
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses 

yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan 

narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil 

kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena 

asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Kejahatan pencucian uang 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau 

menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para  aparat dan 

hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan 

bersumber dari jenis kegiatan yang sah. 

Dilihat dari sisi prosesnya pencucian uang dapat dilakukan dengan cara 

tradisional dan modern ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi 

sejak lama. Cara Modern umumnya dilakukan dengan tahapan placement, 

layering, dan intregation. Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat 

membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena 

pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang 

hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang 

yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca 

keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini dapat menekan perekonomian 
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dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku 

kejahatan yang terorganisir. 

Pelaku kejahatan ini motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada 

untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. 

Perbuatan seperti ini semakin meningkat  manakala para pelaku menggunakan 

cara-cara yang lebih canggih (sophisticated crimes) dengan memanfaatkan sarana 

perbankan. 

Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi terhadap 

pencucian uang yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) sebagai mana telah diubah menjadi 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Upaya pencegahan dan pemberantasan 

pencucian itu secara parsial dan sporadic telah dilakukan sebelum dibuatnya 

undang-undang tersebut, hal itu terlihat dari ketentuan yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia  tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KnowYour Customer) 

dengan menge-luarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)No3/10/PBI/2001. 

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan 

merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan  prudential 

banking (kehati-hatian), dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko 

yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri. 

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun 

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung 
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jawabnya masing-masing, pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara 

bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya 

ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai berikut: 

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank 

telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank,baik 

secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principles) 

merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. 

Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai 

tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran 

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan 

volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan 

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas 

sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan 

keuangan diharapkan nantinya akan tercipta suatu sistem perbankan yang lebih 

sehat dan terjadi peningkatan mutu pelayanan terhadap nasabah. Penerapan 

prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari 

pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk 

melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan 

kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan prudential system, maka bank 

harus melakukan berbagai upaya antara lain: 
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1. Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang 

menggunakan jasa perbankan (know your customer principles). 

2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai 

dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan 

transaksi tersebut (prudential system) UU No 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan. 

3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus 

bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku 

(bank secrecy). 

 

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali 

nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan 

Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Peraturan ini 

kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tertanggal 

13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 151, Tambahan Lembaran Negara 

No 4160). 

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya 

terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya disebut 

dengan UUTPU. Pasal 17 UUTPU menjelaskan bahwa setiap orang yang 

melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas 
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diri secara lengkap, disamping itu penyedia jasa keuangan juga harus memastikan 

orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau orang 

lain. Jika bertindak untuk orang lain, maka penyedia jasa keuangan harus meminta 

informasi mengenai identitas pihak lain tersebut. Penyedia jasa keuangan yang 

dimaksud dalam penulisan hukum ini hanya terbatas pada bank. 

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank 

untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah 

yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bila 

mana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan. 

Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 

4 (empat) hal, yakni: 

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah 

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah 

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 

transaksi nasabah 

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko 

 

Bila dipahami lebih jauh, Prinsip Mengenal Nasabah menguntungkan, baik 

bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak nasabah sendiri. Transaksi-transaksi 

yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan 

merupakan transaksi yang bersih. Dan imbasnya kepercayaan nasabah terhadap 

perusahaan itu makin meningkat. Perusahaan tersebut juga dapat menjadi 

perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi dengan nasabah perusahaan lain. 
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Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan hanya untuk memenuhi kepentingan 

perusahaan dan nasabah, tapi lebih jauh lagi. Penerapan prinsip tersebut 

merupakan kepentingan yang bersifat nasional. 

Mengingat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah hal yang relatif baru 

untuk industri jasa keuangan yaitu perbankan, maka tinjauan hukum dan 

penelitian terhadap efektivitas kebijakan yang sudah ada dan akan dikeluarkan 

pemerintah sedikit banyak akan memperkaya khasanah pengetahuan yang dapat 

berguna bagi masyarakat umum.  

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi 

permasalahan penelitian yakni :   

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan prinsip mengenal nasabah  dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank 

Jatim Pasuruan ? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah 

(Know Your Customer) pada PT. Bank Jatim Pasuruan? 

3. Bagaimana prosedur mengenal nasabah dalam kategori yang dicurigai pada 

pada PT. Bank Jatim Pasuruan? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penyajian dan pembahasan masalah lebih terarah dan tepat pada sasaran 

yang tertuju, maka pada pembahasan kali ini penulis membatasi masalah hanya 

permasalahan ruang lingkup tentang Money Loundry, khususnya prosedur tentang 

kebijakan umum pada PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. TujuanPenulisan 

a. Mengetahui pelaksanaan peraturan prinsip mengenal nasabah pada PT. 

Bank Jatim Pasuruan dalam upaya pencegahan dan pembrantasan tindak 

pidana pencucian uang. 

b. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip mengenal 

nasabah pada PT. Bank Jatim Pasuruan. 

c. Mengetahui prosedur mengenal nasabah dalam kategori yang dicurigai 

pada PT. Bank Jatim Pasuruan. 

 

2. Manfaat  Penelitian 

a. Bagi Lembaga 

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi pemikiran dan 

pandangan terhadap tindak pidana pencucian uang dan upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip 

mengenal nasabah (know your customer) pada lembaga keuangan 

khususnya perusahaan asuransi. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literature 

kepustakaan di bidang hukum pidana dalam hal penerapan prinsip 

mengenal nasabah pada perusahaan asuransi dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

3) Hasil pemelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari. 

b. Manfaat bagi penegakan hukum: 

1) Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, 

penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi 

penulis dan pembaca tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip 

mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi. 

2) Sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum yang berkepentingan 

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada 

perusahaan asuransi di Indonesia. 

 

 

 

 


