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Abstrak 

 

Perbedaan nilai mata uang yang diciptakan berbeda antara satu negara 

dengan negara lainnya, juga bentuk fisik yang berbeda, maksud dari nilai dari 

suatu mata uang adalah suatu harga ekonomis yang terdapat dalam satu lembar 

mata uang negara kita. Dikarenakan adanya perbedaan mata uang, tentunya kita 

membutuhkan suatu lembaga yang bergerak di bidang pertukaran mata uang yang 

sering kita sebut sebagai money changer. Sebagai penyelenggara mata uang 

tentunya kita harus jeli dalam melihat pasar, mata uang apa yang lebih sering 

digunakan, ataupun mata uang yang jarang dibutuhkan oleh pasar didaerah kita.  

Seiring berjalannya waktu money changer yang merupakan tempat 

pergantian mata uang sekarang sudah sering digunakan sebagai platform 

diberlakukannya tindakan kejahatan pencucian uang, modus-modus yang sering 

ditemukan pada money changer untuk melakukan pencucian uang adalah dalam 

bentuk pergantian ke mata uang yang memiliki nilai lebih tinggi dalam bentuk 

besar ataupun melakukan transfer dana dalam bentuk besar ke rekening dalam 

negeri maupun luar negeri melalui money changer, yang sangat berdampak pada 

kebijakan moneter maupun perekonomian negara, dimana kita tahu bahwa latar 

belakang dari orang yang ingin mencucikan uangnya biasanya berasal dari hasil 

tindakan korupsi maupun tindakan narkotika yang sangat bertentangan dengan 

peranturan perundang-undangan kita. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah ada 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi modus kejahatan 

yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di money changer. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, jenis 

penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dimana data-datanya diambil 

dari studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam penulisan laporan skripsi ini. 

Data primer yang peneliti peroleh didapatkan langsung dari Undang-Undang yang 

kemudian dilanjutkan ke buku-buku hukum yang dijadikan sebagai data sekunder, 

yang terakhir website pemerintah, wawancara, literatur-literatur hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain yang peneliti jadikan sebagai data tersier, yang terakhir 

peneliti tuangkan dalam bentuk yang tersusun secara sistematis untuk menjawab 
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segala rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti pada penulisan laporan skripsi 

ini. 

Hasil dari penelitian laporan skripsi ini, peneliti menemukan bahwa 

pemerintah sudah meluncurkan suatu produk hukum yang berisikan tentang hal 

untuk mencegah pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada 

money changer dan isinya sudah cukup bagus namun hal fatal yang peneliti 

dapatkan untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme adalah kurangnya intensifitas pemerintah dalam 

menyalurkan ilmu tentang program anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme pada money changer, dan tidak ada dalam ketegasan dari 

pemberlakuan peraturan ini. 

Kata Kunci : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank, program anti 

pencucian uang dan pencegahan pendaan terorisme, money changer  
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