
Tindak Pidana dan Ancamannya, antara lain :

Bank Indonesia memberikan informasi
dan menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada 
pengirim dan penerima yang melakukan 

transfer melalui penyelenggara yang telah 
memperoleh izin dari BI

Departemen Kebijakan
dan Pengawasan Sistem Pembayaran

Gedung D lantai 5
Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta, Indonesia 10350

atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat
www.bi.go.id

bicara@bi.go.id

Mekanisme Pengaduan Konsumen
Sistem Pembayaran

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem 
Pembayaran

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa 
sistem pembayaran.

Pengaduan Konsumen Telepon, Surat,
Visitor Center

Edukasi, Konsultasi,
Fasilitasi

No. Tindak Pidana Ancaman Pidana

1. Melakukan kegiatan transfer 
dana tanpa ijin

- penjara paling lama 
3 tahun atau denda 
paling banyak 3 miliar 
rupiah

- wajib menghentikan 
kegiatan transfer 
dananya. 

2. Membuat atau menyimpan 
sarana perintah transfer 
dana dengan maksud 
untuk menggunakannya/ 
menyuruh orang lain untuk 
menggunakannya 

pidana penjara paling 
lama 2 tahun atau denda 
paling banyak 2 miliar 
rupiah.

3. Dengan sengaja menerima/ 
menampung, baik untuk diri 
sendiri maupun orang lain, 
dana yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari 
perintah transfer dana yang 
melawan hukum.

Penjara paling lama 4 
tahun dan atau denda 
paling banyak 1 miliar 
rupiah.

4. Mengubah, menghilangkan 
atau menghapus sebagian 
atau seluruh informasi yang 
tercantum dalam perintah 
transfer dana dengan 
maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain.

Penjara paling lama 2 
tahun atau denda paling 
banyak 1 miliar rupiah.

5 Dengan sengaja menguasai 
dan mengakui sebagai 
miliknya dana hasil transfer 
yang bukan haknya.

Penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling 
banyak 5 miliar rupiah.



2.  Badan Usaha Bukan Bank
•	 Wajib	berbadan	hukum	Indonesia
•	 Wajib	memperoleh	izin	dari	BI

Tempat penguangan Tunai (TPT) yang bekerja sama 
dengan penyelenggara dalam melakukan penguangan 

tunai	tidak	perlu	memperoleh	izin	dari	BI.

Para Pihak dalam Transfer Dana

•	 Pengirim	 adalah	 pihak	 yang	 menerbitkan	 perintah	
transfer dana

•	 Penyelenggara	adalah	bank	dan	badan	usaha	berbadan	
hukum	Indonesia	bukan	bank	yang	menyelenggarakan	
kegiatan transfer dana.

•	 Penerima	 adalah	 pihak	 yang	 disebut	 dalam	 perintah	
transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.

Ruang Lingkup

1. Transfer dana dalam rupiah atau valuta asing, yang 
Penyelenggara Pengirim dan Penyelenggara Penerima 
berada	di	Indonesia.

2.	 Transfer	 dana	 ke/dari	 luar	 Indonesia	 yang	 melibatkan	
penyelenggara	di	Indonesia,	sepanjang	perintah	transfer	
dana	telah	atau	masih	berada	di	Indonesia

Perintah Transfer Dana

1.	 Informasi	 pada	 perintah	 transfer	 dana	 harus	 memuat	
sekurang-kurangnya :
•	 Identitas	 Pengirim	 (nama+nomor	 rekening	 atau	

nama+alamat)
•	 Identitas	 Penerima	 (nama+nomor	 rekening	 atau	

nama+alamat)
•	 Identitas	Penyelenggara	Penerima	Akhir;
•	 Jumlah	Dana	dan	jenis	mata	uang;	
•	 Tanggal		Perintah	Transfer		Dana;	dan
•	 Informasi	 lain	 seperti	 asal	 usul	 dana	 apabila	

dipersyaratkan oleh penyelenggara.

Apa itu transfer dana? 

Transfer Dana adalah kegiatan yang bertujuan me
mindahkan sejumlah dana yang berasal dari pengirim 
kepada penerima dengan memanfaaatkan jasa pe nye
lenggara.

Dasar Hukum Transfer Dana

1. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Transfer Dana

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 
tentang Transfer Dana

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP 
tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan 
Transfer Dana

Pihak yang dapat menjadi penyelenggara :

1.  Bank
Bank tidak perlu meminta izin untuk menyelenggarakan 
transfer dana karena kegiatan tersebut sudah menjadi 
bagian kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam 
undangundang perbankan.

Pembatalan Transfer Dana

1. Pembatalan transfer dana dapat dilakukan oleh pe-
ngirim sepanjang terdapat waktu yang cukup bagi 
penyelenggara untuk melaksanakan pembatalan

2. Pembatalan dilakukan menurut tata cara yang berlaku 
dalam setiap sistem transfer dana.

3. Pembatalan juga dapat dilakukan berdasarkan pe-
netap an atau putusan pengadilan.

Jasa, Bunga atau Kompensasi

Penyelenggara wajib membayar jasa, bunga atau kom-
pen sasi apabila :

1.	 Penyelenggara	terlambat	melaksanakan	transfer	dana;

2. Penyelenggara melakukan kekeliruan  dalam pelak-
sana	an	transfer	dana	;	atau	

3. Penyelenggara tidak melaksanakan transfer dana.

2.	 Apabila	pengirim	asal	tidak	mengisi	informasi	dengan	
lengkap dan benar, penyelenggara berhak untuk tidak 
melaksanakan perintah transfer dana.

3. Pengirim berhak mendapatkan informasi dari pe nye-
lenggara mengenai perkiraan jangka waktu dan biaya 
pelaksana an transfer dana.

Penyelenggara

Pengirim Penerima

Pengirim Penerima


