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BAB XI
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)1, diancam dengan pidana
kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan,
serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)2, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun,
serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
1

Pasal 2
(3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau
kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara
Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain
dengan Peraturan Bank Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 2
Ayat (3) Pokok-pokok ketentuan mengenai pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia
yang memuat antara lain :
a. pencantuman harga barang dan jasa dalam valuta asing di tempat dan
kegiatan usaha tertentu;
b. penggunaan mata uang ASEAN dalam rangka ekspor dan atau impor di
kawasan ASEAN;
c. antisipasi terhadap kemungkinan integrasi ekonomi.
2
Pasal 2
(4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang
menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai
pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Penjelasan:
Pasal 2
Ayat (4) Dalam hal terdapat keraguan atas keaslian uang rupiah, pihak yang
meragukan tersebut dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia.
Ketidaksepakatan para pihak yang melakukan transaksi tidak dianggap
sebagai penolakan menerima rupiah.
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Penjelasan:
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67
Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)3, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68
Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar
ketentuan Pasal 9 ayat (2)4, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda
sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69
Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3)5, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
3

Pasal 9
(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan
tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Penjelasan:
Pasal 9
Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank
Indonesia, termasuk Pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Yang
dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi
kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini
dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan
wewenangnya berdasarkan Undang-undang ini secara efektif. Tidak
termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang
dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain
atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ini.
4
Pasal 9
(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan
dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Penjelasan:
Pasal 9
Ayat (2) Cukup jelas.
5
Pasal 14
(3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan
wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 14
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Penjelasan:
Pasal 69
Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah
semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata,
yayasan, asosiasi, atau badan-badan lain yang ditetapkan
sebagai responden dalam suatu survei.
Pasal 70
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (4)6, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan
perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud,
atau terhadap ketiga-tiganya.
Penjelasan:
Pasal 70 Cukup jelas.
Pasal 71
(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank
Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank
Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan
dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya
secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda
sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurangkurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Penjelasan:
Pasal 71
Ayat (1) Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah
rahasia jabatan.
Ayat (3) Keterangan dan data yang diminta oleh Bank Indonesia bukan untuk
maksud pemeriksaan, melainkan untuk kepentingan statistik.
6

Pasal 55
(4) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder.
Penjelasan:
Pasal 55
Ayat (4) Dalam hal Bank Indonesia membeli surat-surat utang negara di
pasar sekunder semata-mata untuk tujuan pelaksanaan kebijakan moneter.
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Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas
tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh
Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana
dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat
(1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan
Pasal 39 ayat (3).
Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila
seseorang atau badan yang dengan sengaja melakukan sesuatu
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam
Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain:
a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan
rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang
diperoleh melalui survei dan data individual Bank peserta
kliring;
b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang
bersifat rahasia;
c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang
bersifat rahasia;
d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan
data lainnya yang bersifat rahasia.
Pasal 72
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan
Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif
terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
ini.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. denda; atau
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang
apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
d. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.
Penjelasan:
Pasal 72
Ayat (1) Kewenangan Dewan Gubernur untuk menetapkan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku
terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat
dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan dari
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Undang-undang ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan
Peraturan Dewan Gubernur.
Ayat (2) a Yang dimaksud dengan denda adalah kewajiban
untuk membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai akibat
tindak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini.
Ayat (2) b Cukup jelas.
Ayat (2) c Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap
badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang
berdasarkan permintaan Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha yang
ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk
melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18
ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 39 ayat (3)
dan badan usaha lain yang ditunjuk dalam ketentuan
pelaksanaan Undang-undang ini.
Ayat (2) d Sanksi disiplin hanya dikenakan terhadap pegawai
Bank Indonesia berdasarkan peraturan disiplin kepegawaian
yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Ayat (3) Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang
dikenakan terhadap pihak lain di luar pegawai Bank Indonesia
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan
sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank
Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan
Bank Indonesia memuat antara lain :
a. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi
administratif;
b. besarnya sanksi administratif yang berupa denda;
c. tata cara pengenaan sanksi administratif.
d. Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam
Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain :
e. jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi
administratif;
f. jenis-jenis sanksi disiplin pegawai;
g. tata cara pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.

