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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan money changer atau Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 

bukan Bank atau selanjutnya di sebut sebagai KUPVA bukan Bank, sudah ada 

di Eropa sejak abad pertengahan. aktivitas ini merupakan asal mula bank 

modern yang kita tahu saat ini.  

Abad pertengahan, sebagian kota di tanah Eropa sudah mulai 

memproduksi mata uangnya sendiri (umumnya berupa koin dengan tokoh 

penguasa kota atau wilayah tersebut) untuk menglangsungkan transaksi 

perekonomian di tanah Eropa tersebut. Akan tetapi, saat perdagangan antar 

daerah terjadi, dikarenakan perbedaan mata uang, diperlukan pula pekerjaan 

yang bergerak dibidang pertukaran mata uang. 

Nilai ganti pada abad pertengahan dihitung dengan istilah barter. Para 

pedagang yang ingin menggantikan mata uang, mereka akan pergi ke tempat 

money changer tradisional yang nilainya dilihat dari dari material, daya tahan, 

dan probabilitas palsunya mata uang tersebut. Setelah melakukan 

penimbangan, para penukar mata uang asing akan memutuskan nilai dari suatu 

mata uang ke mata uang pilihan
1
. 

Bersamaan dengan popularitas perdagangan antar daerah, kegiatan 

pertukaran mata uang semakin bertumbuh. Tidak dibatasi hanya dengan jasa 

pertukaran mata uang dan penabungan uang, pedagang tersebut juga mulai 

menyediakan jasa kredit dengan bunga. Sehingga lama-kelamaan aktivitas  

money changer tradisional berubah menjadi money changer yang kita kenal 

sekarang. money changer menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia 

atau selanjutnya disebut PBI Nomor 18/20/PBI/2016 merupakan “Badan 

usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan 

KUPVA
2
”. Atau sebagai wadah pertukaran mata uang yang konsepnya mirip 

dengan foreign exchange atau selanjutnya disebut sebagai forex, tolak ukurnya 
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2
 Peraturan Bank Indonesia Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, PBI 
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dilihat dari fisik mata uang yang kita beli dimana untuk forex kita melakukan 

jual beli mata uang secara online, di money changer mata uang yang kita 

tukarkan bisa kita pegang, raba, dan dilihat uangnya
3
. 

Inti dari aktivitas money changer adalah kegiatan pertukaran mata uang 

dengan hasil keuntungan yang didapatkan dari spread atau selisih nilai suatu 

mata uang. Jasa pertukaran mata uang dapat dengan gampang kita temukan 

didaerah pariwisata (seperti bali, jakarta, batam, medan, dan lain-lain), 

bandara, dan perbatasan dua negara, area-area tersebut sangat membutuhkan 

jasa pertukaran mata uang supaya turis dapat melakukan transaksi diwilayah 

yang mereka kunjungi
4
. 

Money changer selain digunakan sebagai tempat pergantian mata uang 

untuk holiday ke suatu tempat, juga bertindak penting dalam kegiatan 

perdagangan internasional, dikarenakan perbedaan mata uang oleh penjual dan 

pembeli. Sehingga mewajibkan pembeli untuk menukarkan sejumlah uang 

kedalam mata uang tempat tujuan untuk melakukan transaksi perdagangan 

internasional ataupun hal lainnya. 

Nilai tukar setiap negara tidak pernah sama. Hal tersebut sangat 

bergantung pada faktor internal dan sistematis pasar dunia, maupun faktor 

ekonomi dari suatu negara. Jika mata uang suatu negara semakin populer 

digunakan dalam perdagangan internasional, nilai tukarnya akan semakin 

kuat, begitu juga sebaliknya, kata-kata diatas dapat membuktikan mengapa 

Amerika merupakan salah satu pemegang ekonomi terbesar didunia, mata 

uang yang lebih bernilai dibandingkan dengan mata uang indonesia. Untuk 

menguatkan mata uang suatu negara, negara tersebut harus memperbanyak 

keterlibatan mata uang negaranya misalnya seperti memproduksi barang yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi, tidak hanya menjual barang mentah seperti 

batu bara, pasir, nikel, dan lain-lain tapi memproduksinya minimal menjadi 

barang setengah jadi seperti CPO (Crude Palm Oil), baja, semen dan lain-lain, 

atau menjual dalam bentuk barang jadi seperti baterai litium, mobil, motor, 
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kapal, dan lain-lain. Kemudian melakukan ekspor keluar negeri, agar mata 

uang tersebut semakin terlibat di perdagangan internasional dan akan 

mempengaruhi bertambahnya nilai mata uang tersebut dan tidak terus 

melakukan pengimporan barang kedalam yang akan semakin memperlemah 

mata uang suatu negara yang akan mengakibatkan defisit dalam neraca 

perdagangan. Dalam hal ini pedagang valuta asing berfungsi sebagai pihak 

ketiga dalam proses jual beli lokal maupun internasional dengan menyuplai 

ketersediaan mata uang yang diinginkan
5
.  

Tindakan pidana terorisme menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme atau selanjutnya disebut sebagai PERPU No.1 

Tahun 2002 adalah : 

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap 

orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta 

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan terhadap obyek-obyek 

vital strategis atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana 

dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6
” 

 

Pertanyaan yang sering timbul ketika kita melihat tindakan terorisme 

adalah siapa pihak yang mendanai teroris dalam menjalankan aksinya, dimana 

sepengetahuan kita teroris tidak memiliki pekerjaan selain mencuri, merengut 

nyawa manusia, mengacaukan keamanan bernegara, dan lain-lain. Namun 

mereka bisa membeli senapan, benda tajam, benda peledak atau alat-alat yang 

bisa membantu proses jalannya tindakan terorisme, sangat aneh ketika kita 

mendengar bagaimana cara mereka untuk mendapatkan dana untuk membeli 

alat-alat tersebut tanpa adanya pekerjaan dan alat-alat yang peneliti sebutkan 

diatas bukan merupakan barang yang berekonomis rendah. 

Faktanya pemasukan dana teroris sering didapatkan dari hasil pencucian 

uang yang dilaksanakan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang 
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didapatkan dari hasil korupsi dan kegiatan pidana lainnya yang kemudian 

dananya diberikan kepada organisasi teroris yang tidak kita tahu motifnya 

supaya mereka ( teroris ) bisa melancarkan aksinya yang membahayakan 

nyawa manusia
7

, juga tidak menutup kemungkinan pendanaan terorisme 

didapatkan dari kegiatan yang halal yang kemudian disisihkan beberapa uang 

dari kegiatannya untuk mendanai organisasi teroris tersebut yang tentunya 

sangat ditentang oleh pemerintah Indonesia dibuktikan adanya Pasal 11 

PERPU No.1 Tahun 2002. 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja 

menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau 

patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk 

melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
8
” 

Seiring berkembangnya zaman, money changer awalnya merupakan 

tempat orang melakukan pergantian mata uang, sekarang sudah populer 

dipakai oleh oknum untuk mensamarkan identitas uang yang didapatkan dari 

hasil pidana berupa korupsi, pencurian dan lainnya, yang dilakukan oleh 

Pejabat Sipil, pencuri, dan lain-lain supaya keuangan mereka susah dideteksi 

oleh pemerintah yang biasanya kita sebut dengan istilah Money Laundering 

dimana money laundering tertulis dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 atau selanjutnya disebut sebagai UU No.8 Tahun 2010. 

Inti dari pencucian uang menurut pasal diatas merupakan suatu perbuatan 

untuk menutup-nutupi atau menggelapkan sumber uang, dana atau harta 

kekayaan yang didapatkan dari tindakan kejahatan melampaui berbagai 

transaksi keuangan agar uang tersebut terlihat datang dari kegiatan yang tidak 

melawan peraturan perundang-undangan. 

Umumnya pelaku tindak pidana akan berupaya untuk menutupi asal uang 

dari hasil dari tindak pidana dengan beragam trik agar uang tersebut berat 
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untuk  diketahui oleh aparat pengawas seperti polisi, sehingga mereka dapat 

dengan bebas dapat memanfaatkan uang tersebut baik untuk aktivitas yang 

legal ataupun ilegal seperti pendanaan terorisme yang sangat membahayakan 

keamanan bernegara. Sebab itu, tindak pidana pencucian uang tidak cuma 

meneror pilar atau kejujuran sistem perekonomian dan moneter negara, juga 

dapat mencelakai pondasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
9
. 

Prosedur pencucian uang biasanya dilaksanakan melalui tiga langkah 

prosedur: langkah pertama, uang yang didapatkan dari aksi tindak kejahatan 

diganti kedalam rupa yang sulit/tidak menimbulkan rasa curiga melalui 

tahapan transaksi-transaksi keuangan dengan beragam cara (tahap placement) 

langkah kedua adalah melancarkan transaksi keuangan secara sistematis, 

berlapis dan kompleks dengan maksud untuk memecah belah uang hasil 

tindak kejahatan dari akarnya ke berbagai tabungan sehingga susah untuk 

diselidiki akar dari dana yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan kata lain 

menggelapkan atau menutup-nutupi asal dari uang hasil tindak pidana tersebut 

(tahap layering) langkah ketiga, merupakan tahapan terakhir dimana pelaku 

meleburkan kembali uang yang sudah dilapiskan kemudian dikeburkan 

kedalam pergerakan usaha sehingga terlihat sah, dan bisa dipakai untuk 

dinikmati atau diinvestasikan kembali ke berbagai bentuk aset, liabilitas
10

, 

digunakan untuk memodali berbagai kegiatan bisnis yang legal ataupun untuk 

membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi) yang tentunya 

bertentangan dengan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 yang berisikan : 

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
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asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
11

” 

 

Orang yang menerima, mengirimkan, menyeberangi, membayarkan, 

memakai, dan memberikan secara cuma-cuma yang biasanya disebut dengan 

istilah tindak pidana pencucian uang pasif. Mendukung proses jalanannya 

Money Laundering patut dipidana karena dianggap sama dengan melakukan 

kegiatan pencucian uang menurut Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 yang 

berisikan sebagai berikut : 

“(1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2)Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan 

kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12

” 

 

Undang-Undang ini juga akan mengenakan kepada orang yang menikmati 

hasil dari money laundering tersebut bisa dikenakan Pasal 4 UU No.8 Tahun 

2010 yang berisikan: 

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 

sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13

” 
 

Tindakan Money Laundering dapat memberikan dampak buruk bagi 

perlambatan ekonomi suatu negara, dibuktikan dengan adanya kasus 

Financial Actions Task Force on Money Laundering atau selanjutnya disebut 

sebagai FATF yang pernah mengkategorikan Indonesia kedaftar Non-

Cooperative Countries and Territories atau selanjutnya disebut sebagai NCTT 

pada Juni Tahun  2001, hal ini membawa dampak buruk bagi iklim investasi 

yang berakibatkan pada perekonomian Indonesia maupun perikatan dunia 
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 Indonesia, Op.Cit, Ps. 3. 
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misalnya, dikarenakan indonesia dimasukkin kedalam NCTT mengakibatkan 

investor akan ragu untuk menanamkan modalnya ke indonesia karena 

banyaknya tindakan terorisme maupun pencucian uang yang terdapat di 

Indonesia, oleh karena itu investor akan lebih memilih daerah lain untuk 

dijadikan sebagai tujuan investasi supaya memiliki dampak lebih minim 

terhadap aset yang ditanamkan oleh investor. Supaya dapat menarik diri dari 

keterasingan, tahap pokok yang wajib diselesaikan pertama adalah 

mentuntaskan penguatan setiap sendi-sendi hukum Indonesia (legal 

framework), dan penguatan lembaga disektor keuangan, oleh karena itu 

Indoensia mengeluarkan produk hukum salah satu buktinya adalah 

dikeluarkan PBI No. 3/10/PBI/2001 yang berkaitan dengan penerapan prinsip 

Know Your Customer yang selanjutnya disebut KYC kemudian diperbaharui 

menjadi PBI No. 5/21/PBI/2003, Menurut Pasal 1 PBI prinsip KYC 

merupakan “Prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas 

nasabah, memantau kegiatan transaksi masabah termasuk pelaporan transaksi 

yang mencurigakan”. Kemudian diperbaharui lagi dengan diluncurkan PBI 

No. 11/28/PBI/2009 dan pada akhirnya disempurnakan dengan diluncurkan 

PBI No. 14/27/PBI/2012 yang mengangkat anjuran standar internasional yang 

dibuat oleh FATF. Pada akhirnya Prinsip KYC diubah menjadi Customer due 

delligence
14

 yang selanjutnya disebut sebagai CDD, Menurut Pasal 1 angka 

(7) PBI No. 11/28/PBI/2009 CDD merupakan: 

“kegiatan merupakan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang 

dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai 

dengan profil calon nasabah”
15

.  

 

Istilah Enchanced due dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD 

untuk menjelaskan tindakan CDD lebih dalam dan tertulis dalam Pasal 1 

angka (8) PBI No. 11/28/PBI/2009, yang dilakukan oleh pihak bank kepada 

nasabah orang yang tergolong beresiko tinggi seperti pejabat sipil yang 
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 Adhika Widagho Putro, ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN 

REKOMENDASI FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERINGDALAM 

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA, http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-

08/S44792-adhika%20widagdho%20Putro diunduh pada 25 Maret 2020 
15
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memungkinkan untuk melaksanakan pidana Money Laundering dan 

Pendanaan Terorisme.  

Pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan pencucian uang 

mempunyai maksud penting dilihat dari akibat hukum yang dapat 

ditimbulkan, baik pada aspek ekonomi ataupun pada aspek pelaksanaan 

hukum. Dalam prakteknya, tindakan pencucian uang sering mempengaruhi 

moneter dikarenakan adanya modernisasi dibidang perbankan hingga 

pembayaran uang sudah bisa dilaksanakan melalui transfer elektronik 

misalnya seperti mobile banking maupun internet banking, uang yang 

didapatkan dari pidana dalam jumlah banyak akan bergerak melewati batasan 

Negara dengan mudah dikarenakan atas pemanfaatan faktor yang dijunjung 

tinggi oleh bank yakni, faktor rahasia bank atas data maupun uang yang ada 

didalamnya.  

Tindakan perlawanan atas praktik pencucia uang oleh perbankan pada 

awalnya merupakan penyelewengan atas faktor menggenggam teguh 

kerahasiaan bank. Terkandung suatu prinsipal yang berlangsung secara umum 

yang menjelaskan larangan pada bank untuk menyampaikan data berupa 

informasi-informasi tentang nasabahnya kepada pihak lain termasuk kepada 

lembaga yang berwenang, dikecualikan oleh peraturan-peraturan yang 

berlaku. Pengertian “money laundering” dalam Black’s Law Dictionary 

merupakan “term to used to describe investment or other transfer of money 

flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into 

legitimate channels so that is original source 3 cannot be traced”. Melalui 

penjelasan berikut menjelaskan bahwa kegiatan pencucian uang merupakan 

pelaku-pelaku tindak pidana yang berupaya untuk 

menyamarkan/mengaburkan dana asal sebenarnya yang didapatkan dari hasil 

tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkan dana tersebut seolah-olah 

didapatkan melalui hasil dari usaha yang sah.
16

 

Ditinjau dari penjelasan di atas pokok permasalahan pada topik ini terletak 

pada pelaksanaan Anti Pencucian Uang oleh KUPVA Bukan Bank dilakukan 

dengan sekedar formalitas saja ataupun pihak KUPVA Bukan Bank sama 

                                                             
16

Selamet Riyadi, Anti Money Laundering (AML), https://dosen.perbanas.id/anti-money-

laundering-aml/ diakses pada 7 agustus 2019 
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sekali tidak mengerti maksud dari penerapan pelaksanaan Anti Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme yang harusnya pemeriksaan tersebut harus 

dilakukan secara mendalam, tujuannya agar tidak terjadi Money Laundering 

dengan dilakukannya pencegahan melalui penerapan CDD. Contoh kasusnya 

dapat kita lihat melalui nomor putusan 85/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST. 

dimana dapat kita lihat bahwa masih banyak pihak yang menggunakan 

KUPVA bukan Bank sebagai wadah untuk melakukan pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. 

Berdasarkan semua penjelasan peneliti, peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti laporan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peran 

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme“ 

karena peneliti ingin meneliti, menganalisis, dan memberikan beberapa 

feedback mengenai penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT dan 

cara kerja penerapan program APU dan PPT pada KUPVA bukan Bank di 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ditinjau melalui latar belakang diatas peneliti dalam hal ini 

menemukan rumusan masalah dalam penulisan laporan skripsi ini dengan 

rincian sebagai berikut adalah : 

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap prosedur pelaksanaan Program 

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada 

KUPVA bukan Bank ? 

2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada 

KUPVA bukan Bank jika tidak/salah menerapkan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menentukan tujuan dan 

manfaat yang ingin peneliti capai dalam penulisan laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa KUPVA bukan Bank wajib menerapkan program anti 

pencucian uang dan pendanaan terorisme 

2. Menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada 

KUPVA bukan bank dalam menerapkan program program Anti 

Pencucian Uang dan pendanaan terorisme 

Adapun berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dalam hal ini 

menentukan manfaat yang ingin peneliti capai dalam penulisan laporan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Masyarakat 

Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah pemberian 

intelektual kepada masyarakat luas mengenai pentingnya penerapan 

program APU dan PPT. Kemudian juga membagikan paham peneliti 

secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menutup diri dalam 

proses bertransaksi di KUPVA bukan bank untuk mendukung program 

APU dan PPT. 

 

2. Akademisi 

Manfaat dari penelitian ini bagi akademisi adalah sebagai pustaka 

acuan dalam penulisan judul yang bersangkutan dengan judul 

penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

untuk penulisan judul yang berhubungan. 

 

3. KUPVA Bukan Bank 

Manfaat dari penelitian ini untuk KUPVA bukan Bank adalah 

supaya KUPVA bukan Bank dapat memahami manfaat dari penerapan 

program APU dan PPT, juga bahaya dari tindakan tindakan tersebut. 

Kemudian bisa dijadikan salah satu sumber keilmuan bagi KUPVA 

bukan bank dalam menerapkan program APU dan PPT. 
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