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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum merupakan kapabilitas dari hukum untuk 

menciptakan situasi yang diekspetasikan oleh hukum. Mengetes  

efektivitas dari produk hukum tersebut apakah telah dilaksanakan pada 

praktik atau pada lapangan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

hukum dapat dinyatakan efektif  ditentukan oleh 5 faktor yakni
1
: 

1. Faktor Hukum  

Fungsi dari hukum bukan hanya dibuat untuk mencapai keadilan 

tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan dan kepastian dari hukum 

itu sendiri, dimana keadilan harus bersifat abstrak dan kepastian 

harus bersifat konkret.  

2. Faktor Penegakan Hukum 

Penegakan hukum oleh petugas yang profesional yang 

menjujung tinggi mutu dari keadilan, dapat menegakan hukum yang 

telah eksis dan menyelesaikan permasalahan yang ada, menjadikan 

faktor penegak hukum merupakan faktor penting dalam memastikan 

suatu produk hukum dapat berjalan efektif. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

Faktor pendukung seperti ketersediaan sarana-prasarana atau 

fasilitas bisa mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan 

kinerja dari penegak hukum. 

4. Faktor masyarakat,  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

menciptakan perdamaian diantara kehidupan masyarakat 

 

 

 

5. Faktor kebudayaan  
                                                             
1
 Soerjono Soekanto,  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari 

berlakunya suatu hukum seperti nilai kebiasaan yang terkandung 

pada kehidupan masyarakat. 

Kelima Faktor tersebut memiliki ikatan dan bisa dijadikan tolak ukur 

untuk menilai produk hukum yang mengatur penerapan Anti Pencucian 

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme itu memiliki efektivitas atau 

tidak pada KUPVA bukan Bank. 

 

B. Landasan konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Usaha Penukaran Valuta Asing 

a. Pengertian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan 

Bank 

Kegiatan usaha penukaran valuta asing atau selanjutnya 

disebut sebagai KUPVA, atau hal biasa yang sering kita sebut 

sebagai money changer, merupakan suatu kegiatan usaha yang 

bergerak dibidang pertukaran uang asing atau badan usaha yang 

menyiapkan persediaan uang kertas asing yang mungkin atau 

dianggap akan digunakan oleh pengguna jasa sehingga mereka 

akan melakukan penukaran uangnya pada usaha tersebut
2
.  

Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 

bukan Bank atau selanjutnya disebut sebagai PBI No. 

18/20/PBI/2016, yang biasa kita kenal sebagai money changer 

merupakan : 

“Tempat kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing yang 

selanjutnya disebut UKA dimana memiliki pengertian dan 

dapat disebut Banknotes adalah uang kertas dalam valuta 

asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara diluar 

Indonesia secara resmi, memiliki nilai ekonomis dan dapat 

digunakan alat pembayaran sah dinegara terbitnya mata uang 

tersebut, serta pembelian Cek Pelawat atau Traveller’s cheque 

adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran oleh nasabah, yang 

dimana KUPVA bukan Bank mendapatkan keuntungan dari 

                                                             
2
 CC, Loc. Cit. 
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spread atau selisih harga dari harga jual dan beli antara 

kedua mata uang.
3
” 

 

Menurut ahli hukum seperti Ratna Sukmayani mengatakan 

bahwa pengertian KUPVA bukan Bank merupakan wadah 

pertukaran resmi valuta asing atau selanjutnya disebut sebagai 

valas, atau tempat yang melakukan jual beli mata uang asing
4
. 

Money changer memiliki konsep yang hampir sama dengan 

foreign exchange atau selanjutnya disebut forex, bedanya forex 

adalah tempat dimana kita melakukan jual beli valuta asing atau 

selanjutnya disebut valas secara online yang dilakukan di pasar 

modal,dimana pada market pasar modal, kita bermain dengan 

likuidator dibelakang penyedia platform forex kita bermain, 

dimana fungsi dari likuidator tersebut adalah pihak yang membeli 

semua mata uang kontra yang berbeda dengan mata uang yang 

kita beli diplatform forex yang disediakan likuidator tersebut 

sehingga tidak bisa dilihat secara kasat mata fisik bisnis forex 

tersebut karena forex hanya sebatas over the counter market. 

Money changer merupakan jual beli valas secara fisik yang 

dimana toko fisiknya juga dapat kita lihat dan mata uang yang 

inginkan bisa dipegang secara langsung oleh nasabah
5
.  

Kesimpulkan dari definisi KUPVA bukan Bank merupakan : 

a) Pedagang valas bukan Bank adalah perusahaan perseroan 

terbatas bukan bank yang dimana tujuan dari 

penyelenggaraan perseroan ini adalah untuk melaksanakan 

kegiatan usaha jual beli uang kertas asing dan pembelian 

cek pelawat atau Traveller’s Cheque, cek pelawat menurut 

Pasal 1 angka (2) PBI Nomor 18/20/PBI/2016 merupakan 

:  

                                                             
3
Peraturan Bank Indonesia, Op. Cit, Ps. 1 ayat 4. 

4
 Ratna Sukmayani, Pengertian Menurut Para Ahli, 

https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-money-changer/ diakses pada tanggal 25 

Maret 2020 
5
Charisma Heli Berlianta, Mengenal Valuta Asing, (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 

2006). hlm 9. 
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“Cek pelawat atau dapat disebut traveller’s cheque 

adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran
6
” 

 

Cek pelawat merupakan cek yang sering digunakan 

oleh orang yang ingin pergi jalan-jalan maupun urusan 

bisnis dan dapat diterbitkan oleh Bank dalam bentuk 

kertas seperti cek yang memiliki kekuatan ekonomis, 

hampir sama seperti cek pada Bank namun cek hanya 

saja dapat diganti oleh pihak Bank dan dapat memilih 

untuk ditunaikan ataupun dimasukan kembali kedalam 

rekening koran kita, dan kemudian letak perbedaan 

terletak pada cek pelawat tersebut terletak pada tempat 

pergantian cek tersebut yang bisa diuangkan pada Bank 

yang dituju maupun KUPVA bukan Bank dengan 

kelebihan dapat digunakan kapan saja walaupun cek 

pelawat tersebut hilang dan dapat diuangkan kembali 

hanya dengan mengingat nomor seri cek pelawat 

tersebut
7
. 

b) Pedagang valas Bank merupakan bank umum bukan 

bank yang melakukan tindakan usaha secara baku 

berlandaskan atas prinsip syariah, yang melakukan 

kegiatan usaha jual-beli UKA dan TC yang sudah 

memenuhi syarat sesuai dengan peraturan bank 

Indonesia
8
. 

 

 

 

                                                             
6
Peraturan Bank Indonesia, Op. Cit, Ps. 1 angka 2.   

7
 Bintara Sura Priambada, Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar 

Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 

https://media.neliti.com/media/publications/164395-ID-none.pdf diunduh pada tanggal 9 

September 2019 
8
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2003), hlm 97. 

Bobic Cantona. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 
UIB Repository©2020

https://media.neliti.com/media/publications/164395-ID-none.pdf


   15 
 

  Universitas Internasional Batam 

b. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan KUPVA 

Bukan Bank 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KUPVA bukan Bank 

sehingga proses pemberlakukan KUPVA tersebut dalam berjalan 

seperti money changer yang kita tahu sekarang ini, berikut pihak 

yang terlibat dalam KUPVA bukan Bank : 

(1) Nasabah 

Berbicara tentang hal yang berkaitan dengan perbankan 

tentunya nasabah merupakan pihak yang paling penting 

dalam pelaksanaan perbankan, tanpa nasabah suatu 

perbankan tidak akan bergerak karena tidak adanya jalur 

masuk dan keluarnya uang pada suatu kegiatan usaha. 

Pengertian Nasabah pada kegiatan KUPVA bukan 

Bank tertulis pada Pasal 1 ayat 6 PBI No. 18/20/PBI/2016 

merupakan pihak yang melakukan pergantian uang atau 

menggunakan jasa dari KUPVA tersebut sehingga terjadi 

suatu perbuatan hukum pada KUPVA bukan Bank tersebut.  

 

(2) Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 

(KUPVA) 

Salah satu pihak penting yang terlibat dalam 

kegiatan KUPVA bukan Bank merupakan penyelenggara 

jasa tersebut, menyediakan UKA untuk diperjual belikan 

dengan nasabah yang memperoleh keuntungan dari selisih 

harga jual dan beli dalam pergerakan KUPVA tersebut, 

KUPVA bukan Bank tersebut yang tentunya harus dalam 

bentuk badan usaha berbentuk badan hukum, tanpa adanya 

badan hukum tersebut maka tidak akan ada pihak yang bisa 

menyiapkan UKA tersebut
9
. 

                                                             
9
Tri Jata Ayu Pramesti, Usaha Penukaran Valuta Asing, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4714/usaha-penukaran-valuta-asing/ diakses 

pada tanggal 25 Maret 2020 
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UKA merupakan uang kertas yang biasa kita 

gunakan sebagai tujuan dari pergantian suatu uang kertas 

menggantikan uang kertas nasional yang kita pegang, UKA 

tersebut bisa digunakan untuk kegiatan bisnis kita sebagai 

pengguna jasa atau bisa digunakan untuk jalan-jalan ketika 

kita ingin berpergian ke suatu negara lain sehingga kita 

membutuhkan suatu transaksi jual dan beli UKA yang 

didapatkan dari KUPVA bukan Bank. 

Transaksi jual beli UKA sendiri sudah diatur pada 

Pasal 2 ayat 2 PBI No. 16/15/PBI/2014 Tentang KUPVA 

bukan Bank mengatakan bahwa transaksi UKA tersebut 

wajib diterapkan dalam bentuk fisik dan penyerahannya 

bisa dilakukan secara fisik, transfer, dan melewati bank, 

asalkan transaksi jual beli UKA tersebut berasal dari 

rekening KUPVA bukan Bank tersebut. 

 

c. Syarat-Syarat Pendirian Usaha Penukaran Valuta Asing  

Syarat-syarat dalam mendirikan suatu badan hukum dalam 

menjalankan usaha tentunya sudah tidak asing bagi kita seperti 

membutuhkan modal, kepemilikan yang sangat mudah untuk 

berpindah, membagikan dividen setiap tahun, membutuhkan 

syarat-syarat khusus untuk badan hukum yang bergerak 

dibidang khusus misalnya pertambangan, perbankan, dan lain-

lain, begitu juga dengan KUPVA bukan Bank yang 

membutuhkan syarat-syarat khusus dalam menjalankan 

pelaksanaan usahanya. 

Konteks Peraturan Bank Indonesia dimana dari kata “jasa 

penyelenggara” dalam Peraturan Bank Indonesia 

18/20/PBI/2016 bahwa KUPVA bukan Bank tidak dapat 

dilakukan secara bebas namun membutuhkan beberapa 

persyaratan untuk melaksanakan usaha KUPVA bukan Bank 
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yang tentunya sangat berbeda dengan pembukaan suatu 

Perseroan Terbatas
10

. 

Menurut Pasal 1 angka (5) PBI Nomor 18/20/PBI/2016 

dimana syarat penyelenggaraan money changer adalah 

berbentuk badan usaha bukan bank yang berbadan hukum 

perseroan terbatas yang melaksanakan KUPVA, selain 

membutuhkan badan usaha berbentuk perseroan terbatas 

KUPVA bukan Bank wajib mengantongi izin dari Bank 

Indonesia yang selanjutnya disebut BI
11

. 

Syarat-syarat yang dimaksud dalam penyelenggaraan jasa 

KUPVA bukan Bank yang dibutuhkan sebelum meminta izin 

pendirian usaha KUPVA bukan Bank dari Bank Indonesia atau 

selanjutnya disebut sebagai BI sebagaimana diatur dalam Pasal 

11 ayat 3 PBI No. 18/20/PBI/2016 berikut adalah: 

(1) Berbadan hukum perseroan terbatas yang dimana semua 

kepemilikan saham dikuasai oleh warna negara 

indonesia. 

(2) Melakukan pencantuman anggaran dasar bahwa 

maksud dari pembentukan suatu badan ini adalah untuk 

melakukan KUPVA bukan Bank atau kegiatan usaha 

jual beli UKA dan pembelian cek pelawat. 

(3) Memenuhi jumlah modal minimum yang diperlukan 

untuk menjalankan usaha KUPVA bukan Bank yakni, 

sebesar Rp 250.000.000,-  

(4) Modal tidak berasal dari hasil tindak pindana pencucian 

uang atau mendirikan usaha dengan tujuan untuk 

melakukan pencucian uang
12

. 

                                                             
10

 Bung Pokrol, Legalitas Jasa Penukaran Valuta Asing (Money Changer), 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt587ed36c4291f/legalitas-jasa-penukaran-

uang-asing-i-money-changer--i-/ diakses pada tanggal 25 Maret 2020 
11

 Tri Jata Ayu Pramesti, Loc. Cit. 
12

 Farha Fadilah, Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana 

Pencucian Uang, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection diakses 

pada tanggal 23 Oktober 2019 
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Izin yang diberikan oleh BI hanya berlangsung selama 5 

tahun dihitung semenjak tanggal pemberian lisensi atau izin 

dari BI, kemudian juga bisa diperpanjang oleh penyelenggara 

KUPVA bukan Bank yang diajukan minimal 3 (tiga) bulan 

sebelum tanggal berakhirnya izin KUPVA bukan Bank 

tersebut, begitu juga berlaku pada Direksi, Komisaris, dan 

seluruh pemegang saham dari KUPVA bukan bank tersebut, 

hal essential yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah 

wajib memiliki persetujuan dari BI untuk menjalakan KUPVA 

bukan Bank. 

 

d. Tujuan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan 

Bank 

Setiap usaha yang diselenggarakan oleh subjek hukum 

tentunya selalu memiliki suatu tujuan, tujuan yang merupakan 

motif dari penyelenggaraan suatu usaha, maupun tujuan dari 

negara yang kita lakukan tanpa kita tanpa kita sadari, tujuan 

yang dimaksud oleh peneliti hanya akan berlaku jika suatu 

negara mengizinkan masyarakat-masyarakatnya menjalankan 

usaha tersebut, guna untuk memberikan manfaat kepada 

masyarakat maupun kepada negara itu sendiri. Begitu berlaku 

juga bagi KUPVA bukan Bank yang tentunya memiliki tujuan 

mengapa negara memberikan izin untuk melaksanakan usaha 

tersebut berikut adalah : 

(1) Melindungi dan memberikan dukungan kepada mata 

uang suatu negara dan kelangsungan ekonomi suatu 

negara seperti dengan memastikan terjaganya supply 

and demand pada suatu mata uang sehingga kurs pada 

suatu mata uang tersebut masih terjaga dan tidak over 

cheap or over expensive. 

(2) Mendukung pemerintah dalam mewujudkan pasar 

valuta asing domestik yang sehat dengan melakukan 

Bobic Cantona. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 
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kegiatan usaha sesuai aturan yang sesuai pada aturan 

negara tersebut sehingga tidak dimanfaatkan sebagai 

tempat untuk tindakan kejahatan seperti pencucian 

uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. 

Sehingga profesionalisme dalam perjalanan usaha 

valuta asing bukan bank yang berkaitan dengan 

tindakan kejahatan yang terjadi pada KUPVA bukan 

Bank dapat disalurkan oleh pemerintah dapat disalurkan 

kembali kepada masyarakat.  

(3) Memberikan keamanan likuiditas, dikarenakan dana 

yang diinvestasikan merupakan kelebihan dana 

sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu 

singkat untuk pembayaran pajak, gaji, dividen, dan lain-

lain. Oleh karena itu investor pasar keuangan sangat 

sensitif terhadap resiko salah satunya resiko likuiditas 

yang lambat, dengan adanya KUPVA bukan Bank akan 

memberikan keamanan likuiditas bagi investor pasar 

uang
13

. 

 

e. Fungsi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan 

Bank 

(1) Perdagangan Mata Uang 

KUPVA bukan Bank memperdagangkan mata-mata 

uang beberapa negara, sesuai dengan kebutuhan pasar ( 

USD – IDR ) juga melibatkan pasar-pasar uang utama di 

dunia, maupun nasabah-nasabah sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing dengan mendapatkan keuntungan dari 

harga spread antara kedua mata uang, dan juga bisa 

mendapatkan keutungan dari adanya fluktuasi kurs suatu 

mata uang dikarenakan kondisi ekonomi suatu negara, 

disamping itu KUPVA bukan Bank bisa memberikan 

                                                             
13

 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1999) hlm 

137. 

Bobic Cantona. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 
UIB Repository©2020



   20 
 

  Universitas Internasional Batam 

alternatif terbaik dalam penukaran valuta asing, misalnya 

memberikan rate yang lebih kompetitif
14

. Oleh karena itu  

KUPVA bukan bank perlu menyediakan mata uang yang 

akan digunakan oleh calon pembeli mata uang tersebut. 

 

(2) Mengurangi Resiko Valas 

Resiko pada umumnya yang merupakan dampak dari 

suatu perbuatan yang kita lakukan, valas merupakan mata 

uang yang diakui, dipakai, dipergunakan, memiliki nilai 

ekonomis, dan dapat diterima oleh siapa saja sebagai alat 

ganti yang sah pada suatu negara
15

. Kemudian dapat 

disimpulan bahwa resiko valuta asing merupakan 

ketidakpastian nilai suatu valas atau mata uang pada suatu 

negara ketika digunakan sebagai alat pembayaran 

dikarenakan perbedaan ekonomi ataupun kebijakan 

moneter yang berbeda pada setiap negara sehingga 

menyebabkan valas selalu berubah-ubah setiap kalinya
16

. 

Melihat adanya risiko pada valas, pihak importir 

maupun eksportir yang tidak terpisah dari keuntungan 

sebanyak-banyaknya dalam relasi perdagangan 

internasional yang dijalani oleh kedua belah pihak. Ambisi  

tersebut sering terhambat dikarenakan oleh perbedaan 

perekonomian setiap negara yang berbeda-beda sehingga 

mengakibatkan perubahan nilai valas setiap saat, oleh 

karena itu untuk mencegah terjadinya resiko seperti ini, 

pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut dapat 

menjalin kerjasama dengan KUPVA bukan Bank melalui 

kontrak valas berjangka perlindungan nilai (hedging) 

sesuai dengan keinginan para pihak.  

                                                             
14

 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, (Jakarta: Intermedia Jakarta, 2002) hlm 80. 
15

 Adzikra Ibrahim, Pengertian Valuta Asing dan Fungsinya, 

file:///D:/Semester%20V/Manajemen%20Resiko/Pengertian%20Valuta%20Asing%20dan%20Fun

gsinya%20_%20Pengertian%20dan%20Definisi.html diakses pada tanggal 25 Oktober 2019 
16

 Fahmi Irham, Manajemen Risiko, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 85. 
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f. Larangan Bagi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank 

(1) Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat 

Larangan bagi KUPVA bukan Bank adalah untuk 

menjadi biro Cek pelawat karena bisa gunakan untuk 

aktivitas pencucian uang dimana cek pelawat/Traveller’s 

cheque merupakan cek yang biasanya digunakan oleh 

orang yang ingin melakukan perjalanan tapi tidak mau 

membawa uang dalam jumlah banyak sehingga uang 

tersebut dapat mereka konversikan dalam bentuk cek di 

Bank sesuai dengan keinginan yang kemudian dapat 

digantikan dengan KUPVA bukan Bank dalam valas, dan 

dapat digunakan sebagai alat pembayaran sesuai dengan 

Pasal 1 angka (2) PBI Nomor 18/20/PBI/2016
17

. 

 

(2) Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, 

swap, emas dan transaksi derivatif lainnya baik untuk 

kepentingan nasabah maupun kepentingan 

penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 

KUPVA bukan Bank juga dilarang untuk mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan diatas karena 

adanya kemungkinan KUPVA Bukan Bank untuk 

melakukan praktik money laundering menyembunyikan 

identitas mata uang dengan cara terjun langsung kedalam 

market pertukaran valuta asing atau foreign exchange
18

. 

 

 

 

(3) Melayani transaksi jual beli UKA serta pembelian Cek 

pelawat dengan penyelenggara KUPVA Bukan Bank 

yang tidak berlisensi. 

                                                             
17

 Bung Pokrol, Loc. Cit. 
18

 Bung Pokrol, Loc. Cit. 
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KUPVA bukan bank berizin dilarang membeli mata 

uang ataupun traveller’s cheque pada KUPVA Bukan 

Bank tidak berlisensi dalam arti illegal karena untuk 

mencegah adanya kemungkinan pratik pencucian uang 

ataupun pendanaan terorisme. 

Setiap KUPVA bukan bank berizin yang melakukan 

transaksi dengan KUPVA bukan bank illegal akan 

mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif seperti 

teguran, pencabutan izin, dan lain-lain
19

. 

 

(4) Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Transfer Dana 

KUPVA bukan Bank atau money changer, dilarang 

untuk menjalankan bisnis transfer dana, kecuali 

membentuk badan hukum baru. Aturan tersebut, 

ditetapkan dalam Pasal 3 huruf (d) PBI No. 

16/15/PBI/2014 menggantikan aturan lama PBI No. 

12/22/PBI/2010 dikarenakan takutnya atas 

penyalahgunaan transfer dana yang memicu praktik money 

laundering atau pencucian uang
20

. 

 

2. Tinjauan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme 

a. Pengertian Anti Pencucian Uang 

Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka (1) UU No.8 Tahun 

2010 mengatakan bahwa:  

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini
21

” 

 

Pencucian uang/money laundering menurut Welling Smurfs, 

merupakan proses-proses menyembunyikan keberadaan sumber 

                                                             
19

 Bung Pokrol, Loc. Cit. 
20

 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 6. 
21

 Indonesia, Op.Cit, Ps. 1 angka 1. 
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harta kayaan tidak sah atau prosedur pendapat tidak sah sehingga 

harta kekayaan tersebut terlihat menjadi sah
22

. 

Pada umumnya adalah perbuatan dimana ketika seseorang 

menerima suap, uang korupsi, pencurian, penggelapan pajak, 

ataupun kejahatan yang berkaitan dengan uang. Agar perbuatan 

atas kejahatannya tidak diketahui dengan menyembunyikan asal 

usul uang, dengan menyimpan uangnya dibank, menggantikan 

kursnya menjadi kurs mata uang yang lebih tinggi, 

mencampurkan uang hasil praktik pencucian uang kedalam bisnis 

sah maupun tidak, dan lain-lain
23

,  

Pratik perbuatan pencucian uang dapat dilakukan melalui 

berbagai cara sebagai berikut : 

(1) Pertama 

Menyembunyikan uang atau yang diperoleh dari 

kejahatan kedalam mata uang yang lebih tinggi ataupun 

membuat mengkonversikan uang hasil kejahatan dalam 

bentuk traveller’s cheque atau cek pelawat. Cara ini 

dipakai  supaya uang tersebut tidak mudah 

dipermasalahkan berdasarkan hukum dan mudah untuk 

disita oleh lembaga yang berwajib dan tidak menimbulkan 

rasa curiga bagi orang banyak. 

 

 

 

 

 

(2) Kedua 

Menghindari penyelidikan atau tuntutan hukum 

dengan melakukan self distancing. Biasanya pelaku 

                                                             
22

 Sarah Welling Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law,  

(Sydney: The Law Book Company, 1992), hlm 201.   
23

 N.H.T Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 

2005), hlm 3. 

Bobic Cantona. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 
UIB Repository©2020



   24 
 

  Universitas Internasional Batam 

kejahatan yang ingin melindungi atau menghindari 

tuntutan hukum dilakukan dengan cara “menjauhkan” diri 

mereka sendiri dari uang hasil praktik kejahatan money 

laundering, misalnya dengan menyimpan uang hasil 

praktik kejahatan tersebut atas nama orang lain sehingga 

tidak mudah untuk dilacak asal muasal uang tersebut. 

 

(3) Ketiga 

Menambah pendapatan, pelaku kejahatan tidak selalu 

memiliki usaha illegal namun umumnya mereka juga bisa 

memiliki beberapa usaha yang legal. Seringkali dapat kita 

temui pihak yang menggunakan uang tersebut untuk 

disertakan kedalam perputaran usaha-usaha legal mereka. 

berdampak uang tersebut terelebur kedalam bisnis mereka, 

menjadikan hal tersebut susah untuk dilacak merupakan 

hasil dari pencucian uang, sehingga dapat menambahkan 

profit lebih bagi bisnis tersebut. 

Melalui pencucian uang, mereka bisa dengan bebas 

menggunakan hasil tersebut tanpa dicurigai. Contohnya, 

melalui warisan yang ditransfer melalui bank, dan uang 

hasil pidana yang semestinya dijadikan barang bukti bisa 

disamarkan dengan penyimpanan dibank atas nama pihak 

lain, sehingga membuat kerumitan bagi pihak kepolisian 

untuk melaksanakan penyelidikan atas praktik money 

laundering tersebut
24

.  

 

 

 

b. Pengertian Pendanaan Terorisme 

Pendanaan Terorisme menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 9 

Tahun 2013 berisikan sebagai berikut : 

                                                             
24

 PPATK, Loc.Cit 
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“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
25

” 
 
Titik letak dari perbedaan praktik pencucian uang 

dibandingkan dengan pendanaan terorisme adalah pada 

dananya dimana dalam pendanaan terorisme tidak melihat asal 

dari dananya berasal dari aktivitas legal maupun ilegal, 

sedangkan untuk pencucian uang asal dana selalu bersumber 

dari hasil tindak pidana.  

Menurut Yunus Husein mantan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan atau selanjutnya disebut sebagai 

PPATK, dana terorism funding tidak dilihat dari hasil pidana 

maupun sah, sedangkan pencucian uang pasti berawal dari 

tindak pidana. Pemerintah Indonesia memang telah 

mengeluarkan produk hukum pendanaan terorisme salah 

satunya UU No. 9 Tahun 2013, pendanaan terorisme diatur 

secara menyeluruh seiring dengan aktivitas terorisme dalam 

peraturan tersebut. Namun peraturan ini tidak secara tegas 

mengistilahkan maksud dari pendanaan terorisme, bahkan tidak 

membekali pengertian dari pendanaan terorisme itu sendiri
26

. 

Alasan mengapa tindakan pencucian uang dan pendanaan 

terorisme harus dilakukan tindakan preventif dan represif 

adalah: 

 

 

(1) Mengembakan kejahatan 

                                                             
25

 Indonesia, Undang Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme, UU No. 9 Tahun 2013, Ps. 1 angka 1. 
26

Agus Rasyid, Sistem Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana terorisme secara terpadu 

melalui kriminalisasi pendanaan terorisme, http://repository.unpas.ac.id/34502/ diakses pada 

tanggal 19 September 2019 
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Suatu pelaku kejahatan yang berhasil mencuci uang 

hasil kejahatannya dapat mengakibatkan oknum tersebut 

dapat menikmati kekayaan secara langsung, ataupun akan 

menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan 

kejahatan dan organisasi kejahatannya misalnya kejahatan 

terorisme yang tentunya hal ini akan sangat mengacaukan 

keamanan negara sehingga money laundering dikatakan 

sebagai salah satu pendorong adanya tindakan terorisme. 

 

(2) Mengacaukan Stabilitas Sistem Keuangan 

Uang yang masuk secara tiba-tiba kedalam negeri 

terutama uang ilegal yang beralih-alih, dan meninggalkan 

perusahaan perbankan nasional tidak disaingi aktivitas 

ekonomi produktif yang sesuai, cenderung dapat 

menaikkan ketidakstabilan sistim keuangan, menurunkan 

perekonomian suatu negara, memunculkan penyimpangan 

dibidang ekonomi, dan memperumit pemerintah dalam 

pengendalian uang yang tersebar sehingga dapat 

menggangu stabilitas keuangan negara dan meningkatkan 

inflasi. 

 

(3) Menimbulkan Resiko Intermediasi yang Digunakan 

untuk Pencucian Uang 

Jasa yang disediakan oleh bank selaku Penyedia Jasa 

Keuangan atau selanjutnya disebut sebagai PJK bisa 

digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang sehingga 

bisa mengakibatkan beraneka resiko. Misalnya PJK seperti 

bank, jika digunakan sebagai wadah atau sasaran pencucian 

uang, dapat berakibatkan rusaknya reputasi sehingga 

melibatkan masalah hukum baru, dan dapat menggangu 

bagian operasional dan likuiditasnya
27

. 

                                                             
27

Ibid, hlm 4. 
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c. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme pada KUPVA bukan Bank 

Sehubungan telah diterbitkannya Pasal 3 PBI No. 

19/10/PBI/2017, KUPVA bukan Bank wajib menyelenggarakan 

program APU dan PPT yang terdiri dari pelaksanaan Customer 

Due Dilligence, Beneficial Owner, Enchanced Due Diligence, 

Anti Tipping Off, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain. 

Guna untuk membantu pemerintah dalam memberantas orang 

yang melakukan pencucian uang ataupun pendaan terorisme 

melewati KUPVA bukan Bank
28

. 

Konteks diatas dapat disimpulkan bahwa KUPVA bukan bank 

wajib menerapkan program APU dan PPT dengan rincian berikut: 

(1) Tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan 

Komisaris 

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran aktif dan 

kewajiba dalam penerapan program APU dan PPT dan 

mengangkat petugas yang memiliki kewajiban dalam 

pelaksanaan Program APU dan PPT.  

Tanggung jawab Direksi KUPVA bukan bank menurut 

Pasal 4 PBI No. 19/10/2017, mencakup: 

“Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), paling sedikit mencakup 

hal sebagai berikut: 

(a) Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan 

program APU dan PPT berdasarkan persetujuan 

Dewan Komisaris. 

(b) Memastikan penerapan program APU dan PPT 

dilaksanakan di kantor pusat maupun di kantor cabang 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang 

telah ditetapkan; termasuk menandatangani 

rekapitulasi laporan LTKM dan LTKT dengan periode 

bulanan dan dilaporkan secara periodik triwulanan ke 

komisaris. 

                                                             
28

 BI, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Non Bank Penerapan Program Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan Bagi 

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Selain Bank, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= diunduh pada tanggal 25 Maret 

2020 
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(c) Memastikan pengkinian kebijakan dan prosedur tertulis 

APU dan PPT terhadap perubahan dan pengembangan 

produk, jasa, teknologi, modus pencucian uang atau 

pendanaan terorisme, serta ketentuan yang terkait 

dengan APU dan PPT 

(d) Memastikan penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan tunai 

kepada PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 

(e) Memastikan bahwa seluruh  pegawai telah memperoleh 

pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan 

program APU dan PPT. 

(f) Memastikan pengkinian profil nasabah dan profil 

transaksi nasabah. Pengawasan aktif Dewan Komisaris 

KUPVA Bukan Bank
29

” 

 

Tugas Pengawasan aktif Dewan Komisaris menurut 

Pasal 5 PBI No. 19/10/2017, mencakup: 

“Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) paling sedikit mencakup 

hal sebagai berikut : 

(a) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur 

tertulis terhadap penerapan APU dan PPT. 

(b) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi terhadap penerapan program APU dan 

PPT.
30

” 

 

 

(2) Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme 

Pemerintah mengeluarkan produk hukum yang mengatur 

tentang kewajiban KUPVA bukan Bank untuk membantu 

pemerintah dalam memberantas pencucian uang dan pendaan 

terorisme pada KUPVA bukan Bank. 

Menurut Pasal 6 ayat 1 PBI No. 19/10/PBI/2017 

mengatakan bahwa KUPVA bukan bank harus menetapkan 

kebijakan dan prosedur tertulis dalam pelaksanaan program 

APU dan PPT. 

                                                             
29

Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme 

bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank dan penyelenggara kegiatan usaha 

penukaran valuta asing bukan Bank, PBI No. 19/10/PBI/2017 Tahun 2017, Ps. 4. 
30

Ibid, Ps. 5.  
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“Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan 

mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk 

mengelola resiko Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme.
31

” 

 

Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

dimaksud dalam PBI diatas mencakup hal sebagai berikut, 

antara lain: 

(a) Pelaksanaan Customer Due Diligence 

Menurut Pasal 14 PBI No. 19/10/PBI/2017 CDD 

adalah kegiatan yang meliputi: 

“Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Melakukan identifikasi pengguna jasa, pihak 

yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna 

Jasa, dan/atau Beneficial Owner dari transaksi 

Pengguna Jasa. 

2) Melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, 

pihak yang bertindak untuk dan atas nama 

Pengguna Jasa, dan/atau Beneficial Owner dari 

transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data,  

informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang 

independen dan terpercaya. 

3) Melakukan pemantauan secara 

berkesinambungan (on going due diligence) dan 

melakukan upaya pengkinian data, informasi, 

dan/atau dokumen Pengguna Jasa. 

4) Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha 

atau transaksi yang dilakukan dan sumber dana 

yang dipergunakan.
32

” 

 

Penyelenggara KUPVA bukan Bank wajib 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur CDD 

menurut dilakukan pada saat : 

Kewajiban melaksanakan prosedur CDD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh 

penyelenggara pada saat : 

                                                             
31

Ibid, Ps. 6 ayat 1. 
32

Ibid, Ps. 14. 
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1) Melakukan hubungan usaha dengan pengguna 

jasa atau calon pengguna jasa. 

2) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang 

rupiah dan/atau uang asing yang  nilainya paling 

sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

atau setara. 

3) Terdapat transaksi transfer dana. 

4) Terdapat  indikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian 

Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. 

5) Terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang 

diberikan oleh Calon Pengguna Jasa, Pengguna 

Jasa, penerima kuasa, dan/atau Beneficial 

Owner
33

. 

 

(b) Identifikasi Dan Verifikasi Beneficial Owner 

Pengertian dari identifikasi dan verifikasi beneficial 

owner merupakan melakukan pengecekan atau 

penyesuaian data dari beneficial owner itu sendiri, 

Menurut Pasal 16 PBI Nomor 19/10/PBI/2017 isi 

yang dimaksud dari identifikasi maupun verifikasi data 

itu merupakan : 

“ 

1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf a dilakukan dengan mewajibkan penyampaian 

data dan informasi paling sedikit : 

a. Bagi pengguna jasa berupa orang perseorangan 

: 

1. Nama lengkap termasuk nama alias apabila 

ada 

2. Nomor dokumen identitas; 

3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen 

identitas dan alamat tempat tinggal lain 
apabila ada 

4. Tempat dan tanggal lahir 

                                                             
33

 Andrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan 

Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.72-73. 
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5. Kewarganegaraan 

6. Nomor telepon 

7. Pekerjaan 

8. Jenis kelamin; dan 

9. Tanda tangan atau data biometrik 

b. Bagi pengguna jasa berupa korporasi : 

1. Nama korporasi 

2. Bentuk badan hukum atau badan usaha 

3. Nomor izin usaha 

4. Alamat tempat kedudukan 

5. Jenis bidang usaha atau kegiatan 

6. Nomor telepon 

7. Nama pengurus 

8. Nama pemegang saham; dan  

9. Data dan informasi identitas orang 

perseorangan yang diberi kuasa bertindak 

untuk dan atas nama korporasi; dan 

c. Bagi pengguna jasa berupa perikatan lainnya 

(legal arrangement) : 

1. Nama 

2. Nomor izin dari instansi berwenang apabila 

ada 

3. Alamat kedudukan 

4. Bentuk perikatan (legal arrangement) dan 

5. Data dan informasi identitas orang 

perseorangan yang diberi kuasa bertindak 

untuk dan atas nama perikatan lainnya. 

2) Untuk mengindentifikasi pengguna jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyelenggara wajib meminta pengguna jasa 

menyampaikan dokumen identitas berupa : 

a. Bagi pengguna jasa berupa orang perseorangan 

: 

(2) Kartu tanda penduduk (KTP) 

(3) Surat izin mengemudi (SIM) 

(4) Paspor ; atau 

(5) Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan 

oleh instansi pemerintah 

b. Bagi Pengguna Jasa berupa Korporasi 

(1) Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga korporasi dan 

perubahan terkini apabila ada 

(2) Izin usaha atau izin lainnya dari otoritas 

yang berwenang 

(3) Kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) 

bagi pengguna jasa yang diwajibkan untuk 

memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ; dan 
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(4) Dokumen identitas orang perseorangan yang 

diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama 

korporasi ; dan 

c. Bagi pengguna jasa berupa perikatan lainnya 

(legal arrangement) : 

(1) Bukti pendaftaran pada instansi yang 

berwenang 

(2) Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga apabila ada 

(3) Dokumen identitas perseorangan
34

.” 

 

Pengertian dari beneficial owner merupakan 

pemilik sebenarnya dari pemegang seperti harta, 

rekening, wajib pajak perorangan dan badan, yang 

bertanggung jawab langsung atas penghasilan tersebut
35

. 

Dilakukan identifikasi dan verifikasi dari beneficial 

owner itu untuk memastikan bahwa nasabah yang ingin 

melakukan transaksi pada KUPVA bukan bank itu 

bertindak atas dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan 

beneficial owner, dan bukan untuk orang lain supaya bisa 

mencegah adanya tindakan pencucian uang atau money 

laundering yang berujung pada pendanaan terorisme. 

Proses dari identifikasi dan verifikasi atas 

beneficial owner itu sendiri diatur pada Pasal 23 PBI No. 

19/10/PBI/2017 isi dari Undang-Undang tersebut adalah : 

“  

1) Penyelenggara wajib  memastikan pengguna jasa 

bertindak untuk sendiri atau untuk kepentingan 

beneficial owner. 

2) Dalam hal pengguna jasa bertindak untuk 

kepentingan beneficial owner, penyelenggara wajib 

melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap 

identitas beneficial owner  

3) Dalam hal pengguna jasa berupa korporasi maka 

beneficial owner ditentukan berdasarkan 

kepemilikan saham mayoritas kepada korporasi. 

                                                             
34

Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps 16. 
35

 Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “ Beneficial 

Owner” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 

Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya, No. SE-04/PJ.34/2005 Tahun 2005.   
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4) Selain melakukan identifikasi dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

penyelenggara wajib : 

d. Meneliti hubungan hukum antara pengguna jasa 

dengan beneficial owner 

e. Meminta pernyataan tertulis dari pengguna jasa 

mengenai kebenaran identitas maupun sumber 

dana dari beneficial owner, dan  

f. Meminta pernyataan tertulis dari beneficial 

owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik 

sebenarnya dari dana pengguna jasa
36

” 

 

Menurut Pasal 24 PBI Nomor 19/10/PBI/2017 Untuk 

dapat menentukan beneficial owner dari korporasi 

KUPVA bukan bank dapat menentukan cara selain 

sebagaimana dimaksud diatas dalam hal : 

“ 

1) Penyelenggara dapat menentukan beneficial owner 

korporasi dengan cara selain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam hal : 

a. Terdapat keraguan bahwa orang perseorangan 

yang memiliki saham mayoritas merupakan 

beneficial owner korporasi. 

b. Tidak ada orang perseorangan yang diketahui 

memiliki saham mayoritas 

Dalam hal beneficial owner korporasi tidak 

dapat ditentukan dengan cara sebagaimana 

dimaksud diatas, KUPVA Bukan Bank dapat 

melakukan identifikasi dan verifikasi atas 

identitas dari orang perseorangan yang 

memegang posisi sebagai Direksi pada 

korporasi atau jabatan yang dipersamakan 

dengan itu.
37

” 

 

Menurut Pasal 25 PBI Nomor 19/10/PBI/2017 

Terdapat pengecualian juga terhadap pemberlakuan 

Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner terhadap 

nasabah berupa : 

“ Identifikasi dan verifikasi identitas beneficial 

owner tidak dilakukan terhadap pengguna jasa berupa : 

a. Lembaga negara atau instansi pemerintah; 

                                                             
36

 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 23.  
37

Ibid, Ps. 24. 
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b. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki 

negara; atau 

c. Perusahaan publik atau emiten.
38

 

(c) Pelaksanaan Enchaned Due Diligence ( EDD ) Terkait 

Dengan Nasabah, Bidang Usaha dan Negara Beresiko 

Tinggi 

Terdapat prosedur pelaksanaan yang lebih 

mendalam dari pada customer due delligence yang 

dimana diberlakukan khusus bagi nasabah yang bersiko 

tinggi melakukan praktik money laundering berupa 

enchanced due delligence. KUPVA Bukan Bank harus 

menentukan nasabah atau beneficial owner yang 

termasuk kategori berisiko tinggi seperti pada nasabah 

politicaly exposed person atau selanjutnya disebut PEP 

menurut Pasal 31 ayat (2) PBI Nomor 19/10/PBI/2017 

berdasarkan: 

“ 

1) Pengguna Jasa 

2) Negara atau area geografis 

3) Produk dan jasa 

4) Jalur atau jaringan transaksi
39

” 

 

KUPVA Bukan Bank juga wajib melaksanakan 

kebijakan dan prosedur untuk menentukan nasabah atau 

beneficial owner termasuk kategori berisiko tinggi. 

Pelaksanaan enchanced due delligence dilakukan dengan 

cara menurut Pasal 31 ayat 4 PBI Nomor 

19/10/PBI/2017 : 

“Pelaksanaan EDD dilakukan dengan cara : 

1) Memperoleh informasi tambahan tentang profil 

nasabah 

2) Melakukan pengkinian data identitas secara lebih 

rutin 

3) Memperoleh informasi tambahan mengenai maksud 
dan tujuan transaksi 

                                                             
38

Ibid, Ps. 25. 
39

Ibid, Ps. 31 ayat 2. 
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4) Memperoleh informasi tambahan mengenai sumber 

dana dan sumber kekayaan 

5) Melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap 

hubungan usaha atau tranasksi, termasuk 

menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisa 

lebih lanjut.
40

” 

 

KUPVA bukan bank wajib menunjuk direksi 

atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan hubungan usaha dengan nasabah atau 

Beneficial Owner yang termasuk resiko yang mana, 

tanggung jawabnya diatur berdasarkan Pasal 31 ayat 

6 PBI Nomor 19/10/PBI/2017 meliputi : 

“ Tanggung jawab Direksi atau Pejabat 

Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan dengan : 

1) Memberikan persetujuan dan penolakan 

terhadap nasabah atau Beneficial Owner yang 

berisiko tinggi. 

2) Membuat keputusan untuk meneruskan atau 

menghentikan hubungan usaha  dengan calon 

nasabah, nasabah atau beneficial owner yang 

berisiko tinggi.
41

” 

 

Dalam hal melakukan hubungan usaha dengan 

nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi (high 

risk country) yang termasuk dalam daftarFinancial 

Action Task Force on Money Laundering (FATF), 

berikut penilaian dari resiko-resiko yang telah dinilai 

oleh National Risk Assesment : 

1) Resiko pendanaan terorisme : 

a) Modus-modus yang dilakukan pengguna jasa 

untuk pendanaan terorisme : 

(1) Hibah atau sumbangan kepada yayasan 

(2) Melakukan bisnis dengan pihak orang lain 

b) Menggunakanbitcoin & virtual currency lainnya 

dalam melakukan transaksi keuangan menjadi 

                                                             
40

Ibid, Ps. 31 ayat 4. 
41

Ibid, Ps. 31 ayat 6. 
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salah satu ancaman kedepannya jika tidak diatur 

secara khusus oleh pemerintah. 

2) Risiko Money Laundering 

a) Potensi pencucian uang yang berasal dari tindak 

pidana : 

(1) Dari kejahatan narkotika 

(2) Praktik korupsi yang dilakukan oleh PEP 

(3) Perpajakan 

(4) Kehutanan 

(5) Perbankan 

b) Potensi adanya praktik pencucian uang pada 

KUPVA bukan Bank berdasarkan pergerakan 

usaha dibagi menjadi : 

(1) Resiko tinggi : 

(a) Perbankan 

(b) Pasar modal 

(c) Agen properti 

(d) Pedagang kendaraan bermotor 

(2) Resiko menengah : 

(a) Perusahaan pembiayaan 

(b) Kegiatan usaha penukaran valuta asing 

(c) Pedagang logam mulia 

(d) Penyelangara transfer dana 

(e) Pedagang barang antik 

(f) Pelelangan 

(g) Asuransi 

(3) Risiko rendah : 

(a) Dana pensiun 

Pembagian resiko dalam sektor KUPVA bukan 

Bank ada 3 (tiga) kunci resiko yaitu: 
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1) Pembagian resiko berdasarkan area atau wilayah 

yang bisa terjadi praktik pencucian uang maupun 

pendanaan terorisme : 

a) Risiko tinggi  : DKI Jakarta 

b) Risiko Menengah : Kepulauan Riau dan Bali 

c) Risiko Rendah  : Aceh, Lampung, 

Sumatera Selatan, Sumatera      Utara, 

Bengkulu, Jawa Barat Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua. 

2) Pembagian resiko berdasarkan nasabah yang bisa 

melakukan praktik pencucian uang maupun 

pendanaan terorisme : 

a) Risiko Tinggi : Pegawai Bank, Pegawai 

KUPVA, PEP, Anggota Partai Politik, Pegawai 

Negeri, Profesional, Komisaris, Pegawain 

BUMN, Pegawai BUMD 

b) Risiko Menengah : Wiraswasta, Ibu Rumah 

Tangga 

c) Risiko rendah : Pegawai Swasta 

3) Pembagian resiko berdasarkan mata uang yang 

sering terjadi praktik pencucian uang maupun 

pendanaan terorisme : 

a) Risiko Tinggi : USD (Dollar Amerika) 

b) Risiko Menengah : SGD (Dollar Singapura) 

c) Risiko Rendah : AUD (Dollar Australia), EUR 

(Euro), MYR (Ringgit Malaysia). JPY (Japanese 

Yen), CNY (China Yuan), SAR (Saudi Real), 
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HKD (Hongkong Dollar), THB (Thailand 

Bath)
42

. 

Berdasarkan pembagian resiko yang telah dibagi 

oleh FATF akan dilakukan pencegahan (counter 

measures), KUPVA Bukan Bank diwajibkan 

melaksanakan EDD kepada otoritas terkait. 

KUPVA bukan Bank wajib menjalankan 

prosedur supaya mengenali calon nasabah, nasabah, 

beneficial owner yang tergolong dalam daftar PEP, 

apabila menemukan nasabah dalam daftar PEP, 

wajib untuk diaksanakan EDD. 

Hal yang harus dilakukan pada nasabah EDD 

paling sedikit diatur dalam menurut Pasal 34 ayat 3 

PBI Nomor 19/10/PBI/2017 : 

“Pelaksanaan EDD yang wajib dilakukan 

terhadap PEP paling sedikit berupa identifikasi dan 

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 serta : 

1) Melakukan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan sumber dana. 

2) Meningkatkan pemantauan termasuk menambah 
kriteria pola transaksi yang perlu dianalisa 

lebih lanjut.
43

” 

 

(d) Anti Tipping Off 

Mencegah timbulnya kejahatan lain yang dilakukan 

oleh pengguna jasa ketika penyelenggara mengetahui 

bahwa mereka (pengguna jasa) ingin melakukan 

pencucian uang, maka segala informasi ketika 

penyelenggara jasa ingin melakukan pelaporan kepada 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau 

selanjutnya disebut PPATK harus dirahasiakan atau anti 

                                                             
42

 PPATK, Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Penyedia Barang dan/atau Jasa 

Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, 

http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20170508145413.pdf diunduh pada tanggal 25 

Maret 2020 
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tipping off yang dimana sudah diatur dalam Pasal 48 PBI 

Nomor 19/10/PBI/2017 berisikan tentang : 

“ 

1. Dewan Komisaris, Direksi, pengurus, dan/atau 

pegawai penyelenggara dilarang memberitahukan 

kepada Pengguna jasa atau pihak lain manapun, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dengan cara apapun mengenai laporan transaksi 

keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau 

telah disampaikan kepada PPATK. 

2. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan 

informasi dalam pelaksanaan CDD dengan 

memperhatikan ketentuan anti tipping off 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

3. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pemberian 

informasi kepada Bank Indonesia.
44

” 

 

(e) Proses Manajemen Risiko 

Kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara 

KUPVA bukan Bank salah satunya merupakan proses 

manajemen resiko menurut Pasal 3 huruf c PBI Nomor 

19/10/PBI/2017 yang mengenai penilaian, identifikasi 

mitigasi resiko, dan pengendalian. 

Maksud dari melakukan identifikasi, penilaian, 

pengendalian, dan mitigasi resiko menurut Pasal 7 ayat 2 

PBI Nomor 19/10/PBI/2017 merupakan : 

“Penyelenggara melakukan identifikasi, penilaian, 

pengendalian, dan mitigasi resiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terkait dengan : 

a) Pengguna jasa 

b) Negara atau wilayah geografis 

c) Produk atau jasa 

d) Jalur atau jaringan transaksi
45

”. 

 

Manfaat dari proses manajemen resiko adalah untuk 

mencegah timbulnya money laundering dan terorism 
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Ibid, Ps. 48. 
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Ibid, Ps. 7 ayat 2. 

Bobic Cantona. Analisis Yuridis Terhadap Peran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Dalam Penerapan 
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 
UIB Repository©2020



   40 
 

  Universitas Internasional Batam 

funding tidak hanya membantu pemerintah untuk 

membasmi money laundering, namun juga membantu 

pemerintah dalam mencegah terjadinya tindakan 

kejahatan tersebut. 

 

 

(f) Pelaporan Kepada PPATK 

KUPVA bukan Bank diwajibkan untuk melaporkan 

sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 PPATK No. 

Per-09/1.02.2/PPATK/09/12, harus menyampaikan 

laporan kepada PPATK ketika menemui adanya transaksi 

keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai. 

Maksud dari kedua transaksi yang dimaksud oleh 

Pasal 2 Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 

Keuangan No. Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 memiliki 

penjabaran terkait maksud dari ketiga transaksi yang 

harus dilaporkan kepada PPATK, tertulis pada Pasal 3 

dan 4 PPATK No. Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 berikut : 

(1) Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious 

transactions) atau selanjutnya disebut sebagai TKM 

menurut Pasal 1 angka (14) PBI No. 19/10/PBI/2017 

merupakan  

“Transaksi keuangan mencurigakan adalah 

transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan Undang-Undang yang 

mengatur mengenai pencegahan pemberantasan 

tindak pidana pendanaan terorisme
46

”. 

 

Prinsipnya transaksi keuangan mencurigakan 

terdapat unsur-unsur sesuai Pasal 3 PPATK No. Per-

09/1.02.2/PPATK/09/12 sebagai berikut : 
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Ibid, Ps. 14 angka 14. 
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“ 

1) Transaksi yang menyimpang dari profil, 

karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari 

Nasabah yang bersangkutan; 

2) Transaksi yang patut diduga dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang 

wajib dilakukan KUPVA Bukan Bank 

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
47

” 

 

Satu dari transaksi keuangan yang telah 

memenuhi unsur-unsur di atas, maka KUPVA Bukan 

Bank wajib menetapkan pemakai jasa tersebut 

sebagai nasabah beresiko dan melaporkan kepada 

PPATK. 

 

(2) Transaksi Keuangan Tunai  

Menurut Pasal 4 ayat 1 PPATK No. Per-

09/1.02.2/PPATK/09/12 transaksi keuangan tunai 

atau selanjutnya disebut sebagai TKT merupakan 

“transaksi yang dilakukan dengan menggunakan 

uang kertas dan/atau uang logam.
48

” Transaksi 

Keuangan Tunai yang harus dilaporkan Direksi 

dan/atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi kepada 

PPATK menurut Pasal 4 ayat 2 dan 3 PPATK No. 

per-09/1.02.2/PPATK/09/12 adalah transaksi sebagai 

berikut: 

“ 

                                                             
47

 Peraturan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi 

Penyedia Jasa Keuangan,  PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012, Ps. 3.   
48

Ibid, Ps. 4 ayat 1. 
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1) Merupakan penerimaan atau pembayaran dengan 

menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau 

uang logam) 

2) Dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata 

uang asing yang nilainya setara baik 

3) Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali 

transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau 

beberapa kantor dari satu KUPVA Bukan 

Bank.
49

” 

 

Penyampaian laporan atas transaksi tunai 

sebagaimana yang sudah dimaksud diatas memiliki 

pengecualian terhadap beberapa subjek menurut 

Pasal 23 ayat 4 UU No. 8 Tahun 2010 merupakan : 

“Kewajiban pelaporan atas Transaksi 

Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dikecualikan terhadap:  

a.Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 

keuangan dengan pemerintah dan bank sentral  

b.Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; 

dan c.Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala 

PPATK atau atas permintaan penyedia jasa 

keuangan yang disetujui oleh PPATK
50

” 

 

(g) Penyampaian Laporan 

(1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Melakukan proses identifikasi atas suatu 

TKM dan telah memenuhi satu dari unsur diatas 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 

PPATK maka Direksi atau Pegawai yang 

ditunjuk oleh Direksi harus menetapkan sebagai 

nasabah yang melakukan TKM dan melaporkan 

kepada PPATK sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 

UU. No. 8 Tahun 2010 sebagai berikut : 

“Penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan 

sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja 

                                                             
49

Ibid, Ps. 4 ayat 2-3. 
50

 Indonesia, Op.Cit, Ps. 23 ayat 4. 
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setelah penyedia jasa keuangan mengetahui 

adanya unsur Transaksi Keuangan 

Mencurigakan.
51

“ 

 

 

 

(2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai 

Melakukan identifikasi terhadap suatu 

transaksi setelah memenuhi  kriteria TKT 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 PPATK, 

Direksi atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi 

yang menemukan TKT wajib melaporkannya 

kepada PPATK menurut Pasal 25 ayat 2 UU No. 

8 Tahun 2010 : 

“Penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

tanggal Transaksi dilakukan.
52

” 

 

(h) Manajemen Sumber Daya Manusia dan Sistem 

Pengendalian Internal 

Mempunyai tim bagus dalam suatu badan usaha 

merupakan hal yang tidak mudah untuk didapatkan karena 

pada dasarnya manusia itu berbeda beda dalam fisik 

maupun psikologis, sehingga tidak jarang kita menemui 

sumber daya manusia yang tidak berkompeten dibidang 

pekerjaannya, begitupun berlaku pada KUPVA bukan 

bank. 

Membantu pemerintah dalam pemberantasan 

pencucian uang dan pendanaan terorisme dibutuhkan 

manajemen sumber daya manusia dan sistem pengendalian 

internal atau selanjutnya disebut sebagai SDM dan SPI 

yang kompleks untuk dapat mencegah timbulnya praktik 

money laundering dan terorism funding. 
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Ibid, Ps. 25 ayat 1. 
52

Ibid, Ps. 25 ayat 2. 
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Manajemen sumber daya manusia juga sudah diatur 

dalam Pasal 8 PBI No. 19/10/PBI/2017 sebagai berikut : 

“Manajemen sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit berupa : 

1) Penyaringan untuk penerimaan pegawai ( Pre-

employee screening ) 

2) Seluruh pegawai harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan dalam penerapan program APU dan PPT, 

3) Perusahaan wajib memberikan pengetahuan dan/atau 

memberikan pelatihan secara intensif menganai 

penerapan program APU dan PPT bagi seluruh 

pegawai 

4) Pengkinian data karyawan dilakukan secara rutin 

setiap awal tahun
53

” 

 

Sistem pengendalian internal juga berlaku pada hal 

yang sudah diatur pada Pasal 9 PBI No. 19/10/PBI/2017 

yang berisikan tentang : 

“Sistem pengendalian internal sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 3 huruf e paling sedikit berupa: 

a. pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan/atau 

penunjukan anggota Direksi/Pejabat Eksekutif yang 

bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU dan 

PPT; 

b. pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara 

pihak 

yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis 

Penyelenggara; dan 

c. pelaksanaan audit independen secara berkala untuk 

menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU dan 

PPT.
54

” 

 

 

3.Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengawas KUPVA bukan Bank 

Lembaga pengawasan bertujuan supaya kita tetap melakukan hal-

hal yang dianggap tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan, 

jadi tidak aneh kalau KUPVA bukan Bank memiliki lembaga yang 

mengawasi gerak-gerik pergerakan usahanya supaya dapat mencegah 

adanya tindakan-tindakan praktik kejahatan misalnya seperti tindakan 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

                                                             
53

Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 8. 
54

Ibid, Ps. 9. 
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Lembaga-lembaga yang mengawasi KUPVA bukan Bank dalam 

pergerakan usahanya berikut adalah : 

 

 

 

a. Bank Indonesia ( BI ) 

BI merupakan salah satu lembaga pengawas yang 

mengawasi pergerakan usaha KUPVA bukan bank menurut 

Pasal 33 PBI No. 18/20/PBI/2016 antara lain sebagai berikut : 

“ 

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap 

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 

(2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.pengawasan langsung;dan  

b.pengawasan tidak langsung. 

 

(3) Dalam melakukanpengawasan terhadap 

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang 

memberikansurat pembinaandan mengenakan sanksi. 

(4) PenyelenggaraKUPVABukan Bank wajib 

menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi 

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
55

” 

 

Pasal 33 PBI No. 18/20/PBI/2016 mengatur tentang peran 

BI dalam mengawasi KUPVA bukan Bank ,juga diperkuat 

dalam Pasal 54 PBI No. 19/10/PBI/2017 sebagai berikut : 

“ 

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Bank 

Indonesia: 

(a) Laporan perubahan kebijakan dan prosedur 

tertulis 

penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (5) paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak perubahan dilakukan; 

(b) Laporan tahunan penerapan APU dan PPT paling 

lambat pada bulan Januari tahun berikutnya; 

                                                             
55

 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 33.  
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(c) Laporan pembekuan transaksi, pemblokiran 

rekening,dan/atau penolakan transaksi terkait 

daftar terdugateroris dan organisasi teroris atau 

daftar pendanaanproliferasi senjata pemusnah 

massal, paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sejak 

pembekuan, pemblokiran,dan/atau penolakan 

transaksi dilakukan; dan 

(d) laporan lainnya. 

(2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, 

penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja 

berikutnya.
56

” 

 

Dibuktikan juga dari ketika subjek hukum maupun badan 

hukum ingin melakukan usaha KUPVA bukan bank 

dibutuhkannya 2 izin penting. 

Pertama merupakan izin badan hukum Perseroan Terbatas, 

dimana KUPVA bukan bank wajib mendirikan badan hukum 

kemudian membutuhkan izin dari BI untuk pergerakan 

usahanya, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

dan ditandatangani oleh direksi perusahaan tanpa adanya izin 

dari Bank Indonesia segala sesuatu pergerakan usaha KUPVA 

bukan bank dianggap illegal
57

, dibuktikan pada Surat Edaran 

Nomor 15/23/DASP. 

Hal yang mendukung bahwa Bank Indonesia merupakan 

lembaga pengawas KUPVA bukan bank karena BI merupakan 

Bank Sentral Indonesia, lembaga independen dalam 

melaksanakan tugasnya, tidak terikat dengan campur tangan 

pemerintah, yang dimana tugas Bank Indonesia terbagi atas 4 

sektor : manajemen intern, sistem pembayaran, moneter,  dan 

perbankan
 58

. 

KUPVA bukan bank merupakan badan hukum yang 

melakukan usaha yang sangat berkaitan dengan valas atau 

                                                             
56

 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 54.  
57

 Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Semua Bank dan Badan Usaha Berbadan Hukum 

Indonesia Bukan Bank, SE BI No. 15/23/DASP Tahun 2013. 
58

 Bambang Iswanto, Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia 

dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&, diunduh pada tanggal 04 september 2019 
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valuta asing dimana sangat berpengaruh dengan pergerakan 

rupiah, karena sering kita temui exportir maupun importir yang 

menggantikan mata uang ke valas yang ingin dituju untuk 

melakukan transaksi, sehingga kegiatan usaha KUPVA bukan 

Bank sangat berkaitan dengan sektor moneter sehingga perlu 

diawasi oleh Bank Indonesia supaya tetap menjaga nilai mata 

uang Rupiah Indonesia. 

 

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  

Lembaga kedua yang mengawasi pergerakan usaha 

KUPVA bukan bank merupakan PPATK dimana PPATK 

merupakan lembaga inteligen yang sangat muda, berperan 

dalam proses preventif dan represif tindak pidana pencucian 

uang, illegal fishing, pendanaan terorisme, narkoba, dan judi 

online. 

Menurut Pasal 55 PBI No.19/10/PBI/2017 mengatakan 

bahwa: 

“ 

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi 

keuangan tunai, laporan transaksi keuangan transfer 

dana dari danke luar negeri, dan laporan lain kepada 

PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

(2) Kewajiban Penyelenggara untuk melaporkan 

TransaksiKeuangan Mencurigakan juga berlaku untuk 

transaksiyang diduga terkait dengan kegiatan 

terorisme ataupendanaan terorisme. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

yangditerbitkan oleh PPATK.
59

” 

 

Pasal di atas sudah dapat membuktikan bahwa PPATK 

merupakan lembaga yang mengawasi pergerakan usaha 

KUPVA bukan bank terkait tentang transaksi-transaksi 

                                                             
59

 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit, Ps. 55. 
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keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna 

jasa kemudian penyelenggara jasa harus membuat laporan dan 

akan diproses oleh lembaga inteligen PPATK . 

PPATK juga memiliki tanggung jawab dengan melakukan 

analisis atau memeriksa laporan terkait tentang pidana money 

laundering dan terorism funding dengan mewajibkan 

pelaporan oleh berbagai pihak, dan meminta PJK untuk 

menghentikan sementara atau sebagian transaksi untuk 

melakukan analisis transaksi atau pemeriksanaan oleh 

penyidik
60

. 

C. Landasan Yuridis 

Landasan merupakan dasar hukum yang digunakan oleh peneliti guna 

untuk melaksanakan analisa dalam penelitian ini, Landasan yuridis 

berdasarkan penelitian ini, yakni : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

 UU No. 8 Tahun 2010  diterbitkan karena tindak pidana pencucian 

uang selain dapat mengancam stabilitas perekonomian dan sistem 

keuangan bernegara, juga mengancam sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam 

pencegahan maupun pemberantasannya diperlukan landasan hukum 

yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan 

hukum, dan pengembalian kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak 

pidana, bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, 

praktik, dan standar internasional. 

 Peneliti mengambil beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut 

dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa oknum yang 

melakukan tindak pidana pencucian uang tidak cukup hanya sebatas 
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 PPATK, Loc.Cit. 
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membayarkan denda namun juga harus dijatuhkan pidana kurungan 

paling lama 1 tahun 4 bulan  

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2010 menjelaskan korporasi yang tidak 

mampu membayar pidana denda harus diganti dengan perampasan 

harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan 

pidana denda yang dijatuhkan 

 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau selanjutnya disebut 

sebagai UU No. 40 Tahun 2007 diterbitkan dengan berdasarkan 

perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, lingkungan, kemandirian, dan menjaga 

kemajuan dan kesatuan perekonomian di Indonesia untuk 

mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk 

menjamin terselenggarakannya iklim dunia yang kondusif perlu 

didukung oleh Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan 

terbatas yang berdasar atas asas kekeluargaan, karena perseroan 

terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian 

negara. Bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat sehingga diperlukan penggantian Undang-Undang 

perseroan yang baru. 

 Peneliti mengambil beberapa pasal dalam Undang-Undang ini 

dengan penjelasan berikut :  

Pasal 1 angka (1) UU No. 40  Tahun 2007 menjelaskan pengertian 

dari perseroan terbatas itu sendiri dimana perseroan terbatas 

merupakan badan hukum dari persekutuan modal, yang didirikan 

berdasarkan perjanjian antar pihak, pemberlakuan usaha dengan 

modal yang terbagi atas saham.  

Pasal 1 angka (5) UU No. 40 Tahun 2007 berisikan bahwa direksi 

merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan 
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bertanggung jawab penuh atas segala kepengurusan perseroan serta 

mewakili segala pergerakan usaha perseroan baik dalam maupun luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 

Pasal 1 angka (6) UU No. 40 Tahun 2007 berisikan bahwa komisaris 

merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap pergerakan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar 

dan memberikan masukan kepada direksi dalam menjalan tugas 

perseroannya 

 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang 

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain 

Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta 

Asing bukan Bank 

PBI No. 19/10/PBI/2017 diterbitkan karena perkembangan 

teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat hingga mendorong 

inovasi-inovasi baru dibidang jasa penukaran valuta asing, 

dikarenakan inovasi tersebut mengakibatkan produk, jasa, transaksi, 

dan lain-lain menjadi semakin kompleks sehingga meningkatkan 

resiko yang dilakukan oleh oknum lain dalam melakukan pencucian 

uang ataupun pendanaan terorisme dibidang jasa penukaran valuta 

asing, oleh karena itu resiko tersebut perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas dan penerapan Undang-Undang anti pencucian 

uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan pendekatan 

berdasarkan resiko sesuai dengan prinsip umum yang bertaraf 

internasional 

 Peneliti mengambil beberapa pasal dalam Undang-Undang dengan 

rincian sebagai berikut : 

Pasal 3 PBI No. 19/10/PBI/2017 bahwa dalam pelaksanaan jasa 

penukaran valuta asing perlu diterapkan program APU dan PPT yang 

meliputi tugas dan tanggung jawab direkski dan komisaris, kebijakan-
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kebijakan tertulis, manajemen resiko, sumber daya manusia, dan 

sistem pengendalian internal 

Pasal 12 PBI No. 19/10/PBI/2017 bahwa dalam penyelenggaran 

penukaran valuta asing, penyelenggara valuta asing perlu menerapkan 

program APU dan PPT berdasarkan pasal 3 

Pasal 14 PBI No. 19/10/PBI/2017 menjelaskan tentang pemberlakuan 

identifikasi dan verifikasi beneficial owner terhadap setiap pengguna 

jasa, pihak yang bertindak atas pengguna jasa, dan pemantauan secara 

berkelanjutan dengan melakukan pengkinian data berupa informasi 

dari sumber yang terpercaya 

Pasal 31 ayat 6 PBI No. 19/10/PBI/2017 berisikan tentang 

pemberlakuan EDD pada nasabah political exposed person, dimana 

nasabah yang tergolong dalam PEP tersebut ditentukan berdasarkan 

pengguna jasa, negara, produk, dan jaringan transaksi. Pemberlakuan 

EDD dilakukan dengan cara meminta informasi tambahan pengguna 

jasa, update data dari pengguna jasa, informasi tambahan berupa 

tujuan hubungan usaha, sumber dana, dan pemantauan lebih ketat 

daripada CDD 

Pasal 34 ayat 3 PBI No. 19/10/PBI/2017 menjelaskan bahwa 

penyelenggara wajib menerapkan enchanced due diligence kepada 

nasabah politicaly exposed person, dimana pelaksanaan EDD tersebut 

paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 16, 17, 20, 21, dan 23 

 

4. PBI Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 

PBI No. 18/20/PBI/2016 diberlakukan dalam rangka memelihara 

kestabilan Rupiah dan kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan 

dukungan pasar keuangan salah satunya pasar valuta asing domestik 

yang sehat, untuk mewujudkan pasar valuta asing yang sehat 

diperlukan penyelarasan pengaturan transaksi valuta asing terhadap 

mata uang Indonesia antara KUPVA bukan Bank dengan pihak lain 
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sesuai dengan ketentuan BI. Untuk mencegah kegiatan usaha valuta 

asing tidak dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang dan 

pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya sehingga dengan adanya 

peraturan ini dapat meningkatkan profesionalisme, mendukung 

perkembangan kegiatan usaha penyelenggara KUPVA bukan Bank 

sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan KUPVA bukan Bank 

 Peneliti mengambil beberapa pasal-pasal dari Undang-Undang 

tersebut dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 1 angka (5) PBI No. 18/20/PBI/2016 menjelaskan pengertian 

dari penyelenggara KUPVA bukan Bank atau money changer 

merupakan badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas 

yang melakukan kegiatan KUPVA. 

Pasal 1 angka (6) PBI No. 18/20/PBI/2016 menjelaskan pengertian 

dari nasabah, dimana nasabah merupakan pihak yang menggunakan 

jasa penyelenggara KUPVA bukan Bank atau money changer  

Pasal 6 PBI No. 18/20/PBI/2016 berisikan tentang larangan yang tidak 

boleh dilakukan oleh KUPVA bukan Bank, meliputi larangan untuk 

bertindak sebagai agen penjual cek pelawat, larangan untuk 

melakukan kegiatan margin, trading, spot, forward, swap, dan 

kegiatan derivatif lainnya, larangan untuk melaksanakan kegiatan 

KUPVA jika tidak mengantongi izin dari BI, yang terakhir larangan 

untuk melaksanakan kegiatan lain diluar usaha KUPVA bukan Bank. 

Pasal 11 ayat 3 PBI No. 18/20/PBI/2016 berisikan tentang hal yang 

diperlukan supaya penyelenggara KUPVA bukan Bank bisa 

mendapatkan izin dari BI diantaranya sebagai berikut, merupakan 

badan hukum perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia, dan badan usaha yang seluruh sahamnya 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, mencantumkan anggaran dasar 

perseroan dengan maksud dan tujuan dari perseroan adalah melakukan 

kegiatan KUPVA bukan Bank, memenuhi jumlah setoran minimum, 

dan modal tidak berasal dari hasil pencucian uang 
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5. PBI Nomor 16/15/PBI/2014 Tentang Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 

PBI No. 16/15/PBI/2014 dibuatkan karena KUPVA sebagai salah satu 

faktor penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan strategis 

dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai mata uang, serta untuk 

menciptakan tata kelola yang baik sehingga dapat mencegah 

dimanfaatkannya KUPVA bukan Bank sebagai wadah untuk 

melakukan proses pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

kemudian dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum kepada masyarakat perlu dilakukannya penataan kembali 

terkait perizinan dan pengawasan KUPVA bukan Bank. 

Peneliti mengambil beberapa Pasal dalam Undang-Undang berikuti 

ini dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 2 ayat 2 PBI No. 16/15/PBI/2014 berisikan tentang kegiatan 

usaha KUPVA bukan Bank berupa transaksi jual beli uang kertas 

asing dimana penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik, dan 

penyerahan mata uang Rupiah dilakukan melalui transfer intra/antar 

bank sepanjang proses tersebut berasal dari rekening milik KUPVA 

bukan Bank  

 

6. PPATK Nomor Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa 

Keuangan 

PPATK No. Per-09/1.02/2/PPATK/09/12 diterbitkan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 4 peraturan presiden Nomor 50 

Tahun 2011. 

Peneliti mengambil beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini 

dengan rincian sebagai berikut 

Pasal 2 PPATK No. Per-09/1.02/2/PPATK/09/12 berisikan tentang 

kewajiban penyelenggara KUPVA bukan Bank untuk menyampaikan 
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laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan 

tunai, serta transfer dana dari dan keluar negeri. 

Pasal 4 ayat 1 PPATK No. Per-09/1.02/2/PPATK/09/12 berisikan 

tentang pengertian dari transaksi keuangan tunai dimana transaksi 

keuangan tunai merupakan transaksi keuangan yang dilakukan dengan 

menggunakan uang kertas dan/atau logam 

Pasal 4 ayat 2 PPATK No. Per-09/1.02/2/PPATK/09/12 berisikan 

tentang jumlah minimum kumulatif yang perlu dilaporkan oleh 

kUPVA bukan Bank kepada PPATK untuk transaksi keuangan tunai 

berjumlah 500.000.000,- atau mata uang asing yang nilainya setara 
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