
 

 

 

 

 

 

V PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

1. Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dalam Perdagangan Valuta Asing 

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 UU Bank 

Indonesia yang pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui Kebijakan Moneter. 

Kebijakan moneter Bank Indonesia merupakan bagian kewenangan Bank 

Indonesia untuk stabilitas nilai Rupiah. Kewenangan tersebut diperoleh dari UU 

Bank Indonesia ( UU No 23 Tahun 1999 jo UU NO 3 Tahun 2004 jo UU 6 Tahun 

2009 ) bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan 

pada asa tugas yang diatur dalam UU BI yaitu menetapkan dan melaksanakan 

Kebijakan Moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan 

mengatur dan mengawasi Bank ( dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 ).  

2. Mengenai Produk Hukum Bank Indonesia dalam Perdagangan Valuta Asing 

Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan beberapa 

peraturan mengenai perdagangan valuta asing adapun aturan tersebut yaitu : PBI 

No 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing ,PBI No 16/ 16/ PBI/ 2014 

tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak 
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Domestik. PBI No16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap 

Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing. Serta PBI No 16/18/PBI/2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 / 8 / PBI / 2013 Tentang 

Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank.   

3. Mengenai Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Bank Indonesia dalam 

Perdagangan Valuta Asing 

kewenangan Bank Indonesia tersebut secara absolut mengalami hambatan-

hambatan dalam pelaksanaannya.Adapun hambatan- hambatan tersebut antara lain 

:a. Belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur transaksi 

perdagangan valuta asing, b. masih sering ditemukannya pedagang valuta asing 

(money changer) yang tak berizin, c. Pengawasan perdagangan valuta asing 

sangat lemah karena masalah sentralitas dan struktural dan d. Pasar Valuta Asing 

mengubah posisi dan fungsi uang dan alat bayar menjadi komoditas.  

B. Saran  

1. Kepada Legislator dan Pemerintah. Kekinian ini, belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang perdagang valuta asing dalam 

tingkatan undang-undang, namun hanya dalam tingkatan Peraturan Bank 

Indonesia sehingga dibutuhkan undang undang tentang valuta asing sebagai 

pedoman utama bagi Bank Indonesia dan segala elemen dalam perdagangan 

valuta asing. 

2. Kepada Bank Indonesia. ada beberapa titik permasalahannya yaitu  

a. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang sudah dianalisis umumnya 

dalam pemberian saknsi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran 
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hanya dikenakan sanksi administratif saja, sehingga kurang memberi efek 

jera terhadap pelanggar. 

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih lemah 

dikarenakan sistem pengawasan yang bersifat sentral, yang menurut hemat 

penulis perlu suatu peningkatan kapasitas pengawasan dengan prioritas 

utama dalam audit internal dalam pengawasan perdagangan valuta asing. 

3. Kepada Pelaku Usaha, melihat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank 

Indonesia menunjukkan bahwa Pelaku Usaha  dalam perdagangan valuta asing 

menjadi faktor utama Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai 

Bank Sentral dalam perdagangan Valuta Asing. Perlu kiranya kesadaran 

pelaku usaha dan secara luas masyarakat untuk selalu taat hukum yang 

tujuannya memperkuat nilai Rupiah dalam perdagangan valuta asing. 

 

 


