
seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri 18
4. Jumlah Pembatasan Transaksi menurut Tim
Aturan pembatasan transaksi tunai perlu menentukan jumlah yang
dibatasi. Dalam berbagai diskusi dan pembahasan terdapat beberapa
opsi antara lain jumlah nominal yang dibatasi Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dengan alasan telah ada ketentuan yang mewajibkan
17
18

Sumber: http://kamusbahasaindonesia.
R.Subekti dalam Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni 1987, Bandung, hal 14.
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untuk melaporkan transaksi di atas nominal tersebut; opsi berjumlah
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan telah ada
ketentuan yaitu untuk melaporkan pembawaan uang antar daerah atau
lintas

Negara

di

atas

seratus

juta

rupiah;

opsi

ketiga

antara

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan jumlah transaksi
terbanyak dilakukan oleh masyarakat sekitar sepuluh juta rupiah.
Namun, dari berbagai pembahasan, akhirnya Tim berpendapat jumlah
uang yang dibatasi maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Kesiapan Infrastruktur
Apabila transaksi tunai dibatasi, maka masyarakat memerlukan
media pembayaran non tunai sebagai alternatif untuk melakukan
kegiatan

ekonomi.

Oleh

karena

itu

diperlukan

prasyarat

yakni

tersedianya infrastruktur pembayaran non tunai yang merata di seluruh
wilayah

Indonesia.

Tanpa

infrastruktur

tersebut

dikhawatirkan

operasionalisasi pelaksanaan ketentuan pembatasan transaksi tunai
menjadi kurang efektif.
Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memudahkan masyarakat
melakukan transaksi non tunai, baik itu macro maupun micropayment.
Saat ini telah berkembang bermacam instrumen pembayaran non tunai
berbasis kertas (paper based) seperti Bilyet Giro, Travel Cheque, dst;
berbasis kartu (card based), seperti APMK (Kartu ATM, Kartu Debet, dan
Kartu Kredit); dan/atau berbasis elektronik (electronics based) seperti
Uang Elektronik, mobile payment, internet payment, dll.
Penggunaan infrastruktur pembayaran non tunai sebagaimana telah
dikemukakan di atas harus memperhatikan 4 (empat) prinsip kebijakan
sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan
perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem
pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus
dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan
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sistem

pembayaran.

Prinsip

efisiensi

menekankan

bahwa

penyelenggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas
sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena
meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang
mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek
monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat
pemain

lain

untuk

masuk.

Terakhir

adalah

kewajiban

seluruh

penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek
perlindungan konsumen19.
6. Kondisi Geografis
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan
keterbatasan infrastruktur, densitas yang menyebar, minimnya tingkat
pendidikan dan edukasi perbankan, menjadikan masyarakat khususnya
di daerah pedesaan atau remote area cenderung menggunakan uang
tunai dalam setiap transaksinya bahkan dalam jumlah nominal besar,
seperti pembayaran buruh perkebunan, pertambangan, serta transaksi
di pasar tradisional (pasar mingguan, pasar hewan) dan lain sebagainya.
Pada sektor sosial dan keagamaan juga masih besarnya keinginan
masyarakat untuk membantu masyarakat miskin atau lembaga sosial
melalui transaksi secara tunai, misalnya penyaluran zakat, infaq,
sedekah dan lain sebagainya.
Sebagai salah satu gambaran tidak meratanya infrastruktur non tunai
adalah penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dari data
Bank Indonesia, konsentrasi pelaku industri pembayaran terlihat masih
fokus di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini terlihat dari dominasi presentasi
jumlah mesin di wilayah tersebut yang mencapai 71,6% sedangkan
diluar wilayah tersebut hanya 28,4%. Kondisi yang sama diduga terjadi
pula pada infrastuktur lainnya seperti Electronic Data Capture (EDC),
Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, diakses dari http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/Contents/Default.aspx
19
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dongle, dan infrastuktur lainnya yang sangat tergantung dengan
jaringan listrik dan sarana telekomunikasi.
Kondisi seperti ini dapat diselesaikan dengan implementasi branchless
banking maupun penggunaan layanan penyelenggara transfer dana.
Adapun studi-studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah,
swasta, asosiasi,

perusahaan

keuangan

maupun

lembaga

donor

menyimpulkan urgensi dari branchless banking, yaitu sebagai berikut20:
1. Seperti halnya dinegara negara berkembang Indonesia termasuk
didalamnya,

akses

layanan

perbankan

masyarakat

bawah

masih kurang bahkan beberapa negara dapat dikatakan kurang
sekali. Indonesia sendiri berdasarkan survey Bank Dunia tahun 2010
berkisar 49% dari populasi belum terlayani. Negara-negara lain
seperti Pakistan 85%, Filipina 75%, China 60% dan India 55%.
Thailand dan Malaysia justru lebih rendah dari Indonesia.
2. Pembukaan kantor bank yang memerlukan investasi dan biaya
operasional yang mahal. Sebagai gambaran rata-rata biaya investasi
yang dibutuhkan bisa sekitar 1,5 milyar dengan biaya operasional
tahunan sekitar 900 juta per kantor.
3. Konsentrasi lokasi perbankan banyak didaerah perkotaan atau urban
yang padat. Hal ini dikarenakan potensi bisnis yang secara kasat
mata sudah jelas terlihat menguntungkan bagi bank. Kalaupun ada
di rural area, dapat dipastikan merupakan area yang padat aktifitas
ekonomi, berkembang sehingga secara ekonomis bank melihat
feasibility membuka bank didaerah tersebut menguntungkan.
4. Persepsi masyarakat bawah terhadap layanan bank. Mereka melihat
bank sebagai sesuatu yang tidak untuk mereka (bank is not for me).
Sejatinya mereka justru dalam keseharian bersentuhan secara tidak
langsung dengan layanan keuangan (financial service) yang juga
dilakukan

bank.

Namun karena

persepsi,

mereka

cenderung

Alit Asmara Jaya I Gusti Ngurah, Kenapa Branchless Banking, diakses dari
http://branchlessbkg.blogspot.com
20
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melakukannya dengan lembaga yang bukan bank antara lain
koperasi dan perorangan.
5. Potensi besar segmen bawah yang belum tergarap. Jujur kita akui
bahwa aktifitas ekonomi sebagian besar digerakkan oleh sektor
ekonomi kelas bawah seperti usaha-usaha mikro yang masih
dilaksanakan melalui mekanisme tunai. Berdasarkan data kurang
lebih sebesar Rp. 300 triliun uang tunai ditransaksikan lewat segmen
ini. Apabila jumlah tersebut masuk ke sistem perbankan dan
disalurkan bank kembali dalam bentuk kredit ke meraka, tentunya
akan menjadi stimulus penggerak perekonomian yang sangat besar.
Efisiensi dalam pengeloaan uang tunai oleh Bank Indonesia pun akan
dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan transaksi melalui
branchless banking.
6. Kemajuan

teknologi

khusus

dalam

berkomunikasi.

Adanya

tingkat penetrasi yang tinggi perusahaan telco ke masyarakat bawah
melalui

penggunaan

telepon

seluler,

menyebabkan

timbulnya

pemikiran bagaimana memanfatkan kemajuan cara berkomunikasi
ini untuk menembus layanan keuangan ke segmen dimaksud dengan
memanfatkan

keunggulan-keunggulan yang

dimiliki

perusahaan

telco.
Kriteria branchless banking, meliputi21:
a. Tanpa melalui kantor cabang bank;
b. Menggunakan agen yang bekerjasama dengan bank;
c. Nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau menggunakan
agen;
d. Fitur transaksi yang sederhana atau basic feature;
e. Layanan murah atau low cost transaction; dan
Ditujukan khususnya untuk segmen bawah atau unbanked.

21

Ibid
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7. Pengecualian
Pembatasan transasi keuangan tunai juga berkaitan dengan, apakah
ada pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan oleh lembaga
sosial; misalnya dalam pembagian santunan sosial untuk kaum dhuafa
dalam jumlah yang besar.
Pengecualian

untuk

sektor

dan

daerah

tertentu

memerlukan

masukan dari BI untuk data penggunaan uang tunai dan PPATK untuk
analisis sektor dan daerah mana yang banyak melakukan transaksi
tunai. Pengecualian pembatasan transaksi tunai juga juga perlu
diberikan kepada entitas bisnis yang membutuhkan mass cash. Terkait
dengan pengecualian transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh
entitas bisnis yang menggunakan dana tunai dalam jumlah besar dapat
mengacu pada Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang
Uang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
(UU

TPPU)

dan

Peraturan

Kepala

PPATK

Nomor

PER-

11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang
Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. Adapun transaksi keuangan
tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK
berdasarkan UU TPPU meliputi:
a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan
pemerintah dan bank sentral;
b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas
permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
Adapun

transaksi

lain

yang

ditetapkan

oleh

Kepala

PPATK

sebagaimana dimaksud oleh TPPU adalah TKT yang secara rutin
dilakukan baik harian, mingguan, maupun bulanan oleh Pengguna
Jasa yang memiliki jenis usaha atau pihak tertentu yang berbentuk
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Korporasi. Jenis usaha tertentu yang dikecualikan dari pelaporan ke
PPATK, meliputi:
a. usaha perkebunan;
b. pengelola jalan tol;
c. supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis
dengan nama lain;
d. stasiun pengisian bahan bakar umum;
e. maskapai penerbangan;
f. perusahaan

pelayaran

serta

angkutan

sungai,

danau

dan

penyeberangan;
g. lembaga pendidikan formal;
h. operator telekomunikasi;
i. pengelola rumah sakit;
j. penyedia tenaga listrik; atau
k. perusahaan daerah air minum atau yang sejenis.
l. Terkait dengan pembayaran pajak
m. Terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
Tidak hanya jenis usaha tertentu yang dikecualikan dari kewajiban
pelaporan ke PPATK, tetapi termasuk juga pihak tertentu yang
berbentuk korporasi, yang meliputi:
a. organisasi-organisasi internasional yang anggotanya adalah negara
misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Funds,
Asian Development Bank, dan World Bank; atau
b. perwakilan negara asing.
8. Praktek di Beberapa Negara
a. Meksiko
Untuk transaksi pertukaran mata uang antara USD dan Peso,
batas nilai maksimal adalah USD1500. Untuk pembelian barang dan
jasa batas maksimal adalah USD100.
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Sumber lain menyatakan sedang dibentuk RUU yang mengatur hal
berikut:
1) Larangan pembelian real estate secara tunai
2) Larangan menghabiskan lebih dari MXN100.000 (USD7.700) uang
tunai untuk keperluan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan
barang mewah.
3) Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenakan pidana hingga
15 tahun penjara.
Pemerintah Meksiko sedang merancang peraturan yang akan
melarang pembelian real estate secara tunai dan melarang pembelian
dengan nilai lebih dari MXN 100.000 (USD 7.800) secara tunai untuk
kendaraan, kapal, kapal terbang dan barang-barang mewah.
b. Italia
Di Italia terdapat larangan melakukan transfer dana secara tunai
atau melalui bearer instruments dengan alasan apapun untuk
transaksi yang bernilai sama atau lebih besar dari EUR 1.000, baik
dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi yang
berkaitan. Transfer atau pembayaran tersebut dapat dilakukan
melalui bank, lembaga uang elektronik atau Poste Italiane SpA.
Selain itu, terdapat pula larangan melakukan transfer dana secara
tunai atau melalui instrumen deposit pos atau instrument lain dalam
mata uang euro atau mata uang asing lain antara individu yang
berbeda dengan alasan apapun yang bernilai sama atau lebih besar
dari EUR 5.000 atau lebih, baik dalam satu kali transaksi atau
beberapa

kali

transaksi

yang

berkaitan.

Transfer

uang

dapat

dilakukan melalui bank, lembaga uang elektronik dan Poste Italiane
SpA.
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Transfer dana dengan nilai EUR 2000 - EUR 5.000 melalui
perantara (broker) untuk melakukan transfer, pencairan dana atau
pinjaman

dana

dimungkinkan

dengan

menyertakan

dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kelayakan transaksi.
c. Perancis
Pembayaran lebih dari EUR 1.100 atau yang dibuat untuk
melunasi bagian utang yang lebih besar yang berkaitan dengan sewa,
transportasi, jasa, perlengkapan dan pekerjaan, atau akuisisi properti
atau benda-benda bergerak, atau yang berkaitan dengan pendapatan
dari surat berharga atau premi asuransi atau kontribusi, harus
dilakukan dengan cek silang, transfer bank atau penggunaan kartu
pembayaran. Hal yang sama berlaku untuk transaksi ternak atau
daging mentah. Kondisi yang sama berlaku juga untuk pembayaran
gaji dan upah di atas jumlah yang ditentukan. Khusus untuk
transaksi jasa, sedikit menyimpang dari ketentuan I di atas,
pembayaran atas jasa yang melebihi jumlah EUR 450 harus
dilakukan melalui transfer bank.
d. Belgia
1) Pembayaran dalam transaksi real property harus melalui transfer
bank atau cek, kecuali jika jumlah yang dibayar tidak melebihi 10
persen dari harga jual dan jumlah yang dibayar tersebut tidak
lebih

dari

EUR

mencantumkan

5.000.
nomor

Perjanjian
rekening

dan
yang

akta

jual

digunakan

harus
untuk

pembayaran (Pasal 20).
2) Penjualan satu atau lebih barang dan/atau jasa yang dijual oleh
satu penyedia barang dan/ atau jasa tunggal hanya dapat dibayar
dengan transfer bank atau cek apabila nilai penjualan secara
keseluruhan bernilai sama atau lebih besar dari EUR 5.000 atau
jumlah

yang dibayar melebihi 10 persen
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dari harga

jual.

Ketentuan ini berlaku baik dalam transaksi tunggal atau beberapa
beberapa transaksi yang saling berkaitan (Pasal 21).
Sesuai ketentuan LCPA, setiap pembayaran dengan jumlah sama
dengan atau lebih dari BGN 15.000 harus dilakukan melalui transfer
atau setoran ke rekening pembayaran. Aturan yang sama juga
berlaku pada kondisi dimana jumlah yang terlibat pembayaran adalah
jumlah yang lebih rendah dari BGN 15.000, tetapi merupakan bagian
dari suatu pembayaran, dimana total nilai pembayaran adalah sama
dengan atau lebih dari BGN 15.000.
e. Vietnam22
Untuk

transaksi

yang

pertama

kali,

setiap

orang

dilarang

melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai untuk
pembelian surat-surat berharga (securities), properti, tanah, dan
kendaraan bermotor.
Suatu badan/lembaga dilarang menggunakan uang tunai untuk
transaksi yang berkaitan dengan real estate, surat berharga, pesawat
terbang, kapal laut dan mobil, atau suatu transaksi yang melebihi
batas yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral Vietnam
mengimplementasikan

program

pembayaran

non

tunai,

yang

bertujuan agar tersedia 150,000 Point of Sales (POS) di seluruh
wilayah Vietnam pada tahun 2015, saat ini jumlah POS sebanyak
94,000.
D. Dampak Pembatasan (Pengawasan dan Law Enforcement)
Pembatasan transaksi tunai di satu sisi dapat meningkatkan aktivitas
perekonomian dan kedalaman sektor
kecepatan

keuangan serta meningkatkan

peredaran uang (velocity of money). Namun di sisi lain

Fu Peng, Vietnam To Limit Use Of Cash For Large Transactions, diakses dari
http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-03/01/c_132201618.htm, 2013
22
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kebijakan moneter juga perlu mengantisipasi peningkatan risiko pada
perekonomian

seperti

meningkatnya instabilitas

di

sektor

akibat credit booming. Selain itu pembatasan transaksi

keuangan

tunai

akan

membawa konsekuensi pada perumusan kebijakan moneter antara lain
terkait dengan perubahan indikator yang diperlukan dalam pengukuran
aggregate permintaan dan penawaran dan kebutuhan untuk menjaga
efektivitas pengendalian

moneter dan

pengawasan

terhadap sarana

pembayaran non tunai.
1. Aspek Sosial Kemasyarakatan
a. Pembatasan atas transaksi tunai berdampak cukup luas kepada
masyarakat terutama pada cara

masyarakat dalam melakukan

transaksi. Pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya harus
mempersiapkan infrastrukturnya untuk menghadapi kemungkinan
perpindahan transaksi dari tunai ke non tunai yang selama ini masih
terjadi.
b. Sistem Transaksi
Pembatasan transaksi tunai yang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)

pengawasan yang mampu

memerlukan suatu sistem

menjangkau seluruh transaksi yang

dilakukan oleh setiap orang di

seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berbeda halnya dengan transaksi non tunai,
pengawasan atas transaksi tunai akan lebih sulit. Pengawasan
transaksi non tunai lebih

mudah dilakukan karena dilaksanakan

melalui sistem perbankan yang memiliki suatu sistem pelaporan
yang mempermudah untuk melakukan pengawasan.
Sedangkan, transaksi tunai dilakukan di luar sistem perbankan,
sehingga lebih sulit untuk diawasi karena perpindahan uang tunai
hanya terjadi di antara masyarakat pelaku transaksi dan terdapat
pula
disetor

kemungkinan
ke

uang tunai hasil

transaksi

tidak

langsung

bank. Oleh sebab itu, pembatasan transaksi

tunai

memerlukan sosialisasi secara massif dan jangka waktu transisi atau
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dilakukan secara bertahap.
Konsekuensi lain dari penyelenggaraan transaksi non tunai adalah
adanya biaya tambahan karena penggunaan teknologi dan mekanisme
pencegahan fraud yang relatif mahal. Biaya ini juga harus menjadi
perhatian pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat maupun
industri penyelenggara jasa pembayaran non tunai. Biaya yang terlalu
tinggi akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk bertransaksi
secara non tunai. Sebaliknya biaya yang terlalu rendah juga dapat
berdampak terhadap ketersediaan

dan

keberlangsungan

sarana

infrastruktur pembayaran non tunai yang memang memiliki beberapa
komponen biaya seperti biaya operasional, dll.
c. Aspek Penegakan Hukum
Penegakan hukum dari ketentuan pembatasan transaksi tunai, dalam
hal ini penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu upaya aparatur
penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, memerlukan pula
suatu daya paksa guna memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana mestinya.
Upaya penegakan hukum juga terkait dengan kegiatan pelaporan atau
pengaduan,

penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan,

penjatuhan

vonis

pemberian

sanksi,

dan

pemasyarakatan kembali
pengaduan

atas

(resosialisasi)

terjadinya

pelanggaran

transaksi tunai tentunya tidak
pelaku transaksi. Dalam

terpidana.

hal

dapat

pembuktian,

serta

upaya

Pelaporan atau

ketentuan

digantungkan

pembatasan
kepada para

ini, pembatasan transaksi

tunai

memerlukan analisis mengenai proses penegakan hukumnya yang
dimulai dari siapakah yang akan menjadi pelapor.
Oleh

karena

itu,

berdasarkan kondisi

dan data

di

atas,

apabila akan dijalankan kebijakan pembatasan uang tunai perlu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Koordinasi

dilakukan

secara
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nasional

dengan

melibatkan

perangkat pemerintahan, baik di
melakukan

sosialisasi

dan

pusat

maupun daerah untuk

awareness

mengunakan instrument non tunai. Hal

masyarakat

ini

dalam

telah

dilakukan

Bank Indonesia dan pihak terkait melalui program

less cash

society dan didukung pula dengan inisiatif financial inclusion dan
branchless banking.
2) Pemberlakuan kebijakan dapat menggunakan pilihan secara
bertahap untuk wilayah yang telah siap dengan infrastruktur non
tunai terlebih dahulu.
3) Berkoordinasi dengan pelaku industri pembayaran untuk mulai
melakukan investasi

infrastruktur

di

wilayah

terpencil

dan

pedalaman dengan dilengkapi prasyarat infrastruktur pendukung
lainnya seperti

jalan, jaringan telekomunikasi, listrik dll untuk

menunjang agar investasi yang dilakukan dapat optimal.
E. Dampak Pembebanan Keuangan Negara
1. Biaya Penyusunan RUU
Biaya penyusunan RUU yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan
draft awal RUU Transaksi Tunai di kementerian, biaya pembahasan
antar kementerian/lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundangundangan terkait, dan biaya rapat terbatas kabinet (apabila diperlukan).
2. Biaya Pembahasan RUU
Biaya pembahasan RUU meliputi penggandaan dan penjilidan NA dan
RUUnya, biaya pembahasan penyusunan DIM, dan biaya pembahasan
antara DPR dengan Pemerintah.
3. Biaya Pencetakan Resmi Naskah UU
Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan naskah resmi
dalam lembaran Negara dan tambahan lembaran negara, terjemahan ke
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dalam Bahasa Internasional, misalnya Bahasa Inggris (berkaitan dengan
investasi) dan pengirimannya ke instansi resmi dan masyarakat (Pusat
dan daerah).
4. Biaya Sosialisasi UU
Pengaturan mengenai pembatasan trnsaksi tunai merupakan sesuatu
yang

baru

bagi

sebagian

memasyarakatkannya

besar

diperlukan

masyarakat,
sosialisasi

sehingga

secara

untuk

gencar

dan

berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai
sarana media, baik cetak maupun elektronik.
Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau daerah otonom, baik
provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah daerah otonom lebih kurang
500 (lima ratus) daerah. Biaya yang dibutuhkan cukup besar karena
harus mampu menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau
pelayanan perbankan.
5. Biaya Penyiapan infrastruktur
Infrastruktur sangat

penting bagi efektivitas peraturan

mengenai

transaksi tunai. Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan mengingat
keadaan geografis Indonesia yang masih terdapat daerah terpencil yang
belum

terjangkau

oleh

sarana

perbankan.

Diperlukan

banyak

infrastruktur keuangan agar seluruh daerah di Indonesia dapat
terjangkau perbankan.
Di samping itu perlu pula diperhitungkan agar biaya pembayaran
melalui sistem perbankan tidak menyebabkan biaya tinggi yang harus
ditanggung oleh masyarakat. Pembiayaan yang tinggi dibandingkan
dengan bertransaksi tunai akan menyebabkan masyarakat enggan
bertransaksi non tunai.
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Sehubungan dengan biaya penyiapan infrastruktur, kiranya perlu
adanya bantuan dari pemerintah kepada lembaga keuangan, misalnya
kemudahan dalam perizinan penerbitan produk sistem pembayaran,
melibatkan kantor pemerintahan di daerah khususnya remote area
untuk membantu pelayanan transaksi keuangan, dan bantuan lainnya.
6. Kelembagaan
Kelembagaan sebaiknya dengan memberikan kewenangan terhadap
lembaga yang sudah ada. Akan tetapi yang diperlukan adalah adanya
biaya untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait agar jelas
peran dan fungsi masing-masing lembaga karena dalam pelaksanaannya
pembatasan trnasaksi keuangan akan banyak lembaga terkait sejak dari
penentuan besarnya, pengawasannya dan penegakan hukumnya.
F. Dampak Positif / Manfaat Pembatasan Transaksi Tunai
1. Masyarakat dalam melakukan transaksi lebih efisien dan tercatat dalam
sistem
Dengan pembatasan transaksi keuangan, maka amsyarakat akan
terdorong untuk melakukan transaksi melalui sarana perbankan.
Transaksi non tunai memiliki berbagai kelebihan dibanding transaksi
tunai antara lain lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang dari hasil kegiatan illegal.
Dengan transaksi tunai dibatasi jumlahnya, terdapat sarana bagi
penegak hukum untuk melakukan pencegahan transaksi tidak sah yang
biasanya dilakukan terhadap aliran dana hasil tindak pidana atau
kegiatan illegal. Pembatasan transaksi tunai di berbagai Negara
bermanfaat untuk mencegah dan sekaligus memberantas tindak pidana
karena aliran dananya yang tercatat dalam sistem. Pada Negara-negara
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yang

menerapkan

pembatasan

transaksi

tunai

ternyata

mampu

mengurangi tindak pidana korupsi secara signifikan dan dapat pula
digunakan untuk melacak aliran dana dari tindak pidana lain, misalnya
hasil

transaksi

narkoba,

terorisme,

penggelapan

pajak

dan

lain

sebagainya.
3. Memudahkan para penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana
yang berasal dari hasil tindak pidana
Dengan tercatatnya setiap aliran dana masyarakat, maka akan lebih
memudahkan bagi para penegak hukum untuk melacak kembali aliran
dana yang diperoleh dari tindak pidana ke berbagai pihak karena
tercatat dalam sistem. Terdeteksinya aliran dana tersebut dapat
digunakan

sebagai

langkah

awal

para

penegak

hukum

untuk

melakukan penyidikan.
4. Mengurangi pencetakan uang kartal
Transaksi tunai memerlukan jumlah uang beredar dalam bentuk uang
kertas dan uang logam cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan
pula diperlukan pencetakan jumlah uang dalam jumlah besar, dengan
pembatasan transaksi tunai berkorelasi positif dengan jumlah uang yang
dibutuhkan untuk transaksi berkurang. Jumlah transaksi tunai yang
berkurang akan berkorelasi positif dengan jumlah uang yang harus
dicetak, sehingga biaya pencetakan dan juga biaya penyimpan uang
kertas akan semakin sedikit.
5. Meningkatkan jumlah uang yang disimpan diperbankan dan dapat
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Pembatasan transaksi tunai menyebabkan masyarakat mau tidak mau
bertransaksi melalui sistem perbankan. Transaksi melalui sistem
perbankan akan menyebabkan jumlah uang yang berada di perbankan
semakin banyak. Uang yang ada di perbankan akan dapat digunakan
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sebagai

sarana

pembiayaan

pembangunan

karena

perbankan

merupakan lembaga mediator antara pihak yang mempunyai kelebihan
dana dengan pihak yang membutuhkan dana bagi kegiatannya. Dengan
demikian pembatasan transaksi akan berkorelasi positif dengan jumlah
uang yang disimpan pada sektor perbankan yang dapat digunakan
sebagai dana investasi bagi pembangunan.
6. Mengurangi resiko masyarakat dalam bertransaksi
Pembatasan transaksi tunai juga berdampak positif bagi masyarakat
karena masyarakat dalam melakukan transaksi tidak perlu membawa
uang tunai dalam jumlah besar, yang

mendorong orang untuk

melakukan kejahatan. Dengan demikian pembatasan transaksi tunai
akan

mengurangi

resiko

masyarakat

dalam

bertransaksi

dari

kemungkinan kejahatan karena dalam melakukan transaksi tidak
mencolok jumlah uang yang dibawanya.
7. Memperkuat pertahanan Negara
Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, maka Negara harus secara
bersungguh-sungguh mempersiapkan infrastruktur melalui teknologi
informasi

yang

tersedia

agar

pembatasan

transaksi

tunai

dapat

diimplementasikan dengan baik. Adanya teknologi informasi yang baik
sampai ke daerah-daerah remote area secara tidak langsung akan
membantu komunikasi antar wilayah yang berdampak ikutan terhadap
pertahanan Negara.
G. Dampak Negatif
Dampak Negatif yang harus diperhatikan antara lain :
1. Kemungkinan akan terjadinya shifting
kebiasaan masyarakat melakukan

secara

transaksi

besar-besaran atas

pembayaran

tunai

ke

transaksi pembayaran non tunai. Oleh karena itu, kepada seluruh
masyarakat -

khususnya

yang berada di
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remote area

-

harus

diberikan

kemudahan-kemudahan untuk

bisa mengakses

dan

menggunakan sarana transaksi pembayaran non tunai. Kemudahan
yang diberikan agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat
yang sebelumnya dilakukan menggunakan sarana pembayaran tunai.
2. Penyediaan bantuan dan/atau insentif dari
dalam

pemerintah,

misalnya

hal penyediaan jaringan telekomunikasi dan listrik di pelosok-

pelosok daerah.
3. Penyediaan

sarana untuk

masyarakat (complaint
perlindungan

menerima dan menangani

handling)

dalam

rangka

pengaduan

penerapan aspek

konsumen (consumer protection) bagi seluruh lembaga

keuangan.
4. Penyediaan

sistem

technology) karena
fraud

tinggi

pembayaran
kalau

tidak

yang

terbukti

aman akan

aman

(proven

menimbulkan potensi

atau tindak pidana yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektonik yang
pada gilirannya dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap
penggunaan pembayaran non tunai.
5. Konsekuensi

biaya

tambahan untuk

transaksi

non

tunai

karena

penggunaan teknologi dan mekanisme pencegahan fraud yang relatif
mahal. Biaya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak
memberatkan

masyarakat

maupun

industri

penyelenggara

jasa

pembayaran non tunai. Biaya yang terlalu tinggi akan menimbulkan
keengganan masyarakat untuk

bertransaksi

secara non tunai.

Sebaliknya biaya yang terlalu rendah juga dapat berdampak terhadap
ketersediaan dan
non tunai

keberlangsungan sarana infrastruktur pembayaran

yang memang memiliki

beberapa komponen biaya seperti

biaya operasional, dll.
6. Mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan yang kuat baik oleh
regulator

maupun antar penyelenggara sistem

dan masyarakat

sehingga secara bersama-sama dapat menjaga kepercayaan alat bayar
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non tunai. Pembatasan atas transaksi tunai yang berlaku di seluruh
wilayah Indonesia memerlukan suatu sistem pengawasan yang mampu
menjangkau seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap orang di
seluruh wilayah Indonesia. Berbeda halnya dengan transaksi non tunai,
pengawasan atas transaksi tunai akan lebih sulit. Pengawasan transaksi
non tunai lebih mudah dilakukan karena dilaksanakan melalui sistem
perbankan yang memiliki suatu sistem pelaporan yang mempermudah
untuk melakukan pengawasan. Sedangkan, transaksi tunai dilakukan di
luar sistem perbankan sehingga lebih sulit untuk diawasi karena
perpindahan uang tunai hanya terjadi di antara masyarakat pelaku
transaksi dan terdapat pula kemungkinan uang tunai hasil transaksi
tidak langsung disetor ke bank. Oleh karena itu, pembatasan transaksi
tunai memerlukan suatu pengkajian yang mendalam dan komperehensif
mengenai sistem pengawasannya dengan melibatkan akademisi dan
praktisi, termasuk kemungkinan dilakukannya survei.
7. Aspek Koordinasi Penegakan Hukum.
Pembatasan

atas

masyarakat

dalam

setidaknya

transaksi

sistem

tunai,

melakukan
pengawasan

selain

berdampak

pada

cara

transaksi,

berdampak

pula

pada

dan

penegakan

hukumnya

(law

enforcement). Aspek penegakan hukum dari ketentuan pembatasan
transaksi tunai, dalam hal ini penegakan hukum dalam arti sempit,
yaitu

upaya aparatur

memastikan

bahwa

seharusnya. Hal ini

penegak

hukum

suatu aturan

hukum

memerlukan pula

memastikan bahwa suatu aturan

untuk menjamin

berjalan sebagaimana

suatu

hukum

dan

daya paksa

berjalan

guna

sebagaimana

seharusnya.
Oleh

karena itu, ketentuan pembatasan transaksi

tunai

harus

dituangkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
memaksa dan mengikat bagi seluruh pelaku transaksi yang berada di
wilayah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia, baik

warga Negara

Republik Indonesia maupun warga negara asing. Upaya penegakan
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hukum juga terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis
dan pemberian sanksi,

serta

(resosialisasi)

Pelaporan atau pengaduan atas terjadinya

terpidana.

upaya

pemasyarakatan kembali

pelanggaran ketentuan pembatasan transaksi tunai tentunya tidak
dapat

digantungkan

kepada para pelaku transaksi. Dalam

aturan pembatasan transaksi
analisis

mengenai

keuangan tunai

hal

ini,

memerlukan suatu

proses penegakan hukumnya yang dimulai dari

siapakah yang akan menjadi pelapor.
Koordinasi antar pihak para penegak hukum menjadi salah satu factor
keberhasilan peraturan ini. Sistem sanksinya yang berjenjang dari
sanksi administrative hingga

kemungkinan sanksi pidana sangat

memerlukan koordinasi antar pihak terkait, karena berkaiatan dengan
kehidupan masyarakat luas.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Undang-Undang
1. Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

1946

tentang

Kewajiban

Menyimpan Uang Dalam Bank
UU No.18 Tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam
Bank pada esensinya tidak mengatur mengenai pembatasan transaksi,
tetapi

kewajiban

menyimpan

uang

di

bank.

Dengan

demikian

pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai tidak sama persis
dengan kewajiban menyimpan uang dalam bank. UU No.18 tahun 1946
antara lain mengatur mengenai adanya pembatasan penggunaan uang
yang

berbeda

antara

individu

(perseorangan),

keluarga

dan

perusahaan.
Ada pengecualian terhadap kewajiban untuk menyimpan uang di
bank yaitu bagi PNS, pegawai pemda dan untuk menjalankan jabatan
atau

perusahannya

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

2

yang

menyatakan: “Yang dibebaskan dari kewajiban tersebut dalam pasal 1,
ayat 1 dan pasal 1a ialah : pegawai Negeri, pegawai Pemerintah Daerah
dan Bank tersebut dalam pasal 3, ayat 1, huruf a, b dan c., terhadap
uang

yang

dipakai

dalam

menjalankan

penjabatannya

atau

perusahaannya”. Apabila terdapat perselisihan paham, maka yang
memutuskan adalah kepala daerah.
Pengaturan yang dimaksud diatas tertuang dalam UU No 10
Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah.
Undang-undang yang terdiri dari tujuh pasal itu ditandatangani
Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Soerachman pada 22 Juni
1946 di Yogyakarta. Lalu diumumkan pada tanggal sama oleh
Sekretaris Negara AG Pringgodigdo. Pasal terakhir di UU No 10 Tahun
1946 tertulis, undang-undang ini dapat disebut UU Pembawaan
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Uang.Dan berlaku seminggu setelah diumumkan. Pasal 1 UU No 10
Tahun 1946 menyatakan bahwa orang yang tinggal di Jawa dan
Madura dilarang membawa uang melebihi Rp1.000.- (seribu rupiah)
kecuali mendapat izin kepala daerah atau pegawai lain menurut
peraturan yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Sedangkan seseorang dari luar Pulau Jawa dan Madura, hanya
dibolehkan membawa uang maksimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
begitu isi Pasal 3. Ketentuan maksimal uang yang boleh dibawa tidak
berlaku bagi pembawaan uang negara setelah mendapat izin menteri.
Undang-Undang ini juga mengatur bahwa mereka yang melanggar
Pasal 6, dihukum paling tinggi setahun dan uangnya dirampas untuk
negara, termasuk yang bukan milik terhukum.
Tak hanya pembatasan pembawaan uang. Presiden Soekarno dan
Menteri Keuangan (ad interim) Mohammad Hatta pada 30 Oktober
1948 menetapkan UU No 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang
dengan Perantaraan Bank. Kemudian diumumkan Sekneg kala itu, AG
Pringgodigdo pada hari sama. Undang-undang ini mengatur bahwa,
transaksi yang melebihi Rp25 ribu harus melalui bank, demikian Pasal
1. Sedangkan Pasal 5, mereka yang melanggar dihukum denda
Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau penjara paling lama setahun.
Begitu pula yang menerima pembayaran melebihi Rp25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) dihukum sama. Selain itu, dalam UU ini,
Negara juga memiliki hak merampas uang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7
tahun 1992 tentang Perbankan
Usaha perbankan yang berkaitan dengan transaksi keuangan tunai
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
atau sejenisnya, memberikan kredit, memindahkan uang baik untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2009
Pasal 7
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah.
Pasal 8
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank
Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, sesuai Pasal 15 dan penjelasannya,
Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia yang antara
lain memuat jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh
masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis seperti
kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang
elektronik.
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar
Pasal 2 ayat
(1)

Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan
Devisa.

(2)

Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
keperluan

transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan

ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana
diatur dalam undang-undang tentang Bank Indonesia.
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Pasal 3
(1)

Bank

Indonesia

berwenang

meminta

keterangan

dan

data

mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh
Penduduk.
(2)

Setiap

Penduduk

wajib

memberikan

keterangan

dan

data

mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara
langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Salah satu tujuan mempersiapkan RUU Pembatasan Transaksi Tunai
ini adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat
berupa penyuapan atau gratifikasi.
Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang
yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu

dalam

jabatannya,

yang

bertentangan

dengan

kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara

karena

atau

berhubungan
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dengan

sesuatu

yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Dengan ketentuan tersebut, maka setiap bentuk penyuapan atau
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat
dikenakan

sanksi

hukum.

Pemberian

atau

gratifikasi

tersebut

termasuk dalam bentuk uang tunai.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan
Pasal 4
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah:
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai
dengan kewenangannya.
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Pasal 8 ayat
(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada
pihak

yang

diinginkan

oleh

penanam

modal

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) ...
(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
dalam valuta asing …
(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud
pada ayat

(3) dilakukan

sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
a. kewenangan

Pemerintah

untuk

memberlakukan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan
pelaksanaan transfer dana;
Dengan ketentuan tersebut, maka semua transfer atau repratiasi dalam
valuta asing atau rupiah harus mengikuti ketentuan UU Pembatasan
Transaksi tunai jika menjadi undang-undang.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga
Syariah Negara
Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam
mewujudkan

masyarakat

yang

adil,

makmur,

dan

sejahtera

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu disertai dengan, antara lain, upaya
pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal tersebut dapat
dicapai

melalui

peningkatan efisiensi

dalam

pengelolaan

aset

negara dan pengembangan sumber pembiayaan anggaran negara,
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guna meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dalam menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara
berkesinambungan.

Pengembangan

berbagai

pembiayaan anggaran negara, khususnya
yang

berdasarkan

prinsip syariah

alternatif

instrumen

instrumen
pembiayaan

gunamemobilisasi dana publik

secara luas perlu segera dilaksanakan.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
Undang-Undang ini mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha
Mikro,

Kecil,

dan

Menengah.23

Selain

itu,

undang-undang

ini

mendorong pula terjadinya hubungan yang saling menguntungkan
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Usaha Besar.24
11. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Kegiatan usaha perbankan syariah sama seperti perbankan umum
tetapi dengan

menggunakan

prinsip syariah.

kegiatannya, bank syariah wajib

memenuhi

Dalam

melakukan

ketentuan

yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundangundangan
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib
menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20
tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 11 huruf c
24 Ibid, Pasal 11 huruf d
23
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b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah
kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali
transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari
kerja; dan
c. Transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa transaksi keuangan yang harus
dilaporkan kepada PPATK adalah dengan jumlah Rp.500.000.000 (lima
ratus juta rupiah). Permasalahannya apakah dalam pengaturan
mengenai pembatasan transaksi tunai akan disamakan. Selain itu,
penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang
dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Dana meliputi Uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada
Penyelenggara Penerima. Hal ini mencakup:
a. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara dalam
rupiah

atau

valuta

asing

yang

Penyelenggara

Pengirim

dan

Penyelenggara Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. Transfer Dana antar-Penyelenggara atau intra-Penyelenggara ke luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan Penyelenggara
di

Indonesia,

baik

sebagai

Penyelenggara

Pengirim

Asal,

Penyelenggara Penerus, maupun Penyelenggara Penerima Akhir,
sepanjang Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Undang-undang
menggunakan

ini
mata

menentukan
uang

rupiah

bahwa
dalam

masyarakat

setiap

transaksi

wajib
yang

mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang
harus dipenuhi dengan uang; dan/atau; transaksi keuangan lainnya
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.25
Namun demikian, kewajiban penggunaan mata uang rupiah tidak
berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari
atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di
bank

dalam

bentuk

valuta

asing;

atau

transaksi

pembiayaan

internasional.26
Dengan ketentuan tersebut setiap pembayaran dengan mata uang non
rupiah yang dikonversi menjadi batasan transaksi tunai yang diizinkan
tetap

menjadi

obyek

pengaturan

dalam

undang-undang

ini.

Pengecualiaanya juga menjadi pengucualian dalam RUU Pembatasan
Transaksi Tunai.
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
Pasal 30
(1)

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada
Lembaga

Jasa

Keuangan

untukmenyelesaikan

pengaduan

Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:

Indonesia, Undang-Undang tentang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011 LN No. 64
Tahun 2011, TLN No. 5223, Pasal 21 ayat (1)
26 Ibid, Pasal 21 ayat (2)
25
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1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak
yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian,
baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang
menyebabkan
2. kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak
lain dengan itikad tidak baik;dan/atau
3. untuk

memperoleh

ganti

kerugian

dari

pihak

yang

menyebabkan kerugian pada Konsumendan/atau Lembaga
Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas
peraturanperundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2)

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2
hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak
yang dirugikan.

B. Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2008
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang
Lembaga Penjamin Simpanan
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan salah satu
faktor

penting

terlaksananya

RUU

ini,

mengingat

bahwa

dalam

pembatasan transaksi tunai tidak hanya bertujuan untuk mencegah
terjadinya tindak pidana pencucian uang melainkan juga mencegah
terjadinya

krisis keuangan

secara

global

yang

mempengaruhi

stabilitas sistem keuangan nasional. Perppu ini lahir sebagai upaya
untuk

menjaga

kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan, yang

berisi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang

Lembaga Penjamin

Simpanan

yang

mengatur

mengenai

kriteria perubahan nilai simpanan yang dijamin.
Pasal 11
(1)

Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu
bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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(2)

Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi
salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
a.

terjadi

penarikan

dana

perbankan

dalam

jumlahbesar

secara bersamaan;
b.

terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;

c.

jumlah

nasabah

yang

dijamin

seluruhsimpanannya

menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari
jumlah nasabahpenyimpan seluruh bank; atau
d.

terjadi

ancaman

krisis

yang berpotensimengakibatkan

merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan secara umum ditujukan
untuk menciptakan

dan

memelihara

stabilitas

sistem

keuangan

melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan system
pembayaran,

penyediaan

fasilitas

lender

of

last

resort,

program

penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan Krisis.
C. Peraturan Menteri
1. Aturan Pembatasan Transaksi Tunai terkait Pencairan Anggaran
-

Dalam
tentang

Peraturan
Pedoman

Menteri

Keuangan

Pembayaran

Nomor

Dalam

134/PMK.06/2005

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara diatur pembatasan yaitu bahwa
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara,

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

(KPPN)

melaksanakan penerimaan dan pengeluaran secara giral. Penerimaan
negara secara giral adalah proses penerimaan negara dari sumbersumber penerimaan ke dalam rekening kas umum negara yang
dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening
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bank. Sedangkan Pengeluaran negara secara giral adalah proses
pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN yang
dilakukan dengan memindahbukukan dana tersebut antar rekening
bank.
-

Dalam pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara
Umum Negara (BUN) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM)
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
-

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan
penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, diatur beberapa
batasan

terhadap

penyediaan

uang

yang

disalurkan

kepada

Kementerian/Lembaga. Seperti yang telah diatur dalam Perdirjen
nomor Per-66/PB/2005 yang telah diubah dengan Perdirjen Nomor
Per-11/PB/2011

tentang

Perbendaharaan

Nomor

Perubahan

atas

Per-66/PB/2005

Peraturan
tentang

Dirjen

Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. Pembatasan transaksi
tunai dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dilakukan
melalui sistem Giralisasi yaitu melalui pemindahbukuan antar
rekening bank dan bukan secara tunai.27 Mekanisme permintaan
pembayaraan dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dilakukan
melalui Prosedur Pembayaran Langsung (LS). Pembayaran Langsung
merupakan

tatacara

pembayaran

kepada

pihak

ketiga

yang

diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas
dasar Perjanjian Kontrak atau Surat Perintah Kerja Lainnya.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Pembayaran
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,
Permenkeu No.
134/PMK.06/2005.
27
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-

Selain melalui Prosedur Pembayaran Langsung, dalam mekanisme
permintaan pembayaran diatur mengenai Prosedur Pembayaran Uang
Persediaan (UP). Uang Persediaan merupakan uang muka kerja
dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran yang hanya digunakan
untuk pembiayaan kegiatan sehari hari dan tidak dapat dilakukan
dengan

Pembayaran

Langsung.

Untuk

pembatasan

jumlah

pembayaran dari Satuan Kerja diatur persyaratan bahwa pembayaran
yang dilakukan oleh bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan
tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kecuali
untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.
-

Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
satu rekanan tersebut akan mengalami perubahan menjadi dapat
melebihi

Rp50.000.000

setelah

mendapat

persetujuan

Menteri

Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan draft
revisi

Peraturan

Menteri

Keuangan

(PMK)

tentang

Tatacara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
3. Pengelolaan Administrasi Belanja PNS/Anggota TNI/Anggota Polri
-

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor PMK-133/PMK.05/2008 tentang Pengelolaan Administrasi
Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota TNI/Anggota Polri kepada
Kementerian Negara/ Lembaga, pengelolaan adminstrasi belanja
pegawai untuk PNS Pusat/Anggota TNI/Anggota Polri dialihkan dari
KPPN kepada Kementerian Negara/Lembaga.

-

Dengan pengalihan ini seluruh penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban

pengelolaan

administrasi

belanja

pegawai

menjadi tanggungjawab dari Kementerian Negara/Lembaga.
-

Pembayaran belanja pegawai / Gaji dilaksanakan secara langsung
(LS) kepada pegawai melalui rekening masing masing secara Giral
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan
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Nomor

Per-7/PB/2009

tentang

Petunjuk

Teknis

Pengalihan

Pengelolaan Adminsitrasi Belanja PNS Pusat kepada satker K/L.
4. Penerapan Treasury Single Account
-

Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account, sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang pelaksanaan
Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo nihil dalam Rangka Penerapan
Treasury Single Account, Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku
kuasa BUN Pusat membuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
(RPK BUN-P) di masing masing Bank Operasional Pusat. KPPN selaku
Kuasa BUN di daerah membuka satu rekening pengeluaran dengan
RPKBUNKPPN pada Bank Operasional I. Dalam penyaluran dana
SP2D dilakukan melalui RPKBUN-KPPN kerekening penerima di bank
umum dengan BI-RTGS dan SKN-BI. RPK BUN-P dan RPK BUN-KPPN
setiap akhir hari kerja harus dinihilkan.

5. Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN
-

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.05/2007 tentang pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN
Bersaldo nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account,
ditetapkan

Perdirjen

Perbendaharaan

Nomor

Per-14/PB/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank
Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
-

Dalam perdirjen ini diatur tentang pembukaan RPK BUN-P oleh
Kuasa BUN Pusat, pembukaan RPK BUN-KPPN oleh Kuasa BUN di
daerah, penyaluran dana SP2D melalui RPK BUN-KPPN ke rekening
penerima di bank umum dengan BI-RTGS dan SKN-BI, serta
penihilan RPK BUN-P dan RPK BUN-KPPN setiap akhir hari kerja.

6. Penerimaan Hibah dari Kementerian/Lembaga
-

Pembatasan transaksi dalam penerimaan hibah dalam PMK No.
191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah mengatur
bahwa PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung (SP2HL) atas seluruh pendapatan hibah Langsung yang
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bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah
diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang
bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada
tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya. 28 Pengajuan
SP2HL tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari kementerian
/Lembaga penerima hibah langsung kepada penerima hibah (ultimate
beneficiaries). Selain itu, PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang tata
cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri mengatur
tentang tata cara penerimaan hibah luar negeri yaitu dengan cara 1)
transfer ke rekening KUN, 2) pembayaran langsung/PL (ditransfer
langsung ke rekening pihak ke tiga), 3) rekening khusus/reksus,
letter of commitment (L/C), dan 4) pembiayaan pendahuluan/PP.
7. Penertiban Rekening
-

Sebagai salah satu upaya memantau pengelolaan dana APBN oleh
Kementerian/Lembaga

adalah

melalui

penerbitan

surat

ijin

pembukaan rekening. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan
yaitu PMK Nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah
dengan PMK05/PMK.05/2010 tentang pengelolaan Rekening Milik
Kementerian/Lembaga/ kantor/Satker. Dalam peraturan Menteri
Keuangan tersebut, diatur mengenai ijin pembukaan Rekening
Penerimaan, Rekening pengeluaran dan Rekening Lainnya pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker.
-

Persetujuan pembukaan Rekening penerimaan dan Pengeluaran
diajukan oleh kepala satker dan diterbitkan oleh kepala KPPN selaku
Kuasa BUN daerah, sedangkan persetujuan pembukaan Rekening
Lainnya diajukan oleh Menteri/Sekretaris Jenderal Kementerian
/Lembaga dan diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa
BUN Pusat.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Mekanisme Pengelolaan
Hibah, Permenkeu No. 191/PMK.05/2011, Pasal 13 ayat (2)
28
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8. Pembiayaan
-

Pembiayaan dalam negeri meliputi perbankan dalam negeri (termasuk
SAL) dan non perbankan dalam negeri (termasuk kegiatan terkait
Surat Berharga Negara). Seluruh transaksi penerimaan maupun
pengeluaran baik melalui BUN maupun KPPN dilaksanakan melalui
transfer atau pemindahbukuan.

-

Pembiayaan

luar

negeri

sebagian

besar

merupakan

kegiatan

pinjaman luar negeri baik penarikan pinjaman maupun pembayaran
pokok pinjaman. Sebagaimana penerimaan hibah, transaksi pada
penarikan pinjaman mengacu pada PMK Nomor 151/PMK.05/2011
yang dilaksanakan melalui empat cara (transfer ke rekening KUN, PL,
reksus, L/C atau PP). Sedangkan pembayaran pinjaman dilaksankan
melalui proses transfer sebagaimana diatur dalam perdirjen Nomor
PER-26/PB/2011

tentang

tata

cara

pengelolaan

rekening

pengeluaran pada BI dalam rangka pengeluaran negara untuk
pembayaran utang dalam negeri, utang luar negeri dan pengeluaran
negara lainnya dalam valuta asing.
D. Peraturan Bank Indonesia
Adapun PBI yang terkait dengan infrastruktur pembayaran non tunai
antara lain sebagai berikut:
1. PBI

No.11/11/PBI/2009

tentang

Alat

Pembayaran

dengan

Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor
14/2/PBI/2012
Pasal 1 Angka 3
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut
APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu
automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debet.
Pasal 29A
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(1) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib
mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu
untuk transaksi dengan kriteria tertentu.
(2) Transaction alert sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan

melakukan

teknologi layanan

pesan

singkat

(short

massege service).
(3) Transaction alert dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan
pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
permintaan Pemegang Kartu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaction alert diatur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.
2. PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Pasal 1 Angka 3
Uang Elektronik (Electronik Money) adalah alat pembayaran yang
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
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; dan
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam
uandang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Pasal 16
(1) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit
dan

akan

menyediakan

fasilitas

transfer

dana

melalui

Uang

Elektronik wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan
usaha pengiriman uang.
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(4) Dalam hal penerbit menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang
Elektronik maka Penerbit wajib mencatat data identitas Pemegang.
(5) Penyediaan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik oleh
Penerbit selain tunduk pada ketentuan ini wajib pula tunduk pada
ketentuan terkait lainnya.
E. Studi Komparatif
1. Italia
a. Dasar Hukum
Ketentuan pembatasan transaksi tunai di Italia dibuat dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penggelapan pajak
(tax evasion). Ketentuan ini termuat dalam Legislative Decree No. 231
tanggal 21 November 2007 (tentang anti money laundering), yang
diubah dengan Undang-Undang No. 133 tanggal 6 Agustus 2008 oleh
Legislative Decree No.151 tanggal 25 September 2009 dan Undangundang No. 122 tanggal 30 Juli 2010; oleh Legislative Decree No. 138
13 Agustus 2011, Legislative Decree No. 201 tanggal 6

Desember

2011 (tentang pajak) yang diubah dengan undang-undang No. 214
tanggal 22 Desember 2011.
b. Ruang Lingkup
Berdasarkan Legislative Decree No. 201 tanggal 6 Desember 2011
yang telah diubah dengan Undang-undang No. 214 tanggal 22
Desember 2011 diatur :
1) Larangan melakukan transfer dana secara tunai atau melalui
bearer instruments dengan alasan apapun untuk transaksi yang
bernilai sama atau lebih besar dari EUR 1.000, baik dalam satu
kali transaksi atau beberapa kali transaksi yang berkaitan.
Transfer atau pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui
bank, lembaga uang elektronik atau Poste Italiane SpA.
2) Kewajiban

bank

untuk

menerbitkan

cek

berharga dengan klausul tidak dapat dialihkan.
63

dan

surat-surat

3) Saldo bank penanggung (bearer bank) atau deposit pos (postal
deposit) tidak boleh sama dengan atau lebih dari EUR 1.000.
Nasabah

dapat

meminta

bank,

secara

tertulis,

untuk

menerbitkan cek atau surat-surat berharga yang bernilai kurang
dari

EUR

1.000

dengan

klausul

“tidak

dapat

dialihkan.”

Penerbitan cek bank, cek pos (postal cheque) atau surat-surat
berharga tanpa klausul tersebut akan dikenakan biaya sebesar
EUR 1,50 yang akan dibebankan kepada nasabah.
4) Rekening bank penanggung dengan saldo sama dengan atau
lebih dari EUR 1.000 yang ada pada saat Legislative Decree
231/2007 berlaku efektif harus ditutup atau dikurangi ke jumlah
yang lebih rendah dari EUR 1.000 oleh penanggung selambatlambatnya tanggal 31 Maret 2012. Dana di rekening bank
penanggung tersebut dapat dialihkan ke deposito pribadi atau
bentuk tabungan lain.
5) pengalihan dana dari rekening bank penanggung, pihak yang
mengalihkan dana harus menyampaikan informasi mengenai
pihak yang menjadi tujuan transfer dana dalam waktu 30 hari.
Dalam hal dana di rekening (bearer deposit ditempatkan dan
dipindahkan sebelum 30 April 2008 dan diserahkan kepada bank
setelah tanggal tersebut, pengalihan dilakukan secara selfcertification yaitu pihak yang menjadi tujuan transfer dana
memberikan identitas pihak pengirim dan informasi tanggal
transfer.
6) Atas

permintaan

Otoritas

Pemerintah,

bank

diharuskan

menyediakan data identitas dan kode pajak nasabah dari
nasabah yang memohon penerbitan cek bank atau surat-surat
berharga tanpa klausul ”tidak dapat dialihkan.” Bank wajib
memberikan informasi mengenai setiap bentuk pelanggaran
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aturan yang akan atau telah terjadi kepada Kementerian
Keuangan dan Ekonomi.
Berdasarkan Pasal 49 Legislative Decree No. 231 tanggal 21
November 2007 (anti pencucian uang), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 133 tanggal 6 Agustus 2008
1) Dilarang melakukan tranfer dana secara tunai atau melalui
instrumen deposit pos atau instrument lain dalam mata uang
euro atau mata uang asing lain antara individu yang berbeda
dengan alasan apapun yang bernilai sama atau lebih besar dari
EUR 5.000 atau lebih, baik dalam satu kali transaksi atau
beberapa kali transaksi yang berkaitan. Transfer uang dapat
dilakukan melalui bank, lembaga uang elektronik dan Poste
Italiane SpA.
2) Transfer dana dilakukan melalui surat perintah tertulis yang
disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, segera setelah
pengiriman uang tunai. Pihak yang menjadi tujuan transfer dana
berhak menerima dana transfer terhitung tiga hari kerja setelah
penyampaian surat perintah tersebut.
3) Komunikasi

yang

penerimaan

dilakukan

berdasarkan

oleh

paragraf

debitur
2

kepada

kreditur

mengakibatkan

efek

dimaksud dalam paragraf pertama dari Pasal 1277 dalam Kode
Sipil

Italia.

Apabila

kreditur

menolak

untuk

menerima

pembayaran, maka kekuatan deposito dimaksud sesuai dengan
ketentuan Pasal 1210 Kode Etik.
4) Cek bank dan cek pos yang dikeluarkan oleh bank dan Poste SpA
Italiane diterbitkan dengan klausul "tidak dapat dialihkan."
Nasabah

dapat

menginginkan

mengajukan

penerbitan

dialihkan".
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cek

permohonan
tanpa

klausul

tertulis
"tidak

jika
dapat

5) Cek bank dan cek pos yang diterbitkan dengan nilai sebesar EUR
5.000 atau lebih harus diterbitkan atas nama pribadi atau badan
usaha yang menjadi tujuan transfer dana dan diterbitkan dengan
klausul "tidak dapat dialihkan."
6) Cek bank dan cek pos yang diterbitkan atas perintah penarik
dana dapat digunakan untuk pembayaran khusus ke bank atau
Poste Italiane S.pA.
7) Surat berharga, wesel pos dan surat sanggup bayar diterbitkan
atas nama pribadi atau badan usaha yang menjadi pihak
penerima dan diterbitkan dengan klausul "tidak dapat dialihkan”.
8) Penerbitan surat berharga, wesel pos dan surat sanggup bayar
yang nilainya kurang dari EUR 5.000 tanpa klausul "tidak dapat
dialihkan" dapat diajukan melalui permintaan secara tertulis oleh
nasabah.
9) Pihak yang memohon penerbitan surat berharga, wesel pos atau
sejenisnya yang dibuat atas nama pihak ketiga dan diterbitkan
dengan

klausul

"tidak

dapat

dialihkan,"

dapat

meminta

pembatalan ketentuan dan penarikan kembali instrumen apabila
instrumen tersebut ada di tangan nasabah yang bersangkutan.
10) Setiap penerbitan cek bank, cek pos, surat berharga, wesel pos
atau surat sanggup bayar tanpa klausul "tidak dapat dialihkan"
akan dikenakan biaya bea materai sebesar EUR 1,50. Semua
jaminan harus berisi kode pajak penjamin.
11) Sesuai Pasal 7 (6) Keputusan Presiden 605/1973, bank atau
Poste SpA Italiane diharuskan memberikan data mengenai
identitas dan kode pajak nasabah yang mengajukan permohonan
penerbitan cek bank, cek pos, surat berharga, wesel pos atau
surat sanggup bayar tanpa klausul "tidak dipindahtangankan"
atau pihak yang telah mengajukan pencairan terhadap instrumen
tanpa klausul kepada otoritas pemerintah. Prosedur teknis untuk
mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diatur
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dalam

ketentuan

Direktur

Agenzia

delle

Entrate

(Badan

Pendapatan).
12) Rekening

bank

penanggung

atau

deposito

pos

tidak

diperbolehkan memiliki saldo dengan nilai EUR 5.000 atau lebih.
13) Rekening bank penanggung atau deposito pos dengan saldo
sebesar EUR 5.000 atau lebih yang ada pada tanggal berlakunya
keputusan ini harus ditutup oleh nasabah atau dikurangi ke
jumlah yang lebih rendah dari EUR 5.000 selambatlambatnya
tanggal 30 Juni 2009. Bank dan Poste Italiane SpA diharuskan
mempublikasikan

dan

memberikan

informasi

yang

cukup

mengenai ketentuan ini.
14) Jika terjadi transfer dana dari rekening bank penanggung atau
deposito pos, pihak pengirim dana dalam waktu 30 hari harus
memberikan data identitas penerima dana dan tanggal transfer
ke bank atau Poste Italiane SpA
15) Ketentuan dalam ayat 1, 5 dan 7 tidak berlaku untuk transfer
dimana yang menjadi salah pihak pengirim dan/atau penerima
transfer adalah bank atau Poste Italiane SpA, bukan untuk
transfer antara yang terakhir dilakukan secara langsung atau
transfer melalui operator khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 (1) (c).
16) Ketentuan dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap transfer dana
yang melibatkan satu atau lebih pihak yang disebutkan dalam
Pasal 11 (1) (a), 11 (1) (b) dan 11 (1) (d), 11 (1) (e), 11 (1) (f) atau
11 (1) (g).
17) Ketentuan ini berlaku juga untuk pembayaran kepada Negara
atau badan publik lainnya dan pembayaran yang dilakukan oleh
yang terakhir ke orang lain. Ketentuan mengenai tata cara
pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Hukum Acara
Perdata juga tetap berlaku.
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18) Dilarang melakukan transfer dana dengan nilai EUR 2000 atau
lebih dengan menggunakan perantara kecuali beberapa kasus
yang ditentukan lain dalam pasal yang berlaku. Dalam hal ini
perantara berlaku sebagai broker yang melakukan transfer dan
pencairan dana. Batasan ini tidak berlaku bagi uang elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (6) (d).
19) Transfer dana dengan nilai EUR 2000 - EUR 5.000 melalui
perantara (broker) untuk melakukan transfer, pencairan dana
atau

pinjaman

dana

dokumen-dokumen

dimungkinkan

yang

diperlukan

dengan

menyertakan

untuk

membuktikan

kelayakan transaksi.
20) Ketentuan yang terkandung dalam pasal ini mulai berlaku pada
tanggal 30 April 2008.
c. Sanksi
Ayat 58 Legislative Decree No. 231 tanggal 21 November 2007 (anti
pencucian uang), yang diubah dengan UU No. 133 of 6 Agustus 2008
menentukan sebagai berikut:
1) Dengan tidak mengurangi keabsahan transaksi, pelanggaran
ketentuan Pasal 49 (1), 49 (5), 49 (6) dan 49 (7) dikenakan denda
sebesar 1 sampai 40 persen dari jumlah ditransfer.
2) Pelanggaran terhadap Pasal 49 (12) dapat dikenakan denda
sebesar 20 – 40 persen dari saldo.
3) Pelanggaran terhadap Pasal 49 (13) dan 49 (14) dapat dikenakan
denda sebesar 10 - 20 persen dari saldo di buku tabungan
penanggung.
4) Pelanggaran terhadap Pasal 49 (18) dan 49 (19) dapat dikenakan
denda sebesar 20 - 40 persen dari jumlah yang ditransfer.
5) Pelanggaran terhadap Pasal 50 (1) dapat dikenakan denda
sebesar 10 - 40 persen dari saldo.
6) Pelanggaran terhadap Pasal 50 (2) dapat dikenakan denda
sebesar dari 10 – 40 persen dari saldo.
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7) Pelanggaran terhadap Pasal 51 (1) dapat dikenakan denda
sebesar 3 - 30 persen dari jumlah saldo transaksi, buku
tabungan atau saldo rekening.
2. Meksiko
a. Dasar Hukum
Di Meksiko, Kementerian Keuangan mengeluarkan Kebijakan Anti
Pencucian Uang / Anti Money Laundering (AML) yang membatasi
jumlah

uang

tunai

dalam

bentuk

USD

yang

dapat

diterima/ditransaksikan dengan perbankan Meksiko. Ketentuan
baru ini untuk mecegah risiko pencucian uang yang berasal dari
bisnis narkotika dan Transnational Organize Crimes.
b. Ruang Lingkup
Untuk implementasinya, peraturan pembatasan transaksi tunai
menetapkan masa peralihan 4 hari sejak regulasi dikeluarkan untuk
transaksi bank dengan orang perseorangan; dan 90 (sembilan puluh)
hari kalender untuk transaksi bank dengan korporasi. Sedangkan
untuk transaksi pertukaran mata uang antara USD dan Peso, batas
nilai maksimal adalah USD1500; dan untuk pembelian barang dan
jasa batas maksimal adalah USD100.
Saat ini, Pemerintah Meksiko tengah merancang peraturan yang
akan melarang pembelian real estate secara tunai dan melarang
pembelian dengan nilai lebih dari MXN 100.000 (USD 7.800) secara
tunai untuk kendaraan, kapal, kapal terbang dan barang-barang
mewah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi
pidana 15 tahun penjara. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa
kebijakan anti pencucian uang yang diusulkan akan melarang
pembelian real estate atau properti tak bergerak secara tunai.
Pembelian secara tunai mencakup setiap pembelian yang dilakukan
dengan uang tunai itu sendiri, baik dalam peso Meksiko atau mata
uang asing, serta dalam logam mulia. Wewenang notaris publik
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untuk mengesahkan transksi dan menandatangani akta publik akan
dibatasi oleh hukum pembatasan transaksi tunai. Aturan tersebut
juga akan melarang pembayaran tunai lebih dari MXN 100.000
(sekitar USD 7.800) untuk pembelian kendaraan, kapal laut, kapal
terbang, jam tangan dan perhiasan,tiket untuk taruhan dari undian,
karya seni, dan saham. Transaksi lainnya yang melibatkan uang
tunai lebih dari MXN 100.000 tidak dilarang oleh ketentuan hukum,
namun transaksi tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang
berwenang.
3. Perancis
a. Dasar Hukum
Ketentuan

tentang

pembatasan

transaksi

tunai

di

Perancis

tercantum dalam Amending Finance Act No. 2001-1276 tanggal 28
December 2001. Pasal 51 III; 29 dan Act No. 2005-882 tanggal 2
Agustus 2005 Pasal 39.30
b. Ruang Lingkup:
Kedua ketentuan di atas mengatur sebagai berikut:
I. Pembayaran lebih dari EUR 1.100 atau yang dibuat untuk
melunasi bagian utang yang lebih besar yang berkaitan dengan
sewa, transportasi, jasa, perlengkapan dan pekerjaan, atau
akuisisi properti atau benda-benda bergerak, atau yang berkaitan
dengan pendapatan dari surat berharga atau premi asuransi atau
kontribusi, harus dilakukan dengan cek silang, transfer bank
atau penggunaan kartu pembayaran.
II. Hal yang sama berlaku untuk transaksi ternak atau daging
mentah. Kondisi yang sama berlaku juga untuk pembayaran gaji
dan upah di atas jumlah yang ditentukan.
III. Ketentuan di pasal I tidak berlaku untuk kondisi berikut:
29
30

Official Journal tanggal 29 December 2001 efektif berlaku mulai 1 Januari 2002.
Official Journal tanggal 3 August 2005.
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a) Pembayaran

oleh

individu

yang

tidak

bisa

melakukan

transaksi dengan cek atau mereka yang, karena mereka tidak
lagi memiliki account, meminta agar dibuatkan satu account
sesuai dengan ketentuan Pasal L. 312-1;
b) Pembayaran langsung yang dilakukan oleh individu pribadi
yang bukan pedagang kepada untuk individu pribadi lain,
makelar atau pedagang;
c) Pembayaran untuk pembelian ternak atau daging mentah
yang dilakukan oleh individu pribadi untuk konsumsi sendiri
atau oleh seorang petani ke petani lain, sengan syarat para
pihak yang bersangkutan juga terlibat dalam pekerjaan
nonpertanian yang memerlukan transaksi tersebut.
d) Pembayaran belanja pemerintah, otoritas publik atau lembaga
publik. Khusus untuk transaksi jasa, sedikit menyimpang
dari ketentuan I di atas, pembayaran atas jasa yang melebihi
jumlah EUR 450 harus dilakukan melalui transfer bank.
4. Belgia
a. Dasar Hukum
Undang-Undang tanggal 11 Januari 1993 mengenai Pencegahan
Penggunaan Sistem Keuangan untuk Tujuan Pencucian Uang dan
Pendanaan Teroris (sebagaimana diubah dengan Undang-undang
tanggal 18 Januari 2010 dan 26 November 2011 oleh Program
Hukum (I) tanggal 29 Maret 2012 dan oleh Keputusan Kerajaan
tanggal 6 Mei 2010 dan 3 Maret 2011) (teks konsolidasi tidak resmi April 2012). Ketentuan tersebut lahir dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
narkotika
b. Ruang Lingkup
Ketentuan ini mengatur bahwa:
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1) Pembayaran dalam transaksi real property harus melalui transfer
bank atau cek, kecuali jika jumlah yang dibayar tidak melebihi 10
persen dari harga jual dan jumlah yang dibayar tersebut tidak
lebih

dari

EUR

mencantumkan

5.000.
nomor

Perjanjian
rekening

dan
yang

akta

jual

digunakan

harus
untuk

pembayaran.31
2) Penjualan satu atau lebih barang dan/atau jasa yang dijual oleh
satu penyedia barang dan/atau jasa tunggal hanya dapat dibayar
dengan transfer bank atau cek apabilia nilai penjualan secara
keseluruhan bernilai sama atau lebih besar dari EUR 5.000 atau
jumlah yang dibayar melebihi 10 persen dari harga jual. Ketentuan
ini berlaku baik dalam transaksi tunggal atau beberapa beberapa
transaksi yang saling berkaitan.32
c. Sanksi
Adapun pengaturan terkait sanksi adalah sebagai berikut:
1) Perseorangan atau institusi yang melanggar ketentuan Pasal 20
akan dikenakan denda administrasi paling sedikit EUR 250 dan
paling banyak EUR 1.250.000. Denda akan dijatuhkan setelah
pemerintah menerima pembelaan dari individu atau institusi yang
disangka telah melakukan pelanggaran atau setidaknya setelah
melakukan panggilan terhadap pihak yang bersangkutan. Denda
akan dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan dan dicatat
sebagai PPN, pendapatan Pendaftaran Properti dan pendapatan
Administrasi.33
2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dihukum dengan denda
paling sedikit EUR 250 dan paling banyak EUR 225.000. Denda

Kerajaan Belgia, Undang-Undang mengenai Pencegahan Penggunaan Sistem
Keuangan untuk Tujuan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, Undang-Undang tanggal 11
Januari 1993, Pasal 20.
32 Ibid, Pasal 21.
31

33

Ibid, Pasal 40.
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tidak boleh melebihi 10% dari nilai transaksi tunai yang menjadi
objek denda.34
5. Armenia
Pembatasan transaksi tunai menjadi bagian dari strategi mendukung
Program

Anti

Pencucian

Uang.

Pembatasan

transaksi

tunai

diberlakukan hanya pada perusahaan dan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan Law on Cash Transactions yang berlaku Januari 2009,
sejak tahun 2009 semua transaksi perusahaan yang melebihi AMD 3
Juta harus melalui pembayaran bank (cashless). Sejak 2010 batas
tersebut diturunkan menjadi AMD2 Juta dan sejak 2011 menjadi AMD 1
Juta.
6. Amerika Serikat
Amerika Serikat tidak memiliki aturan yang melarang transaksi tunai,
namun terdapat kewajiban pelaporan untuk transaksi tunai dan
transaksi mencurigakan. Transaksi tunai lebih dari USD 10.000 harus
dilaporkan pada Currency Transaction Report (CTR), di laporan tersebut
akan diidentifikasi individu yang melakukan transaksi dan sumber uang
transaksi tersebut. Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit
negara yang mengharuskan pelaporan seluruh transaksi tunai di atas
batas tertentu, meskipun

beberapa

sektor bisnis tertentu

dapat

dibebaskan dari kewajiban tersebut. Selain itu lembaga keuangan harus
melaporkan transaksi yang dianggap mencurigakan pada Suspicious
Activity Report (SAR). Lembaga keuangan wajib melaporkan kepada
pihak berwenang jika mereka mengetahui atau menduga bahwa dana
yang terlibat dalam suatu transaksi berasal dari kegiatan illegal atau
dana tersebut berusaha disamarkan oleh pelaku untuk menghindari
persyaratan Bank Secrecy Act (BSA) atau dana terkait tidak memiliki

34

Ibid, Pasal 41.
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tujuan bisnis yang jelas dan bahkan memiliki tujuan yang diduga
melanggar hukum atau ketika lembaga keuangan tersebut merasa
sedang disalahgunakan untuk memfasilitasi kegiatan kriminal. Upaya
untuk menghindari BSA, masyarakat umumnya dengan mengatur
setoran tunai sehingga jumlahnya lebih rendah dari USD 10.000. Hal ini
dilakukan dengan memecah jumlah dana dan mendepositokan dana
pada hari yang berbeda atau di lokasi yang berbeda, perbuatan ini
termasuk perbuatan yang melanggar hukum.
7. Bulgaria
a. Dasar Hukum
Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai diumumkan dalam
Berita Negara edisi 16 yang terbit pada tanggal 22 Februari 2011 dan
mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2011. 35 Ketentuan tersebut
lahir karena adanya malpraktek pembayaran tunai dalam transaksi
antara badan hukum, perorangan dan antara badan hukum dan
perorangan yang tetap belum ditemukan dalam dokumen akuntansi
primer.

Hal

ini

menyebabkan

penghindaran

pajak

dan

non-

pembayaran iuran jaminan sosial wajib
b. Ruang Lingkup
1) Ruang Lingkup Undang-Undang
Aturan LCPA tidak berlaku untuk penarikan tunai/ deposito dari/
ke rekening pembayaran pribadi, termasuk dari / ke rekening
pembayaran pribadi pasangan, kerabat lineal, individu yang tidak
mampu
terbatas.

secara
Aturan

hukum
LCPA

atau
tidak

individu
berlaku

dengan

kemampuan

untuk

pembayaran

remunerasi kerja (sesuai dengan Kode Tenaga Kerja) dan transaksi

35

Limitation of Cash Payments Act (“LCPA”) was promulgated in State Gazette, Issue 16

dated 22 February 2011, which come into effect on 25 February 2011.
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tunai dengan mata uang asing (transaksi yang dilakukan oleh biro
pertukaran).
2) Pembatasan pembayaran tunai
Sesuai ketentuan LCPA, setiap pembayaran dengan jumlah sama
dengan atau lebih dari BGN 15.000 harus dilakukan melalui
transfer atau setoran ke rekening pembayaran. Aturan yang sama
juga

berlaku

pada

kondisi

dimana

jumlah

yang

terlibat

pembayaran adalah jumlah yang lebih rendah dari BGN 15.000,
tetapi merupakan bagian dari suatu pembayaran, dimana total
nilai pembayaran adalah sama dengan atau lebih dari BGN
15.000. Batasan di atas juga berlaku untuk pembayaran dalam
valuta asing dengan jumlah sama dengan atau lebih dari BGN
15.000

sesuai

kurs

Bank

Nasional

Bulgaria

pada

tanggal

pembayaran.
3) Kartu Pembayaran kepada anggaran perusahaan dan entitas
Negara dan kota (Card payments to state and municipal budget
enterprises and entities)
Sesuai ketentuan LCPA, pembayaran kepada perusahaan negara
atau entitas milik pemerintah dapat dilakukan melalui bank lokal,
pembayaran dapat dilakukan melalui kartu pembayaran. Tidak
diperkenankan adanya pengenaan biaya oleh bank terhadap
pembayaran

jenis

ini.

Metode

pembayaran

dengan

kartu

ditentukan oleh instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Nasional Bulgaria.
4) Pengecualian Pembatasan Transaksi Tunai
-

Penarikan/penyetoran tunai dari / ke rekening pembayaran
pribadi;

-

Penarikan/penyetoran tunai dari / ke rekening individu yang
secara

hukum

tidak

kompeten

atau

individu

dengan

kompetensi hukum terbatas, pasangan, atau kerabat lineal;
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-

Transaksi

tunai

dalam

mata

uang

asing

dalam

rangka

pekerjaan/jabatan;
-

Transaksi tunai yang dilakukan secara internal oleh Bank
Nasional Bulgaria, dan transaksi yang berkaitan

dengan

penggantian uang kertas Bulgaria yang rusak dan uang logam
oleh bank;
-

Pembayaran remunerasi berdasarkan UU perburuhan.

c. Sanksi
Denda sebesar 25 persen dari jumlah total pembayaran dikenakan
pada individu yang melanggar ketentuan LCPA, sedangkan badan
hukum dikenakan sanksi sebesar 50 persen dari jumlah total
pembayaran. Jika pelanggaran itu dilakukan lagi, jumlah hukuman /
sanksi meningkat dua kali lipat, denda 50 persen menjadi 100 persen
dari jumlah total pembayaran.
8. Ukraina
a. Dasar Hukum:
Ketentuan terkait pembatasan transaksi tunai tercantum dalam The
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the System of Currency
Regulation and Currency Control (Currency Decree), yang diberlakukan
pada tanggal 19 Februari 2993. Ketentuan ini terbit dalam rangka
mendukung investasi dan penghindaran pajak.
b. Ruang Lingkup
Pembatasan transaksi tunai hanya berlaku untuk transaksi yang
terjadi antar badan hukum dengan ketentuan bahwa jumlah total
transaksi tunai per hari tidak melebihi UAH 10.000. Pembatasan ini
tidak berlaku untuk transaksi tunai antar individu. Selain mengatur
transaksi tunai oleh badan hukum, peraturan ini juga mengatur
kepemilikan

uang

tunai

oleh

perusahaan.

Batas

kepemilikan

merupakan jumlah maksimum uang tunai yang diizinkan untuk
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disimpan di kantor kasir perusahaan itu per hari, misalnya, untuk
distribusi kas kecil. Dalam hal tidak ada ketentuan batas seperti ini,
semua uang dari kantor kasir perusahaan itu harus disimpan di
rekening bank.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis
Landasan

filosofis

pengambil kebijakan

merupakan

landasan

bersifat

mendasar

bagi

untuk menyelesaikan suatu permasalahan Negara

atau masyarakat yang memerlukan peraturan perundang-undangan.
Landasan filosofis sangat penting guna mencegah terjadinya pertentangan
antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disusun
dengan filsafat dan tujuan hidup bernegara sebagaimana dijabarkan dalam
mukadimah atau pembukaan Konstitusi. Landasan filosofis peraturan
perundang-undangan juga harus bersinergi dengan nilai-nilai yang hakiki
dan luhur di tengah-tengah masyarakat. Adanya landasan filosofis
diharapkan dapat mencegah sedini mungkin suatu produk hukum
khususnya

undang-undang

Mahkamah

Konstitusi,

dari

yang

kemungkinan

bertugas

”yudicial

sebagai

review”

penjaga

di

konstitusi

(Constitutional Guard).
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan
dalam

hidup

berbangsa

dan

bernegara,

pada

alenia

ke

IV-nya

mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintahan Indonesia bertujuan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, maka setiap undang-undang sebagai penjabaran lebih
lanjut

harus

tersebut.

mencerminkan

Pencapaian

tujuan

semangat
negara

untuk
tersebut

mewujudkan

amanat

dilakukan

dengan

pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan kondisi yang
mendukung

aktivitas

produktif

masyarakat yang

salah

satunya

diwujudkan dengan mendorong pejabat dan masyarakat melakukan
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kegiatan ekonomi yang efisien dan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam melakukan transaksi, khususnya
dibidang keuangan.
Perkonomian moderen menghendaki transaksi keuangan dilakukan
secara

cepat,

tepat

dan

dapat

tercatat

dalam

sistem

keuangan.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang perbankan sangat
mendukung hal tersebut. Transaksi keuangan tunai kurang memenuhi
persyaratan untuk memenuhi kriteria tersebut. Transaksi tunai yang
selama ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat cenderung sangat
riskan dari kemungkinan sebagai korban tindak kriminal karena membawa
uang dalam jumlah besar. Transaksi tunai juga menyebabkan tingginya
biaya pencetakan mata uang dan cenderung dapat disalahgunakan oleh
pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang. Dengan demikian
sudah saatnya masyarakat Indonesia diarahkan agar beralih dari transaksi
secara tunai kepada transaksi secara non tunai karena lebih efisien. Oleh
karena itu sudah waktunya masyarakat didorong melakukan transaksi
bisnis secara non tunai agar lebih efisien.
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki
pertumbuhan cukup baik dalam suasana perekonomian dunia yang masih
belum stabil. Pembatasan transaksi tunai dan non tunai masih relative
seimbang, sehingga upaya mengarahkan keseimbangan menjadi transaksi
melalui sistem perbankan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak
menimbulkan resistensi dari masyarakat yang justru dapat mengganggu
perkembangan ekonomi nasional.
Momentum tersebut harus dijaga karena berkaitan dengan upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Negara harus berusaha
memberikan perlindungan kepada rakyat agar pertumbuhan ekonomi yang
cukup baik mampu berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan yang menyebabkan terkuranginya kesejahteraan masyarakat
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harus diminimalisasi antara lain penyalahgunaan uang tunai untuk
menutupi hasil tindak pidana, karena tidak mudah dilakukan pelacakannya.
Upaya pencucian uang hasil kejahatan, antara lain korupsi, penyalahgunaan
narkoba, dan kegiatan illegal lainnya, selama ini banyak dilakukan dengan
menggunakan transaksi tunai. Oleh karena itu pembatasan transaksi tunai
yang bertujuan untuk merekayasa masyarakat agar dapat bertransaksi lebih
efisien dan modern serta meminimalisasi penggunaan transaksi tunai dalam
pencucian uang hasil tindak pidana dapat dibenarkan karena bertujuan
melindungi masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi
manusia.
B. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis ialah mengkaji realitas masyarakat yang meliputi
aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang
hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Kajian sosiologis
bertujuan menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan
yang dibuat dari akar sosialnya di masyarakat. Kecenderungan peraturan
perundang-undangan

setelah

diundangkan

kemudian

ditolak

oleh

masyarakat dan tidak dapat diimplementasikan, merupakan cerminan
bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial
yang kuat.
Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundangundangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat
reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa
kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan
yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam
akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu
saja.

Kajian

sosiologis

diharapkan

dapat

membantu

ketika

suatu

ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakanpenolakan atau sulit diimplementasikan.
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Adanya UU pembatasan transaksi keuangan tunai sangat didukung
oleh sebagian besar masyarakat, yang menghendaki kepastian hukum.
Masyarakat bisnis dengan transaksi keuangan cukup besar dan sering
(intensif

cash

business)

tidak

akan

terganggu

dengan

ketentuan

pembatasan tersebut, sehingga dapat dikecualikan.
Oleh karena itu diperlukan adanya kesiapan infrastruktur yang semakin
memudahkan masyarakat dalam transaksi non tunai. Insentif agar
masyarakat mau beralih dari kecenderungan transaksi tunai menuju
transaksi melalui sistem keuangan yang tercatat harus dilakukan secara
terus menerus sebelum dan sesudah ketentuan pembatasan transaksi
tunai diberlakukan.
C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi
pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari
landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis
formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan
lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk
membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil
yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan
diatur.

Adanya

landasan

yuridis

menjadi

sangat

penting

untuk

memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan
agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan
peraturan perundang-undangan di atasnya.
Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih
antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya
ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan
peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan
perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang81

undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di
lapangan.
Transaksi pada dasarnya adalah suatu kegiatan privat yang diatur
melalui hukum perdata, kegiatan transaksi baik tunai maupun non-tunai
adalah kegiatan yang dilandasi oleh hak-hak keperdataan seseorang
menyangkut dengan benda (uang) yang merupakan hak milik (eigendom)
dari orang yang menguasainya. Pengertian transaksi sendiri berdasarkan
KBBI adalah “persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak
pembeli dan penjual”, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi
didasari oleh adanya suatu perikatan, baik melalui perjanjian maupun
tidak.
Sebagaimana

telah

diketahui

bersama

bahwa

sesungguhnya

kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat masuk ke dalam ranah
hukum perdata, namun seiring dengan maraknya praktek TPPU dan
penyalahgunaan transaksi tunai diperlukan suatu aturan hukum yang
bersifat mengikat umum dan memiliki kemampuan untuk mengatur dan
memberikan sanksi (to regulate and the power to impose sanction) terhadap
transaksi yang dilakukan dengan niat untuk mencuci uang, yang mana
tidak dimiliki oleh instrumen-instrumen hukum perdata.
Hukum administrasi negara menurut P. De Haan 36 dalam bukunya
“Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat” didefinisikan memiliki tiga fungsi:
norma, instrumen dan jaminan (Het bestuurect vervult dus een diredelige
functie:

norm,

Vollenhoven37

instrument,
hukum

en

waarborg).

administrasi

Sedangkan

dipandang

sebagai

menurut

Van

keseluruhan

ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi
maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangankewenangan ketatanegaraan.
Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta:
LaksBang PressIndo, hal 16
37
Ibid.
36
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil
suatu pemahaman bahwa Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat
norma yang bertujuan untuk mengatur kewenangan pemerintah dan
bagaimana seharusnya kewenangan itu dijalankan beserta dengan resiko
yang mungkin terjadi atas pemenuhan kewenangan pemerintah tersebut.
Kaidah atau norma berperan sebagai landasan yuridis pemerintah dalam
melaksanakan kewenangannya, norma inilah yang kemudian dijadikan
acuan dalam membentuk suatu instrumen pelaksana, dimana nantinya
diharapkan dengan dipenuhinya pelaksanaan kewenangan oleh instrumen
pemerintah sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku maka akan
timbul jaminan perlindungan hukum baik secara keadilan, kepastian, dan
manfaatnya terhadap masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah
sebagai penguasa.
Kegiatan Transaksi memang merupakan hak privat setiap warga
negara, namun dalam rangka untuk membentuk masyarakat yang lebih
aman dan sejahtera bebas dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang
pemerintah sebagai penguasa memiliki kewenangan untuk mengatur cara
pelaksanaan transaksi. Hak warga negara untuk melakukan transaksi
tidak dilanggar oleh negara, melainkan negara memberikan suatu aturan,
suatu sarana untuk melakukan transaksi dengan syarat-syarat tertentu
demi terciptanya lalu lintas keuangan yang bersih, jujur, dan beritikad
baik berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPER.
Secara yuridis pengaturan mengenai pembatasan transaksi tunai
pernah diberlakukan di Indonesia melalui UU No.18 tahun 1946 tentang
kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank. Ketentuan tersebut memang
secara

tidak

langsung

membatasi

transaksi

tunai,

tetapi

dalam

ketentuannya memberikan batasan uang yang boleh digunakan dalam
transaksi tunai. Di samping itu Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan
(ad interim) Mohammad Hatta pada 30 Oktober 1948 menetapkan UU No
32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank.
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Kemudian diumumkan Sekneg kala itu, AG Pringgodigdo pada hari sama.
Beberapa peraturan perundang-undangan terbaru juga terdapat beberapa
batasan bagi transaksi, sebagai contoh pengaturan mengenai pembawaan
uang lintas Negara dan kewajiban melaporkan transaksi diatas Rp.
500.000.000,00. Pembatasan transaksi tunai juga masuk dalam Inpres No
17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011.
Pembatasan pembawaan uang tunai di Indonesia bukanlah hal baru
karena UU TPPU yang dikeluarkan jauh telah menetapkan suatu
ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan
pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100 juta atau lebih, atau dalam
mata uang asing yang nilainya setara Rp 100 juta untuk melaporkannya
kepada

Ditjen

Bea

dan

Cukai

berikut

dengan

sanksi

pidananya.

Selanjutnya, oleh Ditjen Bea dan Cukai laporan tersebut diteruskan ke
PPATK untuk dijadikan bahan analisis.
Dari keseluruhan pengaturan pembawaan uang tunai, ketentuan
mengenai pemidanaan karena pencucian uang secara tegas diatur dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf f UU TPPU. Ketentuan pidana ini mengatur bahwa
setiap orang yang dengan sengaja membawa ke luar negeri harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
baik

atas

namanya

sendiri

maupun

pihak

lain,

dengan

maksud

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dipidana karena
tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5
tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan
paling banyak Rp 15 milyar.
Berbagai

ketentuan

tersebut

jelas

menunjukkan

bahwa

upaya

membatasi transaksi tunai sudah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan
batasan tegas transaksi tunai, hanya membatasi pembawaan uang tunai.
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Pengaturan pembatasan tunai diharapkan mampu mendorong agar
masyarakat

beralih

secara

bertahap

menuju

transaksi

non

tunai.

Pengaturan pembatasan transaksi tunai harus mencerminkan keadilan
dan

kepastian

kesejahteraan

hukum

masyarakat,

serta

diharapkan

ketiganya

harus

mampu
dapat

meningkatkan

tercermin

dalam

pengaturan pembatasan transaksi tunai.
Dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti dan kebergunaan
itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika
perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan
bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum
(certainty), perekonomian tidak dapat berkembang secara teratur, tanpa
keadilan (justice), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan
yang sehat dan berkeadilan, dan tanpa kebergunaan (utility), perekonomian
tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya
hukum itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada
kesejahteraan dan kedaaian hidup bersama.38

Jimly
Jakarta, hal 13
38

Asshiddiqie,

Konstitusi
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Ekonomi,

Kompas

Januari

2010,

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di kemukakan di bab-bab
sebelumnya dalam Naskah Akademik RUU Pembatasan transaksi tunai, dapat
diketahui antara lain:
A. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam Naskah Akademik RUU Pembatasan
Transaksi Tunai adalah terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien,
aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem
pembayaran serta mendorong terwujudnya less cash society. Pengaturan
tersebut

juga

akan

bermanfaat

untuk

mempersempit

ruang

gerak

penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak
pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan pengaturan dalam NA RUU Pembatasan Transaksi Tunai
adalah seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum
di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap
transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi
yang bersifat intensive cash.
Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum,
peningkatan pengawasan disektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi
transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Bagi
pelanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pidana (jika terjadi
kriminalisasi) atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda (jika
hanya berupa pelanggaran).
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C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang
1. Ketentuan Umum
Batasan pengertian transaksi tunai
Definisi Umum:
-

Transaksi

Keuangan

penarikan/penerimaan

Tunai

adalah

transaksi

atau penyetoran/pembayaran

dengan

menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam)
-

Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan baik yang
berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum, atau
lembaga/badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang
berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.

-

Mata Uang adalah mata uang rupiah dan/atau mata uang asing
yang setara.

2. Materi muatan
(1) Tata cara pembatasan transaksi tunai
1) Objek dan Jenis Transaksi keuangan tunai yang dibatasi:
Pembatasan transaksi tunai ini dimulai dengan nominal tertinggi
yaitu

lebih

dari

Rp.500.000.000

(lima

ratus

juta

rupiah)/Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terus diarahkan
dengan nilai nominal lebih dari Rp.10.000.000. (sepuluh juta
rupiah), namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Adapun ketentuannya sebagai berikut:
a) “Setiap transaksi pembelian kendaraan bermotor, properti,
permata, perhiasan, logam mulia, barang seni dan antik
dengan harga jual jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang
nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib
dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran non tunai”,.
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b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal pembayaran kendaraan bermotor, properti, permata,
perhiasan, logam mulia, barang seni dan antik tidak lebih dari
10% dari harga jual dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang
nilainya setara.
Keterangan:
Yang termasuk dalam alat pembayaran non tunai adalah
pemindahbukuan, instrumen yang berbasis warkat (kertas),
seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, atau alat
pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM,
kartu debet, dan kartu kredit, internet payment instrument, emoney,

e-wallet,

serta

pembayaran

menggunakan

virtual

currency. Sedangkan untuk sistem transfer tersedia sistem BIRTGS dan sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
c) “Setiap transaksi penukaran mata uang dengan jumlah paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan
mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam
satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan”.
d) “Setiap transaksi setoran tunai atau penarikan tunai melalui
penyelenggara transfer dana dengan jumlah paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata
uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali
transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan”.
e) “Setiap transaksi pemberian jaminan, pembayaran cicilan,
lelang

di

pergadaian

dengan

jumlah

paling

sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan dalam
satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan”.
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f) “Setiap transaksi pembayaran harga bersih lelang dengan
jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang
dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara
pemindahbukuan”.
g) Setiap

transaksi

pencairan,

pembayaran

cicilan,

atau

pelunasan kredit atau pembiayaan dengan jumlah paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan
mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam
satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan”.
h) ”Setiap transaksi setoran tunai untuk rekening simpanan
suatu

pihak

dengan jumlah

atau

lebih

besar

dari

Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara
pemindah bukuan”.
Keterangan:
Apabila transaksi di atas dilakukan oleh bukan nasabah
Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan, maka

penyetor

tunai dapat membuka rekening simpanan di Penyedia Jasa
Keuangan

tersebut

atau dapat menggunakan rekening di

Penyedia Jasa Keuangan lainnya atas nama penyetor untuk
kemudian mentransfer ke rekening Penyedia Jasa Keuangan
pihak yang dituju. Di beberapa bank asing hal ini sudah
diterapkan.
i) “Setiap

transaksi transfer

dana

yang

sumber

dananya

berasal dari setoran tunai dengan jumlah atau lebih besar
dari

Rp.

500.000.000,00

89

(lima

ratus

juta

rupiah)/ Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib
dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer”.
Keterangan:
Setiap transaksi transfer dana yang sumber dananya berasal
dari setoran tunai

yang dilakukan

oleh

bukan

nasabah

Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan (sebagai walk in
customer), maka penyetor tunai dapat membuka rekening
simpanan di Penyedia Jasa Keuangan tersebut atau dapat
menggunakan rekening di Penyedia Jasa Keuangan lainnya
atas nama penyetor untuk kemudian mentransfer ke rekening
Penyedia Jasa Keuangan pihak yang dituju.
j) “Setiap transaksi transfer dana setara atau melebihi Rp.
100.000.000,00

yang sumber

dananya

berasal

dari

penarikan secara tunai wajib ditolak atau wajib dilakukan
secara pemindahbukuan atau transfer.”
k) ”Setiap

transaksi

transfer

dana

yang

ditujukan

untuk

diterima secara tunai oleh Penerima yang bukan nasabah
Bank

Penerima

tidak

boleh

melebihi

dari

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Keterangan:
Transaksi

dilakukan

penerima

transfer

melebihi

Rp.

100.000.000,

maka

harus membuka rekening simpanan di

Penyedia Jasa Keuangan penerima tersebut terlebih dahulu.
l) ”Setiap
simpanan

transaksi
suatu

tarik
pihak

tunai

atas

yang bukan

beban

merupakan

rekening
rekening

penarik dana tunai tersebut tidak boleh melebihi dari Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
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Keterangan:
Pengaturan ini mendorong penarik dana untuk melakukan
transaksi transfer dana/atau pemindahbukuan untuk rekening
penarik dana tersebut. Transaksi inimisalnya penarikan cek
atas beban rekening pihak ketiga secara tunai.
2) Mekanisme Pengaturan adalah sebagai berikut:
Terdapat

dua

alternatif

pengaturan

yang

dapat

diterapkan

untuk menerapkan pembatasan transaksi tunai.
Alternatif pertama
Penyedia jasa keuangan, penyedia barang atau jasa lainnya,
atau profesi wajib menolak transaksi tunai dengan nilai tertentu.
Kelebihan mekanisme ini:
-

Menekankan aspek pencegahan;

-

Sanksi dan denda dibebankan pada penyedia jasa sehingga
lebih memudahkan dalam hal pengawasan dan pengenaan
sanksi;

-

Penyedia jasa diwajibkan untuk membuat pelaporan.

Kelemahan mekanisme ini :
-

Membatasi orang dalam melakukan transaksi dengan nilai
tertentu;

-

Ada kemungkinan resistensi yang tinggi dari penyedia jasa dan
barang lainnya atau profesi.

Alternatif kedua
Setiap orang masih dapat melakukan transaksi tunai yang
dibatasi jumlahnya, tapi sebagai konsekuensinya orang ini akan
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dikenakan denda. Tugas penyedia jasa melaporkan transaksi
yang

dilakukan

kepada

otoritas

terkait

untuk dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh
penerapannya dapat dilihat dalam kasus Belgia.
Kelebihannya:
Orang
tunai

masih

punya

pilihan

dalam

melakukan

transaksi

dalam jumlah tertentu tapi dengan konsekuensi adanya

denda.
Kelemahannya:
Kurang dalam aspek pencegahan. Aspek pencegahan dapat
ditingkatkan dengan memberikan denda yang sangat tinggi.
Sulitnya pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
orang. Siapa yang akan mengenakan denda tersebut.
(2) Pelaporan
Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk melakukan transaksi
dengan menggunakan alat pembayaran non tunai, maka Penyedia
Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain wajib:
1) menolak transaksi; dan
2) melaporkan

transaksi

tersebut

sebagai

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan.
Adapun ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
mengacu

pada

peraturan

perundang-undangan

mengenai

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
(3) Pengecualian transaksi tunai yang dibatasi
1) Terkait transaksi tunai APBN pada aturan yang ada saat ini,
sudah sangat dibatasi, namun terdapat transaksi yang dapat
berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,- seperti setoran pajak
92

dan PNBP yang mekanismenya harus menyetor tunai dengan
Surat

Setoran

Pajak

dan

tidak

bisa

pindah

buku

antar

rekening, namun semua setoran itu masuk ke kas Negara.
Dengan demikian diusulkan transaksi terkait APBN termasuk
yang dikecualikan dari pembatasan transaksi tunai.
2) Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan :
-

transaksi antarbank;

-

transaksi dengan Pemerintah;

-

transaksi dengan Bank Sentral;

-

pembayaran gaji,

-

pembayaran pensiun; dan

-

transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK
atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) yang
disetujui oleh PPATK

-

Pengecualian untuk sektor dan daerah tertentu
memerlukan masukan dari BI terkait data penggunaa uang
tunai dan PPATK terkait hasil analisis sektor dan daerah
mana yang banyak melakukan transaksi tunai

-

Kegiatan bisnis yang sifatnya cash intensive yaitu kegiatankegiatan yang berdasarkan sifatnya memerlukan uang dalam
jumlah besar atau untuk kegiatan sosial keagamaan.

-

Transaksi pajak

-

Terkait pelaksanaan putusan pengadilan

3. Ketentuan Sanksi
Berdasarkan hasil studi literatur di beberapa negara, terdapat 2 (dua)
opsi

terkait

sanksi

terhadap

pelanggaran

transaksi tunai.
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kewajiban

pembatasan

(1) Sanksi Administratif
1) Italia
Pelanggaran

administratif

terhadap

ketentuan

pembatasan

transaksi tunai di Italia diatur dalam Article 5(1) Decree Law 143 of
3 May 1991 (ratiftying Law 187 of 5 July 1991). Adapun ketentuan
sanksi administratif tersebut menyatakan sebagai berikut:
“Without prejudice to the legal effect of the acts, from the date of
entry into force of this Decree infringements of the provisions of
Aricle 1 shall be punished by a pecuniary admibnistrative sanction
of up to 40 per cent of the amount transferred”.
2) Bulgaria
Pelanggaran

administratif

terhadap

ketentuan

pembatasan

transaksi tunai di Bulgaria diatur dalam Article 5 dan Article 6 Law
on Restrictions on Cash Payments (published, Darjaven Vestnik,
issue 16 of 22 February 2011). Adapun ketentuan sanksi
administratif tersebut menyatakan sebagai berikut:
Article 5.
(1) Whoever commits or allows commitment of a violation of Article 3
shall be imposed a fine in the amount of 25 per cent of the total
amount of the payment in case of a natural person, or a property
sanction in the amount of 50 per cent of the total amount of the
payment in case of a legal entity.
(2) In case of a repeated violation under paragraph 1, the amount of
the fine shall be 50 per cent of the amount of the payment and the
property sanction shall be 100 per cent of the amount of the
payment made.
Article 6.
(1) The records establishing the violations referred to in this Law
shall be drawn up by the bodies of the National Revenue Agency,
and the penalty decrees shall be issued by the Executive Director of
the National Revenue Agency or officials authorised by him.
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(2) The drawing up of statements, issuance, appeal and execution of
the penalty orders shall be performed under the procedure provided
for in the Administrative Violations and Sanctions Law.
3) Belgia
Pelanggaran

administratif

terhadap

ketentuan

pembatasan

transaksi tunai di Belgia diatur dalam Article 41 Law of 11
January 1993 on preventing use of the financial system for
purposes of money laundering and terrorist financing (as amended
by the Laws of 18 January 2010 and 26 November 2011, by the
Programme Law (I) of 29 March 2012 and by the Royal Decrees of 6
May 2010 and of 3 March 2011). Adapun ketentuan sanksi
administratif tersebut menyatakan sebagai berikut:
Article 41
Violations of the provisions of Article 21 are punished with a fine of
between EUR 250 and EUR 225 000. However, this fine may not
exceed 10% of the sums wrongfully received in cash.
Those who wilfully prevent or obstruct the persons referred to in
Article 42 in the execution of their assignment to detect or establish
violations of Article 21, shall be punished with the same fine.

(2) Sanksi Pidana
1) Mauritius
Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan transaksi tunai di
Mauritius diatur dalam Section 5 dan Section 8 Financial
Intelligence Unit and Anti Money Laundering Act 2002. Adapun
ketentuan sanksi pidana tersebut menyatakan sebagai berikut:
Limitation of payment in cash
Section 5
(1) Notwithstanding section 37 of the Bank of Mauritius Act 2004,
but subject to subsection (2), any person who makes or accepts any
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payment in cash in excess of 500,000 rupees or an equivalent
amount in foreign currency, or such amount as may be prescribed,
shall commit an offence.
(2) Subsection (1) shall not apply to an exempt transaction.
Adapun beberapa contoh kasus pengenaan sanksi pidana di
Mauritius adalah sebagai berikut:
Section 8
Any person who (a) commits an offence under this Part; or
(b) disposes or otherwise deals with property subject to a forfeiture
order under subsection (2),
shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 2 million rupees
and to penal servitude for a term not exceeding 10 years.
(2) Any property belonging to or in the possession or under the
control of any person who is convicted of an offence under this Part
shall be deemed, unless the contrary is proved, to be derived from a
crime and the Court may, in addition to any penalty imposed, order
that the property be forfeited.


ICAC

v

Bibi

Sareefa

Emambux

–

C/N

132/10

The accused was prosecuted before the Intermediate Court for
the offence of „limitation of payment in cash‟ in breach of section
5(1) and 8 of the Financial Intelligence and Anti-Money
Laundering Act 2002. On 8 January 2003 the accused had
accepted a sum of Rs 700,000 in cash for the sale of cloth. On 10
March 2010 the accused was sentenced to pay a fine of Rs
75,000.


ICAC

v

Benson

Chai

Pong

Chen

–

C/N

1373/09

The accused was prosecuted before the Intermediate Court for
the offence of limitation of payment in cash in breach of section
5(1) and 8 of the Financial Intelligence and Anti-Money
Laundering Act 2002. The accused had accepted a sum of Rs
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927,651 in cash for the sale of his shares in Diamond Plastic Ltd
on 11 March 2003. On 22 January 2010 the accused was
sentenced to pay a fine of Rs 100,000.


ICAC

v

Anwarhussein

Ramjaun

–

C/N

1326/09

The accused was prosecuted before the Intermediate Court for
the offence of limitation of payment in cash in breach of sections
5(1) and 8 of the Financial Intelligence and Anti Money
Laundering Act 2002. He had made payment of Rs 750,000 in
cash for the purchase of an apartment situated at Wolmar. On 11
December 2009 the accused was sentenced to pay a fine of
Rs100,000.


ICAC

v

Pregalarden

Murugan

–

C/N

668/09

The accused was prosecuted before the Intermediate Court,
under 2 counts, for the offence of limitation of payment in cash in
breach of section 5(1) and 8 of the Financial Intelligence and AntiMoney Laundering Act 2002. The accused, an astrologer, had
made a payment of Rs 513,000 in cash on 31 May 2004 and had
made a deposit of Rs 725,000 in cash in his bank account on 18
July 2006. On 13 November 2009 the accused was sentenced to
pay a fine of 5,000 under count 1 and Rs 10,000 under count 2.
2) Slovakia
Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan transaksi tunai di
Slovakia diatur dalam The Act No. 394/2013 Coll. on Restriction for
Payments in Cash. Adapun ketentuan sanksi pidana tersebut
menyatakan sebagai berikut:
The Act distinguishes two instances of violation:
(i) offence – committed by any person who shall breach the
prohibition to handover or accept the cash payment – the penalty
imposed can be up to EUR 10,000;
(ii) administrative delict – committed by a legal entity or an
individual person – entrepreneur who shall breach the prohibition to
97

handover or accept the cash payment – the penalty imposed can be
up to EUR 150,000.
Competent organ
The tax office and the customs office are the competent organs to
impose the penalty.
3) Guernsey
Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan transaksi tunai di
Guernsey diatur dalam Section 2 The Criminal Justice (Proceeds of
Crime) (Restriction on Cash Transactions) (Bailiwick of Guernsey)
Regulations, 2008. Adapun ketentuan sanksi pidana tersebut
menyatakan sebagai berikut:
Offence.
2. A person who contravenes regulation 1 commits an offence and is
liable on summary conviction, in the case of –
(a) a first offence, to a fine not exceeding level 2, or
(b) a second or subsequent offence, to a fine not exceeding twice the
value of the cash involved in the offence.
4) Nigeria
Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan transaksi tunai di
Nigeria diatur dalam Section 15(1)(d) dan Section 15(2) Money
Laundering (Prohibition) Act.
Adapun ketentuan sanksi pidana tersebut menyatakan sebagai
berikut:
(1) (d) Without prejudice to the penalties provided for illicit traffic in
narcotic drugs or psycho tropic substances, the laundering of
drug money or the proceeds of a crime or illegal act, any person
who makes or accepts cash payments exceeding the amount
authorised under this Act.
(2) in the case of offences under paragraphs (d) to (f), where the
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(i) is an individual, to a fine of not less than N250,000 or more
than one million naira or a term of imprisonment of not less
than two years or more than three years or to both fine and
imprisonment; or
(ii) is a financial institution or any other body corporate, to a fine
of not less than N250,000 or more than N1,000,000.00 (one
million naira).
(3) Sanksi Administratif
a. Peringatan
b. Teguran
c. Pengumuman kepada public
d. Denda
Pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
e. Batal demi hukum atau pembatalan transaksinya (transaksi tunai
yang dilakukan dianggap tidak ada). Mengenai sanksi ini, dalam
diskusi publik didapat dua alternatif. Pertama, pembatalan demi
hukum suatu perjanjian yang sudah disepakati, namun dalam
pembayarannya tidak mematuhi peraturan mengenai pembatasan
transaksi tunai, dan yang kedua ialah pembatalan demi hukum
tidak

dikenakan

terhadap
pembatasan

terhadap

perjanjiannya,

pembayarannya,
transaksi

tunai

mengingat
terkait

melainkan

bahwa
mengenai

hanya

pengaturan
cara

atau

mekanisme pembayaran saja, tidak pada isi perjanjian yang
dibuat. Dengan demikian, yang batal demi hukum atau dibatalkan
adalah klausula yang mengatur tentang cara bayar bukan
perjanjiannya secara keseluruhan.
f. Berdasarkan praktek di beberapa Negara tersebut, dapat diketahui
pula bentuk sanksi dari pengaturan pembatasan transaksi tunai,
pada umumnya berupa sanksi administrasi berupa denda dan
tidak ada satu pun Negara yang dirujuk mengenakan sanksi
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pidana terhadap pembatasan transaksi tunai. Sanksi dalam
peraturan perundang-undangan nasional juga sebaiknya berupa
sanksi administrasi atau sanksi denda.
4. Lembaga Pengawas
Lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembatasan transaksi tunai
yaitu PPATK yang merupakan lembaga financial intelligence.

5. Lembaga Penegakan Hukum
Lembaga yang melakukan penegakan hukumnya adalah Kepolisian
Republik Indonesia

6. Ketentuan Peralihan.
Ketentuan ini memuat aturan bahwa

UU ini diterapkan bertahap

dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur keuangan mengingat
kondisi geografis Indonesia yang beragam dan cukup luas.
Masa

transisi selambat-lambatnya

2 (dua) tahun, ketentuan

ini

didasarkan kondisi geografis Indonesia yang luas, sementara masih ada
daerah-daerah tertentu yang masih kurang infrastruktur transaksi
keuangannya.

7. Lain-Lain
-

Jumlah

transaksi

yang

dibatasi

diletakkan

dalam

peraturan

pelaksanaan agar lebih fleksible
-

Kesiapan

infrastuktur

menjadi

pertimbangan

penting

(perlu

kerjasama antara pemerintah dengan swasta)
-

Pembebanan biaya untuk transaksi non tunai agar dibebaskan atau
ditekan serendah mungkin, sehingga mendorong masyarakat beralih
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dari transaksi tunai kepada transaksi non tunai karena lebih
menguntungkan.
-

Untuk

mendorong

simplifikasi

atau

penyederhanaan

regulasi

ketentuan dalam pengaturan pembatasan transaksi tunai dapat
dimasukkan dalam UU yang sudah ada, misalnya dalam UU tentang
Tranfer Dana atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
-

Jumlah

nominal

yang

dibatasi

sebaiknya

ditetapkan

dengan

pengaturan di bawah undang-undang, misalnya melaui Peraturan
Bank Indonesia atau Peraturan PPATK) agar dapat fleksibel sesuai
dengan perkembangan perekonomian masyarakat.
-

Sosialisasinya diarahkan kepada manfaat pengaturan terhadap
kegiatan ekonomi masyarakat agar lebih efisien dan aman.
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BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan
1. Kriteria uang tunai yang dibatasi adalah pembayaran tunai baik
dengan uang kertas maupun uang logam, sedangkan ketentuan ini
diterapkan kepada orang perseorangan, perusahaan berstatus badan
hukum atau bukan badan hukum atau lembaga/badan dengan nama
atau bentuk apapun baik yang berstatus badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan di wilayah NKRI
untuk setiap transaksi yang dilakukan di dan dari wilayah NKRI.
2. Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pengaturan

pembatasan uang tunai antara lain dari sisi substansi bentuk
pengaturannya lebih tepat dalam bentuk undang-undang, tetapi nilai
pembatasannya di bawah undang-undang, kesiapan infrastrukturnya,
dan sosialisasi kepada masyarakat serta penentuan bentuk sanksinya
apakah cukup sanksi administrasi saja atau dapat berbentuk sanksi
pidana.
3. Secara filosofis pembatasan transaksi tunai penting untuk mendorong
efisiensi dan efektivitas transaksi kearah transaksi yang lebih modern
dan tercatat dalam sistem keuangan; secara sosiologis masyarakat
akan lebih aman dengan menggunakan transaksi non tunai dan
ketentuan ini telah pual diberlakukan di banyak Negara yang
pengaturannya merupakan kebutuhan Negara dan masyarakat untuk
mencegah transaksi tunai digunakan sebagai sarana transaksi illegal
(pencucian uang,

khususnya tindak pidana korupsi secara yuridis

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan sebelumnya pernah ada pengaturan yang serupa yaitu
ketentuan untuk menyimpan uang di bank, suatu aturan yang tidak
sama persis tetapi esensinya adalah masyarakat diarahkan untuk tidak
menyimpan uang tunai.
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4. Dampak sosial diterapkannya ketentuan pembatasan transaksi tunai
adalah mengubah masyarakat kearah transaksi yang lebih efisien, lebih
menguntungkan secara ekonomi karena mempunyai multiflier efek
terhadap resiko dan jumlah pencetakan dan penyimpan uang, dan
diharapkan mampu membudayakan masyarakat untuk menyimpan
uangnya di lembaga perbankan. Namun demikian, agar ketentuan ini
dapat

berjalan

dengan

baik,

pemerintah

perlu

menyiapkan

infrastruktur dan melakukan sosialisasi yang baik.
5. Sasaran utama penerapan ketentuan pembatasan transaksi tunai
terutama

mengubah

cara

transaksi

keuangan

masyarakat

dari

transaksi tradisional kearah transaksi modern yang tercatat dalam
sistem;

arah ketentuan ini adalah penguatan kerangka hukum dan

peningkatan pengawasan disektor keuangan, untuk mewujudkan
efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang
efektif; sedangkan jangkauan ketentuan ini adalah seluruh transaksi
keuangan di Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
B. Saran
1. Tim

Penyusunan

Naskah

Akademik

RUU

tentang

Pembatasan

Transaksi Tunai berpendapat bahwa RUU Pembatasan Transaksi Tunai
dapat dibuat RUU tersendiri atau dimasukan dalam UU yang sudah
ada, misalnya UU tentang Transfer Dana.
2.

Mengingat

pentingnya

pembatasan

transaksi

tunai,

maka

perlu

dimasukkan dalam skala prioritas penyusunan Rancangan UndangUndang dalam Program Legislasi Nasional, paling lambat Prolegnas
Jangka Menengah 2015-2019.
3.

Sebagai dukungan agar pengaturannya dapat efektif perlu dilakukan
kegiatan lain yang berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dan
koordinasi kelembagaannya, baik dalam pelaksanaannya maupun
pengawasan dan penindakannya.
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[RANCANGAN]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBATASAN TRANSAKSI PENGGUNAAN UANG KARTAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa

untuk

Pemerintahan

mewujudkan
Negara

tujuan

Indonesia

pembentukan

yang

melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

perlu

adanya

kondisi yang dapat mendorong masyarakat untuk
melakukan aktifitas yang produktif termasuk dalam
melakukan transaksi keuangan yang efektif dan
efisien

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa dengan perkembangan transaksi keuangan
saat ini yang dituntut serba cepat, mudah dan aman,
serta sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi

diharapkan

dapat

mendorong

upaya

pemerintah melaksanakan kebijakan less cash society;
c. bahwa penggunaan transaksi keuangan nontunai
melalui

lembaga

keuangan

bermanfaat

untuk

membatasi penggunaan transaksi keuangan tunai
untuk

tujuan

melakukan

tindak

pidana

atau

menjadikannya sebagai sarana pencucian uang;
d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, , perlu
membentuk

Undang-Undang

tentang

Pembatasan

Transaksi Penggunaan Uang Kartal;
Mengingat

: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI
PENGGUNAAN UANG KARTAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:
1.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya
disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2.

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih.

3.

Uang Kartal adalah uang kertas dan/atau uang logam baik dalam mata
uang rupiah maupun mata uang asing.

4.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

5.

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat
dibaca,

dilihat,

dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik
apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
6.

Penyedia Jasa Keuangan adalah salah Setiap Orang yang menyediakan
jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan,
perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun
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lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali
amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau ewallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian,
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau
penyelenggara
keuangan

lain

kegiatan

usaha

pengiriman

yang

ditetapkan

uang

berdasarkan

dan

penyedia

peraturan

jasa

perundang-

undangan.
7.

Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah adalah Setiap Orang yang
menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia
barang dan/atau jasa

lain yang ditetapkan

berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 2
Pembatasan Transaksi penggunaan Uang Kartal dilaksanakan berdasarkan:
a. asas kepentingan umum;
b. asas efisiensi;
c. asas pengurangan resiko;
d. asas teritorial;
e. asas manfaat.

BAB II
BATASAN NILAI DAN JENIS TRANSAKSI
Pasal 3
(1) Setiap Orang dilarang melakukan Transaksi dengan menggunakan Uang
Kartal dalam jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih;
atau yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi
maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja yang dilakukan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Dalam hal Transaksi Setiap Orang dengan penyedia jasa keuangan dan
penyedia

barang

dan/atau

jasa

lain

dilakukan

dalam

jumlah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau yang nilainya
setara, yang dilakukan dalam satu kali Transaksi Keuangan Tunai dalam 1
(satu) hari kerja yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib melalui mekanisme pembayaran secara nontunai.
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(3) Perubahan besarnya jumlah Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
Pasal 4
Setiap Orang dilarang turut serta melakukan, atau membantu melakukan
Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).
Pasal 5
Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain wajib
menolak Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).
Pasal 6
Jenis Transaksi yang menjadi objek dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. Transaksi penarikan dari rekening simpanan;
b. Transaksi penarikan melalui penyelenggara transfer dana;
c. Transaksi pencairan kredit atau pembiayaan;
d. Transaksi pencairan cek atau surat berharga lainnya;
e. Transaksi penjualan dan pembelian mata uang asing;
f. Transaksi pencairan jaminan;
g. Transaksi pencairan nilai premi;
h. Transaksi pencairan manfaat dana pensiun;
i. Transaksi pembelian kendaraan bermotor, properti, permata, perhiasan,
logam mulia, barang seni dan antik;
j. Transaksi pembayaran harga bersih lelang;
k. Transaksi lain yang menggunakan Uang Kartal yang tidak termasuk dalam
Transaksi yang dikecualikan.

BAB III
PENGECUALIAN TRANSAKSI
Pasal 7
(1) Jenis Transaksi yang dikecualikan dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. Transaksi

yang

dilakukan

oleh

penyedia

jasa

keuangan

dengan

pemerintah dan bank sentral;
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b. Transaksi antar penyedia jasa keuangan dalam rangka kegiatan usaha
masing-masing;
c. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
d. Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara;
e. Transaksi untuk melaksanakan putusan pengadilan;
f. Transaksi kegiatan pengolahan uang (cash in transit);
g. Transaksi untuk biaya pengobatan;
h. Transaksi pada saat terjadi bencana alam;
i. Transaksi dalam rangka operasi penegak hukum; dan
j. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Kepala PPATK.
Pasal 8
(1) Dalam

hal

melakukan

Transaksi

yang

dikecualikan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Setiap Orang wajib memberikan identitas
dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh penyedia jasa keuangan
dan penyedia barang dan/atau jasa lain dan sekurang-kurangnya memuat
identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir
yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang
dan/atau jasa lain dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
(2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi
mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain
tersebut.
Pasal 9
(1) Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain wajib
mengetahui bahwa Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan
penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain bertindak
untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
(2) Dalam hal Transaksi dengan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang
dan/atau jasa lain dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama
orang lain, penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa
lain wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, tujuan
Transaksi dan Dokumen pendukung dari yang bersangkutan dan orang
lain tersebut.
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(3) Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, penyedia jasa
keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menolak
Transaksi Setiap Orang yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan
dan penyedia barang dan/atau jasa lain.

Pasal 10
(1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh penyedia jasa
keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain wajib
menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi
paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan
Setiap Orang tersebut.
Pasal 11
Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain wajib
membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 12
Setiap Orang yang menolak melaksanakan Transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau
jasa lain wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan
kepada PPATK.
Pasal 13
(1) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau
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jasa

lain

sejak

mengetahui

adanya

unsur

transaksi

keuangan

mencurigakan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala PPATK.
Pasal 14
Pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi penyedia jasa
keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang bersangkutan.
Pasal 15
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, penyedia jasa keuangan
dan penyedia barang dan/atau jasa lain, pejabat, dan pegawainya tidak dapat
dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban
pelaporan menurut Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 16
Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Undang-Undang ini lain dilakukan
oleh PPATK.
Pasal 17
(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, PPATK berwenang :
a.

melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

b.

mengeluarkan pedoman atau regulasi sebagai pelaksanaan UndangUndang ini.

c.

menyampaikan informasi hasil audit kepada lembaga pengawas dan
pengatur;

d.

memberikan sanksi administratif kepada penyedia jasa keuangan dan
penyedia barang dan/atau jasa lain;

e.

merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada lembaga pengawas
dan pengatur; dan

f.

menetapkan daftar orang tercela.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
PPATK.
Pasal 18
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
c. denda administratif.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar
30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Transaksi dengan menggunakan
Uang Kartal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dilakukan kembali dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun sejak dikenai denda administratif, maka dikenai denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan 10% (sepuluh
perseratus) dari nilai Transaksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala
PPATK.
Pasal 20
(1) Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) dinyatakan sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Denda administratif disetor langsung ke kas negara.
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BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 21
(1) Penetapan konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah yang
terkait ketentuan pembatasan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasla 3 ayat (2) menggunakan nilai
kurs tengah Bank Indonesia pada waktu terjadinya pelanggaran.
(2) Penetapan konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah yang
terkait pengenaan sanksi administratif menggunakan nilai kurs tengah
Bank Indonesia pada waktu terjadinya pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
(1) Setiap klausul Transaksi dengan menggunakan Uang Kartal dalam
perjanjian

yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib

disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(2) Jangka waktu penyesuaian klausul Transaksi dengan menggunakan Uang
Kartal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.
(3) Dalam hal jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilakukan, maka klausul perjanjian tersebut dinyatakan batal demi
hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
dan Pasal 19 ayat (4) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Undang-Undang ini diundangkan.
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Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1946

tentang

Kewajiban

Menyimpan

Uang

dalam

Bank

dicabut

dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...

NOMOR ...

10

