
 

 

 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kewenangan 

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang lain. Berbicara kewenangan memangmenarik, karena secara alamia 

manusia sebagai mahluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya 

sekecil apapun dalam suatu komunitasnya,dan salah satu faktor yang mendukung 

keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian 

bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu 

tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu 

kelompok tertentu.
1
 

B. Bank Indonesia 

1. Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia 

Bank Sentral merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem 

ketatanegaraan setiap negara. Bank Sentral menjadi ikon dalam keberlangsungan 

negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga fluktuasi nilai mata uang 

                                                           
1
Jimly Asshidiqie, 2010,  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

sarjana. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33. 
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terhadap kebijakan-kebijakan pasar bebas dan memastikan keberlanjutan 

pertumbuhan dan pembangunan nasional .
2
Bank sentral merupakan satu-satunya 

lembaga yang mempunyai wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang 

sebagai alat pembayaran yang sah dalam sebuah negara.  

Bank sental sebagai sebuah produk bank, tidak dibangun dan tumbuh secara 

alamiah. Bank sentral pada mulanya berkembang dari suatu bank yang 

mempunyai tugas sebagaimana dilakukan oleh bank-bank pada umumnya, atau 

yang lebih dikenal dengan bank komersial. Seperti diketahui, bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanandanamengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”(Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). 

 Pada awalnya bank sentral tidak dikenal sebagai bank sentral, istilah bank sentral 

muncul pada abad 20. Terminologi Sentral mempunyai makna bahwa bank 

tersebut mempunyai misi khusus yang bersifat memenuhi kepentingan umum 

(public purposes). Konsep mengenai bank sentral pada saat itu menjadi 

perdebatan dalam konsep bank sentral tersebut. Perbedaan yang diperdebatkan 

oleh para ahli pada saat itu melihat pada ciri-ciri khusus yang harus dimiliki oleh 

bank sentral yang membedakannya dengan bank konvesional pada umumnya. 

Adapun beberapa pendapat tersebut antara lain : 

                                                           
2
Perry Warjiyo, 2004, ed, Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia 

Sebuah Pengantar, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 1. 
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a. Menurut Goodhart (19850 Bank sentral adalah Institusi yang berevolusi secara 

alami dari bank swasta yang berperan khsus sebagai bank pemerintah 

kemudian berkembang menjadi institusi independen yang memiliki peran 

sentral menjaga kestabilan ekonomi terutama yang bersumber dari 

ketidakmampuan bank-bank dalam menghadapi goncangan.
3
 

b. Hawke (1973) menjelaskan bahwa bank sentral adalah sebuah organisasi yang 

berada di antara pemerintah dan perbankan.
4
 

c. Kisch dan Elkin (1932) menyimpulkan bahwa bank sentral adalah suatu alat 

dari kebijakan publik bukan alat dari kepentingan individu. Bank sentral 

adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor 

perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi.
5
 

Perspektif hukum nasional mengenai Bank Sentral diatur dalam UU No 3 Tahun 

1968 tentang Bank Sentral yang menjelaskan bahwa Bank Sentral adalah suatu 

lembaga otoritas yang memiliki fungsi pokok dalam menjaga kestabilan moneter, 

keamanan sistem pembayaran naasional, dan pengaturan serta pengawasan bank. 

Undang-Undang Bank Sentral tersebut menjelaskan bahwa Bank Sentral ikut serta 

dalam membantu dan menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam menjaga, 

                                                           
3
Charles, Goodhard. 1987. Why Do Banks Need a Central Bank ?, Oxford Economic 

Papers. (p. 75-89). dikutip oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indoesia dalam buku 

Pengantar Kebanksentralan (Teori dan Praktek di Indonesia, 2014, hlm 14. 
4
Garry .R Hawke, 1973, Between Governments and Banks : a History of The Reserve 

Bank of New Zealand, Wellington Goverment Printer. dikutip oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank 

Sentral Bank Indoesia dalam buku Pengantar Kebanksentralan (Teori dan Praktek di Indonesia, 

2014, hlm 14. 
5
Kisch dan Elkin, 1932, Central Banks, London, Macmilan Company Ltd. dikutip oleh 

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indoesia dalam buku Pengantar Kebanksentralan 

(Teori dan Praktek di Indonesia, 2014, hlm 14. 
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mengatur dan memelihara kestabilan nilai mata uang, dan mendorong kelancaran 

produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 

Hadirnya reformasi memberikan transformasi baru dalam kelembagaan negara 

dengan dimunculkannya lembaga- lembaga negara independen dalam menjawab 

carut-marut pemerintahan dalam ekstitensinya sebagai pelayan kesejatraan 

masyarakat. Prareformasi, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam 

mengorganisir Bank Indonesia artinya pemerintah ikut campur dalam segala 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga pelayanan dan 

pemaksimalan kestabilan nasional gagal dilakukan, hal ini dibuktikan dengan 

krisis moneter 1998. 

Independensi Bank Indoensia sebagai Bank Sentral diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) 

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, walaupun ada 

perubahan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2004 kelembagaan Bank 

Indonesia sebagai lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-

undang ini. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut menjelaskan dan 

menguatkan status dan keberadaan Bank Indonesia merupakan bagian dari 

lembaga-lembaga negara di Indonesia. 

2. Dasar Hukum Bank Indonesia 

Pasal 23 D Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) dikemukakan, negara memiliki Bank Sentral yang diatur dalam Undang-

Undang. Sebagai tindak lanjut dari apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar tersebut, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indnoesia (DPR RI) menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia  

Alasan diterbitkan UU No 23 tahun 1999 ialah status dan peran Bank Indonesia 

dalam UU No 3 Tahun 1968 dipandang tidak sesuai lagi untuk menghadapi 

tuntutan perkembangan serta dinamika perekonomian nasional dan internasional 

dewasa ini dan masa akan datang.
6
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 

bahwa Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah. 

Kestabilan nilai Rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari 

prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran 

Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi 

perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia  

ditengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.  

Indepedensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara merupakan hal yang perlu 

diapersiasi dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah terhadap mata uang asing, 

sehingga perlu membuat regulasi lembaga dalam menjalankan tugasnya. Dapat 

dilihat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No 23 Tahun 1999 yang memberikan 

kewenangan bagi Bank Indonesia untuk membuat regulasi dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan moneter. 

                                                           
6
Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan ( Edisi Revisi ), CV. Mandar Maju, 

Bandung, hlm. 266. 
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Perkembangan dunia perbankan dalam dekade terakhir perkembangannya 

demikian cepat. Hal ini juga mempunyai pengaruh dalam bidang tugas yang harus 

diemban oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, UU No 23 Tahun 1999 pun 

dirasakan perlu disesuaikan dengan berbagai perkembangan baik skala nasional, 

regional dan global. Untuk itu pada tahun 2004, UU No 23 Tahun 1999 diubah 

dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004. Selanjutnya UU No 3 Tahun 2004 pun 

mengalami perubahan pada tahun 2008 yakni melalui Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 

atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
7
 Kemudian peraturan 

pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tersebut disahkan pada 

tahun 2009 sebagai undang-undang yakni Undang-Undang No 6 Tahun 2009. 

3. Tugas Bank Indonesia 

Adapun Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dijabarkan dalam Pasal 7 UU 

Bank Indonesia sebagai berikut: Ayat (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam penjelasan Pasal ini dikemukakan 

: kestabilan nilai Rupiah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kesetabilan nilai 

Rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan 

nilai Rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari 

perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.
8
 

Ketentuan Pasal 7 UU Bank Indonesia di atas dapat diketahui tugas yang diemban 

oleh Bank indonesia tidak saja di bidang sektor keuangan tetapi juga untuk 

                                                           
7
Ibid., hlm 267 

8
 Sentosa Se mbiring, Op.Cit., hlm 269 
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bidang-bidang yang cukup strategis. Oleh karena itu dalam mengeluarkan 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia harus memperhatikan 

sektor rill. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 8 UU BI, untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai 

berikut :  

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Rincian tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diatur dalam 

Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 3 Tahun 

2004 bahwa : 

1. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

monetersebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia 

berwenang: 

a.  menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju 

inflasi; 

b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara cara yang 

termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing; 

2) penetapan tingkat diskonto; 

3)  penetapan cadangan wajib minimum; 

4)  pengaturan kredit atau pembiayaan. 

2. Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf 

b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. 

 

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan 

Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.” 

Ketentuan di atas dapat dilihat bahwa berbagai kebijakan Bank Indonesia dalam 

mengelola moneter dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
9
 

Peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara 

                                                           
9
Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 100. 
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Peraturan Bank Indonesia tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia (LNRI).
10

 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran  

Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, antara lain diatur 

dalam Pasal 15 UU No 23 Tahun 1999 jo UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, menjelaskan bahwa Bank Indonesia berwenang : 

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan 

jasa sistem pembayaran. 

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan tentang kegiatannya. 

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

 

Pasal 16 Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa Bank Indonesia 

berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang Rupiah atau 

valuta asing dan Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 

berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, 

menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran (Pasal 17 UU No 

23/1999 jo UU No 3/2004). 

Rangka sistem pembayaran Indonesia  memiliki lalu lintas pembayaran. Lalu 

lintas pembayaran adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi komersial 

atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank yang bersifat 

                                                           
10

Sentosa Sembiring, Op.Cit. , hlm 270  
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lingkup dalam negeri maupun luar negeri yang pelaksanaannya melalui cara 

kliring, transfer, atau inkaso.
11

  

Lalu lintas pembayaran dapat terlaksana apabila unsur-unsur yang terkait di 

dalamnya saling mendukung. Adapun unsur-unsur yang menjadi pendukung lalu 

lintas pembayaran tersebut, yaitu : Bank Sentral, lembaga kliring, hubungan kerja 

sama antar bank dalam maupun luar negeri dengan bank koresponden, sarana 

komunikasi yang baik, dan unsur lainnya.
12

  

3. Mengatur dan mengawasi bank. 

Terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, tampaknya pembuat 

undang-undang ingin memisahkan antara tugas mengatur dan mengawasi 

dipisahkan. Tugas mengatur bank diberikan kepada Bank Indonesia, sedangkan 

tugas mengawasi bank diberikan kepada lembaga khusus yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki keweanangan untuk 

mengawasi kegiatan transaksi keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian, 

dan sebagainya sebagaimana dilegalkan dalam Undang – Undang No 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya, perlu adanya koordinasi 

dan kerjasama antara Bank Indonesia sebagai bank sentral agar pengawasan yang 

dilakukan dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan melawan hukum yang 

merugikan negara. Arti pentingnya pengawasan bank, juga tercermin dari 

berbagai pendapat yang dikemukakan oleh pakar perbankan yaitu Priasmoro 

                                                           
11

Muhamad Djumhana, Op. Cit., hlm 102 
12

Ibid. 
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Prawiroardjo mengemukakan bahwa sebagaimana diketahui salah satu tugas 

Bank Sentral adalah menjalankan pengawasan secara ketat untuk menjaga agar 

lembaga keuangan terutama bank-bank dapat bekerja sehat dan jujur. 

4. Kebijakan Bank Indonesia terhadap Perdagangan Valuta Asing 

1. Kebijakan Perdagangan Valuta Asing Merupakan Kebijakan Moneter  

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki kewenangan dalam menjaga dan 

memelihara stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan dan menjaga 

nilai Rupiah dapat kompetitif dalam pasar valuta asing. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam perdagangan valuta asing merupakan 

bagian dari Kebijakan moneter.  

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo Undang-

Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Kebijakan Moneter adaalah 

kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang dilakukan antara lain melalui  

pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Kebijakan Moneter 

adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi 

yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. 

Dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output 

keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga.
13

 Melalui kebijakan 

moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah 

                                                           
13

 Sri Murwani, Analisis Kebijakan Moneter Kaitannya Dengan Penanaman Modal Asing 

(tesis), http://eprints.undip.ac.id/18300/1/Sri_muwarni.pdf  diakses tanggal : 14 November 2014 

pukul : 14:24 WIB  hlm  17 
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uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, 

sekaligus mengendalikan inflasi.
14

 

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai 

Rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No 23 Tahun 1999 jo UU No 

23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan 

nilai Rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa 

yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai 

sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan 

menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan 

nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
15

 

Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk 

mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan 

nilai tukar pada level tertentu.  

Pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan 

kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang 

beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  

ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran 

moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar 

terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat 

diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau 

                                                           
14

Ibid. hlm 17-18 
15

Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan kebijakan/ Contents/ 

Default.aspx, diakses tanggal 15 November 2014 pukul 13: 58 WIB. 

http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan%20kebijakan/%20Contents/%20Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan%20kebijakan/%20Contents/%20Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan%20kebijakan/%20Contents/%20Default.aspx
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pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian 

moneter berdasarkan Prinsip Syariah. 
16

 

2. Produk Hukum Bank Indonesia dalam Perdagangan Valuta Asing sebagai 

Kebijakan Moneter 

a.  Peraturan Bank Indonesia No 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta 

Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik 

Regulasi ini sebagai bentuk perlindungan terhadap Rupiah dari efek domino 

transaksi valuta asing dalam lingkungan internal perekonomian Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan untuk mendorong pendalaman 

pasar valuta asing melalui pengaturan yang komprehensif terkait transaksi valuta 

asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak Domestik.
17

 PBI ini merupakan 

penyempurnaan dari beberapa ketentuan terkait transaksi valuta asing terhadap 

Rupiah untuk memberikan panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas 

kepada pelaku pasar.  

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undanguntuk mengemban tujuan 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan 

berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk 

upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta 

asing domestik.  

Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu 

dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas 

bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung 

                                                           
16

Ibid. 
17

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran pers / Documents / ringkasan_ pbi_ 161614. 

pdf pukul 15.32 WIB, 21 November 2014 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran%20pers%20/%20Documents%20/%20ringkasan_%20pbi_%20161614.%20pdf%20pukul%2015.32
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran%20pers%20/%20Documents%20/%20ringkasan_%20pbi_%20161614.%20pdf%20pukul%2015.32
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kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank  Indonesia perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta 

Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan 

yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap 

Rupiahyang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas 

di sektor riil.  

b. Peraturan Bank Indonesia No 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing 

Bank dengan Pihak Asing 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan untuk mendorong pendalaman 

pasar valuta asing di dalam negeri melalui pengaturan yang komprehensif terkait 

transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. PBIini 

merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan terkait transaksi valuta asing 

terhadap Rupiah untuk memberikan panduan transaksi yang lebih jelas dan 

fleksibilitas kepada pelaku pasar. 
18

 

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan 

berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk 

upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta 

asing domestik.  

Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu 

dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas 

bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung 

                                                           
18

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/ Documents/ ringkasan_ 

pbi_161714.pdf pukul 16.40 WIB, 21 November 2014 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/%20Documents/%20ringkasan_%20pbi_161714.pdf
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/%20Documents/%20ringkasan_%20pbi_161714.pdf
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kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu 

melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta 

Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan 

yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap 

Rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukungkelancaran aktivitas 

di sektor riil.  

c. Peraturan Bank Indonesia No 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI 

No.15/8/PBI/2013 tentangTransaksi Lindung Nilai Kepada Bank. 

Dalam rangka melaksanakan mandat undang-undang, Bank Indonesia 

merumuskan berbagai kebijakan yang bertujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah, khususnya terkait stabilitas nilai tukar Rupiah. Sebagai 

bagian darilangkah tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan 

pengaturan atas transaksi lindung nilai nasabah kepada bank. Penyempurnaan 

dimaksud dilakukan dalam rangkaharmonisasi dengan pengaturan transaksi valuta 

asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik di pasar valas 

domestik. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan dan menjaga stabilitas nilai tukar 

Rupiah dan mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik.
19

  

 

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pelaku usaha 

Valuta Asing. 

Kegiatan jual-beli Uang Kertas Asing (UKA) yang dijalankan oleh Pelaku usaha 

Valuta Asing (PVA) memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan usaha 
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Pengiriman Uang. Dalam rangka mendukung perkembangan kegiatan usaha 

Pengiriman Uang, maka PVA Bukan Bank dapat diberikan izin untuk melakukan 

kegiatan usaha Pengiriman Uang sesuai ketentuan yang berlaku. 

C. Pasar Valuta Asing  

1. Pengertian Pasar Valuta Asing 

Valuta asing adalah mata uang negara lain dari suatu perekonomian.
20

 Nilai mata 

uang suatu negara selalu berbeda dengan nilai mata uang negara lain. Perbedaan 

nilai inilah yang membuat sebuah mata uang dapat dipertukarkan dengan mata 

uang lainnya. Semua mata uang negara-negara besar dunia seperti Inggris, 

Amerika Serikat, German dan sebagainya menganut sistem mengambang yang 

berarti membiarkan nilai tukar mata uang bebas bergerak naik turun mengikuti 

fluktuasi pasar.
21

Karena nilai tukar yang selalu naik turun dari waktu ke waktu, 

maka nilai tukar mulai diperdagangkan. 

Transaksi valuta asing banyak sekali mata uang yang diperdagangkan. Namun, 

yang umumnya diperdagangkan adalah mata uang yang mendominasi pasar yang 

menjadi mata uang utama dunia, seperti : 

USD  : US Dollar     : Mata Uang Amerika 

GBP  : Great Britain Pound Sterling : Mata Uang Inggris 
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EUR : Euro     : Mata Uang Uni Eropa 

CHF : Swiss Franc     : Mata Uang Swiss 

JPY : Japanese Yen   : Mata Uang Jepang  

Valuta asing tersebut diperdagangkan dalam bentuk pasangan mata uang atau 

disebut pairs. Sebagai contoh adalah GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, dan 

USD/CHF, artinya pada saat membeli satu mata uang, saat itu juga menjual mata 

uang yang menjadi pasangannya. GBP/USD dapat diartikan membeli GBP ( Great 

Britain Pound Sterling ) dengan USD ( US Dollar ) atau menjual USD (US 

Dollar) dengan mendapatkan GBP (Great Britain Pound Sterling ). Demikian juga 

dengan USD/JPY bisa diartikan sebagai membeli USD ( US Dollar ) dengan JPY 

( Japanese Yen ) atau menjual JPY ( Japanese Yen ) dengan mendapatkan USD 

(US Dollar ).  

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. 

Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk 

melakukan transaksi permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing dalam 

bentuk pasar abstrak.
22

 Pasar valuta asing buka dua puluh empat (24) jam dari 

Senin pukul 04.00 WIB hingga sabtu pukul 04.00 WIB.
23

 Pergerakan harga valuta 

asing dengan mudah diakses oleh siapa saja dengan menggunakan internet. 

Artinya siapapun termasuk masyarakat yang ada di Indonesia dapat turut serta 

meramaikan transaksi valuta asing di pasar dunia.  
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Transaksi perdagangan valuta asing dapat dilakukan dengan penyerahan fisik 

maupun tanpa penyerahan fisik. Transaksi dengan penyerahan fisik adalah 

transaksi yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya, yaitu transaksi dengan 

menukarkan mata uang yang kita miliki di money changer.  Transaksi di money 

changer pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran 

tertentu. Sedangkan transaksi non fisik atau lebih dikenal dengan transaksi spot 

modern yaitu menggunakan sistem online dalam transaksi jual beli valuta asing. 

2. Pengguna Valuta Asing 

Perdagangan Valuta Asing memiliki subjek atau pelaku dalam melakukan 

kegiatan transaksi jual beli valuta asing, sesuai dengan peranan masing-masing 

dalam pelaksana dan pengawas perdagangan valuta asing. Adapun subjek atau 

pelaku dalam perdagangan valuta asing, antara lain : 

1. Bank Sentral 

Bank Sentral di Indonesia diemban oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 

berkepentingan terhadap valuta asing dengan tujuan menstabilkan posisi nilai 

tukar Rupiah yang bisa disebut sebagai Intervensi. Intervensi ini bertujuan agar 

pergerakan valuta asing dapat membahayakan perekonomian, Bank Sentral dapat 

menggunakan cadangan cadangan devisa  negara untuk melakukan intervensi 

sehingga pasar terkendali.
24

 

2. Perusahaan 
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Dalam meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu 

melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang baru sehingga membutuhkan 

bahan baku yang murah dan efisien, sehingga berpeluang besar mengimpor bahan 

baku, dalam transaksi perdagangan membutuhkan valuta asing dalam 

pembayarannya. 

3. Masyarakat atau perseorangan 

Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor pertama adalah untuk mencari sumber penghasilan 

tambahan, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing 

untuk memperoleh keuntungan, dan faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi 

pada saat berada di luar negeri. 

4. Bank Umum dan Pelaku usaha Valuta Asing ( Money Changer ) 

Bank Umum dan Pelaku usaha Valuta Asing ( Money Changer ) melakukan 

transaksi jual beli valuta asing untuk berbagi keperluan antara lain melayani 

nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain, atau 

untuk memenuhi kewajibannya 

5. Broker / Dealer 

Broker bertugas menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Peran mereka 

adalah untuk mencarikan pembeli atau penjual. 

6. Pemerintah  
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Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain 

membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus 

ditukarkan lagi ke dalam Rupiah. 

3. Jenis Transaksi Pasar Valuta Asing 

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya 

permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai 

akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang 

dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan 

menimbulkan jual beli valuta asing.
25

 

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M. transaksi dalam perdagangan valuta asing 

terdiri dari :
26

 

a. Transaksi tunai (Spot), yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan 

masing-masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan 

setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi. 

b. Transaksi tunggak (Forward), adalah transaksi yang dilakukan antara suatu 

mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktunya 

dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang. 

c. Transaksi barter ( Swap ), adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua 

mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali 

mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan 
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suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan 

/ simultan dengan batas waktu yang berbeda. 

D. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam Pasar Valuta Asing 

Kekuasaan teritinggi eksekutif Indonesia dikepalai oleh Presiden yang memiliki 

kewenangan dan mengatur seluruh jajarannya dalam kekuasaan eksekutif untuk 

melakukan penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan 

pemerintahan presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan yang sifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat 

khusus.
27

 Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah bersifat umum adalah 

kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, presiden dalam hal ini adalah 

pemimpin tertinggi penyelenggaran administrasi negara. Penyelenggaraaan tugas 

dan wewenang secara konstitusional berada di tanganPresiden.
28

 Presiden dalam 

hal ini memilik hak prerogatif dalam menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi 

karena wewenang ini berada dalam lingkungan maka menjadi bagian dari objek 

administrasi negara. 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga independen yang bukan 

bagian dari kekuasan eksekutif tersebut atau dengan kata lain tanpa adanya ikut 

campur pemerintah dalam proses kinerja Bank Indonesia tersebut. Pemilihan 

Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia pun presiden tidak dapat 
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menggunakan hak pregoratifnya untuk memilih namun harus bersinergi dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihannya. 

Hadirnya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 memberikan gambaran baru pada 

Bank Indonesia untuk lepas dari keikutcampuran pemerintah secara langsung 

dalam kinerja Bank Indonesia. Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 

menjelaskan Bank Indonesia bertindak sebagai Pemegang Kas Pemerintah. 

Sebagai pemegang kas pemerintah Bank Indonesia untuk dan atas nama 

pemerintah dapat menerima pinjamaan luar negeri, menatausahakan, serta 

menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar 

negeri. Kedudukan Bank Indonesia setelah amandemen keempat UUD 1945 

memberikan dasar falsafah keberadaan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Pasal 23 UUD 1945. Hubungan yang hadir adalah hubungan kerjasama antara 

pemerintah dengan Bank Indonesia, sebagaimana Bank Indonesia merupakan 

representatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional secara 

keseluruhan dan menjaga stabilitas nilai Rupiah terhadap pasar bebas dunia.  

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank 

Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan 

keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia hal ini diatur dalam pasal 

54 Ayat (1) UU No 23 Tahun 1999  artinya Bank Indonesia dianggap lembaga 

atau pihak yang paling tahu mengenai bahasan masalah eknomi yang 

mempengaruhi ekonomi nasional. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam 

hal menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara yang pada nantinya 

hasil dari surat-surat utang tersebut dipergunakan untuk membiayai Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam pasal 54 Ayat (2) UU No 

23 Tahun 1999.
29

 Pemerintah dalam menjalankan kerja kerja pemerintahan tidak 

diperkenankan melakukan peminjaman pasal 56 Ayat (1) UU No 23 Tahun 1999, 

hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh pemerintah karena 

segala halynya telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

Orientasi hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah  dalam valuta asing perlu 

dilihat sebagai kerjasama kolektif kolegial artinya Bank Indonesia sebagai 

pelaksana dan dianggap tahu mengenai segala hal dalam menjaga stabilitas nilai 

Rupiah yang kemudian memberikan arahan dan saran terhadap pemerintah agar 

kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan 

perekonomian nasional dan meminimalisri terjadinya efek domino pasar bebas 

dalam perekonomian nasional yang berimplikasi terhadap stabilitas nilai Rupiah. 

E. Hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasional dalam Pasar Valuta 

Asing 

Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dunia 

internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No 23/1999 jo 

Undang-Undang No 3 Tahun 2004, dapat melakukan kerja sama dengan bank 

sentral lainnya diluar yuridiksi nasional, lemabaga lembaga internasional dan 

organisasi internasional. Kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional 
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termasuk multilateral dilakukan sesuai dengan tugas yang diembannya. Adapun 

materi yang dapat dikerjasamakan antara lain :
30

 

a. Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. 

b. Penyelesaian transaksi lintas negara. 

c. Hubungan koresponden. 

d. Tukar menukar informasi mengenai hal hal yang terkait dengan tugas-tugas 

Bank Sentral 

e. Pelatihan atau penelitian seperti masalah moneter dan pembayaran. 

Ditentukan oleh keanggotaan pada organisasi dan lembaga internasional tersebut 

harus negara, maka Bank Indonesia beritindak untuk dan atas nama negara. 

Keanggotaan tersebut dilakukan berdasarkan kekuasaan Presiden.
31

 

F. Hubungan Bank Indonesia dengan Pelaku Usaha Valuta Asing  

Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen yang bebas dari intervensi 

dan campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif yang bertugas dalam 

stabilitas nilai Rupiah dari efek perekonomian nasional maupun efek 

perekonomian dunia. Posisi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki 

wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari dari suatu negara, 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

                                                           
30

Muhamad Jumhana, Op.cit., hlm 109  
31

Ibid 



37 
 

kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta 

menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.
32

 

Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga negara independen 

memberikan kewenangan juga dalam mengeluarkan peraturan perundang-

undangan pasal 3 Ayat (2) UU No 23 Tahun 1999. Artinya Bank Indonesia dalam 

prespektif luas adalah lembaga negara yang memiliki otoritas tinggi dalam segala 

hal mengenai stabilitas nilai Rupiah, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh 

dan tangggung jawab penuh dan membawahi segala badan-badan hukum yang 

berkenaan dengan stabilitas nilai Rupiah dan badan-badan hukum tersebut secara 

langsung tunduk terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral.  Dalam prespektif 

sempit Bank Indonesia adalah Bentuk Pemerintahan secara sempit dalam bidang 

stabilitas nilai Rupiah, artinya Bank Indonesia merupakan perwujudan pemerintah 

yang memiliki otoritas dalam stabilitas nilai Rupiah. 

Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha Valuta Asing secara langsung tunduk 

terhadap kewenangan dan otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam 

konsideran PBI No. 22 / 12 / PBI / 2010 tentang Pelaku Usaha Valuta Asing 

dijelaskan bahwa keberadaan pelaku usaha Valuta Asing ini bertujuan untuk ikut 

serta dalam memelihara dan mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah pelaku 

usaha valuta asing sebagai lembaga negara penunjang sektor keuangan memiliki 

peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing 

domestik, mengembangkan sektor pengiriman diluar jasa perbankan, dan 
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menciptakan lingkungan persaingan sehat dan kompetitif. Keberadaan pelaku 

usaha Valuta Asing tersebut dibuat oleh Bank Indonesia untuk kepentingan Bank 

Indonesia dalam stabilitas nilai Rupiah. Dengan demikian jelas bahwa dengan 

peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia maka keberadaan pelaku usaha Valuta 

Asing memiliki kedudukan hukum dengan patuh dan tunduk terhadap segala 

regulasi dan otoritas Bank Indonesia. 
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Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa  Negara memiliki 

suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 

independensinya diatur dengan undang-undang. Diaplikatifkan melalui lembaga 

Negara Bank Indonesia yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

dan Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo Undang Undang No 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia. 

Berkembangnya pasar valuta asing yang awalnya hanya dipahami oleh kalangan 

elit dan berpendidikan saja kemudian menyebar kepada segala kalangan 

masyarakat yang dipengaruhi oleh gebrakan-gebrakan liberal yang menuntut 

masyarakat mengikuti pola pasar liberal itu sendiri, sehingga berpengaruh 

terhadap keberadaan nilai tukar Rupiah tersebut yang mengakibatkan jaminan 

akan nilai Rupiah dapat setara dengan satuan mata uang tetap dalam pasar valuta 

asing sulit. Hal inilah yang menuntut Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk 

memberikan jaminan terhadap nilai Rupiah tersebut. 

Kewengangan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam artian sebagai 

representatif pemerintah atau dalam arti sempit sebagai lembaga negara yang 

melakukan monopoli kewenangan dalam segala hal yang berunsurkan nilai 

Rupiah untuk perkembangan perekonomian nasional. Keweanangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 1999 jo UU No 3 Tahun 2004 

memungkinkan bagi Bank Indonesia dalam membuat regulasi – regulasi stabilitas 

perekonomian nasional. Perlunya regulasi yaitu untuk memberikan jaminan dan 

kepastian hukum bagi keberlangsungan perekonomian nasional serta bagi para 
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pelaku dalam pasar valuta asing memiliki jaminan dan tidak melakukan tindakan 

yang merugikan pendapatan negara dengan tindakan-tindakan melawan hukum. 

Regulasi-regulasi tersebut antara lain : Peraturan Bank Indonesia  (PBI) yaitu : 

PBI No 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Bank dengan Pihak 

Domestik, PBI No 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Bank dengan 

Pihak Asing, PBI No 16 / 18 / PBI / 2014 tentang Perubahan Atas PBI No 

15/8/PBI/203 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank, dan PBI No : 12 

/22/PBI/2010 tentang Pelaku usaha Valuta Asing. Regulasi – regulasi tersebut 

menjadi acuan dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah.  

Dalam perjalanannya peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kegiatan pasar valuta asing. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

keberadaan pelaksanaan peraturan tersebut sebelum dan sesudah penyempurnaan 

peraturan Bank Indonesia tersebut, artinya walaupun ada peraturan yang baru 

tidak terlepas dari keberadaan regulasi yang lama dimana keberadaannya menjadi 

acuan pula dalam mengkaji aplikasi peraturan tersebut di dalam masyarakat. Perlu 

suatu penalaran secara normatif mengenai keberadaan peraturan tersebut untuk 

melihat peranan Bank Indonesia dalam Perdagangan valuta asing berupa 

pelaksanaan, pembatasan, dan pengawsan terhadap valuta asing dalam sektor 

perekonomian Indonesia. Perlu pula melihat bagaimana hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral. 

 


