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MOTTO 

 

 

 

 
Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan 

(Q.S. Alam Nasyrah : 5) 

 

 

 

Bagaimana dapat kaujaga pandanganmu, jika matamu lebih dekat ke otak daripada ke hati. Maka 

menunduklah, dengan itu kau lebih mendekatkan matamu ke hati. Renungkanlah... bahwa di dalam 

dirimu terdapat jiwa yang tegar menghadapi apapun. 

 

 

 

Hiduplah seolah kau akan mati besok, belajarlah seolah kau akan hidup selamanya. 

(Mahatma Gandhi) 

 

 

 

Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, to 

all the people you can, as long as ever you can. 

(NN) 
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ABSTRAK 

DWIMAS SURYANATA NUGRAHA, E. 0004146. 2008. STUDI KOMPARASI 
TENTANG PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR 
CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG  DI INDONESIA DAN MALAYSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang di Negara Indonesia dan Malaysia dan mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang 
berperan dalam pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan Malaysia. 

Dilihat dari tujuan penelitian, penulisan hukum ini termasuk dalam jenis 
penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data 
sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan yang dapat memuat tentang 
Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Undang- undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti Money Laundering Act 613. 
2001 dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya. Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan 
menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara 
menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-
tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Tehnik 
analisis data dengan model kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sesuai dengan 
Rekomendasi FATF, ruang lingkup pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-
Undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terdiri dari prosedur 
penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring nasabah, pelaporan, dan 
manajemen resiko. Pengaturan prinsip mengenal nasabah yang berlaku di Indonesia dan 
Malaysia mengatur mengenai kewajiban bagi lembaga keuangan untuk memiliki 
dokumen mengenai identitas nasabah dan sistem pencatatan yang memadai mengenai 
transaksi dan rekening nasabah. Mengenai lembaga-lembaga yang berperan dalam 
pengaturan dalam pengaturan prinsip mengenal nasabah, baik Indonesia maupun 
Malaysia telah mengatur mengenai pembentukan lembaga yang berperan sebagai 
Financial Intellegence Unit. Di Indonesia, sesuai UU No. 25 Tahun 2003 telah mengatur 
lembaga yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
sedangkan di Malaysia, Anti Money Laundering Act 613. 2001 telah mengatur lembaga 
yang bernama Bank Negara Malaysia (BNM). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan globalisasi keuangan 

mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus finansial semakin meluas, 

bahkan sampai melintasi batas-batas wilayah negara. Tentu ini merupakan kabar baik 

bagi masyarakat dunia. Kemajuan tersebut tidak selamanya berdampak positif bagi 

negara atau masyarakat. Setiap perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi 

pasti mempunyai efek negatif dan mendorong pula perkembangan ragam kejahatan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam 

suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, 

diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan 

barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-

kejahatan kerah putih (white collar crime) lainnya. 

Saat ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf transnational yang tidak lagi 

mengenal batas wilayah negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan 

sangat terorganisasi, sehingga sangat sulit untuk dideteksi oleh aparat penegak 

hukum. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk 

menyembunyikan asal usul harta kekayaannya, salah satunya adalah dengan 

memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (financial 

system). Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh 

penegak hukum. Modus ini disebut dengan pencucian uang (money laundering). 

Pencucian uang atau Money Laundering secara sederhana diartikan sebagai 

suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime) atau disebut sebagai uang 

kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, 

penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang 

nampak sah agar dapat digunakan dengan aman. (Yenti Ginarsih, 2003 : 1) 
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Dengan melakukan pencucian uang, para pelaku kejahatan berusaha untuk 

mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat dengan cara “haram” (illegal) menjadi 

“halal” (legal). Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati dan 

menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil 

kegiatan yang “halal” (legal). 

Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang dilakukan 

dengan membentuk satuan tugas yang disebut The Financial Action Task Force 

(FATF) on Money Laundering oleh Kelompok Tujuh Negara (G-7) dalam G-7 

Summit di Prancis pada bulan Juli 1989. FATF saat ini beranggotakan 29 negara / 

teritorial, serta dua organisasi regional yaitu the European Commission dan the Gulf 

Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, 

dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat the Asia Pacific on Money Laundering 

(APG), yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti money 

laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi 

anggota sejak tahun 2000. Saat ini APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia 

Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan. 

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-

langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan 

memberantas pencucian uang. Selain adanya kerjasama internasional dalam 

memberantas pencucian uang, beberapa negara juga menaruh perhatian besar 

terhadap masalah ini. Negara-negara mulai melakukan kriminalisasi praktik tersebut. 

Di Amerika Serikat, pengaturan pencucian uang ditemui dalam The Bank Secrecy Act 

(1970), Money Laundering Act (1986), The Annunzio Wylie Act, yang terakhir adalah 

Money Laundering Suppression Act (1994). 

Seperti halnya dengan negara-negara lain, indonesia juga memberi perhatian 

besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (transnational organized 

crime) seperti pencucian uang (money laundering). Salah satu bentuk nyata dari 

kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003). 
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Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka pencucian uang secara resmi 

dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. 

Tindak pidana pencucian uang memang harus diberantas karena terdapat 

beberapa kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana tersebut dan akan berdampak 

sangat besar terhadap masyarakat antara lain : 

1. Kegiatan pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, 

penyelundup ataupun pelaku kejahatan yang berkaitan akan semakin mudah untuk 

memperluas kegiatannya. 

2. Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi yang sangat besar untuk 

merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat besarnya jumlah uang yang 

terlibat dalam kegiatan tesebut 

3.  Praktek pencucian uang akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan 

secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak dan mengurangi 

kesempatan kerja yang sah. 

4. Mudahnya uang masuk dalam suatu negara telah menarik unsur-unsur yang tidak 

diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan 

meningkatkan kekhawatiran dalam segi keamanan nasional. 

5. Menimbulkan biaya yang sangat tinggi, merongrong sektor swasta yang sah, 

ataupun membahayakan upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang 

dilakukan pemerintah. (Yunus Husein,  Jurnal Hukum Bisnis, 2004, halaman 34-

35). 

Dalam perspektif Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapatkan kesan 

yang buruk di mata dunia sebagai tempat subur untuk praktik pencucian uang. Bagi 

Indonesia hal ini akan berdampak buruk karena seolah Indonesia adalah surga (safe 

heaven) untuk berinvestasi bagi para pelaku kejahatan internasional. Oleh karena itu 

Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk memerangi praktik 

pencucian uang. 

Upaya pencegahan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan 

dewasa ini telah dan terus diupayakan. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan 
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yang terkait dengan prinsip “know your customer” untuk mencegah praktik 

pencucian uang di dunia perbankan sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk 

memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah 

sendiri berfungsi sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan 

tidak digunakan untuk sarana kejahatan pencucian uang, baik yang digunakan secara 

langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. 

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang 

Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan diubah lagi 

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 18 Oktober 2003 hanya 

diberlakukan untuk kalangan perbankan umum di Indonesia, sementara prinsip 

tersebut juga perlu diadopsi oleh kalangan lembaga keuangan non-bank seperti pasar 

modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan. 

Pencucian uang seringkali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi 

kredit atau pedagang valuta asing. Perlu juga diketahui bahwa selain produk 

tradisional perbankan seperti tabungan / deposito, transfer serta kredit / pembiayaan, 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non 

keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk mengunakannya sebagai sarana 

pencucian uang. 

Berkenaan dengan diberlakukannya Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principle) lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka kita masih perlu 

mengkaji substansi dari Peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang 

terkait dengan Prinsip tersebut, terutama mengkaji mengenai kesesuaiannya dengan 

Rekomendasi FATF. Untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan bahan 

perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

undang-undang terkait lainnya dari negara yang berbeda sistem hukum dengan 

Indonesia, yaitu negara yang menganut sistem “Common Law (Anglo Saxon)”. 

Menilik dari pembahasan diatas, penulis mencoba mengangkat pernasalahan 

mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencucian 

Uang ini dalam penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI TENTANG 
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PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR 

CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN 

UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA”, sebagai penelitian development yaitu 

penelitian yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep hukum yang sudah 

ada. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 

mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak 

dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang 

diharapkan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang 

Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia apabila dibandingkan dengan 

Malaysia ? 

2. Lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam pengaturan prinsip mengenal 

nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis 

melalui penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yang terbagi dua, yaitu:  

1. Tujuan obyektif 

a. Untuk mengetahui pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-

Undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia bila dibandingkan dengan 

Malaysia. 

b. Untuk mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam 

pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang 

yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk 

menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar 

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan serta 

pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan hukum yang 

sangat berarti bagi penulis. 

c. Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis 

dapatkan di Fakultas Hukum, khususnya di bidang Hukum Acara Pidana. 

D. Manfaat  Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya 

ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2) Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori 

yang diperoleh sehingga menambah penegatahuan, pengalaman dan 

dokumentasi ilmiah. 

b. Manfaat praktis 

1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. 

2) Dapat memberikan data dan informasi mengenai pengaturan prinsip mengenal 

nasabah dalam Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. 

3) Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan secara langsung dalam penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

Dalam mencari data mengenai suatu masalah, diperlukan suatu metode yang 

bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 
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Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, gejala atau hipotese, usaha mana dilakukan dengan menggunakan 

metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 1989: 4) 

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan 

terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan 

untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun 

ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 

suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat 

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum 

c. Perbandingan hukum 

d. Sinkronisasi hukum 

e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 15) 

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini 

adalah perbandingan hukum yang membandingkan antara Undang-undang tindak 

pidana pencucian uang di Negara Indonesia dan Malaysia. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amirudin dan 

Z. Asikin. 2004:25).  

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan suatu komparasi tentang 

pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam tindak pidana pencucian uang di 

Negara Indonesia dan Malaysia. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, 

yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pemah 

dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, 

majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan 

dibahas. 

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

c) Anti Money Laundering Act 613, 2001 (Malaysia). 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: 

b) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini 

c) Hasil-hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini. 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

diantaranya : (Soerjono Soekanto, 2001: 13). 

a) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini; 

b) Bahan dari koran, majalah, maupun jurnal yang relevan dengan penelitian 

ini. 

4.  Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 

penelitian dapar diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan 

adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, 

yaitu dokumen peraturan perundang-undangan yang dapat memuat tentang 

pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti Money Laundering 

Act 613. 2001. 

Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan 

pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi dan 

artikel media massa yang mengulas tentang pengaturan prinsip mengenal nasabah 

dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif 

maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk 

mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil 

penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah 
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melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, 

agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal 

ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis 

adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif 

maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak 

secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, dan yang dimaksud 

dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan 

menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, 

sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada. 

Sebagaimana hal tersebut dengan memperhatikan penafsiran hukum yang 

dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum, yaitu undang-

undang tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih 

tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang 

bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-

undang belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu; undang-undang sebagai 

sarana semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material 

masyarakat maupun individu  

F. Sistematika Penulisan Hukum       

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian 

yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil 

penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

 BAB I   PENDAHULUAN 
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  Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan hukum. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Perbandingan hukum, 

prinsip mengenal nasabah Dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang  

 

 BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang 

telah ditentukan sebelumnya : Pertama, bagaimana pengaturan prinsip 

mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang 

berlaku di Indonesia apabila dibandingkan dengan Malaysia ? 

Kedua, Lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam pengaturan 

prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang di 

Indonesia dan Malaysia ? 

 BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi 

obyek penelitian dan saran-saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

B. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum 

a. Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum 

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: 

comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa Belanda), 

droit comparé (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum 

di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau 

dialihbahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi 

pendidikan hukum di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000: 6). 

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 

perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan 

teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah 

yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, yaitu 

perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, 

maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar 

hukum terkenal. 

Rudolf B. Schlesinger, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, 

mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan 
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dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang 

bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan 

dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan 

teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum 

(Romli Atmasasmita, 2000: 7). 

Winterton, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita 

mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu 

perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan 

data sistem hukum yang dibandingkan (Romli Atmasasmita, 2000: 7). 

Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan 

penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para 

pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan 

George Winterton (Romli Atmasasmita, 2000: 8). 

Lemaire mengemukakan, seperti yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, 

perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga 

mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-

kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar 

kemasyarakatannya (Romli Atmasasmita, 2000: 9). 

Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai 

berikut: Comparative law is simply another name for legal science, or like 

other branches of science it has a universal humanistic outlook ; it 

contemplates that while the technique nay vary, the problems of justice are 

basically the same in time and space throughout the world. (Perbandingan 

hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang 

menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan 

hukum memiliki wawasan yang universal, sekalipun  caranya berlainan, 

masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di 

seluruh dunia) (Romli Atmasasmita, 2000: 9). 

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan 

oleh Zweigert dan Kort yaitu: Comparative law is the comparison of the spirit 
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and style of different legal sistem or of comparable legal institutions of the 

solution of comparable legal problems in different sistem. (Perbandingan 

hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari system hukum yang 

berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau 

penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam system 

hukum yang berbeda-beda) (Romli Atmasasmita, 2000: 10). 

Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau 

lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan (Romli 

Atmasasmita, 2000: 12). 

b. Karakteristik Sistem “Common Law” dan sistem “Civil Law” 

1) Karakteristik sistem hukum Inggris pada umumnya, khususnya dalam 

hukum pidana dan acara pidana. 

Pertama. Sistem hukum Inggris bersumber pada : 

a) Custom, merupakan sumber hukum yang tertua di Inggris. Lahir dan 

berasal dari (sebagian) hukum Romawi. Tumbuh dan berkembang dari 

kebiasaan suku Anglo Saxon yang hidup pada abad pertengahan. Pada 

abad ke 14 Custom melahirkan “common law” dan kemudian 

digantikan dengan precedent. 

b) Legislation; berarti undang-undang yang dibentuk melalui parleman. 

undang-undang yang dibentuk itu disebut statutes. Sebelum abad ke 

15, legislation bukanlah merupakan salah satu sumber hukum di 

inggris. Pada masa itu undang-undang dikeluarkan oleh Raja dan 

“Grand-Council” (terdiri dari kaum bangsawan terkemuka dan 

Penguasa Kota London). Selama abad ke 13 dan 14 Grand Council 

kemudian dirombak dan terdiri dari dua badan yaitu, Lords dan 

Common; kemudian dikenal sebagai Parlemen (Parliament). Sampai 

abad ke 17, Raja dapat bertindak tanpa melalui Parlemen. Akan tetapi 

sesudah abad ke 17 dengan adanya perang saudara di Inggris, telah 
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ditetapkan bahwa di masa yang akan datang semua undang-undang 

harus memperoleh persetujuan Parlemen sejak tahun 1832 dengan 

Undang-Undang Pembaharuan (Reformasi Act), House of Common 

merupakan suatu badan yang demokratis dan mewakili seluruh 

penduduk Inggris dan karena itu merupakan wakil perasaan keadilan 

seluruh rakyat Inggris. Sejak saat itu Legislation merupakan salah satu 

sumber hukum yang penting sejak Code Napoleon (1805) 

dikembangkan, Inggris telah mengambil manfaat dari apa yang terjadi 

di Perancis, dan legislation dipergunakan sebagai alat pembaharuan 

hukum di Inggris. 

c) Case-law, sebagai salah satu sumber hukum Inggris mempunyai 

karakteristik yang utama. Seluruh hukum kebiasaan yang berkembang 

dalam masyarakat tidak melalui Parlemen, akan tetapi dilakukan oleh 

para hakim, sehingga dikenal dengan istilah ”Judge-made law”. Setiap 

putusan hakim di Inggris merupakan precedent bagi hakim yang akan 

datang, sehingga lahirlah doktrin Precedent sampai sekarang. 

Kedua. Sebagai konsekwensi dipergunakannya case-law dengan 

doktrin precedent yang merupakan ciri utama maka sistem hukum Inggris 

tidak sepenuhnya menganut asas legalitas. 

Ketiga. Bertitik tolak dari doktrin precedent tersebut, maka 

kekuasaan hakim di dalam sistem hukum Common Law sangat luas dalam 

memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang tercantum dalam 

undang-undang. Bahkan hakim di Inggris diperbolehkan tidak sepenuhnya 

bertumpu pada ketentuan suatu undang-undang jika diyakini olehnya 

bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang 

sedang dihadapinya. Dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan 

putusannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan atau melaksanakan asas 

precedent sepenuhnya. Dilihat dari segi kekuasaan hakim Inggris yang 

sangat luas dalam memberikan penafsiran tersebut, sehingga dapat 

membentuk hukum baru, maka nampaknya sistem hukum Common Law 
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kurang memperhatikan kepastian hukum. 

Keempat. Ajaran Kesalahan dalam sistem hukum Common Law 

(Inggris) dikenal melalui doktrin Mens-Rea yang dilandaskan pada 

maxim: “Actus non est reus nisi mens sit rea”, yang berarti: “suatu 

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran 

orang itu jahat”. Ajaran Mens-Rea ini dalam sistem hukum Inggris 

dirumuskan berbeda-beda tergantung dari kwalifikasi delik yang 

dilakukan seseorang. Pada sistem hukum Common Law, doktrin Mens-Rea 

secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan 

adalah disebabkan karena pada diri orang itu sudah melekat sikap batin 

yang jahat (evil will), dan karenanya perbuatan tersebut dianggap 

merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris 

memberikan komentar atas doktrin Mens-Rea, dengan mengatakan: “In 

order that an act should be punishable it must be morally blame-worthy”. 

Sedangkan Jerome Hall, mengatakan bahwa Means-Rea adalah “a 

voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law”. (Roeslan 

Saleh,1982:23 sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita, 2000: 

37) 

Kelima. Dalam sistem Common Law (Inggris) pertanggungjawaban 

pidana tergantung dari ada atau tidaknya: a) actus-reus dan b) mens-rea. 

Namun demikian unsur “mens-rea” ini adalah merupakan unsur yang 

mutlak dalam pertanggungjawaban pidana dan harus ada terlebih dulu 

pada perbuatan tersebut sebelum dilakukan penunt`utan (Roeslan 

Saleh,1982:28). Dewasa ini dalam peraturan perundangan modern unsur 

“mens-rea” ini tidak lagi dianggap sebagai syarat utama, misalnya pada 

delik-delik tentang ketertiban umum atau kesejahteraan umum. 

Keenam. Sistem hukum Inggris dan negara-negara yang menganut 

sistem Common Law tidak mengenal perbedaan antara Kejahatan dan 

Pelanggaran. Sistem Common Law membedakan tindak pidana (secara 

klasik) dalam: Kejahatan berat atau “felonies”, kejahatan ringan atau 
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“misdemeanors” dan kejahatan terhadap negara atau “treason”. Setelah 

dikeluarkannya “Criminal Law Act” (1967) pembedaan sebagai berikut: 

a) Indictable Offences, adalah kejahatan-kejahatan berat yang hanya 

dapat diadili dengan sistem Juri melalui pengadilan yang disebut 

Crown Court. 

b) Summary Offences, adalah kejahatan-kejahatan kurang berat yang 

hanya dapat diadili oleh suatu pengadilan (magistrate court) tanpa 

dengan sistem Juri. 

c) Arrestable Offence, adalah kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 

hukuman di bawah 5 (lima) tahun kepada seorang pelaku kejahatan 

yang belum pernah melakukan kejahatan. Penangkapan terhadap 

pelaku tersebut dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. 

Klasifikasi terbaru mengenai tindak pidana dalam sistem hukum 

pidana Inggris dicantumkan dalam criminal law act tahun 1977 yang 

akan diuraikan secara khusus dalam bab mengenai klasifikasi Tindak 

Pidana. 

 Ketujuh.  Sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara-

negara Common Law pada prinsipnya menganut “sistem Accusatoir” atau 

yang secara populer dikenal dengan sebutan “Advesary Sistem”. Sistem 

accusatoir atau Adversary sistem menempatkan tersangka dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di muka sidang-sidang 

pengadilan sebagai subjek hukum yang memiliki hak (asasi) dan 

kepentingan yang harus dilindungi.  

Kedelapan. Sistem pemidanaan yang berlaku pada umumnya 

negara-negara yang menganut sistem Common Law adalah bersifat 

komulatif. Sistem pemidanaan tersebut memungkinkan seseorang dituntut 

dan dijatuhi pidana karena melakukan lebih dari satu tindak pidana. Jika 

kesemua tuntutan tersebut terbukti di muka sidang pengadilan maka 

pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sekaligus semua ancaman hukuman 

yang dikenakan kepadanya. 
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2) Karakteristik Sistem Hukum Belanda pada umumnya, khususnya dalam 

hukum pidana dan acara pidana 

Pertama. Sistem hukum Belanda (Civil Law Sistem) bersumber 

pada : 

a) Undang-Undang Dasar; 

b) Undang-undang; 

c) Kebiasaan case-law; 

d) Doktrin 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana 

umum adalah sebagai berikut : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code atau Wetboek van 

Strafrecht). 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Code of Crime 

Procedure atau Wetboek van Strafvordering). 

c) Undang-Undang tentang Susunan, organisasi, kekuasaan dan tugas-

tugas Pengadilan dan Sistem Penuntutan (Judicial Act atau Wet op de 

Rechterlijke Organisatie). 

Kedua. Karakateristik kedua dari sistem hukum Belanda (Civil 

Law Sistem) adalah dianutnya asas legalitas atau “the principles of 

legality”. Asas ini mengandung makna sebagi berikut: 

a) Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah 

ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang 

dimaksud adalah hasil dari perundingan Pemerintah Parlemen. 

b) Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan 

pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis 

untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. 

c) Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxi 

d) Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam 

undang-undang yang boleh dijatuhkan. 

Dalam praktik penyelesaian perkara pidana di negeri belanda 

prinsip legalitas dan penafsiran yang diperbolehkan dari prinsip tersebut 

diserahkan sepenuhnya kepada para pelaksana / praktisi hukum, seperti, 

jaksa dan hakim. Mengingat penafsiran yang bersifat kaku terhadap 

ketentuan undang-undang menurut asas legalitas ini, maka peranan 

putusan Mahkamah Agung menjadi lebih penting. (Romli Atmasasmita, 

2000 : 48) 

Ketiga. Dianutnya asas legalitas sebagaimana diuraikan dalam 

butir kedua diatas, sangat berpengaruh terhadap soal pertanggungjawaban 

pidana (criminal liability atau strafbaarheid). Syarat umum bagi adanya 

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Belanda adalah 

adanya gabungan antara perbuatan yang dilarang dan pelaku yang 

diancam dengan pidana. Perbuatan pelanggaran hukum dari pelaku harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Bahwa perbuatan tersebut (berbuat atau tidak berbuat) dilakukan 

seseorang. 

b) Diatur dalam ketentuan undang-undang termasuk lingkup definisi 

pelanggaran. 

c) Bersifat melawan hukum. 

Ketiga syarat bagi adanya suatu pertanggungjawaban pidana 

tersebut di atas sesungguhnya merupakan suatu konstruksi gabungan dari 

syarat-syarat adanya sifat pertanggungjawaban pidana dan kekecualian-

kekecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dalam soal 

pertanggungjawaban pidana sistem hukum pidana Belanda (Civil Law) 

menganut asas kesalahan pada perbuatannya (dodex-strafrecht). 

Keempat. Dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum pidana 

Belanda mengakibatkan keterikatn hakim terhadap isi ketentuan undang-
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undang dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakim tidak diperbolehkan 

memperluas penafsiran terhadap isi ketentuan undang-undang sedemikian 

rupa sehingga dapat membentuk delik-delik baru. 

Kelima. Sistem hukum pidana belanda mengenal pembedaan 

antara Kejahatan (Misdrijven) dan Pelanggaran (Overtredingen). 

Pembedaan dimaksud berasal dari perbedaan antara mala in se dan mala 

prohibita yaitu perbedaan yang dikenal dalam hukum Yunani. Mala in se 

adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan karena menurut sifatnya 

adalah jahat. Sedangkan Mala prohibita, suatu perbuatan yang dilarang. 

Pembedaan antara kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai 

perbuatan yang dilarang. Pembedaan anatara kejahatan dan pelanggarab 

tersebut semula didasarkan atas pertimbangan tentang adanya pengertian 

istilah “rechtedelict” dan ”wetdelict”; namun perbedaan tersebut tidak 

dianut lagi dalam doktrin. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dewasa 

ini didasarkan atas ancaman hukumannya; kejahatan memperoleh 

ancaman hukum yang lebih berat dari pelanggaran. 

Keenam. Sistem peradilan yang dianut di semua negara yang 

berlandaskan “Civil Law Sistem” pada umumnya adalah sistem 

Inquisatoir. Sistem Inquisatoir menempatkan tersangka sebagai objek 

pemeriksaan baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada 

tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 

Ketujuh. Sistem pemidanaan yang dianut pada umumnya di 

negara-negara yang berlandaskan civil Law Sistem adalah sistem 

pemidanaan Alternatif dan Alternatif-kumulatif, dengan batas minimum 

dan maksimum anaman pidana yang diperkenankan menurut Undang-

Undang. 

Sesungguhnya apabila kita telusuri karakteristik yang melekat pada 

kedua sistem hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, pendekatan dari 

segi historis, khususnya mengenai perkembangan hukum pidana di Eropa 

Continental yang menganut sistem “Civil Law” lebih menonjol dan lebih 
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menampakkan dirinya keluar dari batas wilayah yuridiksi sistem 

“Common Law”. Perkembangan penerapan sistem “Civil Law” di negara 

dunia ketiga pada awalnya dipaksakan jika dibandingkan dengan 

penerapan penggunaan sistem “Common Law” di negara-negara bekas 

jajahan-jajahannya. Sebagai contoh penggunaan dan pemakaian sistem 

hukum Belanda di Indonesia dan sestem hukum Inggris dan Malaysia atau 

Singapura. Satu-satunya karakteristik yang sama antara kedua sistem 

hukum (legal sistem) tersebut adalah bahwa keduanya menganut falsafah 

dan doktrin liberalisme (Romli Atmasasmita, 2000: 50). 

2. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principle) 

a. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) 

Untuk mempermudah memahami pengertian dari Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer), maka perlu dikemukakan definisi Prinsip 

Mengenal Nasabah dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Prinsip 

Mengenal Nasabah. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 tidak dapat dijumpai tentang definisi Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Customer Principle), hanya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 

tersebut memberikan ketentuan yang mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan 

untuk menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan yang 

mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK). 

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/23/PBI/2001 dan diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia 

5/21/PBI/2003 : “Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan 

Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 
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nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” 

Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah juga disebutkan dalam Pasal 1 

angka 2 Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat: “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles) adalah prinsip yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas 

nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi 

yang mencurigakan.”. 

Pada anggal 15 Januari 2003 Bapepam menerbitkan Peraturan 

Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam peraturan ini 

disebutkan : “Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan 

pada Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk 

mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening dan 

transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.” 

b. Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principle) 

Selama bertahun-tahun The Financial Action Task force (FATF) sangat 

peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang / korporasi yang 

merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (beneficial owner) yang 

mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari 

kejahatan. Orang / korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan 

penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau cara-cara untuk 

menyembunyikan kekayaannya, yang merupakan bagian dari kejahatan. 

Pada tahun 1990, The Financial Action Task Force on Money 

Laundering (FATF) telah menerbitkan Forty Recommendations atau 

Empatpuluh Rekomendasi dalam rangka memrangi praktik-praktik pencucian 

uang (money laundering). Rekomendasi tersebut telah direvisi pada tahun 

1996 berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan praktik-praktik 

pencucian uang dan pemberantasannya. The Forty Recommendations tersebut 

oleh masyarakat dunia, yang antara lain terdiri atas beberapa pemerintah dan 
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berbagai lembaga internasional, telah diterima sebagai starandar dan pegangan 

bagi masyarakat internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang 

diberbagai belahan dunia. 

Diantara 40 rekomendasi FATF tersebut, terdapat beberapa 

rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan dan 

secara khusus menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggungjawab 

melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan. Dibawah 

ini akan dikemukakan rekomendasi-rekomendasi yang secara khusus 

menyangkut lembaga-lembaga keuangan yang dimaksud. 

Menurut rekomendasi no. 10, lembaga-lembaga keuangan (financial 

institutions), baik bank-bank maupun lembaga-lembaga keuangan non-bank, 

diminta untuk tidak membuka rekening-rekening tanpa nama atau yang 

anonim (anonymous accounts) atau rekening-rekening yang jelas-jelas 

menggunakan nama-nama yang fiktif. Lembaga-lembaga keuangan agar 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, setidak-tidaknya diatur dalam 

bentuk perjanjian antara badan otoritas yang mengatur dan mengawasi 

lembaga-lembaga keuangan, atau memasukkan ketentuan-ketentuan itu dalam 

self regulatory agreements di antara lembaga-lembaga keuangan tersebut. 

Tujuannya adalah agar lembaga-lembaga keuangan tersebut mengidentifikasi 

calon nasabahnya dengan memeriksa dokumen-dokumen identitas, mencatat 

identitas nasabah apabila antara lembaga keuangan yang bersangkutan 

melaksanakan transaksi-transaksi dengan nasabah yang bersangkutan, 

khususnya dalam melakukan pembukaan rekening atau tabungan, dalam 

melakukan tansaksi-transaksi yang berupa fiduciary transactions, dalam 

melakukan penyewaan safe deposit boxes, dan dalam melakukan transaksi-

transaksi tunai (cash transactions) yang besar. 

Menyangkut identifikasi badan hukum, lembaga-lembaga keuangan 

diminta agar melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1) Melakukan verifikasi (memeriksa kebenaran) eksistensi yuridis dan 

struktur nasabah dengan cara memperolehnya dari daftar publik (public 
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register) atau dari nasabah yang bersangkutan sendiri, atau dari 

keduannya, buksi mengenai pendirian perusahaan, termasuk informasi 

mengenai nama, bentuk hukum, alamat, anggota direksi, dan mengenai 

ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh nasabah. 

2) Melakukan verifikasi bahwa setiap orang yang bertindak untuk dan atas 

nama nasabah memiliki kewenangan dan mengidentifikasi orang yang 

diberi kuasa itu. 

Rekomendasi no. 11 mengemukakan, lembaga-lembaga keuangan 

diharapkan mengupayakan informasi mengenai kebenaran identitas dari 

orang-orang yang atas namanya suatu rekening dibuka atau atas namanya 

suatu transaksi dilakukan, yaitu dalam hal terdapat keraguan mengenai apakah 

nasabah yang bersangkutan bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak 

lain. Keraguan itu dapat timbul karena, misalnya, perusahaan yang 

bersangkutan tidak melakukan kegiatan usahanya di negara di mana kantor 

perusaghaan itu didaftarkan. 

Menurut rekomendasi no. 12, lembaga-lembaga keuangan diminta 

untuk memlihara, sekurang-kurangnya untuk selama lima tahun, semua 

catatan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

dengan nasabah, baik berupa transaksi dalam negeri maupun internasional, 

untuk memungkinkan lembaga-lembaga keuangan itu memenuhi permintaan 

dari otoritas yang berwenang mengenai informasi itu apabila diperlukan. 

Catatan-catatan tersebut harus memadai untuk memungkinkan dilakukan 

rekonstruksi atas setiap transaksi, termasuk jumlah-jumlah dan jenis-jenis 

mata uang yang digunakan, sehingga dengan demikian apabila diperlukan 

dapat menjadi buksi bagi penuntutan terhadap suatu perbuatan pisana. 

Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga-lembaga keuangan diharapkan untuk 

menyimpan catatan-catatan mengenai identitas nasabah mereka (seperti 

passport, kartu jati diri (identity cards), Surat Ijin Mengemudi/SIM atau 

dokumen-dokumen lain yang sejenis), menyimpan arsip-arsip masing-masing 

rekening dan koresponden bisnis (bisiness correspondence) untuk sekurang-
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kurangnya lima tahun setelah rekening nasabah ditutup. Dokumen-dokumen 

tersebut harus tersedia bagi para otoritas dalam negeri yang berwenang 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana. 

Menurut rekomenadasi no. 13, setiap negara, sudah barang tentu 

termasuk lembaga-lembaga keuangan dari negara tersebut, diminta untuk 

memberikan perhatian pada ancaman-ancaman pencucian uang sehubungan 

dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan dikaukannya transaksi-

transaksi secara anonim, dan apabila diperlukan mengambil tindakan-tindakan 

untuk mecegah penggunaan teknologi itu untuk praktik-praktik pencucian 

uang. 

Sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi no. 14, FATF meminta 

agar lembaga-lembaga keuangan memberikan perhatian yang khusus kepada 

semua transaksi-transaksi besar yang kompleks dan tidak lazim, dan kepada 

semua pola transaksi yang tidak lazim, yang tidak memiliki tujuan ekonomi 

dan hukum yang jelas. Latar belakang dan maksud transaksi-transaksi yang 

demikian itu, apabila memungkinkan, diminta untuk diteliti. Temuannya 

kemudian dituangkan secara tertulis dan kemudian hendaknya dapat 

digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pengawas lembaga keuangan, 

para auditor, dan badan-badan penegak hukum. 

Rekomendasi no. 15 meminta agar apabila lembaga-lembaga 

keuangan menaruh curiga bahwa dana-dana yang disetorkan oleh nasabah 

berasal dari kegiatan kejahatan, maka lembaga-lembaga keuangan agar 

diharuskan untuk secepatnya melaporkan kecurigaan tiu kepada otoritas yang 

berwenang. 

Sehubungan dengan brekomendasi no. 15 tersebut di atas, menurut 

rekomendasi no. 16 lembaga-lembaga keuangan, para anggota direksinya, 

para pejabat, dan para pegawainyadiharapkan dapat diberi perlindungan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari tuntutan pidana dan gugatan 

perdata karena telah melanggar larangan yang menyangkut pengungkapan 

informasi sebagaimana larangan itu ditentukan oleh suatu perjanjian atau oleh 
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oleh suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan itu diperlukan dalam 

hal mereka menyampaikan laporan mengenai kecurigaannya itu kepada 

otoritas yang berwenang, sekalipun mereka tidak mengetahui secara tepat 

mengenai kegiatan kejahatan yang mendasarinya (the underlying criminal 

activity) dan sekalipun kejahatan yang bersangkutan tidak benar-benar telah 

dilakukan. 

Masih dalam kaitannya dengan rekomendasi no. 15, rekomendasi no. 

17 mengemukakan bahwa lembaga-lembaga keuangan, para anggota 

direksinya, para pejabatnya, dan para pegawainya diminta untuk tidak atau, 

apabila memadai, untuk tidak diijinkan memberikan peringatan kepada para 

nasabahnya bahwa informasi mengenai diri nasabah yang bersangkutan 

sedang dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. 

Masih berkaitan dengan kewajiban melapor sebagaimana 

dikemukakan diatas, rekomendasi no. 18 menghendaki agar lembaga-lembaga 

keuangan yang menyampaikan laporan mengenai kecurigaan mereka 

sebagimana dimaksudkan itu, mematuhi instruksi-instruksi dari otoritas yang 

berwenang. 

Menurut rekomendasi no. 19, lembaga-lembaga keuangan diminta 

untuk menyusun program yang menyangkut pemberantasan pencucian uang. 

Program tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : 

1) Pembuatan kebijakan internal, prosedur, dan pengawasan, termasuk 

penunjukan compliance officers pada tingkat manajemen (direksi) dan 

prosedur yang memadai untuk melakukan screening guna memastikan 

bahwa pegawai-pegawai yang dipekerjakan memiliki standar mutu yang 

tinggi; 

2) Program pelatihan  yang terus menerus bagi para pegawai; 

3) Fungsi audit untuk menguji sistem yang diterapkan. 

Dalam rekomendasinya no. 20, FATF menghendaki agar lembaga-

lembaga keuangan memastikan bahwa prinsip-prinsip sebagiman 
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dikemukakan di atas, diberlakukan juga bagi cabang-cabang dan perusahaan-

perusahaan anak (subsidiaries) dimana lembaga-lembaga keuangan tersebut 

memilii kepemilikan mayoritas yang berlokasi di luar negeri, terutama 

berlokasi di negara-negara yang tidak atau tidak dengan cukup 

memberlakukan the forty Recommendations dari FATF, sepanjang peraturan 

perundang-undangan setempat mengijinkan. Apabila peraturan perundang-

undangan negara setempat melarang implementasi tersebut, maka otoritas 

yang berwenang dari lembaga induk perusahaan-perusahaan anak tersebut 

diminta untuk dilapori oleh lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan 

bahwa mereka tidak dapat menerapkan the Forty Recommendations dari 

FATF. 

Sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi no. 21, lembaga-lembaga 

keuangan diminta memberikan perhatian yang khusus kepada hubungan-

hubungan bisnis dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga keuangan itu dengan orang-orang, termasuk perusahaan-perusahaan 

dan lembaga-lembaga keuangan dari FATF. Apabila transaksi-transaksi 

tersebut tidak memiliki tujuan ekonomis dan hukum yang jelas, maka latar 

belakang dan tujuan transaksi-transaksi tersebut, sepanjang hal itu 

memungkinkan, diteliti. Kemudian temuan dari penelitian itu harus dituliskan 

dan harus dapat digunakan oleh lembaga-lembaga yang mengawasi lembaga-

lembaga keuangan yang bersangkutan, para auditor, dan badan-badan penegak 

hukum. 

Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing 

Penyedia Jasa Keuangan, merupakan suatu instumen pencegahan pencucian 

uang yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. Ketentuan Prinsip 

Mengenal Nasabah bagi Penyedia Jasa Keuangan meliputi kebijakan dan 

prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, 

pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajeman 

resiko. 
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Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia 

telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang 

kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diikuti 

dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principles) sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem 

perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku 

kejahatan. Dalam PBI tersebut, Bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip 

Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan 

identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi 

nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Penerapan kebijakan 

dan prosedur tersebut bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah 

maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank 

dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious 

transactions) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK. Dengan 

menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat 

meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu operational 

risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk. 

Pada dasarnya Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principle) bukan hal baru dalam industri pasar modal, karena prinsip ini telah 

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 

seperti Pasal 36 UUPM dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.3. tentang 

Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek. 

Namun demikian, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Piadna Pencucian Uang serta untuk mengantisipasi evaluasi 

FATF pada bulan Juni 2003 sehingga Indonesia dapat dikeluarkan dari daftar 

negara-negara NCCTs, pada tanggal 15 Januari 2003 Bapepam menerbitkan 

Peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. 
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Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle / KYC) 

merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan dan lembaga keuangan 

non-bank lainnya untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Prinsip ini 

adalah prinsip yang harus diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan baik 

bank maupun lembaga keuangan non-bank untuk mengenal dan mengetahui 

identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan 

setiap transaksi yang mencurigakan. Pokok-pokok yang diatur dalam 

peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah industri perbankan dan lembaga 

keuangan non-bank digunakan sebagai sarana maupun sasaran Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

Pada dasarnya tujuan prinsip mengenal nasabah adalah : 

1) Membantu agar bank dan lembaga keuangan non-bank agar dapat 

medeteksi setiap aktifitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah. 

2) Memastikan kepatuhan bank dan lembaga keuangan non-bank terhadap 

ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku. 

3) Menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan. 

4) Mengurangi resiko dimanfaatkannya bank dan lembaga keuangan non-

bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, khususnya pencucian 

uang. 

5) Melindungi reputasi bank dan lembaga keungan non-bank. 

c. Ketentuan Yang Terkait Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principle) 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiman telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003. 

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). 
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3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). 

4) Peraturan Bank Indonesia 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). 

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Pnerapan Prinsip 

mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. 

6) Surat Edaran Nomor 3/29/DNDP tanggal 13 Desember 2001 perihal 

Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

7) Surat Edaran Nomor 5/32/DNDP tanggal 4 Desember 2003 perihal 

Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DNDP dan 

lampiran. 

8) Surat Edaran Nomor 6/37/DNDP tanggal 10 September 2004 perihal 

Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Lampiran. 

9) Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah 

tanggal 15 Januari 2003. 

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  

a. Pengertian Pencucian Uang  

Sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif 

mengenai pencucian uang. Pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, 

kalangan perusahaan dan pengusaha, negara maju ataupun berkembang, atau 

negara negara dunia ketiga masing masing mempunyai definisi atau 

pengertian tersendiri berdasarkan pemikiran, prioritas, dan perspektif yang 

berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan 

definisi untuk tujuan penyidikan. Dalam hal ini, 
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1) Welling mengemukakan bahwa, Money laundering is the process by 

which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of 

income, and than disguises that income to make it appear legitimate 

(Pencucian Uang adalah suatu proses di mana. seseorang 

menyembunyikan keberadaan dari sumber yang tidak sah, atau mengubah 

uang yang tidak sah tersebut dengan menjadikannya seolah-olah uang 

tersebut berasal dari pendapatan yang sah). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 

2) 

2) Fraser mengemukakan bahwa, Money Laundering is quite simply the 

process through which dirty money (proceed of crime), is washed through 

dean or legitimate sources and interprices so that the bad guys may more 

safety enjoy their ill'golten gains (Pencucian Uang adalah suatu proses di 

mana seseorang menyembunyikan atau menyimpan uang yang kotor 

(berasal dari kejahatan) kemudian dicuci menjadi bersih, atau dalam hal 

ini menjadikan atau merubah sumber yang tidak sah menjadi bersih atau 

sah, sehingga mereka bisa menikmati keuntungan yang mereka peroleh 

dari itu). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2) 

3) Menurut  Pamela H. Busy dalam bukunya yang berjudul "White Collar 

Crime, Cases and Materials", menyatakan Money Laundering is the 

concealment of the existance, nature or illegal source of illicit fund in 

such a manner that the funds will appear legitimate of discovered 

(Pencucian Uang adalah suatu perbuatan merahasiakan atau 

menyembunyikan atau menyimpan uang yang berasal dari sumber yang 

tidak sah, dalam hal ini uang kotor, sehingga uang kotor tersebut dijadikan 

seolah olah berasal dari sumber yang sah). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 

2) 

4) Chaikin memberikan defnisi pencucian uang sebagai The process by wich 

conceals or disguises that true nature, source, disposil ion, movement or 

ownerships of money for whatever reason (Pencucian Uang adalah suatu 

proses di mana perbuatan merahasiakan atau menyembunyikan baik dalam 
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hal asal usul, sumber, pergerakan, maupun kepemilikan uang dengan cara 

ataupun alasan yang dibuat sedemikan rupa untuk menghilangkan jejak 

uang tersebut). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2) 

5) Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF yang 

dibentuk oleh G 7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan 

definisi mengenai pencucian uang, akan tetapi memberikan uraian 

mengenai pencucian uang sebagai The goal of the large number of 

criminal act is to generate ofprofilfor the individual or group that carries 

out the act. Money Laundering is the processing. of this criminals 

proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical 

importance, as it enables that criminals to enjoy this profits whitout the 

joepardissing their course. Illegal arm sales, smugling, and the activities 

of organized crime induding for example drug traficking and prostitution 

rings can generate huge sums. Embezlement, insider trading, bribery, and 

computer fraud schems can also produce large profits and create the 

intensive to legitimise the ill'gotten through money laundering (Pencucian 

Uang adalah suatu proses yang merupakan perbuatan atau aktivitas 

menyembunyikan atau merahasiakan, atau menyimpan hasil dari sebagian 

besar tindak kejahatan, dengan menyembunyikan sumber ataupun 

asal usul uang kotor atau tidak sah, adanya perdagangan gelap, 

penyelundupan, ataupun tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti 

halnya penjualan dan peredaran narkoba, jaringan prostitusi, sehingga 

memang dapat menghasilkan sejumlah uang yang sangat besar dari 

kegiatan tersebut).  

6) When a criminals activity generate substancial profits, the individuals or 

groups involved must find away to control the fund whitout attracting 

attention to the underlaying activity or the persons involved Criminals do 

this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to a 

place where they are les fikely to attract attention (Ketika aktivitas 

ataupun tindak kejahatan tersebut menghasilkan sebuah keuntungan, baik 

secara individu maupun kolektif terlibat ternyata keberadaannya tidak 
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dapat terdeteksi. Tindak kejahatan pencucian uang dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode antara lain dengan menyembunyikan sumber, 

merubah format, maupun dengan cara memutar dana atau uang kotor 

tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga tidak dapat 

terdeteksi).        (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 3) 

7) Sedangkan Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa, The United Nation 

Convention Against Illicit Trafic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic 

Substances of 1988 mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai 

The convention or transfer of property, knowing that such property is 

derived from any serious offence or offences, or from act of perticipation 

in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the 

illicit of the property or of assisting any person who is involved in the 

commission of such and offence or offences to evade the legal 

consequences of his action, or the concealment or disguise of the true 

neture, source, location, disposition, movement, right with respect to or 

ownership of property, knowing that such property is derived from a 

serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in 

such an offence or offences (Pencucian Uang adalah suatu proses 

penyerahan maupun perpindahan harta kekayaan, di mana diketahui 

bahwa harta kekayaan tersebut didapatkan dari tindak kejahatan atau 

dalam hal ini diperoleh dari keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut, 

dengan tujuan untuk merahasiakan atau menyembunyikan baik sumber 

ataupun pihak pihak yang terlibat dari adanya konsekuensi atas 

undang undang atas tindakannya itu, maupun dengan cara penyamaran 

dari sumber aslinya, asal usul, dengan penempatan, pergerakan yang 

berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, dengan diketahui sebelumnya 

bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak kejahatan, maupun 

keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut). 

8) Menurut Black’s Law Dictionary, Money Laundering is term used to 

describe invesement or other transfer of money flowing from racketeering, 

drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that 
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its originals source can not be traced (Pencucian Uang adalah istilah yang 

digunakan dalam menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan atau 

memindahkan asal usul yang tidak sah menjadi seolah olah sah, sehingga 

sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi). 

9) Hal demikian berbeda dengan Undang undang Pencucian Uang Malaysia 

atau Anti Money Laundering Act of 2001, yang menyebutkan bahwa 

money laundering means the act of a person who : 

(a) engages, directly or indirectly, in a transaction that  nvolves proceeds 

of any unlawful activity; 

(b) acquires, receives, possesses, disguises, transfers, converts, 

exchanges, carries, disposes, uses, removes from or brings into 

Malaysia proceeds of any unlawful activity; or 

(c) conceals, disguises or impedes the establishment of the true nature, 

origin, location, movement, disposition, title of, rights with respect to, 

or ownership of, proceeds of any unlawful activity; 

(Pencucian Uang adalah perbuatan seseorang yang :  

(a) melakukan/terlibat (langsung/tidak) dalam suatu transaksi harta 

kekayaan yang berasal dari perbutan melawan hukum 

(b) Memperoleh, menerima, memiliki, menyemnyikan, mentransfer, 

mengubah, menukar, membawa, menyimpan, menggunakan, 

memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, harta kekayaan yang 

berasal dari perbuatan yang melawan hukum 

(c) Menyembunyikan, menyamarkan atau merintangi penentuan asal usul, 

tempat, penyaluran, penempatan, hak-hak yang terkait dengan atau 

kepemilikan dari harta kekayaan yang berasal dari perbuatan yang 

melawan hukum). 

10) Kemudian dalam amandemen UU TPPU yang baru lalu, definisi 

pencucian uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, 
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membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 

menitipkan, membawa keluar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, mengaburkan, atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta 

kekayaan yang sah. 

Sehingga dari beberapa definisi tersebut di atas bahwa yang 

dimaksud sebagai pencucian uang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses 

yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal 

dari kegiatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang 

melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan 

uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian 

dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. 

b. Tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang 

Sebenamya tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu tindakan 

pencucian uang yang sangat kompleks, namun para pakar telah berhasil 

menggolongkan proses pencucian uang menjadi tiga tahap, yaitu: 

1) Placement, yakni dengan mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi 

aset yang legal, dimana ini merupakan suatu tahapan atau proses 

menempatkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan. Dalam 

tahapan ini perbuatan yang dilakukan berupa pergerakan fisik dari uang 

tunai dengan maksud untuk mengaburkan atau memisahkan sejauh 

mungkin uang hasil kejahatan dari sumber perolehannya. 

2) Layering, yaitu suatu proses yang dilakukan para pelaku kejahatan setelah 

uang hasil kejahatan itu masuk kedalam sistem keuangan (bank) dengan 

cara melakukan transaksi lebih lanjut dengan maksud untuk menutupi 

asal usul uang. Proses ini juga dapat berupa penggunaan uang baik di 
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dalam negeri ataupun di negeri manapun di luar negeri melalui electronic 

.funds transfer. 

3) Integration, yakni pelaku menggunakan uang hasil kejahatan tersebut 

untuk kegiatan ekonomi yang sah karena merasa aman bahwa kegiatan 

yang dilakukannya seolah tanpa berhubungan dengan aktivitas ilegal 

sebelumnya. 

Kemudian selain hal-hal di atas yang merupakan tahapan tahapan proses 

pencucian uang, karakteristik yang selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tindak 

pidana pencucian uang melibatkan penjahat kelas atas atau kejahatan kerah 

putih, yang pelakunya mempunyai kedudakan tinggi secara politik maupun 

dalam hubungan ekonomi. Disamping adanya sejumlah karakteristik yang 

umumnya melekat pada White Collar Crime adalah sebagai berikut (Hazel 

Croall, 1992 sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, 2001: 4) : 

1) Low Visibility, bahwa kejahatan kerah putih yang memang super canggih 

sangat dimungkinkan tidak kasat mata, sehingga akan sangat sulit diraba. 

2) Complexity, dimana kejahatan kerah putih sangat kompleks, hal tersebut 

dimungkinkan dengan banyaknya campur tangan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3) Diffusion of Responsibility, dalam perkara perkara kejahatan kerah putih 

selalu terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, yang hal ini juga 

tidak terlepas dari sifat kejahatan kerah putih yang memang sangat 

terselubung dengan rapi. 

4) Diffusion of Victims, berawal dari pemanfaatan teknologi yang super 

canggih, kemudian dengan metode kejahatan yang terselubung, maka akan 

mengakibatkan pula ketidakjelasan korban yang memang sangat luas 

akibatnya. 

Selain itu juga, tindak kejahatan pencucian uang sebagai bentuk 

kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dan terjadinya dapat melintasi 

batas negara sebagai kejahatan transnasional, dimana menggunakan 
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sepenuhnya kemajuan teknologi dan informasi sebagai modus operandi 

kejahatan berdimensi baru. 

c. Modus Kejahatan Pencucian Uang 

Pencucian uang dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang 

kotor, dalam hal ini terdapat dua cara utama (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 

120) : 

1) Tax Evasion, atau pengelakan pajak, dengan cara ini seseorang 

memperoleh uang dengan legal, akan tetapi kemudian melaporkan jumlah 

keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak 

yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Yang kemudian cara ini 

mengembang kepada variasi yang bersifat collusion, dimana sangat 

dimungkinkan ditempuhnya jalan terobosan secara ilegal, mengingat 

rumitnya birokrasi di negara kita, maka tindakan tindakan yang termasuk 

kategori penyuapan sungguh merajalela. Modus tersebut juga timbul 

sebagai akibat dari mekanisme ilegal dengan cara memotorg sejumlah 

pajak, sehingga akan menimbulkan dua segi kriminalisasi pencuciah uang, 

yakni wajib pajak dan petugas pajak (Robert Klitgaard dan Kimberly Ann 

Elliot, 1998). 

2) Melalui cara cara kriminal, atau yang jelas jelas melanggar hukum. Cara 

seperti ini sangat beragam jumlahnya, seperti dalam hasil amandemen UU 

TPPU, yaitu korupsi (corruption), penyuapan (bribery), penyelundupan 

barang (smuggling), penyelundupan imigran (people smuggling), 

perbankan, pasar modal, asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan 

manusia, (women and children trafficking), perdagangan senjata gelap 

(arms trafficking), penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, 

penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, 

lingkungan hidup, kelautan, serta tindak pidana lain yang diancam pidana 

penjara 4 tahun atau lebih. 

Perolehan uang secara kriminal di atas dilakukan secara bawah tanah 

(underground business), bahkan di bidang perdagangan umum juga termasuk 
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sebagai praktik yang tergolong dirty money. 

d. Modus dan Sarana Melakukan Pencucian Uang 

Terdapat beberapa modus dengan menggunakan obyek dan sarana yang 

dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dalam operasinya. Secara rinci dan 

konkret, modus operasional kejahatan pencucian uang adalah sebagai berikut 

(Munir Fuady, 2001 dan Soetijprodjo, 1998): 

1) Modus Loan Back, dengan cara meminjam uangnya sendiri, yang terinci 

lagi dalam bentuk direct loan, yaitu dengan cara meminjam uang dari 

perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (immobilen 

invesement company) yang direksi dan pemegang sahamnya adalah dia 

sendiri. Kemudian bentuk parallel loan, yakni dengan pembiayaan 

internasional yang memperoleh aset dari luar negeri. Karena ada hambatan 

restriksi mata uang, maka dicari perusahaan lain di luar negeri untuk 

sama sama mengambil loan dan dana dari loan itu dipertukarkan satu sama 

lain. 

2) Modus  Chase Operation, modus ini cukup rumit karena memiliki sifat 

liku liku sebagai cara menghapus jejak. Dalam hal ini loan tidak pernah 

ditagih, namun hanya dengan mencairkan deposito saja, sehingga hasil 

investasi ini dapat tercuci dengan aman. 

3) Modus Transaksi Dagang Intemasional, dimana modus ini menggunakan 

sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank 

koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan 

tidak mengenai keadaan barang, sehingga pencucian uang dilakukan 

dengan cara membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil, atau 

bahkan tidak ada. 

4) Modus Penyelundupan Uang Tunai, atau sistem bank paralel ke negara 

lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. 

Karena modus ini berbahaya maka dicari juga modus dengan transfer 
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elektronik, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa 

perpindahan fisik uang itu. 

5) Modus Akuisisi, dimana yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri. 

Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, 

karena telah tercuci melalui penjualan saham sahamnya di perusahaan 

yang terdapat di Indonesia. 

6) Modus Real Estate Carousel, yakni dengan menjual suatu properti 

beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku 

pencucian uang memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham 

mayoritas) dalam bentuk real estate. Sasarannya supaya melalui transaksi 

ini hasil uang penjualan menjadi putih, di samping itu pemilik saham 

minoritas dapat ditarik modal dalam proses pencucian uang. Modus yang 

sama pula dilakukan di pasar modal, yakni dengan pembeli saham itu 

hanya perusahaan perusahaan di lingkungannya saja dengan tawaran harga 

tinggi. 

7) Modus Investasi Tertentu, biasanya dilakukan dalam bisnis transaksi 

barang antik atau lukisan. Dimana terdapat kerjasama antara penjual 

dengan pembeli dengan harga yang tak terukur. Sehingga hasil penjualan 

yang sangat tinggi itu dapat dipandang sebagai dana yang sah. 

8) Modus Over Invoices atau Double Invoices, dilakukan dengan mendirikan 

perusahaan ekspor impor di negara sendiri, lalu di luar negeri mendirikan 

pula perusahaan bayangan. Supaya perusahaan di Indonesia bisa bertahan, 

maka perusahaan di luar negeri memberikan loan. Dengan cara loan ini, 

uang kotor dari perusahaan di luar negeri itu menjadi resmi masuk ke 

dalam negeri. 

9) Modus Perdagangan Saham, dimana para nasabah bursa efek ini adalah 

pelaku pencucian uang, dalam hal ini dana dari nasabahnya yang 

diinvestasi bersumber dari uang gelap. 
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10) Modus Pizza Connection, dilakukan dengan menginvestasikan uang hasil 

perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapatkan konsesi pizza, 

sementara sisa lainnya diinvestasikan di Swiss atau Karibia sebagai suatu 

contoh. 

e. Metode Pencucian Uang 

Selanjutnya perlu pula diketahui bagaimana para pelaku pemutihan uang 

melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal 

menjadi uang legal. Sebenarnya di atas sudah dijelaskan beberapa hal 

mengenai modus modus pencucian uang, tetapi secara metodiknya dapat 

dikenal tiga metode dalam kejahatan pencucian uang, yang terdiri sebagai 

berikut (Business News, 2001): 

1) Metode Buy and Sell Conversions, metode ini dilakukan melalui transaksi 

barang barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual 

kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih 

mahal dari harga normal dengan mendapatkan laba ataupun diskon. Selisih 

harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci secara transaksi 

bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah seolah olah menjadi hasil yang 

legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank. 

2) Metode Offshore Conversions, dengan cara ini uang kotor, dikonversi ke 

suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat aman bagi 

penghindaran pajak (tax heaven money laundering center) untuk 

kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di 

negara negara yang termasuk atau bercirikan seperti tersebut di atas 

memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat 

sistem rahasia, bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah 

untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan 

usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya 

biasanya memakai jasa jasa pengacara, akuntan atau konsultan keuangan 

dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah 

yang ada di negara itu. 
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3) Metode Legitimate Business Conversions, metode ini dilakukan dengan 

melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau 

pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor  kemudian 

dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan 

di rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerjasama dengan suatu 

perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk 

menampung uang kotor. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teoritik 

tinjauan pustaka diatas, dalam hubungannya dengan masalah pokok yang dikaji 

Kejahatan 

Transnational/organized crime 

Kemajuan Iptek 

Penyamaran  

Hasil 

Pencucian uang  

(placement, layering 

Upaya 

pencegahan 

Sistem Hukum 
Common Law 

(Malaysia) 

Civil Law 

(Indonesia) 

Prinsip mengenal nasabah 

(know your customer) 

Penyedia jasa 

keuangan 

Lembaga-lembaga yang 

berperan dalam penerapan 

Prinsip Mengenal Nasabah 
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dalam penelitian ini, dapat disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perbandingan Tentang Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia 

Pada saat ini, kejahatan pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya 

disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan 

internasional. Pencucian uang sendiri ditujukan untuk melindungi atau menutupi 

aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang haram yang akan 

“dibersihkan”. Aktivitas kriminal tersebut misalnya perdagangan gelap obat-

obatan/narkotika (drug trafficking) atau penggelapan pajak (tax evasion). Dengan 

demikian, pemicu pencucian uang adalah tindak pidana atau aktivitas kriminal. 

Kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal usul 

sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini 

pula, para pelaku kejahatan akhirnya dapat menikmati dan dan menggunakan hasil 

kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau 

legal. 

Kegiatan pencucian uang sendiri mempunyai akibat yang serius terhadap 

stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional 

yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Untuk mencegah 

dilakukannya pencucian uang, kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan 

menjadi masalah yang penting. Dahulu lembaga keuangan bekerja atas dasar 

menjaga kerahasiaan dan loyalitas pada nasabah. Berkenaan dengan upaya 

pemberantasan pencucian uang, kerahasiaan bank tersebut bisa diabaikan, guna 

memenuhi kewajiban pelaporan. 

Pemantauan secara dini adalah metode yang paling efektif dalam upaya 

penanggulangan pencucian uang, oleh sebab itu kewajiban pelaporan dianggap 
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penting. Kewajiban pelaporan bisa digunakan sebagai saran untuk mendeteksi 

apabila uang hasil kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan misalnya 

perbankan. Pelaporan transaksi keuangan adalah suatu tindakan melakukan 

identifikasi nasabah dan pencatatan mengenai transaksi dalam jumlah tertentu yang 

mencurigakan. Kemudian data tersebut digunakan dalam pelacakan apabila 

ditemukan hal-hal yang mencurigakan. 

Meskipun upaya pencegahan agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai 

sarana ataupun sasaran pencucian uang paling efektif dilakukan pada tahap 

placement, akan tetapi upaya identifikasi kegiatan pencucian uang pada tahap 

layering dan integration harus tetap mendapat perhatian yang besar. Hal ini mudah 

untuk dipahami mengingat kegiatan pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap 

placement dan tahap integration. Bahkan dengan perkembangan teknologi dewasa 

ini kegiatan pencucian uang lebih banyak terungkap dari proses identifikasi yang 

dilakukan pada tahap layering. 

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan 

adalah hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal, sehingga setiap 

pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan 

yang terdapat pada sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana 

tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan resiko bagi 

Penyedia Jasa Keuangan secara individual, yang pada akhirnya juga dapat 

meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin 

meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia dan berkurangnya hambatan 

dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang praktik pencucian uang 

dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya. 

Setiap Penyedia Jasa Keuangan yang terlibat dalam tindak pidana pencucian 

uang akan menanggung resiko dituntut, kehilangan reputasi pasar, yang dapat 

berakibat merusak reputasi suatu negara sebagai negara / wilayah yang aman dan 

dapat dipercaya bagi investor. Karena Penyedia Jasa Keuangan mencakup 

bermacam-macam jenis organisasi, dalam skala besar maupun kecil, maka sifat dan 

cakupan sistem kewaspadaan yang tepat untuk setiap institusi atau organisasi dapat 
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bervariasi tergantung kepada ukuran, struktur dan sifat dasar dari kegiatan usahanya. 

Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana 

hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan 

memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.  

Melalui mekanisme ini pula, dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke 

negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi 

kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan 

ketentuan rahasia bank secara sangat ketat. Melihat hal tersebut di atas, kegiatan 

kriminal khususnya kejahatan pencucian uang dapat dikatakan sebagai ancaman 

eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri 

dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin 

setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah 

yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai 

utama  bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para 

pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan 

pencucian uang. Konsep inilah yang  dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Customer Principle). 

Prinsip mengenal nasabah sampai saat ini masih dianggap sebagai cara yang 

paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Bahkan FATF, 

sebagai badan internasional yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan langkah-

langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan 

memberantas pencucian uang, menganjurkan lembaga-lembaga keuangan, baik bank 

maupun non-bank agar berupaya mengenal nasabahnya dan mengetahui sumber dana 

yang disimpan atau digunakan oleh nasabah. Rekomendasi tersebut menjadi landasan 

bagi Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principles. 

Sesuai rekomendasi FATF, elemen-elemen pokok yang dimuat dalam Prinsip 

Mengenal Nasabah meliputi prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, 

monitoring nasabah, pelaporan, dan manajemen resiko. Elemen-elemen pokok 

tersebut dijadikan suatu acuan penyusunan peraturan mengenai penerapan prinsip 

mengenal nasabah bagi berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia. 
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Berikut ini dibahas mengenai perbandingan Pengaturan Prinsip Mengenal 

Nasabah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan 

Malaysia: 

       1. INDONESIA 

Masalah pencucian uang saat ini dirasa telah berkembang dengan pesat 

apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Menurut 

beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah dana yang dilakukan pencucian 

mencapai jutaan hingga milyaran US dollar, yang sebagian besar hasil dari 

perdagangan gelap/penyelundupan obat-obatan terlarang, penjualan senjata, hasil 

pencucian uang, tindak kecurangan dan hasil tindak kejahatan terorganisir 

lainnya. Praktek pencucian uang dari hasil kejahatan diusahakan untuk diproses 

melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh 

pasar yang sah, sistem dan/atau aktivitas perkonomian yang wajar. 

Pencucian uang dianggap dapat memberikan efek negatif bagi sebagian besar 

masyarakat di dunia. Perang terhadap praktek pencucian uang merupakan suatu 

agenda utama para petinggi dan pembuat kebijakan: berbagai organisasi 

internasional menempatkan masalah pencucian uang sebagai agenda yang perlu 

mendapat prioritas utama penanganannya, agenda pembangunan perangkat 

hukum dan upaya lain dalam pencegahan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku 

pencucian uang terus diupayakan baik secara nasional, regional dan internasional. 

Pada dekade terakhir ini langkah-langkah pemberantasan praktek pencucian uang 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan. 

Di Indonesia, pencucian uang sendiri memang relatif baru, walaupun isu ini 

sudah bergulir lama di dunia internasional. Pada umumnya, proses pencucian 

uang sendiri terdiri atas tiga tahap, yakni placement, layering, dan integration. 

Ketiga langkah ini dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau 

dalam beberapa transaksi yang berbeda. Placement merupakan tahapan yang 

paling sederhana. Di sini, uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan diubah ke 

dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya masuk ke 

dalam jaringan sistem keuangan.  
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Dalam layering, pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari 

dana illegal ke dalam transaksi yang lebih rumit dan berlapis-lapis dengan tujuan 

menyembunyikan sumber uang haram tersebut. Pada tahap ini, biasanya telah 

melibatkan wire transfer dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer 

ke berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana. Tahap terakhir 

adalah tahap integration. Pada tahap ini, pelaku memasukkan dana yang telah 

dilayering ke dalam transaksi yang sah, seakan-akan tidak ada hubungannya 

dengan transaksi kejahatan. Uang hasil integration ini biasanya dianggap negara 

sebagai uang yang benar-benar sah, karena transaksinya sudah demikian rumit. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah sarana yang paling efektif 

dalam penanggulangan pencucian uang. Indonesia telah menunjukan 

keperduliannya terhadap masalah pencucian uang dengan disahkannya Undang-

Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. 

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia tidak 

ditemukan ketentuan yang mengatur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Akan 

tetapi dalam UU tersebut ditentukan kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan 

untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah PPATK, 

mengenai adanya transaksi yang memenuhi unsur transaksi keuangan 

mencurigakan. Sehubungan dengan adanya ketentuan tersebut PPATK, Bank 

Indonesia, Menteri Keuangan, dan Bapepam mengeluarkan berbagai peraturan 

serta pedoman mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi lembaga-

lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Berikut ini merupakan 

uraian yang menjadi isi dari peraturan dan pedoman mengenai  Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah di Indonesia. 

a. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003) 

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara 

jelas mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam UU ini hanya ditemukan 
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mengenai kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan terhadap 

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya, yaitu 

Pasal 13 ayat (1),  yang bunyinya :  

“Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK 

sebagaimana dimaksud dalam Bab V untuk hal-hal berikut : 

1) transaksi keuangan mencurigakan 

2) transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif 

sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang 

nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa 

kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.” 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Penyedia Jasa Keuangan harus dapat 

megenali suatu transaksi yang termasuk dalam kategori Transaksi Keuangan 

Mencurigakan. 

Pasal 1 angka 6 UU Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan 

pengertian : 

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah : 

1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan; 

2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang 

wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini; atau 

3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak 

pidana.” 

Telah disebutkan di atas bahwa Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan 

untuk menyampaikan pelaporan kepada PPATK sehubungan adanya 

Transaksi Keuangan Mencurigakan. Kemudian, PPATK akan melaksanakan 
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fungsinya dan menjalankan tugasnya, yaitu mengumpulkan, menyimpan, 

menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari Penyedia Jasa 

Keuangan  tersebut, untuk selanjutnya melaporkan hasil analisis transaksi 

keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian 

dan Kejaksaan. 

b. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 

No.2/4/Kep. PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Keuangan 

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peranan penting dalam upaya 

pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang., yaitu melalui 

penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan. PPATK menilai 

perlu adanya suatu pemahaman bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang 

bagaimana melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan mencurigakan, 

oleh sebab itu kemudian PPATK menerbitkan pedoman identifikasi transaksi 

keuangan mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan dalam Keputusan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

Dalam Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan ini 

disebutkan bahwa selain untuk membantu Penyedia Jasa Keuangan, pedoman 

tersebut juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya atau lembaga 

pembuat peraturan sebagai acuan dalam mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pedoman identifikasi 

Transaksi Keuangan Mencurigakan ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan 

berupa bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), perusahaan efek, 

pengelola reksa dana, perusahaan perasuransian, dana pensiun dan lembaga 

pembiayaan.”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penerapan identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan 

pada setiap Penyedia Jasa Keuangan yang telah disebutkan dalam ketentuan 

tersebut wajib untuk mematuhi pedoman identifikasi Transaksi Keuangan ini. 

1) Identifikasi Nasabah 
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Dalam pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan 

ini ditentukan bahwa setiap Penyedia Jasa Keuangan perlu untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap nasabah yang berpotensi tinggi 

melakukan kegiatan pencucian uang pada waktu pembukaan rekening. 

Diberikan contoh, nasabah yang beresiko tinggi tersebut misalnya nasabah 

yang tergolong : 

a) High risk cutomer; 

b) High risk business;  

c) High risk country. 

2) Pemantauan Kegiatan Keuangan Nasabah 

Karena dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa serta 

instrumen keuangan yang ada, maka tidak terdapat ciri-ciri baku dari apa 

yang disebut dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Meskipun 

demikian, menurut Pedoman ini, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi 

Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas. 

b) Menggunakan uang  dalam jumlah yang relatif besar dan / atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. 

c) Diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah. 

Supaya dapat dikatakan sebagai Transaksi Keuangan 

mencurigakan perlu diketahui unsur-unsur yang membuat transaksi 

tersebut patut untuk dicurigai, pada prinsipnya Transaksi Keuangan 

Mencurigakan memiliki unsur-unsur : 

a) Transaksi yang menyimpang dari : 

(1) Profil; 

(2) Karakteristik; atau 
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(3) Kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. 

b) Transaksi yang patut dicurigai dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa 

Keuangan. 

c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak 

Pidana. 

Kemudian dikatakan bahwa apabila suatu transaksi keuangan telah 

memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut, maka Penyedia Jasa 

Keuangan wajib untuk menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. 

Untuk mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan 

memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut diatas, dalam pedoman 

ini disebutkan indikator-indikator yang dapat digunakan oleh Penyedia 

Jasa Keuangan untuk dapat mengenali suatu Transaksi Keuangan 

Mencurigakan, antara lain : 

a) Transaksi 

(1) Tunai 

(a) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar 

kebiasaan nasabah 

(b) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun 

dengan frekuensi yang tinggi (structuring). 

(c) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening 

atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan 

satu orang tertentu (smurfing). 

(d) Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah 

relatif besar. 
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(e) Pembelian travellers checks secara tunai dalam jumlah relatif 

besar. 

(f) Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam 

jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran 

premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti 

pencairan polis sebelum jatuh tempo. 

(g) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer 

atau cek atas nama orang lain. 

(2) Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis 

(a) Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan        

rekening. 

(b) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha 

nasabah. 

(c) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal. 

(3) Transfer dana 

(a) Transaksi dana untuk dan dari offshore financial centre yang 

beresiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha yang jelas. 

(b) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah 

mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar 

kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus. 

(c) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama 

atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang 

relatif singkat (pass-by). 

(d) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa 

dokumen yang lengkap. 

(e) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong beresiko 

tinggi (high risk). 
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(f) Transfer dana dari atau ke pihak lain yang tergolong beresiko 

tinggi (high risk). 

(g) Penerimaan / pembayaran dana dengan menggunakan lebih 

dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas 

nama yang berbeda. 

(h) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama 

pegawai Penyedia Jasa Keuangan dalam jumlah yang diluar 

kewajaran. 

b) Perilaku Nasabah 

(1) Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi 

(gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll) 

(2) Nasabah / calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber 

penghasilan atau usahanya. 

(3) Nasabah / calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang 

diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan 

yang berbeda atau foto yang tidak sama. 

(4) Nasabah / calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan 

informasi / dokumen yang diminta oleh petugas Penyedia Jasa 

Keuangan tanpa alasan yang jelas. 

(5) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas Penyedia 

Jasa Keuangan untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi 

Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara. 

(6) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja. 

(7) Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau 

segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat 

petugas Penyedia Jasa Keuangan meminta informasi atas transaksi 

yang dilakukannya. 
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3) Prosedur Penanganan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Dalam Pedoman ini hanya dijelaskan bahwa apabila dari hasil 

identifikasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan ternyata 

terpenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan, maka Penyedia 

Jasa Keuangan yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan 

adanya Transaksi Keuangan mencurigakan tersebut sesuai dengan 

ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pedoman Tata 

Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

c. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 dan diubah untuk kedua 

kali dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 

Pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia (Bank Sentral) selaku 

institusi pengawasan perbankan di Indonesia telah menetapkan peraturan 

Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagai salah satu upaya dalam 

mencegah digunakannya perbankan nasional sebagai media kegiatan 

pencucian uang.  

Tujuan dari penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di dunia perbankan 

adalah supaya bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan 

transaksi yang melanggar hukum (illegal) dari nasabahnya, sehingga bank 

dapat dilindungi dari sasaran tindak pidana pencucian uang. Bagi sektor 

perbankan sendiri, PBI dimaksudkan sebagai pedoman agar bank dapat 

mengenal dan mengetahui kebenaran identitas nasabahnya sehingga dapat 

mencegah digunakannya bank sebagai sarana dilakukannya tindak pidana 

pencucian uang oleh pihak-pihak tertentu, serta menjaga reputasi dan 

integritas sistem perbankan secara keseluruhan. 

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer Principles) sendiri telah mengalami dua kali 

perubahan, yaitu pertama, dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
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3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principles), dan kedua dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 

3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 

Customer Principles). 

Kedua perubahan dilakukan karena Bank Indonesia memandang perlu 

adanya penyempurnaan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di 

sektor perbankan agar Prinsip Mengenal Nasabah dapat diterapkan secara 

lebih efektif. 

1) Identifikasi Nasabah 

PBI Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian ”Nasabah adalah pihak 

yang menggunakan jasa bank”. Dengan demikian, setiap pihak yang 

melakukan kegiatan keuangan dengan menggunakan jasa Bank disebut 

sebagai Nasabah. 

Untuk kepentingan identifikasi Nasabah, dalam Pasal 4 ayat (1) 

disebutkan bahwa sebelum dilakukannya hubungan usaha dengan 

Nasabah, Bank wajib untuk meminta informasi mengenai: 

a) identitas calon Nasabah; 

b) maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon 

Nasabah dengan Bank; 

c) informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui 

profil calon Nasabah; dan 

d) identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas 

nama pihak lain. 

Kemudian dalam Penjelasan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 disebutkan, 

”dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak 

untuk diri sendiri.” 
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Apabila calon Nasabah yang bersangkutan adalah merupakan 

Nasabah yang bertindak sebagai perantara dan atau kuasa dari beneficial 

owner, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa untuk membuka 

rekening, Bank wajib untuk meminta kepada Nasabah tersebut dokumen 

pendukung seperti yang telah disebutkan di atas, dengan disertai 

keterangan mengenai hubungan hukum, penugasan, serta kewenangannya 

bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. 

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa dalam 

hal calon Nasabah yang bertindak sebagai perantara dan atau kuasa dari 

beneficial owner tersebut adalah merupakan bank lain di dalam negeri, 

maka verivikasi atau konfirmasi atas beneficial owner harus dilakukan 

oleh bank lain di dalam negeri yang bertindak sebagai perantara atau 

kuasa tersebut. Sedangkan apabila calon Nasabah yang menjadi perantara 

atau kuasa pihak lain adalah merupakan bank lain di luar negeri, Pasal 6 

ayat (3) menentukan, apabila bank tersebut telah menerapkan Prinsip 

Mengenal Nasabah yang minimal setara dengan PBI, maka Bank cukup 

untuk menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner  

telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank lain di luar negeri tersebut. 

Namun dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak 

yang disebut diatas, maka Bank wajib untuk memperoleh bukti atas 

identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dan, 

serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari Nasabah, yang 

antara lain berupa : 

a) Bagi beneficial owner perorangan : 

(1) dokumen-dokumen seperti yang dipersyaratkan bagi Nasabah 

perorangan; 

(2) bukti pemberian kuasa kepada calon nasabah; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxviii

(3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian 

terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial 

owner. 

b) Bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank : 

(1) dokumen-dokumen seperti yang dipersyaratkan bagi Nasabah 

perusahaan; 

(2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili 

perusahaan; 

(3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan; 

(4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk 

pembukaan rekening; 

(5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian 

terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial 

owner. 

Ketentuan tersebut telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) 

PBI. Selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan, “Dalam hal Bank meragukan 

atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, Bank wajib menolak 

untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.” 

2) Pemantauan Kegiatan Keuangan Nasabah 

Guna mempermudah dilakukannya pemantauan terhadap transaksi 

Nasabahnya, pada Pasal 10 disebutkan bahwa Bank berkewajiban untuk 

memelihara profil Nasabah yang meliputi informasi mengenai : 

a) pekerjaan atau bidang usaha; 

b) jumlah penghasilan; 

c) rekening lain yang dimiliki; 

d) aktivitas transaksi normal; dan 

e) tujuan pembukaan rekening. 
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Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 memberikan 

pengertian mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan 

menambahkan ketentuan dalam Pasal 1. Pengertian dari Transaksi 

Keuangan Mencurigakan menurut Pasal 1 angka 5 adalah : 

a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakateristik, atau 

kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan; 

b) transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan yang 

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2003; atau 

c) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana. 

PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak 

memberikan indikator transaksi keuangan mencurigakan, hanya saja 

dalam lampiran 1 (satu) PBI No. 3/10/PBI/2001 diberikan contoh-contoh 

transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan 

Mencurigakan, yaitu : 

a) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai 

(1) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh 

perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu 

dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan 

cek atau instrumen non-tunai lainnya; 

(2) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening 

perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang 

memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung 
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ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau 

keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan trsebut; 

(3) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setorabn 

dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut 

mempunyai jumlah sangat besar; 

(4) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan 

dengan menggunakan cek atau instrumen non-tnai lainnya namun 

dilakukan secara tunai; 

(5) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk 

penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang 

lainnya; 

b) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank 

(1) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak 

sesuai dengan jenis keiatan usaha nasabah; 

(2) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening 

yang dimiliki Nasabah pada Bank sehingga total penyetoran 

tersebut mempunyai jumlah sangat besar; 

(3) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening 

perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait 

dengan usaha nasabah; 

(4) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya 

yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian; 

(5) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya 

penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama 

atau hari sebelumnya; 

c) Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan 

investasi 
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(1) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai 

kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan 

reputasi atau kemampuan finansial nasabah; 

(2) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back-to-

back deposit/loan transactions) antara Bank dengan perusahaan, 

perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang 

dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkotika; 

(3) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan 

sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak 

konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah; 

(4) Transaksi dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal 

atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim; 

(5) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan 

afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum 

sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika. 

d) Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri 

(1) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan 

afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui 

sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika; 

(2) Penggunaan Letter of Credit (L/C) dan instrumen perdagangan 

internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana 

transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan 

usaha nasabah; 

(3) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah 

besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang 

terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang 

atau kegiatan terorisme; 
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(4) Perhimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan 

karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer 

ke negara lain; 

(5) Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan 

yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening; 

e) Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau 

agen 

(1) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah 

besar tanpa disertai penjelasan yang memadai; 

(2) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan 

informasi yang memadai mengenai penerima akhir (ultimate 

beneficiary). 

f) Transaksi mencurigakan melaui transaksi pinjam meminjam 

(1) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga; 

(2) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya 

dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan 

reputasi dan kemampuan finansial nasabah; 

(3) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas 

pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas 

dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait 

dengan properti. 

3) Prosedur Penanganan Transaksi Mencurigakan 

Adalah suatu kewajiban bagi bank untuk dapat menegenali 

karakteristik transaksi setiap nasabahnya, sehingga apabila terjadi suatu 

transaksi yang menyimpang dari karakteristik transaksi nasabah, maka 

bank dapat dengan segera melakukan penelusuran identitas nasabah 

berikut mitra transaksinya, instrumen yang dipergunakan nasabah dalam 

melakukan transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana 
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yang dipergunakan untuk transaksi. Untuk menunjang penelusuran 

terhadap transaksi nasabah, terutama terhadap transaksi yang dianggap 

mencurigakan, maka bank yang bersangkutan harus memiliki sistem 

informasi yang memadai. 

Apabila setelah dilakukan penelusuran dan identifikasi, ternyata 

transaksi keuangan nasabah tersebut termasuk dalam kategori Transaksi 

Keuangan Mencurigakan, maka bank harus segera melaporkan transaksi 

yang mencurigakan (suspicious transaction) pihak bank wajib untuk 

melaporkannya kepada PPATK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 

(2) PBI No. 5/21/PBI/2003 yang menyebutkan bahwa “Bank wajib 

melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi mencurigakan 

(suspicious transaction) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah 

diketahui oleh Bank, sesuai format pada lampiran2.” 

d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 45/KMK.06/2003 

tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non 

Bank 

Guna menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah di lingkungan Lembaga 

Keuangan Non Bank (LKNB), maka Menteri Keuangan Republik Indonesia 

menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan industri 

keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional, serta untuk 

melindungi industri keuangan non bank di Indonesia agar terhindar dari 

kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan 

kejahatan keuangan. 

Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia No. 

45/KMK.06/2003 yang diberlakukan pada tanggal 30 Januari 2003 telah 

mengatur bahwa Prinsip Mengenal Nasabah wajib diterapkan oleh Lembaga 

Keuangan Non Bank. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI ini 

telah ditentukan bahwa yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non Bank 

adalah : 
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1) Perusahaan Peransuransian; 

2) Dana Pensiun; dan 

3) Lembaga Pembiayaan, yaitu Perusahaan Pembiayaan dan Modal  Ventura. 

a) Identifikasi Nasabah 

Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan RI ini 

menyebutkan mengenai pihak yang disebut sebagai Nasabah, yaitu 

pihak yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan Non Bank, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

(1) Pemegang Polis Asuransi dan atau tertanggung pada Perusahaan 

Asuransi; 

(2) Peserta dan atau pihak yang berhak pada Dana Pensiun; 

(3) Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang; 

(4) Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen; 

(5) Lessee atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan Leasing atau 

Sewa Guna Usaha; 

(6) Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan 

(7) Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura. 

Guna melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan 

kebijakan dan prosedur penerimaan serta identifikasi Nasabah, 

Lembaga Keuangan Non Bank harus mendapatkan informasi yang 

selengkap-lengkapnya mengenai identitas serta profil calon Nasabah 

yang akan melakukan perikatan dengannya. Oleh karenanya pada saat 

akan dilakukan suatu perikatan dengan Nasabah, Lembaga Keuangan 

Non Bank wajib untuk meminta calon Nasabahnya memenuhi 

persyaratan administrasi guna melakukan identifikasi terhadap calon 

Nasabah tersebut. 

Informasi yang wajib untuk didapatkan oleh Lembaga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxv 

Keuangan Non Bank sebelum dilakukannya perikatan dengan 

Nasabah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain 

berupa : 

(1) identitas calon nasabah; 

(2) maksud dan tujuan melakukan transaksi atau perikatan dengan 

Lembaga Keuangan Non Bank; 

(3) informasi lain yang memungkinkan Lembaga Keuangan Non Bank 

untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan 

(4) identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan 

atas nama pihak lain. 

Yang dimaksud dengan calon Nasabah bertindak untuk dan 

atas nama pihak lain adalah apabila calon Nasabah yang bersangkutan 

bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain, atau yang 

disebut dengan beneficial owner. Dalam hal tidak diberikan identitas 

pihak lain maka berarti calon Nasabah tersebut bertindak untuk diri 

sendiri. 

Dalam hal Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa 

bagi beneficial owner, ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Lembaga 

Keuangan Non Bank harus memperoleh dokumen pendukung 

mengenai calon Nasabahnya tersebut dan hubungan hukum, 

penugasan, serta kewenangannya bertindak sebagai perantara dan atau 

kuasa dari beneficial owner. 

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga 

Keuangan Non Bank wajib untuk memperoleh bukti atas identitas dari 

beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta 

informasi lainnya mengenai beneficial owner dari calon Nasabah. 

Informasi tersebut antara lain berupa : 

(1) bagi beneficial owner perorangan : 
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(a) Dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan untuk 

dipenuhi oleh nasabah perorangan; 

(b) Pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan 

penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana 

dari beneficial owner; 

(2) bagi beneficial owner perusahaan termasuk Lembaga Keuangan 

Non Bank : 

(a) Dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan untuk 

dipenuhi oleh nasabah perusahaan; 

(b) Pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan 

penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana 

dari beneficial owner. 

Calon Nasabah yang akan melakukan perikatan dengan 

Lembaga Keuangan Non Bank harus melengkapi persyaratan 

administrasi yang telah disebutkan diatas, sebab Pasal 7 memberikan 

larangan bagi Lembaga Keuangan Non Bank untuk melakukan 

perikatan dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan tersebut. 

b) Pemantauan Kegiatan Keuangan Nasabah 

Sebelum dibuatnya rekening dan terjadi transaksi keuangan 

antara Nasabah dengan Lembaga Keuangan Non Bank, terlebih dahulu 

diadakan perikatan antara calon Nasabah dengan Lembaga Keuangan 

Non Bank yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 10 diberikan 

pengertian mengenai perikatan, yaitu perjanjian antara Lembaga 

Keuangan Non Bank dengan Nasabah. Perikatan menurut Pasal ini 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada : 

(1) penutupan polis pada Perusahaan Perasuransian; 

(2) pendaftaran program pansiun pada Dana Pensiun; 
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(3) perjanjian sewa guna usaha; 

(4) perjanjian pembiayaan konsumen; 

(5) perjanjian anjak piutang; 

(6) pembukaan rekening kartu kredit; dan 

(7) perikatan antara Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan 

Pasangan Usaha. 

Telah ditentukan dalam Pasal 10, bahwa Lembaga Keuangan 

Non Bank diwajibkan untuk memelihara profil Nasabah yang meliputi 

informasi mengenai : 

(1) pekerjaan atau bidang usaha; 

(2) jumlah penghasilan 

(3) perikatan lain yang dimiliki pada Lembaga Keuangan Non Bank 

yang bersangkutan; dan 

(4) aktivitas transaksi normal. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI ini tidak dijelaskan 

lebih lanjut mengenai indikator transaksi yang dapat dianggap sebagai 

transaksi yang mencurigakan. Meskipun demikian, pada Pasal 1 angka 

8 diberikan pengertian, Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah 

transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik serta kebiasaan 

pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan dan atau yang 

menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan. 

 

c) Prosedur Penanganan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pengidentifikasian 

Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 18 ayat (1) memberi kejelasan 

bahwa Lembaga Keuangan Non Bank diharuskan untuk memiliki sistem 

informasi yang memadai. Selanjutnya ditambahkan dalam ayat (2), 
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sistem informasi yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Non Bank 

tersebut harus dapat memungkinkan Lembaga Keuangan Non Bank 

untuk menelusuri setiap transaksi, termasuk untuk penulusuran atas 

identitas nasabah, bentuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah, tanggal 

dilakukannya transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber 

dana yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi. 

Kemudian apabila Lembaga Keuangan Non Bank menemukan 

adanya suatu transaksi yang dianggap mencurigakan, maka Lembaga 

Keuangan Non Bank yang bersangkutan diwajibkan untuk 

melaporkannya kepada Menteri Keuangan paling lambat tujuh hari kerja 

setelah transaksi keuangan mencurigakan tersebut diidentifikasi oleh 

Lembaga Keuangan Non Bank. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat 

(1). Informasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

memiliki sifat rahasia, sehingga Lembaga Keuangan Non Bank, baik 

pejabat mapun karyawan Lembaga Keuangan Non Bank tidak 

diperkenankan untuk memberitahukan kepada pihak lain termasuk 

kepada nasabah yang brsangkutan mengenai pelaporan yang dilakukan 

oleh Lembaga Keuangan Non Bank. 

Tetapi kemudian dalam Ketentuan Penutup pada Pasal 22 ayat 

(2) ditambahkan bahwa setelah PPATK mengeluarkan ketentuan yang 

sejenis dengan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Bagi Lembaga Keuangan Non Bank mengenai kewajiban pelaporan 

transaksi keuangan, maka pelaporan mengenai adanya Transaksi 

Keuangan Mencurigakan dialihkan kepada PPATK. 

e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-02/PM/2003 tentang 

Prinsip Mengenal Nasabah 

Guna menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung 

dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang, maka Badan Pengawas 

Pasar Modal memandang perlu untuk menerbitkan suatu peraturan yang 

mengatur mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam dunia Pasar 
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Modal. 

Pada Pasal (1) disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai Prinsip 

Mengenal Nasabah diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 sebagaimana 

dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.” 

Dengan adanya peraturan tersebut, maka Prinsip Mengenal Nasabah 

wajib untuk diterapkan oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan 

Bank Kustodian. 

1) Identifikasi Nasabah 

Pada prosedur kebijakan penerimaan dan identifikasi Nasbah, 

informasi yang harus diterima oleh Perusahaan Efek, dan Pengelola Reksa 

Dana, sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal adalah : 

a) latar belakang dan identitas nasabah; 

b) maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah; 

c) informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa 

Dana, dan Bank Kustodian untuk dapat mengetahui profil calon 

Nasabah; dan 

d) identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas 

nama Pihak lain. 

Sedangkan dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai bukti 

dari informasi mengenai Nasabah, baik bagi nasabah perorangan maupun 

bagi nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau 

kelompok yang terorganisir yang ditetapkan oleh peraturan ini pada 

intinya tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam peraturan-peraturan 

mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pada umumnya. 

2) Pemantauan Kegiatan Keuangan Nasabah 

Peraturan V.D.10 tidak memberikan pengertian mengenai Transaksi 

Keuangan Mencurigakan. Tetapi dalam Lampiran diberikan contoh-

contoh transaksi keuangan yang mencurigakan yang berkaitan dengan 
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tindak pidana pencucian uang, yaitu : 

a) Transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas 

dari pengirim atau penyetor dana tersebut. 

b) Transfer dana, terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi 

jumlah investasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

dana yang ditransfer tersebut. 

c) Keputusan investasi yang tidak memperhatikan pertimbangan 

ekonomis (misalnya menyimpan dana yang besar dalam rekening 

pasar uang). 

d) Nasabah yang mempunyai beberapa rekening atau yang mempunyai 

rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis 

atau alasan yang tepat lainnya dengan nasabah. 

e) Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah yang 

jumlahnya jauh lebih besar dengan pendapatan atau sumber 

penghasilan nasabah. 

 

3) Prosedur Penanganan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Menurut Peraturan Nomor V.D.10 mengenai Prinsip Mengenal 

Nasabah, apabila berdasarkan keyakinannya, suatu transaksi keuangan 

yang dilakukan oleh nasabah, sepatutnya diduga merupakan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (suspicious transactions), maka Perusahaan 

Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib untuk 

menyampaikan laporan mengenai adanya Transaksi Keuangan 

Mencurigakan tersebut kepada Bapepam dan PPATK. 

Penyampaian laporan mengenai adanya Transaksi Keuangan 

Mencurigakan harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja 

setelah diketahui oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank 

Kustodian. Bentuk laporan tersebut harus sesuai dengan Formulir No. 

V.D.10-2 lampiran peraturan ini. 
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Pelaporan dan informasi mengenai transaksi keuangan yang 

mencurigakan, menurut peraturan ini merupakan suatu laporan yang 

bersifat rahasia. Dengan demikian setiap pihak yang mengetahui laporan 

dan informasi mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak 

diperbolehkan untuk mengungkapkannya kepada pihak lain selain kepada 

Penyidik, Penuntut Umum, dan atau Hakim. 

 Dalam peraturan-peraturan di atas terdapat elemen-elemen pokok Pengaturan 

Prinsip Mengenal Nasabah. Secara garis besar, substansi dari Pengaturan Prinsip 

Mengenal Nasabah mengatur tentang : 

a. Prosedur Penerimaan Nasabah 

Dari sekian banyak peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah yang berlaku di Indonesia semua mengatur mengenai kebijakan 

penerimaan nasabah, yang pada intinya peraturan tersebut mewajibkan lembaga 

keuangan untuk memiliki keyakinan terhadap kebenaran identitas dari calon 

nasabah dan motivasi calon nasabah tersebut dalam melakukan hubungan kerja 

dengan lembaga keuangan sebelum melakukan hubungan kerja dengan calon 

nasabah tersebut. 

b.  Identifikasi Nasabah 

Pada setiap peraturan ditentukan pula dokumen-dokumen pendukung 

identitas nasabah, yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Selanjutnya 

lembaga keuangan yang bersangkutan dibebani tugas untuk membuktikan 

kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut.  

Oleh karenanya, ditentukan dalam setiap peraturan bahwa lembaga keuangan 

harus melakukan pertemuan tatap muka dengan calon nasabahnya, meskipun 

terdapat kemungkinan bahwa suatu lembaga keuangan telah menyediakan jasa 

elektronis dalam pelayanannya. Untuk kepentingan penelitian terhadap keabsahan 

dan kebenaran dokumen pendukung, lembaga keuangan juga dimungkinkan untuk 

meminta calon nasabahnya diwawancarai apabila hal tersebut dirasa perlu oleh 

lembaga keuangan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxii 

c. Monitoring Nasabah 

Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia membebankan 

tanggung jawab kepada lembaga keuangan untuk melakukan pemantauan 

terhadap rekening dan setiap tranaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. 

Untuk kepentingan tersebut, peraturan mengenai penerapan prinsip 

mengenal nasabah mewajibkan lembaga keuangan untuk mentatausahakan 

dokumen-dokumen pendukung identitas nasabah dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya lima tahun sejak rekening nasabah yang bersangkutan ditutup. Selain 

itu, bank juga diwajibkan utnuk melakukan pengkinian data nasabah apabila 

terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung identitas nasabah. 

Penyimpanan dokumen dan pengkinian data nasabah harus dilengkapi 

dengan sistem informasi yang memadai. Tujuannya adalah agar lembaga 

keuangan yang bersangkutan dan instansi-instansi yang berwenang dapat 

melakukan penelusuran terhadap identitas nasabah dan transaksi yang 

dilakukannya, apabila ditemukan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah 

yang bersangkutan ternyata memenuhi unsur mencurigakan. 

Beberapa peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di 

Indonesia memberikan unsur-unsur dan atau indikator transaksi mencurigakan, 

seperti yang ditemukan dalam Pedoman Identifikasi Transksi Keuangan 

Mencurigakan yang diterbitkan oleh PPATK. Unsur-unsur serta indikator 

transaksi keuangan mencurigakan akan mempermudah lembaga keuangan dalam 

mengenali suatu transaksi keuangan mencurigakan. 

Untuk kepentingan idetifikasi terhadap transaksi keuangan nasabah, 

lembaga keuangan juga diberi kewajiban untuk memelihara memelihara profil 

nasabah, yang meliputi : 

1) pekerjaan atau bidang usaha; 

2) jumlah penghasilan; 

3) rekening lain yang dimiliki; 

4) aktivitas transaksi normal; 
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5) tujuan pembukuan rekening. 

Penggunaan kata “memelihara” disini maksudnya adalah, lembaga 

keuangan harus terus melakukan pemantauan dan pengkinian apabila ternyata 

terdapat perubahan terhadap profil nasabah. 

d. Pelaporan 

Telah diuraikan diatas, bahwa lembaga keuangan diwajibkan untuk 

melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta melakukan 

pengidentifikasian terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. 

Apabila pihak lembaga keuangan menemukan adanya transaksi keuangan 

yang mencurigakan, maka lembaga keuangan yang bersangkutan harus segera 

melaporkannya kepada PPATK. Mengenai jangka waktu pelaporan transaksi 

keuangan mencurigakan tersebut, setiap peraturan memberikan ketentuan yang 

berbeda-beda. Akan tetapi mengacu pada Pedoman Tata Cara Pelaporan 

Transaksi Keuangan yang diterbitkan oleh PPATK, jangka waktu pelaporan yang 

harus dipenuhi oleh lembaga keuangan adalah tiga hari kerja setelah diketahui 

oleh lembaga keuangan yang bersangkutan bahwa suatu transaksi memenuhi 

unsur transaksi keuangan mencurigakan. 

e. Manajemen Resiko 

Kebijakan prosedur yang berkaitan dengan manajemen resiko wajib untuk 

ditetapkan oleh setiap lembaga keuangan. Hal tersebut telah diatur dalam setiap 

peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ada di Indonesia. 

Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah bahkan 

mengatur dengan lebih lengkap mengenai penerapan kebijakan dan prosedur 

manajemen resiko, yaitu dengan adanya ketentuan bagi bank untuk menunjuk 

petugas khusus yang bertanggungjawab untuk menangani nasabah yang dianggap 

mempunayi resiko tinggi, seperti penyelenggara negara, dan atau transaksi yang 

dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. 

Adanya ketentuan mengenai penerapan kebijakan dan prosedur manajemen 

resiko ini dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemantauan dan pelaporan 
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Prinsip Mengenal Nasabah dengan lebih efektif dan efisien, sebab efektifitas 

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat tergantung pada integritas dan 

kompetensi pejabat dan atau karyawan. Pemahaman terhadap implikasi dari tidak 

diterapkannya prinsip-prinsip tersebut dengan benar juga akan lebih memacu 

personel dari lembaga-lembaga keuangan untuk menerapkan Prinsip Mengenal 

Nasabah dengan sungguh-sungguh, karenanya pelatihan terhadap karyawan 

secara berkala dan berkesinambungan harus dilakukan agar dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keahlian pejabat dan atau karyawan dalam penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah. 

Selain ketentuan yang mengacu pada elemen pokok Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah yang dianjurkan oleh FATF, peraturan-perarturan mengenai 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah juga menyertakan sanksi bagi lembaga 

keuangan yang tidak mematuhi atau menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah 

dengan benar. Sanksi yang diberikan kepada lembaga keuangan yang melanggar 

ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah berupa sanksi 

denda atau sanksi admistratif, yang bentuk dan besarnya ditentukan dalam 

peraturan-peraturan yang berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan. 

2. MALAYSIA 

Dalam rangka mensukseskan pembangunan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan, keterbukaan di antara institusi-institusi pemerintahan dan lembaga-

lembaga publik harus terbentuk. Hal tersebut memiliki peranan yang penting bagi 

upaya pemberantasan money laundering. Oleh sebab itu, dorongan kebutuhan 

untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif 

terhadap permasalahan money laundering. Pembentukan Undang-undang tersebut 

bertujuan untuk memperkuat rezim anti money laundering yang bagi negara 

Malaysia tidak hanya akan menambah kepercayaan dari investor, tetapi juga 

merupakan suatu jaminan bahwa negara Malaysia tidak dijadikan tempat untuk 

melakukan pencucian terhadap hasil-hasil tindak kejahatan. 

Adanya sinyalemen bahwa keinginan yang kuat dari pemerintah untuk 

sesegera mungkin dapat membangun suatu rezim anti money laundering yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxv 

efisien dan efektif di Malaysia adalah karena adanya tekanan internasional dengan 

berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak negatif dari 

ancaman tersebut. Sinyalemen tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau 

dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam kerangka 

penegakan hukum (law enforcement) di Malaysia. 

Dalam sistem penegakan hukum sekarang ini, rezim anti money laundering 

hadir dengan paradigma baru. Pada awalnya orientasi tindak pidana pada 

umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada tindak pidana money 

laundering lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Untuk efektifitasnya, 

undang-undang money laundering telah dilengkapi dengan ketentuan khusus, 

antara lain pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi 

keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan 

asset. Di samping itu, agar rezim anti money laundering dapat terlaksana secara 

efektif, koordinasi antara instansi terkait merupakan kunci pokok keberhasilan.  

Law of Malaysia Act 613 yang dikenal dengan Anti Money laundering Act 

of 2001 (AMLA) yang di setujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, di umumkan 

dalam Lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan 

Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional money laundering. Sektor 

keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkotika traffickers, 

pembiayaan terorisme, dan unsur kejahatan. Sejak 2000, Malaysia telah membuat 

kemajuan penting dalam membangun anti-money laundering Act. Malaysia’s 

National Coordination Committee to Counter Money laundering (NCC), yang 

anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan, melihat dari draft Malaysia's Anti-

Money laundering Act 2001 (AMLA)  dan mengkoordinir badan pemerintahan 

untuk anti-money laundering. 

Hukum juga membentuk suatu financial intelligence unit (FIU)  yang 

ditempatkan dalam Bank Sentral yaitu Bank Negara Malaysia ( BNM). Tugas 

FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut 

bekerja dengan lebih dari duabelas badan lain untuk mengidentifikasi dan 

menyelidiki adanya transaksi mencurigakan. The Government of Malaysia (GOM)  
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mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem 

pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan.  

Petunjuk BNM menyebutkan bahwa harus adanya identifikasi pelanggan 

dan verifikasi, tata kearsipan keuangan, dan laporan aktivitas yang mencurigakan. 

Petunjuk ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menghindari adanya 

transaksi yang mencurigakan. Suatu kerangka yang pengawasannya menyeluruh, 

telah diterapkan dalam sistem audit keuangan yang disesuaikan dengan AMLA. 

Pelaporan tiap lembaga harus menjaga arsip-arsip keuangan untuk seterusnya 

dilaporkan bila ada transaksi mencurigakan ke Malaysia's FIU. 

 Malaysia's Anti-Money laundering Act 2001 (AMLA) : 

a. Identifikasi Nasabah 

Menurut Undang-undang ini, yang cakupan subyek yang dikenai 

kewajiban identifikasi adalah nasabah perorangan dan nasabah perusahaan, 

termasuk juga setiap orang (persons) yang mempunyai keinginan untuk 

bertindak atas dukungan mereka. 

Person dalam Malaysia Anti-Money Laundering Act of 2001 ini 

diartikan sebagai orang yang dilahirkan sebagai subjek hukum dan badan 

yang menjadi subjek hukum karena adanya putusan pengadilan. Disebutkan 

dalam Undang-undang ini “A reporting institution shall verify, by reliable 

means, the identity, representative capacity, domicile, legal capacity, 

occupation or business purpose of any person, as well as other identifying 

information on that person, whether he be an occasionalor usual client, 

through the use of documents such asidentity card, passport, birth 

certificate, driver's licence and constituent document, or any other official 

or private document, when establishing or conducting business relations, 

particularly when opening new accounts or passbooks, entering into any 

fiduciary transaction, renting of a safe deposit box, or performing any cash 

transaction exceeding such amount as the competent authority may specify.” 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka lembaga keuangan yang 
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dimaksud dalam Undang-undang ini diwajibkan untuk melakukan 

pencatatan terhadap identitas yang sebenar-benarnya dari nasabahnya 

berdasarkan dokumen-dokumen resmi mengenai identitas nasabahnya 

tersebut. Lembaga keuangan tersebut juga harus memiliki suatu sistem 

verifikasi guna melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah. Khusus 

bagi nasabah perusahaan, diperlukan verifikasi terhadap keberadaan resmi 

perusahaan yang bersangkutan, serta struktur organisai perusahaan, beserta 

otoritas yang dimilikinya, juga pihak-pihak yang bertindak atas dukungan 

mereka. 

Ditentukan juga dalam Undang-undang ini bahwa Bank Negara 

Malaysia (BNM) dapat melakukan pengujian keberadaan kebenaran 

identitas dari para pemilik rekening. 

b. Pemantauan Kegiatan Keuangan Nasabah 

Disebutkan dalam Undang-undang ini : 

“(1) Notwithstanding any provision of any written law pertaining to the 

retention of documents, a reporting institution shall maintain any 

record under this Part for a period of not less than six yearsfrom the 

date an account has been closed or the transaction has been 

completed or terminated. 

  (2) A reporting institution shall also maintain records to enable the 

reconstruction of any transaction in excess of such amount as the 

competent authority may specify, for a period of not less than six years 

from the date the transaction has been completed or terminated..” 

Lembaga keuangan diwajibkan oleh Undang-undang ini untuk 

menyimpan dan menjaga semua catatan dari transaksi-transaksi yang terjadi 

dengan cara yang aman selama paling sedikit enam tahun sejak terjadinya 

transaksi tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi setiap rekening yang 

telah ditutup, catatan-catatan yang berhubungan dengan identifikasi 

pelanggan, file-file rekening serta surat-surat bisnis. 
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Menurut Undang-undang ini, yang dimaksud dengan transaksi 

meliputi setiap tindakan yang menggunakan hak atau obligasi atau 

melakukan hubungan kontrak atau legalisasi antara pihak-pihak yang 

berkepentingan. Transaksi juga meliputi pergerakkan apapun pada dana 

dengan menggunakan sarana apapun dengan suatu lembaga keuangan. 

Sedangkan yang dimaksud transaksi mencurigakan, yang dalam UU 

ini disebut reporting of suspicious transactions, menurut Undang-undang ini 

adalah merupakan sutau transaksi yang fungsi rangkaian atau kombinasinya 

melibatkan jumlah total lebih dari ketentuan yang telah di tetapkan atau 

yang setara dengan jumlah tersebut dalam mata uang asing berdasarkan rata-

rata bursa yang berlaku dalam perbankan lima hari berturut-turut, kecuali 

transaksi tersebut terjadi di antara lembaga keuangan yang bersangkutan 

dengan nasabah yang dapat diketahui bahwa kapasitas bisnis atau keuangan 

nasabah tersebut seimbang dengan jumlah yang tersebut di atas. Dijelaskan 

pula bahwa hukum yang berlaku melarang adanya rekening-rekening tanpa 

nama, rekening-rekening yang menggunakan nama fiktif, serta rekening lain 

yang serupa.  

c. Prosedur Penanganan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Peraturan ini menyebutkan “covered istitutions shall report ton the 

AMLA all covered transactions within five (5) working days from occurence 

thereof, unless the Supervising Authoruty concerned prescribes a longer 

period not exceeding ten (10) working days.” 

Menurut ketentuan tersebut, lembaga keuangan diharuskan untuk 

melaporkan adanya transaksi mencurigakan kepada AMLA selambat-

lambatnya lima hari kerja sejak terjadinya transaksi tersebut. Tetapi 

perundang-undangan ini memberikan pengecualian, yaitu apabila otoritas 

pengawasan yang berwenang memberikan jangka waktu yang lebih panjang, 

dengan ketentuan, jangka waktu tersebut tidak lebih dari sepuluh hari kerja. 

Pada saat melaporkan adanya transaksi mencurigakan, lembaga 

keuangan tidak diperkenankan untuk berhubungan, baik secara langsung 
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mapun tidak langsung, dengan cara dan atau sarana apapun, mengenai fakta 

bahwa laporan tersebut dibuat dan dilakukan, dengan siapapun yang 

berhubungan dengan adanya transaksi mencurigakan tersebut. Sebab, 

terdapat kemungkinan bahwa laporan tersebut dapat dipublikasikan atau 

disampaikan dengan cara atau bentuk apapun oleh media massa, e-mail, atau 

sarana lain yang serupa. 

Berikut ini adalah tabel Perbandingan Pengaturan Prinsip Mengenal 

Nasabah di Indonesia dan Malaysia : 

No. 

Elemen Pokok 

Pengaturan Prinsip 

Mengenal Nasabah 

Indonesia Malaysia 

1 Prosedur Penerimaan 

Nasabah 

- wajib untuk meminta 

informasi tentang: 

a. identitas nasabah 

yang dilengkapi 

dengan dokumen 

pendukung 

b. maksud dan tujuan 

hubungan usaha 

yang akan dilakukan 

calon nasabah 

c. informasi lain untuk 

mengetahui profil 

calon nasabah 

d. identitas pihak lain, 

bila nabsah 

bertindak untuk dan 

atas nama pihak lain 

- wajib untuk 

mencatat identitas 

nasabah sesuai 

dengan dokumen 

resmi yang dimiliki 

nasabah. 
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2 Identifikasi Nasabah - wajib untuk meneliti 

keabsahan dokumen 

nasabah 

- Larangan menerima 

calon nasabah yang 

tidak dapat melengkapi 

dokumen. 

- wajib untuk 

menolak membuka 

rekening tanpa 

nama dan rekening 

dengan nama yang 

fiktif. 

- wajiban untuk 

membuktikan 

kebenaran identitas 

nasabah. 

- Pengujian tahunan 

dilakukan oleh 

BNM untuk 

menentukan 

keberadaan dan 

kebenaran identitas 

nasabah. 

3 Monitoring Nasabah - Penyimpanan 

dokumen mengenai 

identitas nasabah 

sampai dengan 5 tahun 

setelah perikatan 

berakhir. 

- wajib untuk melakukan 

pengkinian data 

nasabah. 

- wajib memelihara 

profil nasabah, 

- Penyimpanan 

catatan mengenai 

transaksi nasabah 

sampai dengan 6 

tahun sejak 

terjadinya transaksi 
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meliputi: 

a. pekerjaan atau 

bidang usaha 

b. jumlah penghasilan 

c. rekening lain yang 

dimiliki 

d. aktivitas transaksi 

normal 

e. tujuan pembukaan 

rekening 

4 Pelaporan - Pelaporan transaksi 

keuangan 

mencurigakan 

dilakukan paling 

lambat 3 hari kerja 

sejak diketahui adanya 

unsur transaksi 

keuangan 

mencurigakan. 

- Pelaporan disampaikan 

kepada PPATK. 

- Kewajiban untuk 

menjaga kerahasiaan 

mengenai pelaporan. 

- Pelpor tidak dapat 

dituntut baik secara 

pidana maupun 

perdata. 

- Pelaporan tentang 

adanya transaksi 

yang menurut UU 

ini harus 

dilaporkan, 

dilakukan paling 

lambat 5 hari kerja 

sejak terjadinya 

transaksi. 

- Pelaporan 

disampaikan kepada 

BNM. 

- Kewajiban untuk 

menjaga 

kerahasiaan 

mengenai 

pelaporan. 

- Pelapor tidak dapat 
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dituntut dengan 

hukum apapun. 

5 Manajemen Resiko - Kebijakan mencakup: 

a. pengawasan oleh 

direksi dan 

komisaris atau 

pengurus dan 

pengawas lembaga 

keuangan. 

b. pendelegasian 

wewenang. 

c. pemisahan tugas. 

d. sistem pengawasan 

intern termasuk 

audit intern. 

e. program pelatihan 

karyawan mengenai 

Prinsip Pengenalan 

Nasabah. 

Tidak ditemukan 

ketentuan mengenai 

penerapan kebijakan 

dan prosedur 

manajemen resiko. 

 

B. Lembaga-Lembaga Yang Berperan Dalam Pengaturan Prinsip Mengenal         

Nasabah Dalam Undang-Undang Pencucian Uang Yang Berlaku di Indonesia 

dan Malaysia 

Diantara empat puluh rekomendasi FATF, terdapat beberapa rekomendasi yang 

secara khusus menyangkut lembaga-lembaga keuangan dan secara khusus 

menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggungjawab melakukan pengaturan dan 

pengawasan  lembaga-lembaga keuangan. Dalam praktik internasional di bidang 

pencucian uang, lembaga semacam itu disebut dengan nama generik Financial 
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Intellegence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam 

empatpuluh rekomendasi FATF. 

Suatu FIU bisanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas 

pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, 

bekerja sama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan 

pengamanan terhadap seluruh data asset yang ada, melakukan kerjasama internasional 

dan fungsi administrasi umum. Berikut merupakan ulasan mengenai institusi yang 

merupakan FIU di Indonesia dan Malaysia. 

1. Indonesia 

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 telah melahirkan lembaga 

baru yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab kepada 

Presiden. Lembaga ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara 

masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan 

mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan terlebih dahulu 

dianalisis oleh PPATK dan kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, 

yaitu kepolisian dan kejaksaan. 

a. Tugas PPATK 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai FIU, PPATK mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang 

diperoleh berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh 

Penyedia Jasa Keuangan. 

3) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan. 

4) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang 

informasi yang diperoleh oleh PPATK. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xciv 

5) Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan 

tentang kewajibannya, yang ditentukan dalam UU Tindak Pidana 

Pencucian Uang, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah. 

6) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

7) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak 

pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. 

8) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi 

keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala, yaitu enam bulan sekali 

kepada Presiden, DPR. Dan lembaga yang berwenang melakukan 

pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. 

9) Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan 

sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU. 

 

b. Kewenangan PPATK 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU Tindak 

Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada PPATK, yaitu : 

1) Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan. 

2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan 

terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkannya kepada 

penyidik atau penuntut umum. 

3) Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

Dalam melakukan audit, PPATK harus terlebih dahulu melakukan 

koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap 

Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan. 
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4) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi 

keuangan yang dilakukan secara tunai.  

Transaksi yang dilakukan secara tunai yang dimaksud di sini adalah 

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif 

sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau mata 

uang asing yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi 

maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. 

2. Malaysia  

Dalam Laws of Malaysia Act 613, Anti-Money Laundering Act of 2001 

terdapat ketentuan mengenai pembentukan suatu financial intelligence unit (FIU)  

yang ditempatkan dalam Bank Sentral yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). 

Tugas BNM adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. BNM bekerja 

untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan. The 

Government of Malaysia (GOM)  mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, 

mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga 

keuangan. 

Dalam menjalankan fungsinya, BNM diberi kewenangan, yaitu : 

1) Meminta dan menerima laporan-laporan transaksi yang mencurigakan 

(suspicious transaction) dari lembaga-lembaga keuangan. 

2) Mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada otoritas pengawasan yang 

berwenang terhadap lembaga keuangan untuk menentukan kebenaran identitas 

pemilik instrumen keuangan apapun atau subyek properti pada suatu laporan 

transaksi mencurigakan atau meminta bantuan dari negara asing, dengan 

berdasarkan pada bukti penting, secara keseluruhan maupun sebagian yang 

ditempatkan dimanapun, yang mewakili, melibatkan atau berhubungan secara 

langsung atau tidak langsung dengan cara apapun, hasil dari suatu aktifitas 

yang melanggar hukum. 

3) Melakukan pengujian tahunan terhadap keberadaan dan kebenaran identitas 

dari para pemilik rekening (nasabah). 
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4) Mengawali penyelidikan-penyelidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, 

yang terindikasi dengan kejahatan pencucian uang. 

5) Membekukan instrumen keuangan apapun atau properti yang diduga sebagai 

hasil dari aktifitas yang melanggar hukum, khususnya pencucian uang. 

6) Mengimplementasikan tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan dan 

dibenarkan dalam undang-undang ini untuk menghadapi kejahatan pencucian 

uang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka 
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penulis mencoba untuk menarik kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari 

penulisan hukum ini, yaitu : 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sesuai dengan 

Rekomendasi FATF, ruang lingkup pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam 

Undang-Undang Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terdiri 

dari : 

a. Prosedur penerimaan nasabah 

Pada intinya, prosedur ini mewajibkan lembaga keuangan untuk 

memiliki keyakinan terhadap kebenaran identitas dan motivasi dari calon 

nasabah dalam melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan 

sebelum melakukan hubungan kerja dengan calon nasabah tersebut.  

b. Identifikasi nasabah 

Pada setiap peraturan, ditentukan pula dokumen-dokumen pendukung 

identitas nasabah, yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, 

lembaga keuangan yang bersangkutan dibebani tugas untuk membuktikan 

kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut. 

c. Monitoring nasabah 

Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah membebankan tanggung jawab 

kepada lembaga keuangan untuk melakukan pemantauan terhadap rekening 

dan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. 

d. Pelaporan 

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa lembaga keuangan diwajibkan 

untuk melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta 

melakukan pengidentifikasian terhadap transaksi keuangan yang 

mencurigakan. Apabila pihak lembaga keuangan menemukan adanya 

transaksi keuangan yang mencurigakan, maka lembaga keuangan 

yangbersangkutan harus segera melaporkan ke pihak yang berwenang. 

e. Manajemen resiko 
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Kebijakan yang berkaitan dengan manajemen resiko, wajib untuk 

ditetapkan oleh setiap lembaga keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesian 

tentang Prinsip Mengenal Nasabah telah disebutkan adanya ketentuan bagi 

bank untuk menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk 

menangani nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi, seperi 

penyelenggara negara, dan atau transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi 

keuangan yang mencurigakan. Berbeda dengan Pengaturan Prinsip Mengenal 

Nasabah di Indonesia, Pengaturan yang ada di Malaysia tidak mencantumkan 

ketentuan mengenai penerapan kebijakan manajemen resiko bagi lembaga 

keuangan. 

2. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengaturan prinsip mengenal Nasabah di 

Indonesia dan Malaysia yaitu : 

a. Lembaga yang berwenang di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) 

b. Lembaga yang berwenang di Malaysia adalah Bank Negara Malaysia (BNM). 

 

 

B. Saran-Saran 

1. Penyedia jasa keuangan perlu mengadakan upaya untuk mengoptimalkan 

penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan keuangan kepada 

PPATK. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas indikator transaksi 

keuangan mencurigakan dalam peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal 

nasabah bagi masing-masing penyedia jasa keuangan agar dapat dengan lebih 

mudah mengenali adanya transaksi yang mencurigakan. 

2. PPATK harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka membangun 

persamaan persepsi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama dalam hal penerapan 

prinsip mengenal nasabah. Sebab idealnya, dalam melawan tindak pidana 

terorganisir diperlukan penanganan yang terorganisir pula. 
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