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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Perbankan. 

a. Pengertian Perbankan. 

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan 

operasionalya kepada para  nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

popular menjadi Bank.12 Bank adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif 

profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.13 

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 

berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata 

uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perusahaanperusahaan dan lain-lain.14 

Beberapa definisi bank menurut beberapa sumber sebagai berikut: 

                                                             
12 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, 2 ed (JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2002), hlm 2. 
13 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 3. 
14 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 2. 
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(i) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 

Tahun 1998: 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dam menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau  bentuk-

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasas dalam 

lalu lintas pembayaran. 

4. Bank Perkreditans Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
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berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya telah 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.15 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatanya adalah:16 

(i) Melakukan kegiatan menghimpun uang dari masyarakat dengan 

menawarkan produk simpanan, dimana masyarakat melakukan 

kegiatan menyimpan uang dan/atau menginvestasikan uangnya 

di bank. Masyarakat menyimpan uang di bank dengan tujuan 

utama yaitu agar terjamin keamanan uangnya. Tujuan lainnya 

ialah memperoleh keuntungan dengan mendapatkan bunga dari 

hasil penempatan dana di bank. Untuk memenuhi tujuan diatas, 

bank menawarkan simpanan berupa simpanan tabungan (saving 

deposit), simpanan deposito (time deposit) dan simpanan giro 

(demand deposit). 

(ii) Menyalurkan dana ke masyarakat, bank memberikan fasilitas 

berupa pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang memerlukan. 

Pinjaman atau kredit dibagi atas beberapa jenis kategori yang 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika  bank 

memberikan kredit, bank akan melakukan penilaian terhadap 

                                                             
15 Bank Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 
1998,TLN No.3790, p. 1. 
16 Op.cit., Kasmir, hlm 4. 
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pribadi calon debitur serta nilai objek yang akan dijadikan 

jaminan pinjaman. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari 

terjadinya kredit macet ataupun wanprestasi oleh debitur 

dan/atau calon debitur. Jenis kredit yang ditawarkan bank 

biasanya berupa, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit 

perdagangan, dan kredit konsumsi. 

(iii) Menawarkan jasa perbankan, seperti penagihan surat-surat 

berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), pengiriman 

uang (transfer)penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan 

luar negeri (inkaso), safe deposit box, letter of credit, bank 

garansi, travelers cheque, bank notes, dan jasa lainnya.  

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keungan dapat dilihat 

dalam Gambar 2.1 berikut ini. 

 

Gambar 2.1 

Sumber: Kasmir, Dasar-dasar perbankan  

Berdasarkan skema diatas maka dapat disimpulkan bank 

merupakan lembaga yang berperan penting dalam menghimpun dana 
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dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali 

dalam bentuk pinjaman. Serta fasilitas lainya merupakan sarana bagi 

nasabah untuk mengirimkan danannya keluar kota ataupun keluar 

negeri.17 

Secara singkat fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat 

dalam Gambar 2 berikut ini. 

 

      Gambar 2.2 

Sumber: Kasmir, Dasar-dasar perbankan  

Arus perputaran uang yang ada dibank dari masyarakat kembali ke 

masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai 

berikut :18 

(i) Nasabah (masyarakat)“yang kelebihan dana menyimpan 

uangnya di bank dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan atau 

Deposito. Bagi bank dana simpanan oleh masyarakat adalah 

sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah 

                                                             
17 Ibid, hlm 6. 
18 Ibid. 
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sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan 

simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan 

dana apakah dalam”bentuk Giro, Tabungan atau Deposito. 

(ii) Nasabah penyimpan“akan memperoleh balasan jasa dari bank 

berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank 

ang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi 

hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan”dan 

faktor lainnya. 

(iii) Kemudian“oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank 

yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada 

masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam 

bentuk”pinjaman/kredit. 

(iv) Bagi masyarakat“yang memperoleh pinjaman atau kredit dari 

bank, diwajibkan kembali untuk megembalikan pinjaman 

tersebut berserta bunga yang ditetapkan sesuai perjanjian antara 

bank dengan nasabah. Khusus bagi nasabah yang berdasarkan 

prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem 

bagi hasil sesuai”hukum islam. 

Bank berdasarkan fungsinya dibagi atas tiga jenis, yaitu:19 

(i) Bank Sentral. 

                                                             
19 https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-bank/ diakses tangga 25 Agustus 2018 

https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-bank/
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Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah 

instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah 

negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai 

mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara 

keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh 

Bank Indonesia. 

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai 

rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang 

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara 

lain. 

BI dalam mencapai tujuannya, didukung oleh tiga pilar yang 

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan 

menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 

perbankan di Indonesia. 

(ii) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 
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yang diberikan adalalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh 

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil 

(commercial bank). 

(iii) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang 

menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. 

 

a. Tujuan Perbankan. 

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar 

tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbungan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di 
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Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan 

didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.20 

 

b. Fungsi Perbankan. 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:21 

(i) Penghimpun Dana. 

Penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan. 

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat pada 

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk 

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk 

Iainnya yang dipersamakan dengan itu.  

(ii) Penyalur dana (pemberi kredit). 

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan 

menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan 

bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit 

ini pun memiliki beberapa jenis seperti Kredit Tanpa Agunan 

(KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Mobil, ataupun 

jenis pinjaman lainnya. 

                                                             
20 https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/ diakses tanggal 
25 Agustus 2018. 
21 ibid. 

https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
https://www.aturduit.com/kredit-mobil
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/
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Penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. 

Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan 

kehidupannya dan menghasilan usaha yang mendukung 

pembangunan nasional. 

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono fungsi utama bank yaitu:22 

(i) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk simpanan.  

(ii) Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat 

dalam bentuk kredit.  

(iii) Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan 

dan peredaran uang. 

 

c. Pembagian kantor perbankan. 

Jenis-jenis kantor bank dalam dunia perbankan juga dibagi atas 

beberapa jenis tingkatan. Jenis tingkatan dapat menentukan volume 

kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil 

keputusan, serta jangkauan wilayah operasi. Untuk penentuan setiap 

                                                             
22 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, ed 2 ( Yogyakarta : BPFE, 2011), hlm 
66. 

https://www.belbuk.com/mudrajad-kuncoro-pn-93.html
https://www.belbuk.com/penulis-cari.php?c=Suhardjono
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kegiatan pada bank berdasarkan tingkatannya hal ini telah diatur oleh 

kebijakan kantor pusat dari bank terkait. 

Jenis kantor bank terbagi atas 4 (empat) jenis kantor yaitu:23 

(i) Kantor Pusat. 

Kantor yang mengawasi setiap kantor dibawah 

naungannya. Kantor pusat tidak melakukan kegiatan 

operasional dikarenakan hanya sebagai kanotr regulasi. Fungsi 

utama yang dijalankan adalah membuat kebijaksanaan untuk 

kantor cabang operasional dalam menjalankan tugasnya.  

(ii) Kantor Cabang Utama. 

Kantor yang memiliki fasilitas penuh dimana 

menawarkan segala jenis transaksi. Setiap transaksi bersifat 

spesifik berada dikantor ini. 

(iii) Kantor Cabang Pembantu. 

Kantor yang berada di bawah naungan kantor cabang 

utama dimana pelayanan jasa perbankan tidak penuh. Jasa yang 

ditawarkan bersifat terbatas. 

(iv) Kantor Kas. 

                                                             
23 Op.cit., Kasmir ,hlm 27. 
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Kantor kas yang paling kecil dimana kegiatannya hanya 

berupa transaksi terbatas. Kantor Kas bank biasanya sebatas 

melayani transaksi keuangan tarik dan setor uang. 

 

d. Kepatuhan Perbankan. 

Pokok pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Umum adalah Fungsi 

kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen 

risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan 

melalui koordinasi dengan satkerterkait. Pelaksanaan fungsi kepatuhan 

menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan 

yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, 

Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola 

risiko kepatuhan.  

Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka 

mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab 

personil seluruh bagian dari bank dengan tone from the top. Status 

independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan 
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menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).24 Fungsi dari 

kepatuhan ialah membuat tindakan preventif agar dapat meghindari 

terjadinya tindakan pidana pencucian uang dan penempatan dana 

terorisme dengan mengunakan salah satu prinsip mengenal” nasabah. 

 

 

2. Tinjauan Umum tentang Costumer Due Diligence. 

a. Pengertian Costumer Due Diligence. 

Menurut Pasal 1 (satu) butir ke-7 (tujuh) Peraturan Bank 

Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Customer Due 

Diligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan 

berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank 

untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil 

Calon Nasabah, Walk In Costumer, atau Nasabah.25 

Costumer Due diligence bukan hanya pada calon nasabah, tetapi 

juga dilakukan pada nasabah Existing bank (nasabah), Walk In 

Costumer (bukan nasabah bank). Costumer Due diligence adalah 

                                                             
24 https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-
Umum.aspx diunduh tanggal 01 juli 2018. 
25 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012  Penerapan Program Anti 
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (2012).  

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx
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sebuah prinsip yang diterapkan oleh bank agar dapat mengetahui 

identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termaksud 

melaporkan setiap transaksi yang mecurigakan ke Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).26 

Penerapan Know Your Costumer pada dasarnya memberikan manfaat 

bagi bank diantaranya:27 

(i) Mendeteksi transaksi yang dianggap mencurigakan dengan 

focus pada profil. 

(ii) Menegakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. 

(iii) Mengindari terjadinya pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme. 

(iv) Mengurangi risiko dimanfaatkan bank dalam tindakan 

kejahatan. 

(v) Membantu upaya penegakan hukum, khususnya pada pencucian 

uang. 

(vi) Melindungi reputasi bank. 

                                                             
26 https://bagoesseto.wordpress.com/2012/07/24/mengenai-customer-due-dilligence-dan-
bagaimana-bank-melaksanakannya-mengenai-konsekwensi-jika-nasabah-tidak-memberikan-
informasi-yang-benar-pada-saat-membuka-rekening-dan-bagaimana-peranan-bank-dala/ diakses 
tanggal 1 Juli 2018. 
27 Ikatan Bankir Indonesia, Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 
2015), h 99. 

https://bagoesseto.wordpress.com/2012/07/24/mengenai-customer-due-dilligence-dan-bagaimana-bank-melaksanakannya-mengenai-konsekwensi-jika-nasabah-tidak-memberikan-informasi-yang-benar-pada-saat-membuka-rekening-dan-bagaimana-peranan-bank-dala/
https://bagoesseto.wordpress.com/2012/07/24/mengenai-customer-due-dilligence-dan-bagaimana-bank-melaksanakannya-mengenai-konsekwensi-jika-nasabah-tidak-memberikan-informasi-yang-benar-pada-saat-membuka-rekening-dan-bagaimana-peranan-bank-dala/
https://bagoesseto.wordpress.com/2012/07/24/mengenai-customer-due-dilligence-dan-bagaimana-bank-melaksanakannya-mengenai-konsekwensi-jika-nasabah-tidak-memberikan-informasi-yang-benar-pada-saat-membuka-rekening-dan-bagaimana-peranan-bank-dala/
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Menurut Pasal 10 No. 14/27/PBI/2012 Bank wajib melakukan prosedur 

Costumer Due Diligence pada saat:28  

(i) Melakukan hubungan usaha  dengan Calon Nasabah. 

(ii) Melakukan hubungan usaha dengan Walk In Costumer. 

(iii) Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh 

Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner. 

(iv) Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait 

dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. 

Pada tahun 2009, PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan 

Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), disempurnakan 

dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank 

Umum, yang diperbaharui dengan PBI No. 14/27/PBI/2012.  PBI ini 

mengadopsi  rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task 

Force (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana 

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan 

menggunakan Fasiltas dan produk perbankan.29 

Terminologi Know Your Customer diubah dengan terminologi 

Customer Due Diligence. Customer Due Diligence adalah ‘kegiatan 

                                                             
28 Op.cit. Bank Indonesia, Pasal 10. 
29 http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/ diakses 
tanggal 25 agustus 2018. 

http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/
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berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank 

untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon 

nasabah, WIC (Walk In Customer), atau nasabah. Di samping 

terminologi CDD, terdapat juga terminologi Enhanced Due Diligence 

(EDD). Enhanced Due Diligence adalah tindakan  Customer Due 

Diligence lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan 

dengan calon nasabah, Walk In Costumer, atau nasabah yang tergolong 

berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed Person, terhadap 

kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme terdapat di 

dalam PBI No. 14/27/PBI/2012 pasal 1 butir 7 dan 8.30  

Penerapan Costumer Due Diligence di bank merupakan salah 

satu fondasi dasar dalam mendukung efektivitas penerpan rezim anti 

pencucian uang di Indonesia, terutama dalam mendeteksi adanya unsur 

transaksi yang mencurigakan dalam transaksi perbankandan dapat 

menghindari pencucian uang dan penempatan dana terorisme. Costumer 

Due Diligence identifikasi dan verifikasi serta pemantauan yang 

dilakukan oleh  bank bahwa setiap transaksi yang berjalan sesuai 

dengan profil nasabah. Customer Due Diligence yang dilakukan bank 

berupa:31 

                                                             
30 Ibid. 
31 Op.cit., Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 100. 
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(i) Hubungan langsung dengan calon nasabah. 

(ii) Melakukan hubungan usaha dengan Walk In Costumer 

(iii) Terdapat informasi yang meragukan yang diberikan nasabah, 

penerima kuasa atau Beneficial Owner. 

(iv) Transaksi nasabah tidak sesuai profil nasabah. 

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, 

Penyedia Jasa Keuangan wajib:32 

(i) Melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil 

Calon Nasabah.  

(ii) Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung 

Calon Nasabah. 

Penerapan Costumer Due Diligence secara besaran dilakukan terhadap 

:33 

(i) Calon nasabah. 

(ii) Nasabah. 

(iii) Walk In Costumer dan Beneficial Owner. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ 

POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme di sector jasa keuangan pasal 2 

                                                             
32 Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/ POJK.01/2017 tentang 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” (2017), pasal 17. 
33 ibid, pasal 2. 
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Penyedia jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan 

memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana 

Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area 

geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery 

channels), termasuk kewajiban untuk: 

(i) Mendokumentasikan penilaian risiko. 

(ii) Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum 

menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis 

mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. 

(iii) Mengkinikan penilaian risiko secara berkala. 

(iv) Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan 

informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.   

Beberapa prinsip untuk mengenal nasabah yaitu:34 

(i) Indentifikasi Nasabah (Costumer Profiling) 

Dalam proses penerimaan calon nasabah atau berhubungan 

dengan Walk In Costumer, bank wajib melakukan identifikasi 

terhadapa nasabah dengan langkah: 

1. Meminta informasi mengenai calon nasabah ataupun Walk 

In Costumer. 

                                                             
34 Op.cit., Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 100. 



28 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

Triana Asputri, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Costumer Due Diligence Dalam Perbankan Untuk Mendukung Program Anti 

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, UIB Repository©2018. 

 

2. Meminta bukti identitas nasabah dan dokumen pendukung 

mengenai informasi terkait. 

3. Mencocokan kebenaran dokumen . 

4. Meminta agar calon nasabah atau Walk In Costumer dapat 

menunjukan kartu identitas lain apabila adanya keraguan 

akan keaslian data yang dibawa. 

5. Apabila sedapat dilakukan wawancara dengan meyakinkan 

data yang diberilkan oleh calon nasabah dapat dibuktikan 

kebenaranya. 

6. Menolak untuk membuka rekening anonym ataupun data 

nasabah yang tidak dapat diuji kebenaranya. 

7. Ketemu langsung dengan nasabah ketika buka rekening. 

8. Lebih menerapkan prinsip kehati hatian ketika melakukan 

hunungan usaha dengan calon nasabah atapun nasabah yang 

profilnya risiko tinggi. 

9. Harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

Beneficial Owner ataupun Walk In Costumer. 

Pada pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 . Data 

yang diperlukan agar dapat mengidentifikasi indentitas nasabah 

mencakupi :35 

                                                             
35 Op.cit., Bank Indonesia, pasal 14. 
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(i) Untuk nasabah perorangan maka informasi yang dicakupi 

berupa 

1. Nama lengkap. 

2. Nomor dokumen identitas. 

3. Alamat lengkap yang sesuai dengan dokumen identitas 

nasabah. 

4. Alamat tempat tinggal yang ditempati. 

5. Tempat tanggal lahir. 

6. Kewarganegaraan. 

7. Sumber dana. 

8. Jenis kelamin. 

9. Status perkawinan. 

10. Pekerjaan (nama perusahaan,alamat perusahaan,bidang 

usaha perusahaan,jabatan/golongan). 

11. Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada. 

12. Sumber dana. 

13. Penghasilan rata-rata per tahun. 

14. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan 

dilakukan Calon Nasabah. 

15. Informasi lain. 

(ii) Perusahaan  
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1. Nama perusahaan. 

2. Nomor izin usaha dan instansi yang berwenang. 

3. Bidang usaha. 

4. Alamat kedudukan atau domisili. 

5. Tempat dan tanggal pendirian. 

6. Bentuk badan hukum. 

7. Identitas Beneficial Owner. 

8. Sumber dana. 

9. Maksud dan tujuan hubungan usaha. 

10. Informasi lain. 

(iii) Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement):   

1. Nama 

2. Nomor izin dari instansi berwenang (jika ada) 

3. Alamat kedudukan 

4. Bentuk perikatan (legal arrangement) 

5. Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila Calon 

Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

6. Sumber dana 

7. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan 

dilakukan Calon Nasabah 
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Pada pasal 14 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 

14/27/PBI/2012 saat Walk In Costumer ingin melakukan transaksi 

dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih di bank 

terkait maka data yang di minta ialah:36 

(i) Perorangan 

1. Nama lengkap  

2. Nomor dokumen identitas 

3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas 

4. Alamat tempat tinggal yang ditempati 

5. Tempat dan tanggal lahir 

6. Kewarganegaraan 

(ii) Nasabah Perusahaan wajib memberi informasi berupa: 

1. Nama perusahaan 

2. Nomor izin usaha dan instansi yang berwenang 

3. Bidang usaha 

4. Tempat dan tanggal pendirian 

5. Bentuk transaksi 

Apabila Walk In Costumer ingin melakukan transaski kurang dari 

nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setaranya 

(i) Perorangan 

                                                             
36 Ibid. 
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1. Nama lengkap 

2. Nomor dokumen identitas 

3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas 

(ii) Perusahaan 

1. Nama perusahaan 

2. Alamat kedudukan 

Bank wajib melakukan penolakan terhadap nasabah Walk In Costumer 

apabila calon nasabah Walk In Costumer melakukan:37 

(i) Tidak ada data yang dapat mendukung kebenaran profil 

nasabah. 

(ii) Identitas palsu 

(iii) Dokumen yang tidak benar. 

(iv) Nama di rekening fiktif 

(v) Pada saat pembukaan reke ning pihak bank tidak dapat bertemu 

langsung dengan calon nasabah. 

(vi) Nasabah tidak menyiapkan dokumen pendukung kebenaran 

pofil 

(vii) Nasabah diketahui mengunakan dokumen palsu 

(viii) Sumber penghasilan yang dapat dari hasil pidana. 

                                                             
37 Op.cit., Ikatan Bankir Indonesia, hlm. 106. 
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Penyedia Jasa Keuangan wajib mengelompokkan Calon 

Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian 

Uang dan/atau Pendanaan Terorisme Merupakan salah satu metode 

untuk mendukung Customer Due Diligence yang sacara efektif dimana 

melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkatan resiko (Risk 

Based Approach) dari kemungkinan terjadinya pencucian uang atau 

penempatan pendanaan terorisme. Pemeringkatan resiko nasabah dibagi 

atas  3 (tiga ) klasifikasi yaitu rendah,sedang dan tinggi. Metode dalam 

pemeringkatan risiko yang dilaksanakan terhadap analisis risiko 

pencucian uang  antara lain38 

Melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko 

(risk-based approach), Bank paling sedikit melakukan kegiatan 

identifikasi risiko bawaan (inherent risk), penetapan toleransi risiko, 

penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi 

risiko residual (residual risk), penerapan pendekatan berbasis risiko, 

serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah 

dimiliki. Pengelompokan terhadap peringkat risiko WIC hanya 

dilakukan pada WIC yang melakukan transaski sebesar Rp 100.000.000 

(Seratus Juta Rupiah) atau lebih. Apabila nasabah yang merupakan 

                                                             
38 https://id.scribd.com/doc/312866886/PPT-APU-BPR diakses tanggal 1 Juli 2018. 

https://id.scribd.com/doc/312866886/PPT-APU-BPR
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golongan risiko tinggi maka haus melengkapi data Enchance Due 

Deligence (EDD), dan penerapan CDD pada nasabah risiko sedang.39 

Bank harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Faktor-faktor 

sebagaimana dimaksud ialah:40 

(i) Nasabah Bank harus mengategorikan Nasabah berdasarkan 

tingkat risiko  

(ii) Negara atau Area Geografis Bank harus mengidentifikasi 

tingkat risiko dengan memperhatikan antara lain kedudukan 

kantor bank, domisili Nasabah bank, lokasi terjadinya transaksi, 

dan wilayah tujuan transaksi serta lokasi sumber dana yang 

masuk ke rekening Nasabah yang bersangkutan. 

(iii) Produk, Jasa, atau Transaksi Bank harus mengidentifikasi 

tingkat risiko terkait dengan produk dan jasa yang ditawarkan, 

termasuk transaksi yang terjadi dengan Nasabah atau WIC, 

antara lain produk dan jasa yang mudah dikonversikan menjadi 

kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindahkan dari 

                                                             
39 Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.03/2017 tentang 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor 
Perbankan” (2017). 
40 Ibid. 
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satu wilayah ke wilayah lainnya dengan maksud mengaburkan 

asal usul dana tersebut. 

(iv) Jaringan Distribusi (Delivery Channels) Jaringan Distribusi 

(Delivery Channels) merupakan sarana yang digunakan 

Nasabah untuk memperoleh suatu produk atau jasa, maupun 

untuk melakukan suatu transaksi. Beberapa jaringan distribusi 

dapat meningkatkan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan 

Terorisme karena beberapa jenis jaringan distribusi dapat 

digunakan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari 

Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). 

Beberapa contoh kriteria dari faktor dengan tingkat risiko tinggi, 

sebagai berikut:41  

(i) Nasabah, antara lain: 

1. Nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi 

keuangan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil 

Nasabah. 

2. Nasabah dengan frekuensi dan pergerakan dana antar 

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di berbagai wilayah, tidak 

dapat dijelaskan secara wajar. 

                                                             
41 Ibid. 
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3. Nasabah Korporasi dengan struktur kepemilikan yang 

kompleks sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi 

terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), pemilik akhir 

(ultimate owner), atau pengendali akhir (ultimate controller) 

dari Korporasi; 

4. Nasabah yang mencari atau menerima produk atau jasa Bank 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak memberikan 

keuntungan bagi Nasabah tersebut. 

5. Nasabah berupa organisasi amal atau organisasi non-profit 

lainnya yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas tertentu 

6. Nasabah dengan kepemilikan rekening atau kontrak pada 

Bank yang dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank 

diwakili oleh profesi penunjang seperti akuntan, advokat, 

atau profesi lainnya 

7. Nasabah yang termasuk dalam kategori PEP, termasuk 

anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) 

dari PEP 

8. Nasabah yang proses verifikasinya tidak melalui pertemuan 

langsung (non face to face) 

9. Nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak 

biasa seperti kas atau setara kas antara lain sertifikat deposito 
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(negotiable certificate deposit) atau cek pelawat (traveller’s 

cheque) 

10. Nasabah yang memberikan informasi sangat minim.  

(ii) Negara atau Area Geografis, antara lain:  

1. Dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi 

yang berisiko tinggi. 

2. Nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara 

atau yurisdiksi berisiko tinggi 

Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi 

enhanced due diligence (EDD). EDD adalah tindakan  CDD lebih 

mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon 

nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, 

termasuk politically exposed person, terhadap kemungkinan pencucian 

uang dan pendanaan terorisme.42  

Prosedur Enchanced Due Deligence dilakukan kepada nasabah 

yang tergolong nasabah profil tinggi terdapat kemungkinan melakukan 

tindakan pecucian uang atau pendanaan terorisme. Kriteria nasabah 

yang memiliki risiko tinggi, antar lain:43 

                                                             
42 http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/ diakses 
tanggal 25 Agustus 2018. 
43 Op.cit., Ikatan Bakir Indonesia, hlm. 108 

http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/
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(i) Nasabah yang tergolong nasabah Politically Exposed Person 

adalah personal yang mempunyai kewenangan publik 

diantaranya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang 

penyelengara negara drang tercatat atau pernah tercatat sebagai 

anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dan operasional partai politik. 

Pihak yang terkait kedalam golongan PEP yang merupakan 

nasabah profil risiko tinggi: 

1. Anggota keluraga PEP sampai derajat kedua 

2. Perusahaan yang dikelola oleh PEP 

3. Atau pihak yang diketahui secara public memiliki kedekatan 

dengan anggota PEP 

(ii) Nasabah memiliki usaha yang tergolong berisiko tinggi 

merupakan nasabah yang ushanya diklasifikasikan mempunyai 

risiko tinggi sebagai pelaku usaha yang dianggap memiliki 

potensi terjadinya pencucian uang dan penempatan pendanaan 

terorisme. 

(iii) Nasabah yang berasal dari negara yang tergolong berisiko tinggi 

yaitu negara yang diklasifiaksikan mempunyai risiko tinggi 

terhadap terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, 
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antara lain karena tidak atau belum menerapkan rekomendasi 

FATF (The Financial Action Task Force)    

(iv) Nasabah yang mengunakan produk perbankan yang berisiko 

tinggi yang dikhawatirkan digunakan sebagai sarana pencucian 

uang atau pendanaan teroris. Produk dan jasa berisiko (high risk 

product and services) adalah produk dan jasa perbankan yang 

banyak diminati oleh pelaku pencucian uang, misalnya jasa 

Kustodian dan Travel Cheque. 

(v) Transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah di identifikasi 

terhadap nasabah berisiko tinggi (High Risk Costumer), usaha 

berisiko tinggi (High Risk Business), dan risiko tinggi (High 

Riskproduct and Services), yang semuanya disebut dengan area 

birisiko tinggi, maka bank dapat melakukan pencegaahan serta 

memberantas APU dan PPT. 

Pengkinian data nasabha merupakan tindak lanjut dari proses 

pemantauan bank pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah 

merupakan hal yang sangat penting dalam Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mengingat data 

yang dihasilkan dari proses pengkinian data akan sangat berpengaruh 

terhadap kegiatan lainya, khususnya berpengaruh terhadap identikasi 
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dan pemantauan transaksi nasabah yang dianggap mencurigakan. 

Ketika melakukan proses pengkinian data nasabah, bank wajib:44 

(i) Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen 

nasabah 

(ii) Menyusun laporan pengkinian data 

(iii) Menyusun laporan realisasi pengkinian data. 

Pengikian data biasanya harus dilakukan secara berkala 

berdasarkan tingkat risiko nasabah transaksi. Sebagai contoh, untuk 

nasabah risiko tinggi dilakukan pengkinan data setiap 6 (enam) bulan, 

pengkinian data dilakukan setiap 2 (dua) tahun untuk nasabah menegah. 

Pelaksanaan data nasabah dapat dilakukan, antara lain pada saat:45 

(i) Pembukaan rekening tambahan 

(ii) Perpanjang fasilitas pinjaman 

(iii) Pergantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk 

perbankan lainnya 

(iv) Kunjungan untuk keperluan safe deposit box 

(v) Pelunasan pinjaman. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Nasabah. 

                                                             
44 Ibid, hlm 111 
45 Ibid. 
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a. Pengertian Nasabah. 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah 

penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan.46 

Macam- macam nasabah yang tersirat dalam Pasal 6 Undang- undang 

Perbankan terdiri dari: 

(i) Nasabah Penyimpan Dana. 

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menggunakan 

jasa perbankan dalam hal menyimpan kelebihan likuiditasnya. Untuk 

saat ini, akan lebih aman menyimpan dana dilembaga perbankan 

dengan segala fasilitas, bunga, dan jaminan yang diberikan 

oleh perbankan itu sendiri. 

(ii) Nasabah sebagai Pengguna Jasa Perbankan.  

Penggunaan jasa perbankan ini dapat ditemukan dalam bentuk 

pertransferan dana,melakukan jual- beli surat berharga, pemberian 

kredit, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga, melakukan kegiatan penitipan, melakukan penempatan dana 

kepada nasabah lainnya yang tidak tercatat di bursa efek. 

                                                             
46 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 334. 
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Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum menjelaskan 

bahwa Beneficial Owner ialah setiap orang : 

(i) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkn pada 

Bank. Pemilik sebenarnya dari dana yang di masksud disini 

ialah dana yang ditempatkan dalam rekening. 

(ii) Mengendali transaksi Nasabah 

(iii) Kuasa kepada orang lain melakukan transaksi 

(iv) Mengendalikan badan hukum  

(v) Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan. 

Menurut Pasal 1  butir ke-6  Peraturan Bank Indonesia No. 

14/27/PBI/2012 tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme Bagi Bank Umum. Walk In Costumer adalah pihak yang 

mengunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank 

terkait, dalam hal ini tidak termasuk pihak yang menjalankan transaksi 

karena kuasa yang diterima atas kepentingan nasabah. 

 

4. Tinjauan Umum tentang Program Tindak Pidana Anti Pencucian 

Uang dan Pecegahan Penempatan Dana Terorisme. 

a. Pencucian Uang. 
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Berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Pencucian Uang adalah Rangkaian kegiatan yang merupakan 

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang 

haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari 

pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan 

terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang 

tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang 

tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai 

uang yang halal.47 

Tahap proses pencucian uang dibagi atas 3 tahap yaitu:48 

(i) Penempatan 

Merupakan suatu kegiatan pencucian uang dimana pelaku 

menempatkan dana pada bank. 

(ii) Pemisahan 

                                                             
47 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, 
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5. 
48 Otoritas Jasa Keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.03/2017 tentang 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor 
Perbankan” (2017), hlm 1. 

http://jambi.tribunnews.com/tag/tindak-pidana-pencucian-uang
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Kegiatan pelaku memisahkan dana hasil pencucian uang 

dimana mentraferkan ke offshore bank ataupun melakukan 

pembayaran terhadap invoice fiktif. 

(iii) Pengunaan 

Kegiatan pelaku usaha digunakan untuk membeli aset mewah 

ataupun investasi lain. 

Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku 

pencucian uang adalah: 49 

(i) Smurfing yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan 

memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. 

(ii) Structuring yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan 

memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi 

lebih kecil. 

(iii) U-Turn yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil 

kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian 

dikembalikan ke rekening asalnya.  

(iv) Cuckoo Smurfing yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber 

dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan 

melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari 

                                                             
49 ibid. 



45 
 

  Universitas Internasional Batam  
 

Triana Asputri, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Costumer Due Diligence Dalam Perbankan Untuk Mendukung Program Anti 

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, UIB Repository©2018. 

 

luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima 

merupakan hasil tindak pidana.  

(v) Pembelian aset atau barang mewah yaitu menyembunyikan 

status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk 

pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. 

(vi) Pertukaran barang (barter) yaitu menghindari penggunaan dana 

tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi 

oleh sistem keuangan. 

(vii) Underground banking atau alternative remittance services yaitu 

kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal 

yang dilakukan atas dasar kepercayaan.    

(viii) Penggunaan pihak ketiga yaitu transaksi yang dilakukan dengan 

menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari 

pendeteksian identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan 

pemilik dana hasil tindak pidana.   

(ix) Mingling yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan 

dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk 

mengaburkan sumber asal dananya.  

(x) Penggunaan identitas palsu yaitu transaksi yang dilakukan 

dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk 
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mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan 

pelaku pencucian uang 

Pelaku dan sanksi tindak pidana pencucian uang diatur oleh Undang-

Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang ialah sebagai berikut: 

(i) Pelaku aktif 

Pada Pasal 3 bagi pelaku dikenakan penjara maksimal 20 tahun 

dan denda Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar )dan pada pasal 

4 pelaku dikenakan penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 

5.000.000.000,- ( lima milyar ), 

(ii) Pelaku pasif 

Diatur dipasal 5 dimana dikenakan penjara maksimal 5 tahun 

dan denda Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar ) dan Pasal 10 orang 

yang membantu dikenakan penjara maksimal sama dengan 

pihak yang dibantu pada Pasal 3,4 dan 5 dengan denda sama 

dengan pihak yang dibantu”pada Pasal 3,4 dan 5. 

 

b. Pendanaan Terorisme. 
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Pendanaan terorisme menurut Undang- Undang No 9 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme (UU TPPT) pasal 1 Pendanaan Terorisme adalah:50 

“Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, 

memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui 

akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, 

atau teroris.” 

Sedangkan menurut UU TPPT yang disebut sebagai pelaku tindak 

pidana pendanaan terorisme adalah:51 

(i) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka 

menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan 

Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud 

untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. 

(ii) Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik 

langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan 

                                                             
50 Republik Indonesia, “Undang- Undang No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, (2013), pasal 1. 
51https://www.researchgate.net/publication/323310352_Penerapan_Costumer_Due_Dilligence_CDD
_dalam_Pencegahan_Pendanaan_Terorisme_melalui_Perbankan diaskes tanngal 25 Agustus 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/323310352_Penerapan_Costumer_Due_Dilligence_CDD_dalam_Pencegahan_Pendanaan_Terorisme_melalui_Perbankan
https://www.researchgate.net/publication/323310352_Penerapan_Costumer_Due_Dilligence_CDD_dalam_Pencegahan_Pendanaan_Terorisme_melalui_Perbankan
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seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana 

Terorisme, organisasi teroris, atau teroris 

(iii) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, 

atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan 

terorisme 

Sanksi yang dikenakan bagi pendana terorisme diatur dalam UU TPPT 

adalah:52 

(i) Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik 

langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan 

seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana 

Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena 

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hal ini 

diatur dalam pasal 4 dan 5 UU TPPT. Dalam hal terpidana tidak 

mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 

                                                             
52 Op.cit., Republik Indonesia, Undang- Undang No 9 tahun 2013. 
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(ii) Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, 

mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun hal ini diatur didalam pasal 6 UU 

TPPT. 

(iii) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa 

pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah). 

 

5. Tinjauan Umum tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan  

a. Pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah 

lembaga independen yang  dibentuk dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang.53 

Berdasarkan Pasal 23 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 

diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: 

                                                             
53 Republik Indonesia, “Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang” (2010). 
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(i) Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) 

Pengertian TKM meliputi : 

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna 

Jasa yang bersangkutan. 

2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 

Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh 

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 

dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal 

dari hasil tindak pidana. 

4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta 

Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

(ii) Transaksi Keuangan Tunai (TKT) 

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan 

yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang 

logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya 

setara. 
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(iii) Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 

(TKL) 

Setiap transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar 

negeri wajib dilaporkan kepada PPATK berapapun jumlah atau 

nominal transaksinya. Laporan Transaksi Keuangan ini 

disampaikan oleh PJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Pelaksanaan 

kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Transfer 

Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak menghilangkan kewajiban 

pelaporan LTKM dan LTKT apabila memenuhi salah satu unsur 

transaksi keuangan mencurigakan dan/atau unsur transaksi 

keuangan tunai. Ketentuan lebih rinci mengenai penyampaian 

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar 

Negeri diatur dalam Peraturan Kepala PPATK No. 12 Tahun 

2013. 

Anti tipping-off merupakan ketentuan yang melarang direksi, 

pejabat atau pegawai bank memberitahukan kepada nasabah atau orang 

lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun 

mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang 

disusun atau telah disampaikan ke PPATK. Tujuan dari anti tipping-off 

ialah mencegah pihak yang dilaporkan megalihkan dana dan/atau 
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melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam 

melakukan penyelidikan dan penyidika tindak pidana pencucian”uang. 

Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban 

pelaporan yaitu Transaksi antar penyedia jasa keuangan, Transaksi 

dengan pemerintahan dan bank sentral, Pembayaran gaji dan/atau 

pensiun, Transaksi yang telah ditetapkan oleh kepala PPATK PER- 

11/1.02/PPATK/09/2012  tentang Transaksi Keuangan Tunai yang 

Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. 

 

B. Landasan Yuridis. 

Landasan yuridis merupakan dasar-dasar hukum yang akan peneliti 

gunakan untuk melaksanakan analisa data dalam penelitian ini. Landasan 

yuridis (landasan hukum) yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan 

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diatur didalam pasal 2 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). 
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4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

Bagi Bank Umum tanggal 28 Desember 2012. 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang 

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 

6. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, tanggal 04 September 2012, tentang 

Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban 

Pelaporan. 

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. 

 

C. Landasan Teori. 

1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Fernando M. Manullang Kepastian hukum merupakan 

pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat 

memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian 

hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi 
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yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam 

mengaktualisasikannya pada hukum positif 54 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. 

Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum 

dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan 

ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, 

sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan 

hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan 

hakim.55 

 

2. Asas Perbankan  

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Perbankan No 10 tahun 

1998 asas yang dianut ialah asas demokrasi ekonomi dengan menggunkan 

prinsip kehati-hatian.56 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi  yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

                                                             
54 Fernando E. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai 
( Jakarta : Kompas, 2007 ) h. 95. 
55 https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/ diakses tanggal 24 Agustus 
2018 
56 Op.cit., C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, hlm 299. 

https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/
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berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.57 

 

3. Prinsip Perbankan 

Terdapat 4 ( empat) prinsip yang harus diterapkan bank terhadap 

nasabahnya ataupun calon nasabahnya dimana keempat prinsip tersebut 

berupa:58 

(i) Prinsip kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang“Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Dimana asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara 

bank dengan nasabahnya.  

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang 

disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank 

perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan 

mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Menurut 

                                                             
57 https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945 diakses 
tanggal 24 Agustus 2018. 
58 https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/prinsip-kegiatan-usaha-perbankan diakses tanggal 
24 Agustus 2018. 

https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945
https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/prinsip-kegiatan-usaha-perbankan
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seorang ahli hukum bisnis Indonesia Sutan Remy Sjahdeini 

menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah 

penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara 

kreditur (bank) dan debitur (nasabah).  

Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan 

bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara 

bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari 

masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, 

sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap 

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat 

padanya. 

(ii) Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) 

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan 

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya 

wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi 

dana masyarakat yang dipercayakan padanya.  Hal ini disebutkan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan 

Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. 

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain 

adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan 
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diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga 

masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di 

bank. Dalam prinsip kehati-hatian terhadap 5C of Credit yang 

meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital 

(modal), Collateral (agunan), Condition of economy (prospek 

usaha dari kreditur). 

(iii) Prinsip kerahasiaan (Secrecy Principle)  

Hubungan antara bank dan“nasabahnya ternyata tidaklah 

seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan 

tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka 

rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika 

ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. 

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau 

mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut 

kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini 

adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank 

memerlukan   kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya 

di bank.  
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Berbeda dengan simpanan  nasabah yang dimana bank 

diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, untuk pinjaman 

kredit sendiri dalam prakteknya bank tidak melakukan prinsip 

kerahasiaan, justru apabila ada nasabah yang melakukan pinjaman, 

maka bank dengan serta-merta akan dapat memberikan informasi 

mengenai debitur. Hal ini bertujuan agar semua orang dapat 

mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur berasal dari 

pinjaman kredit bank dan menjadi beban moral tersendiri kepada 

debitur agar konsisten menjalankan perjanjian kredit perbankan. 

Tindakan bank yang bersifat terbuka ini dapat menjadi 

contoh kepada pelaku usaha lain untuk dapat mengembangkan 

usahanya menjadi lebih maju dengan melakukan pinjaman kredit 

kepada pihak bank. Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya 

rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:59 

1. Teori Mutlak. 

Teori Mutlak ialah rahasia keuangan dari nasabah bank 

tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. 

Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori 

mutlak ini. 

                                                             
59 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ed 2 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2014), h 132. 
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2. Teori Relatif. 

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam 

hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip 

kerahasiaan bank  tersebut dapat diterobos. Dalam Pasal 40 

sampai dengan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib 

merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan 

dalam hal tertentu yakni, untuk kepentingan pajak, penyelesaian 

hutang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan 

Urusan Hutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara 

(UPLN/PUPN), peradilan pidana, perkara perdata antara bank. 

 


