
KETENTUAN PIDANA DALAM 
UU NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG 

TRANSFER DANA



PENDAHULUAN

• Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah
pada tanggal 22 Februari 2011 dan disahkan/diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Transfer Dana pada tanggal 23 Maret 2011.

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur secara komprehensif
mengenai transfer dana yang terdiri dari 14 Bab dan 91 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Transfer Dana
Bab III Pembatalan dan Perubahan Transfer Dana
Bab IV Pengembalian Dana
Bab V Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana serta Tanggung Jawab Penyelenggara Penerima
Bab VI Pelaksanaan Transfer Debit
Bab VII Biaya Transfer Dana
Bab VIII Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana
Bab IX Pengaturan Kompensasi Berdasarkan Prinsip Syariah
Bab X Pemantauan
Bab XI Alat Bukti dan Beban Pembuktian
Bab XII Ketentuan Pidana
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup



Urgensi Ketentuan Pidana

• Perlu tidaknya suatu UU mencantumkan ketentuan pidana pada
dasarnya merupakan langkah kebijakan (policy) yang didasarkan
pada permasalahan sejauhmana urgensi ketentuan pidana dalam
suatu UU Transfer Dana serta adakah suatu kepentingan hukum
dalam UU Transfer Dana yang perlu dilindungi dengan hukum
pidana.

• UU Transfer Dana dimaksudkan untuk mengatur sistem transfer
dana yang pada hakikatnya merupakan suatu kepentingan hukum
yang perlu mendapat perlindungan dan/atau pengamanan.

• Perlindungan dan/atau pengamanan melalui hukum pidana
tersebut diperlukan untuk menjaga integritas sistem, keseimbangan
perlindungan kapada para pihak yakni bank dan nasabah, serta
untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana.



Lanjutan

• Dalam menentukan lamanya pidana atau
banyaknya denda perlu dipertimbangkan
mengenai dampak yang ditimbulkan oleh
tindak pidana dalam masyarakat serta unsur
kesalahan pelaku.

• Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan
secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan
bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif
alternatif.



Substansi
Pasal 79

(1) 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).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang
melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib
menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni badan usaha bukan Bank.
Unsur tindak pidana:
- Tanpa izin : badan usaha bukan bank wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia
Pidana:
- Alternatif : pidana penjara atau pidana denda
- Selain pidana: “setiap orang” yg melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer

Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer
Dananya.



Substansi 2

Pasal 80
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer

Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- Melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana:
- Menggunakan dan/atau menyerahkan sarana perintah transfer dana:
Pidana:
- Alternatif : pidana penjara atau pidana denda
- dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau

kompensasi kepada pihak yang dirugikan
- Pengertian membuat Perintah Transfer Dana adalah dalam rangka pelaksanaan transfer kredit,

sedangkan dalam pengertian menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana adalah dalam rangka
transfer debit.



Substansi 3

Pasal 81
Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian
atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- Melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana

milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu.
Pidana:
- Alternatif : pidana penjara atau pidana denda
- dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa,

bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan
- Mengambil atau memindahkan dana milik orang lain (tindak pidana ini mirip

penipuan atau pencurian dengan obyek dana transfer).



Substansi 4

Pasal 82
Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut
diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan
hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- Dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri

maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga
berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.

Pidana:
- Kumulatif Alternatif : pidana penjara dan/atau pidana denda
- Tindak pidana ini mirip dan dapat dikategorikan sebagai penadahan.



Substansi 5

Pasal 83
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian

atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim
dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum

dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Pidana:
- Alternatif : pidana penjara atau pidana denda
- dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau

kompensasi kepada pihak yang dirugikan
- Jika mengakibatkan kerugian pengirim dan/atau penerima yang berhak dan/atau pihak lain

pidananya lebih berat.



Substansi 6

Pasal 84
Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer
Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- melawan hukummerusak Sistem Transfer Dana
Pidana:
- Kumulatif: pidana penjara dan pidana denda
- Ketentuan dalam Pasal ini pidananya sangat berat karena akibat

yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut besar.



Substansi 7

Pasal 85
Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya
Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pelaku:
- “setiap orang” dalam ketentuan ini yakni orang perorangan.
Unsur tindak pidana:
- dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil

transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya
Pidana:
- Alternatif: pidana penjara atau pidana denda
- dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta

jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan
- Perbuatan tersebut sering dikatakan “mendaku” (zich toeeigenen)



Substansi 8

Pasal 86
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan
oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok
maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).
Pelaku:
- pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara.
Unsur tindak pidana:
- melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang

lain melalui perintah transfer dana palsu.
- dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang

lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang
dibuat secara melawan hukum.

- mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang
tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain

Pidana:
- pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga) karena pelaku merupakan orang yang

telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dan seharusnya pelaku menjadi
contoh.



Substansi 9
Pasal 87

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama
korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

(4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).
Pelaku:
- Korporasi.
Unsur tindak pidana:
- melawan hukum membuat atau menyimpan sarana perintah transfer dana
- menggunakan dan/atau menyerahkan sarana perintah transfer dana
- melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer

dana palsu.
- dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui

atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.
- mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer

Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana
- dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan

haknya
Pidana:
- Pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
- pidana pokok terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga)



SEKIAN 

DAN 

TERIMA KASIH


