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Latar Belakang

 Semakin meningkatnya kegiatan Transfer Dana di Indonesia baik dari

jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media

yang digunakan.

 Luasnya cakupan kegiatanTransfer Dana

Tingginya resiko dalam penyelenggaraan Transfer Dana apabila tidak

segera dilengkapi dengan pengaturan yang komperhensif
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Struktur UU Transfer Dana
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Bab I

Ketentuan Umum

 Definisi antara lain :

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim

Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam

PerintahTransfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

 Ruang Lingkup

 Prinsip Umum dalamTransfer Dana :

- Setiap Kantor penyelenggara dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam

prosesTransfer Dana

-Tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00

- Prinsip pembayaran bersifat Final

- Prinsip Penyerahan terhadap pembayaran

- Diakuinya mekanisme netting dalam suatu sistemTransfer Dana

 Bentuk PerintahTransfer Dana
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Bab II

Pelaksanaan Transfer Dana

Penerbitan Perintah Transfer Dana oleh pengirim asal

Pelaksanaan PerintahTransfer Dana oleh Bank Pengirim asal

Pelaksanaan PerintahTransfer Dana oleh Penyelenggara Penerus

Pelaksanaan PerintahTransfer Dana oleh Penyelenggara penerima
Akhir

Berakhirnya Proses Transfer Dana

Penundaan PelaksanaanTransfer Dana
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Bab III

Pembatalan dan Perubahan Transfer 

Dana

Pembatalan PerintahTransfer Dana oleh pengirim

Pembatalan PerintahTransfer Dana berdasarkan penetapan

atau putusan pengadilan

Perubahan PerintahTransfer Dana oleh penyelenggara

Pengirim
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Bab IV

Pengembalian Dana

Pengembalian Dana dalam keadaan memaksa

Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang dibekukan

kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan

pailit

Pengembalian dana berdasarkan penetepan atau putusan

pengadilan
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Bab V

Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana 

serta Tanggung Jawab Penyelenggara

Penerima

KeterlambatanTransfer Dana

Kekeliruan dalam pelaksanaanTransfer Dana

Tanggung Jawab Penyelenggara penerima dalam membantu
pelaksanaanTransfer Dana

Bab VI

PelaksanaanTransfer Debet

7



Bab VII

Biaya Transfer Dana

 Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya

Transfer Dana

 Penyelenggara Pengirim asal wajib memberikan informasi

mengenai besarnya biaya Transfer Dana pada Pengirim asal

 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan biaya dan

kewajiban memberi informasi diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia

8



Bab VIII

PERIZINAN PENYELENGGARA TRANSFER 

DANA

Badan Usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan

penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum

Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Syarat dan tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia
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Bab IX

Pengaturan Kompensasi Berdasarkan

Prinsip Syariah

Segala kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran jasa dan

bunga yang diatur dalam Undang-Undang ini bagi kegiatan

Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara yang

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

berlaku ketentuan kompensasi berdasarkan prinsip syariah.

 Ketentuan Lebih Lanjut kompensasi diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia

10



Bab X

Pemantauan

 Pemantauan terhadap penyelenggaraan Transfer Dana

oleh Penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia.

Berkoordinasi dengan Otoritas Pengawas terkait.

 Pemantauan berupa Pemantauan langsung dan/atau

pemantauan tidak langsung.
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Bab XI

Alat Bukti dan Beban Pembuktian

 Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil

cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alatbukti

hukum yang sah.

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang

menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima,

Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem

Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau

tidaknya keterlambatan atau kesalahanTransfer Dana tersebut.
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Bab XII

Ketentuan Pidana

Mengatur antara lain  :

Setiap orang yang melakukan kegiatan
penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan wajib
menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer
Dananya.
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Bab XIII

Ketentuan Peralihan

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

- Orang perorangan atau badan usaha bukan badan hukum yang telah

memperoleh izin Bank Indonesia sebagai penyelenggara Transfer Dana wajib berbadan

hukum Indonesia dalam waktu paling lambat 2 tahun.

- Badan usaha yang telah melakukan penyelenggaraan Transfer Dana dan telah

memperoleh izin dari institusi lain di luar Bank Indonesia izinnya tetap berlaku dan

diakui sebagai Penyelenggara setelah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia

dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan

- Badan usaha yang telah melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam huruf bwajib menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan

Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
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Manfaat UU Transfer Dana

Memberikan landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak
yang terlibat dalam kegiatanTransfer Dana

Mewujudkan sistem pembayaran Nasional yang lancar, aman, efisien dan andal
untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional

Memberikan kepastian hukum kepada pihak luar negeri (crossborder fund 
transfers) sehingga dapat mendorong kegiatan investasi di Indonesia

 Relevan dan mendukung upaya Perlindungan TKI dan kegiatan Usaha 
Pengiriman Uang

 Undang –undang ini bersifat mendukung dan melengkapi undang – undang
terkait lainnya seperti undang – undang nomor 11/2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik, undang – undang no. 8/2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
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