
PANDUAN 
PENUKARAN UANG 
TIDAK LAYAK EDAR



Masyarakat dapat menukarkan uang tidak layak edar dengan Uang Rupiah yang layak 
edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank 
Indonesia, dan di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia atau pada 
waktu kegiatan kas keliling pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang 
telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

a. Uang Lusuh atau Uang Cacat
 Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada 

masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat 
dikenali keasliannya.

b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran
 Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada 

masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran 
sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun 
sejak tanggal pencabutan.

c. Uang Rusak
 Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia 

memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rusak 
diatur sebagai berikut:

Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria 
penggantian uang rusak, bank wajib menukar uang rusak tersebut dengan uang 
layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan.

Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir 
permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang 
ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak ke 
Bank Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan 
pada kesempatan pertama.
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UANG RUSAK YANG DIBERI PENGGANTIAN 
SESUAI DENGAN NILAI NOMINAL

Fisik Uang Kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

Uang Rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan 
> 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya.

atau

atau

Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian 
terpisah dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama serta > 2/3 (lebih besar 
dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenal keasliannya.



UANG RUSAK YANG TIDAK DIBERI PENGGANTIAN

Fisik Uang Kertas ≤ 2/3 (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.

Uang Rusak tidak 
merupakan satu kesatuan, 

tetapi terbagi menjadi 
paling banyak 2 (dua) 

bagian terpisah dan kedua 
nomer seri Uang Rusak 

tersebut beda.

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak apabila menurut pertimbangan Bank 
Indonesia kerusakan Uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

atau



UANG TIDAK LAYAK EDAR KARENA RUSAK

HILANG SEBAGIAN 
> 50 mm²

LUBANG
> 10 mm²

CORETAN

SOBEK
> 8 mm

SELOTIP
> 225 mm2

Uang Terbakar

Uang kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan 
sebagaimana ilustrasi berikut.



KRITERIA UANG LOGAM TIDAK LAYAK EDAR

Uang Kotor

Uang Melengkung

Uang Korosi

Uang Berlubang Uang Terpotong

Uang Berubah Warna Uang Hilang Sebagian


