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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi peranan perbankan dalam 

upaya mengantisipasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 

serta apa saja kendala dan solusi yang dialami perbankan atas penerapan UU No. 8 

Tahun 2010. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang, yaitu:  

1. Bapak RS (Kepala Bagian X PT. Bank B Jemursari), wawancara dilakukan pada 

tanggal 14 Desember 2014 bertempat di rumah pribadi di Balongpanggang 

Gresik. 

2. Bapak RD (karyawan bagian X PT. Bank Y Darmo Square), wawancara 

dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat di kantin belakang kantor 

PT. Bank Y. 

3. Bapak AP (karyawan bagian X PT. Bank P), wawancara dilakukan pada tanggal 

17 Desember 2014 bertempat di restoran dekat kantor. 

 

4.1 Peranan Perbankan Dalam Upaya Mengantisipasi Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  

   Peneliti telah melakukan observasi pada subyek penelitian dengan 

melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh informasi dan data 

data yang terkait yang berkaitan dengan topik yang dibahas sehingga peneliti 

dapat memberikan gambaran mengenai peranan perbankan dalam kaitannya 
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mencegah dan memberantas pencucian uang pada subyek penelitian secara 

garis besar. 

   Hal-hal yang akan dipaparkan oleh peneliti lebih lanjut berkaitan 

dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang 

terdapat beberapa program berkaitan dengan hal tersebut yaitu diantaranya 

adalah Program APU dan PPT, Program Customer Due Dilligence, Prosedur 

Transfer Dana, serta Penutupan Hubungan Dengan Nasabah. Data-data yang 

diperoleh yaitu melalui wawancara dari beberapa informan dan data dari 

peraturan BI, UU No. 8 Tahun 2010, dan jurnal pendukung lainnya. 

4.1.1 Program APU dan PPT 

Program APU dan PPT dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai 

program-program perbankan dalam upaya mencegah Anti Pencucian Uang (APU) 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sebagai upaya melindungi Bank agar 

tidak dijadikan sarana atau alat kejahatan baik yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung, maupun menghindari penyalahgunaan jasa keuangan yang 

semakin banyak digunakan sebagai alat untuk menghilangkan jejak atas tindakan 

kejahatan.  

Hasil wawancara dengan informan 1 (Bapak RS) mengenai cara perbankan 

dalam mendukung program APU dan PPT menjelaskan bahwa setiap bank memiliki 

kewajiban untuk menerapkan program APU dan PPT, yang paling utama adalah 

melalui pengawasan direksi, pengawasan komisaris, pengendalian intern melalui 
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komite audit, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan 

secara berkesinambungan mengenai sistem manajemen informasi. Pada 

implementasinya, yang sering terjadi adalah bank seringkali kurang berhati-hati 

menilai profil nasabahnya, sehingga sangat rentan untuk dialiri hasil dari pencucian 

uang. Saat ini, hanya kantor cabang yang memiliki tanggungjawab terhadap 

pelaksanaan program APU dan PPT, sedangkan kantor cabang pembantu dan kantor 

kas tidak memiliki tanggungjawab tersebut, dikarenakan pengawasan terhadap kantor 

cabang pembantu dan kantor kas tersebut dilakukan langsung oleh kantor cabang. 

Informan 2 (Bapak RD) memberikan informasi bahwa penerapan program 

APU dan PPT yang dilakukan perbankan adalah dengan cara meminta informasi dan 

dokumen nasabah secara lengkap, selanjutnya melakukan verifikasi dokumen, 

melaporkan ke PPATK, dan memberikan laporan secara lengkap dan benar mengenai 

nasabah yang diterima. Pengawasan aktif dari direksi juga sangat penting untuk 

mengendalikan agar bank tidak sampai teraliri dana hasil dugaan pencucian uang. 

Pengawasan direksi sangat penting karena pencucian uang menyangkut aliran dana 

yang besar, yang pasti sangat berdampak terhadap cashflow bank dan sudah tentu 

akan mudah diketahui dengan pengawasan aktif dari direksi. Selain itu, yang 

memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT adalah kantor 

cabang, sedangkan pelaksanaan program APU dan PPT di kantor cabang pembantu 

dan kantor kas diawasi langsung oleh kantor cabang.  

Informan 3 (Bapak AP) menambahkan berkaitan dengan program APU dan 

PPT, bank menerapkan beberapa program yaitu berupa pengawasan dari dewan 

direksi dan komisaris, pengendalian intern, SDM sebagi pendukung, dan manajemen 
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informasi. Bank juga harus meminta informasi dan dokumen dari nasabah, 

memverifikasi data nasabah, laporan pengkinian, lalu bank berhak untuk menutup 

dan menolak transaksi nasabah yang diindikasikan melakukan pencucian uang. 

Pengawasan pelaksanaan program APU dan PPT, baik di kantor cabang, kantor 

cabang pembantu, maupun kantor kas akan diawasi oleh unit kerja khusus yang ada 

di setiap kantor cabang. 

 

4.1.2 Program Customer Due Dilligence 

Program customer due dilligence dalam penelitian ini akan menjelaskan 

bagaimana langkah-langkah perbankan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah 

(customer due dilligence) dalam upaya mencegah pencucian uang.  

Informan 1 (Bapak RS) menjelaskan mengenai langkah bank dalam 

menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini adalah bagaimana bank bisa 

mengenal dengan baik nasabahnya. Pada waktu nasabah membuka rekening awal di 

bank atau pada waktu melakukan setoran, nasabah wajib mengisi form setoran yang 

didalamnya ada poin yang menanyakan sumber dana. Pertanyaan tersebut wajib diisi 

apabila setoran nasabah di atas seratus juta rupiah. Sebagai contoh, nasabah 

melakukan setoran dana hasil penjualan tanah warisan orang tua, maka harus 

dijelaskan di form setoran dan dibuktikan dengan dokumen penjualan tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi pencucian uang, apalagi dilakukan dari nasabah 

dengan profil pekerjaan yang biasa. Apabila nasabah memang memiliki profil 

pekerjaan yang baik, dan histori transaksi tabungan juga tinggi, maka hal tersebut 
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masih dapat dikatakan wajar. Pengecekan detail biasanya dilakukan pada nasabah 

baru, dimana dokumen administrasi harus lengkap dan sesuai dengan profil nasabah. 

Bank harus memastikan bahwa identitas dari nasabah harus benar-benar asli bukan 

menggunakan nama samaran. Penggunaan identitas palsu sangat rentan 

disalahgunakan oleh nasabah, salah satunya terkait dengan pencucian uang. 

Informan 2 menambahkan bahwa dalam customer due dilligence, yang 

penting dilakukan adalah melakukan validasi pada nasabah baru yang membuka 

rekening, yaitu mencocokkan secara teliti informasi nasabah dengan bukti 

pendukung, yaitu KTP, SIM, dan bukti pendukung lainnya bila diperlukan. Bank 

harus memastikan bahwa bukti identitas tersebut harus benar-benar asli. Bank juga 

harus bertemu secara langsung dengan calon nasabah (face to face) guna memvalidasi 

kebenaran identitas tersebut. Verifikasi data nasabah tidak hanya dilakukan sekali, 

tapi bisa berulang kali, dengan mencocokkan dengan data yang ada di BI (BI 

checking). 

Informan 3 menjelaskan bahwa ini dari prinsip customer due dilligence adalah 

sikap kehati-hatian bank dalam mengenal nasabahnya. Kewaspadaan Bank menjadi 

nomor satu untuk untuk mencegah penyalahgunaan transaksi bank, terutama adanya 

pencucian uang. Prinsip customer due dilligence sudah dijelaskan dalam peraturan 

Bank Indonesia dan wajib dilaksanakan oleh semua bank, baik bank milik pemerintah 

maupun bank milik swasta. Pelaksanaan prinsip customer due dilligence tergantung 

dari bank sendiri, semakin tinggi kewaspadaan bank dalam menilai profil 

nasabahnya, maka semakin kecil peluang terjadinya pencucian uang.  
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4.1.3 Prosedur Transfer Dana 

Program transfer dana berisi mengenai beberapa aturan yang berkaitan dengan 

transfer dana yang mencurigakan. Informan 1 menjelaskan dalam program transfer 

dana yang paling penting adalah kelengkapan data pengirim maupun data yang 

menerima. Bank memiliki hak untuk menolak transaksi apabila informasi pengirim, 

penerima, maupun sumber dana tidak lengkap. Dengan lengkapnya profil nasabah, 

transfer dana mencurigakan dapat dengan mudah diketahui melalui pengecekan 

sistem informasi, terutama transaksi melalui ATM maupun kliring.  

Informan 2 menambahkan selain kelengkapan data pengirim, data penerima, 

dan informasi sumber dana, hal yang juga perlu dilakukan bank adalah 

mendokumentasikan transaksi tersebut. Bank memiliki bukti berupa copy form 

setoran yang berisi informasi pengirim dan penerima, meliputi nama lengkap, alamat, 

dan nomor telepon atau handphone. Dokumen beruopa video dari CCTV juga dapat 

digunakan apabila diperlukan dalam penyelidikan transaksi mencurigakan atau yang 

diindikasikan terjadi pencucian uang. 

Informan 3 juga memperkuat informasi yang dijelaskan sebelumnya, bahwa 

dalam transfer dana yang paling penting adalah kelengkapan data nasabah, baik yang 

mentransfer dana maupun yang menerima dana. Apabila bank ternyata tidak memiliki 

informasi tersebut, maka sebenarnya pihak bank berhak menolak transfer dana dari 

nasabah. 

Apabila bank menilai ada nasabah yang diduga akan melakukan pencucian 

uang, baik melalui transaksi transfer dana maupun melakukan penempatan dana pada 
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bank, maka bank bisa melakukan dua hal, pertama menolak dan membatalkan 

transaksi tersebut, dan kedua bisa menutup hubungan perbankan dengan nasabah 

tersebut. 

 

4.1.4 Penutupan Hubungan Dengan Nasabah 

Penutupan hubungan antara bank dengan nasabah dilakukan apabila nasabah 

tersebut terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang, sesuai 

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Pada sub bab ini akan 

dijelaskan mengenai langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengakhiri hubungan 

dengan nasabah, strategi bank dalam melakukan pemutusan hubungan tanpa harus 

menyinggung nasabah, dan melakukan tindakan khusus berupa pelaporan kepada 

pihak berwenang apabila diperlukan. 

Terkait dengan penutupan hubungan dengan nasabah, Informan menjelaskan 

bahwa apabila bank menilai ada indikasi pencucian uang melalui transfer dana 

maupun setoran, maka bank akan mengembalikan dana tersebut kepada nasabah yang 

bersangkutan. Pada nasabah baru, apabila nasabah tidak bisa menjelaskan asal usul 

sumber dana, maka bank harus meminta maaf kepada nasabah bahwa bank tidak bisa 

memproses pembukaan rekening oleh nasabah di bank yang bersangkutan. Langkah 

khusus selama ini belum pernah dilakukan oleh pihak bank, kepada nasabah yang 

tidak memenuhi persyaratan pada transfer dana maupun setoran. 
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4.2. Kendala dan Solusi Atas Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 

Pada sub bab ini akan dijelaskan hasil wawancara peneliti mengenai kendala-

kendala yang dialami bank dalam menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, 

serta bagaimana tidakan atau solusi bank apabila mengalami kendala tersebut. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan diketahui bank bisa mengalami 

kendala yang bersifat teknik maupun non teknis, berupa pembukaan rahasia bank, 

pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Pembukaan 

rahasia bank menjadi elemen penting. Dilema yang dialami bank adalah harus 

mentaati semua ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia, misal menolak 

nasabah yang tidak bisa menjelaskan asal usul sumber dana. Di sisi lain, bank merasa 

perlu untuk menampun dana dari masyarakat untuk menjaga kondisi kas tetap sehat. 

Kendala ini umumnya dialami oleh bank kecil, yang memiliki membutuhkan 

ketersediaan dana dari masyarakat yang cukup besar. Diperlukan pengawasan dari 

dewan komisaris untuk senantiasa mengontrol transaksi perbankan agar sesuai 

dengan aturan, dan juga memberikan kesadaran kepada calon nasabah tentang 

pentingnya kelengkapan data identitas pribadi maupun dokumen pendukung lainnya. 

Seringkali nasabah banyak yang tidak memahami hal tersebut, mereka beranggapan 

bahwa yang penting adalah menjadi nasabah, bank tidak perlu menanyakan hal-hal 

yang bersifat detail terutama terkait dengan asal usul dana nasabah. Ini menjelaskan 

bahwa kendala lain yang dialami perbankan adalah masih rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kelengkapan informasi, yang memang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya pencucian uang. 



43 

 

 

4.3 Pembahasan 

Pada sub bab ini akan dilakukan analisis mengenai bagaimana peranan 

perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang 

dan kendala serta solusi atas penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan 

dan pemberantasan tindakan pencucian uang. Analisis akan dilakukan berdasarkan 

hasil wawancara dengan informan dan dikaitkan dengan data-data sekunder serta 

teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.3.1 Pembahasan Peranan Perbankan Dalam Upaya Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang  

Peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tidak pidana 

pencucian uang dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu program anti pencucian uang 

dan pencegahan pendanaan terorisme, program customer dilligence, program transfer 

dana, dan penutupan hubungan dengan nasabah jika nasabah terbukti melakukan 

pencucian uang.  

4.3.1.1 Program APU dan PPT 

Hasil deskripsi pada program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan 

pendanaan terorisme (PPT) melalui hasil wawancara yaitu oleh Bapak RS yang 

menjelaskan bahwa: 

“Ngene lho mbak, setiap bank iku wajib menerapno program iku. Yang 

paling utama iku koyok pengawasan direksi, komisaris, kebijakan, 

pengendalian intern, SDM dan pelatihan terus sistem manajemen informasi. 

Intine bank iku gak ndukung adanya pencucian uang. Kabeh peraturan BI 



44 

 

iku wajib dilaksanakno Bank. Tapi semua juga tergantung bank masing-

masing. Kadang bank juga kurang hati-hati menilai nasabah makanya 

kadang bank juga dialiri dana hasil pencucian uang.
1
 

 

Bukti pendukung lain juga dijelakan oleh bapak RD yaitu sebagai berikut : 

“Owalah iku ta fah, sak ero ku yo koyok permintaan informasi dan 

dokumen’ne nasabah, terus verifikasi data atau dokumen, ngelaporno nang 

PPATK, ow yo seng koyok awakmu ero iku lho seng digawe mbk vida 

laporn pengkinian da pemantauan iku, terus yok’opo nutup hubungan ambek 

nolak nasabah iku. Iku kabeh lak nang peraturan BI koyok seng mbok eruh’i 

se ya. Kan kabeh iku yo kudu diterapno soale kan iku peraturane BI. Lek 

jareku pengawasan seng aktif tekan direksi iku penting soal’e gawe ngontrol 

yok’opo Bank iku gak sampek kealiran dana seng hasil’e teko pencucian 

uang
2
”. 

 

Sedangkan informan ketiga menjelaskan berkaitan dengan program APU dan PPT 

yang disampaikan oleh Bapak AP yaitu : 

”Jadi begini, menurut saya yang berkaitan dengan program APU dan PPT itu 

bank menerapkan yang saya ketahui seperti pengawasan dari dewan direksi 

dan komisaris, pengendalian intern yang penting, SDM sebagi pendukung, 

manajemen informasi. Bank juga harus meminta informasi dan dokumen 

dari nasabah, memverifikasi data nasabah, laporan pengkinian, lalu juga 

bank berhak untuk menutup dan menolak transaksi nasabah dan lain-lain itu. 

Kan semua juga sudah ada di peraturan BI. Ya pada dasarnya Bank harus 

menerapkan semua aturan yang sudah BI keluarkan
3
”.   

                                                             
1
 Hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai Kepala Bagian X di PT.Bank B yang menjelaskan 

mengenai program APU dan PPT, yang dilakukan di rumah Balongpanggang pada tanggal 14 

Desember 2014. 
2
 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD selaku karyawan bagian X di PT.Bank Y mengenai 

program APU dan PPT, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 Desember 2014. 
3
 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

program APU dan PPT, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 Desember 2014. 
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 Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa program utama perbankan dalam 

mendukung program APU dan PPT adalah melalui pengawasan direksi, pengawasan 

komisaris, pengendalian intern, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan secara berkesinambungan mengenai sistem manajemen informasi. 

Pengawasan direksi ini dianggap penting dikarenakan untuk menghindarkan bank 

agar tidak teraliri dana hasil pencucian uang.  

Selain itu, bank juga akan meminta informasi dan dokumen nasabah secara 

lengkap, selanjutnya melakukan verifikasi dokumen, melaporkan ke PPATK, dan 

memberikan laporan secara lengkap dan benar mengenai nasabah yang diterima. 

Bank berhak untuk menutup dan menolak transaksi nasabah yang diindikasikan 

melakukan pencucian uang.  

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menilai bahwasannya dalam 

menerapkn program APU dan PPT ini perlunya perhatian yang khusus yaitu baik oleh 

Dewan Direksi maupun oleh Dewan Komisaris agar bagaimana baik karyawan 

maupun unit kerja khusus dapat mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, peneliti juga berpendapat bahwasannya 

pengendalian internal maupun teknologi yang canggih juga dapat mendukung dalam 

pencegahan tindak pidana pencucian uang. Namun, ada faktor manusia sebagai 

karyawan Bank yang menjalankan atau bekerja sehingga kapan saja atau setiap saat 

manusia (pegawai Bank) dapat menyalahgunakan wewenangnya apalagi jika 

integritas dari seseorang tersebut memang sudah lemah. Jadi, secanggih apapun 

teknologi yang dimiliki oleh Bank dan seketat apapun pengawasan internal yang 
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dilakukan maka tidak akan ada gunanya jika ada karyawan-karyawan curang yang 

ada di dalamnya.  

 

4.3.1.2 Unit Kerja Khusus (UKK) 

Pengawasan pelaksanaan program APU dan PPT, baik di kantor cabang, 

kantor cabang pembantu, maupun kantor kas akan diawasi oleh unit kerja khusus 

yang ada di setiap kantor cabang. Dalam menjalankan tugasnya, unit melaporkan dan 

bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh beberapa informan dalam penelitian ini yaitu : 

Informan pertama menjelaskan : 

Yo gak mbk mek KC tok seng nduwe petugas khusus iku. Soale operasi 

KCP ambek KK iku pengawase lak yo KC.
4
 

 

Informan ke dua menjelaskan : 

Enggak fah seng nduwe petugas khusus iku koyok’e mek KC tok soale 

pengawase KCP ambek KK lak KC
5
. 

Informan ke tiga memperkuat dengan menjelaskan : 

Yang memiliki petugas khusus hanya KC. Sudah tau kan alasannya?  

Saya jawab iya. Pengawas KCP dan KK adalah KC kan pak? Iya betul sekali 

jawabnya.
6
 

 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai Kepala Bagian X di PT.Bank B yang menjelaskan 

mengenai program APU dan PPT, yang dilakukan di rumah Balongpanggang pada tanggal 14 

Desember 2014. 
5 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD selaku karyawan bagian X di PT.Bank Y mengenai 

program APU dan PPT, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 Desember 2014. 
6 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

program APU dan PPT, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 Desember 2014. 
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Dalam prosedur pemantauan yang dilakukan di Kantor Cabang bahwasannya 

pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui oleh 

peneliti yaitu adanya laporan pengkinian yang dibuat oleh Customer Service dalam 

beberapa hal yang sudah peneliti lakukandi beberapa bank yaitu dengan 

mengelompokkan nasabah menjadi beberapa tingkat risiko yaitu risiko rendah, 

menengah/normal, dan tinggi. Calon nasabah yang memiliki tingkat risiko yang 

rendah maka diberikan pengecualian beberapa persyaratan terhadap nasabah tersebut. 

Calon nasabah yang memiliki tingkat risiko yang menengah/normal maka akan 

diberlakukan persyaratan standar sesuai ketentuan yang berlaku. Calon nasabah yang 

memiliki tingkat risiko yang tinggi maka terhadap nasabah atau yang bersangkutan 

wajib menerapkan prosedur Enhanced Due Dilligence dan kewenangan persetujuan 

diberikan oleh pejabat yang sudah senior.  

 

4.3.1.3 Program Customer Due Dilligence 

Hasil deskripsi pada program customer due dilligence melalui hasil 

wawancara dalam penelitian ini  yaitu : 

Informan pertama yaitu oleh Bapak RS yang menjelaskan bahwa :  

“Ngene-ngene contoh riil’e ae iku lak podo ambek yok’opo bank kenal 

ambek nasabah’e. Misal’e koyok ngene onok nasabah mbukak rekening 

nang bank. Lha lek nang bank om R kerjo iku onok lembaran seng isine iku 

takok dana seng ape d tempatno nang Bank iki maeng teko ndi. Asal-usul’e 

lah gampangane seumpama nasabah iku maeng nempatno danane akeh. Dadi 

misal’e nasabah iku maeng dodol tanah teko wong tuo’ne sebagai warisan 

lha koyok ngunu kan gak popo tapi yo bank tetep kudu checker pisan. Bank 

kudu ati-ati opo mane lek nasabah kerjone biasa. Kecuali nasabah nek wez 

dadi nasabah lawas terus ben wulan nabung rutin ngunu iku wajar oleh akeh. 

Tapi lek nasabah anyar yo patut untuk dicurigai bank soal’e yo gak gelem 
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tersandung masalah pencucian uang. Koyok peraturan liyane sampean isok 

kan ndelok nang peraturan BI. Intine iku yo kyk ngunu. Saya tanya : “Om 

bisa gak nasabah pakek nama samaran?” beliau jawab : yo gak isok soal’e 

kan bank yo nyocokno ambek kartu identitas’e barang. Dokumen 

pendukung’e barang
7
”. 

 

Informan ke dua menjelaskan : 

“Owalh iku ta fah, yo koyok melakukan hubungan dengan calon nasabah 

misal’e nasabah dalam membuka rekening, seng paling penting gawe nyegah 

pencucian uang iku fah Bank kudu teliti antara informasi nasabah ambek 

bukti pendukung’e misal’e KTP’ne nasabah ojok sampek kliru. Terus bank 

juga harus ketemu face to face fah karo nasabah gawe mbuktekno 

kebenarane iku maeng. Yo iku maeng lho fah bank iku kudu waspada intine 

karo nasabah. Koyok seng mbok eruhi lak verifikasi datane nasabah kan gak 

mok pisan tp peng pindo. Peraturane lak isok mbok delok nang BI se fah
8
”. 

 

Dan informan ketiga yang dijelaskan oleh Bapak AP yaitu : 

”Ya pada intinya bahwasannya pihak bank itu harus berhati-hati terhadap 

nasabah. Kewaspadaan Bank itu jadi no satu untuk mencegah adanya 

pencucian uang. Untuk langkah atau peraturan semuanya sama harus 

diterapkan oleh Bank apa-apa yang sudah dikeluarkan oleh BI tergantung 

Bank itu sendiri waspada atau tidak terhadap nasabah maupun calon 

nasabah
9
”. 

 

 

 

                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai Kepala Bagian X di PT.Bank B yang menjelaskan 

mengenai program CDD (Customer Due Dilligence), yang dilakukan di rumah Balongpanggang pada 

tanggal 14 Desember 2014. 
8
 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD selaku karyawan bagian X di PT.Bank Y mengenai 

program CDD (Customer Due Dilligence), bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 

Desember 2014. 
9
 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

program CDD (Customer Due Dilligence), bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 

Desember 2014. 
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Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa program 

customer due dilligence merupakan langkah yang dilakukan bank dalam menerapkan 

prinsip mengenal nasabah, yaitu bagaimana bisa mengenal dengan baik nasabahnya. 

Prinsip customer due dilligence lebih menunjukkan pada sikap kehati-hatian bank 

dalam mengenal nasabahnya, yang tidak hanya dilakukan pada waktu seseorang 

membuka rekening baru atau menjadi nasabah baru, tetapi juga pada waktu orang 

tersebut sudah menjadi nasabah bank.  

Program customer due dilligence pada nasabah baru dilakukan dengan 

mencocokkan secara teliti informasi nasabah dengan bukti pendukung, seperti KTP, 

SIM, dan bukti pendukung lainnya bila diperlukan, pengisian form setoran yang 

lengkap terutama informasi sumber dana khusus setoran di atas 100 juta rupiah 

dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat 

informasi sumber dana tersebut. Bank juga harus akan memastikan bahwa identitas 

dari nasabah asli bukan menggunakan nama samaran, untuk menghindari 

penyalahgunaan rekening, salah satunya terkait dengan pencucian uang. Bank juga 

akan melakukan validasi secara langsung (face to face) untuk memvalidasi kebenaran 

identitas nasabah yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga bisa berkali-kali 

dengan mencocokkan data di BI (BI checking). 

Sedangkan program customer due dilligence pada saat sudah menjadi nasabah 

dilakukan dengan melihat kesesuaian histori transaksi dengan profil nasabah. 

Nasabah yang memiliki profil pekerjaan yang baik, maka histori transaksi yang besar 

dapat dikatakan wajar, sebaliknya apabila transaksi besar dilakukan oleh nasabah 



50 

 

yang profil pekerjaannya rendah, maka bank perlu meminta copy dokumen 

pendukung yang menjelaskan tentang sumber dana tersebut 

Berdasarkan informasi di atas, peneliti menilai tindak pidana pencucian uang 

juga dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Cara terbaik bagi 

bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan 

mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekening 

(customer due dilligence). Prinsip customer due dilligence adalah seberapa besar 

tingkat kewaspadaan bank dalam menilai profil nasabah, semakin tinggi kewaspadaan 

bank dalam menilai profil nasabahnya, maka semakin kecil peluang terjadinya 

tindakan pencucian uang. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk 

mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang 

berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.  

Saroinsong (2014: 58) menjelaskan bahwa customer due dilligence 

merupakan salah satu main tool dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. 

Selain itu, customer due dilligence penting untuk dalam rangka penerapan prinsip 

kehatian-hatian perbankan (prudential banking) untuk melindungi bank dari berbagai 

risiko dalam hubungan antara nasabah dengan lawan transaksinya (counter-party). 

Peneliti juga berpendapat bahwasannya prinsip customer due dilligence yang 

kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko 

perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi 

bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, 

risiko hukum, dan risiko konsentrasi.  
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1. Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi 

penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh bank yang 

dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas 

bank. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target 

atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah.  

2. Risiko operasional berhubungan dengan kerugian yang secara langsung atau 

tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks 

customer due dilligence, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional 

perbankan dan pengawasan internal yang kurang memadai.  

3. Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan 

sanksi karena tidak mematuhi standar customer due dilligence. Bank dapat 

dikenakan denda atau sanksi oleh otoritas pengawas bank atau pengadilan. 

Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya 

yang sangat besar bagi bank.  

4. Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Pada praktek 

pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem 

informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, 

tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit 

terhadap kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami 

hubungan antara nasabah yang satu dan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank 

untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi pasiva, risiko 

konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi 
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penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada 

likuiditas bank.  

 

4.3.1.4 Program Transfer Dana 

Hasil deskripsi pada program transfer dana melalui hasil wawancara dalam 

penelitian  yaitu  

Bapak AP yang menjelaskan bahwa : 

“Ya seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk transfer itu yang paling 

umum bank harus memiliki data yang lengkap mengenai nasabah yang 

mentrasfer dana dan yang menerima dana. Jika bank tidak memiliki hal 

tersebut maka bank berhak untuk menolak transfer dana. Semua peraturan BI 

saya kira semua dilaksanakan oleh bank
10

”. 

 

Bapak RS memberikan paparannya sebagai berikut :  

“Lek umum’e kan data pengirim utowo seng dikirimi iku lengkap intine seng 

paling penting iku monitoring bank iku dewe. Bank iku berhak nolak transaksi 

lek informasine gak lengkap. Kabeh peraturan mengenai transfer dana iku 

dilaksanakno. Kabeh informasi iku yo didokumentasikno. Canggih’ne alat iku 

biasane seng mbarai pencucian uang koyok transfer gawe ATM iku
11

”. 

Dan informan ketiga mejelaskan : 

“Iku lak seng biasane dilakoni Mr. Ali se fah. Yo awakmu ero dewe akeh 

prosedur’e transfer dana iku. Lek umum’e iku kan seng transfer ambek seng 

ditrasfer iku lengkap datane. Lek gak lengkap yo pastine seng kyk mbok 

eruh’i iku lak ditolak ambek bank. Informasi – informasi seng diterimo iku 

di dokumentasikno
12

”. 

                                                             
10

 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

prosedur transfer dana bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 Desember 2014. 
11

 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RS selaku Kepala bagian X di PT.Bank B mengenai 

prosedur transfer dana, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 Desember 2014. 
12

 Hasil wawancara dengan Bapak RD sebagai Karyawan di PT.Bank Y yang menjelaskan mengenai 

prosedur transfer dana, yang dilakukan di kantin belakang kantor pada tanggal 15 Desember 2014. 
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Disimpulkan bahwa aspek penting pada program transfer dana adalah 

kelengkapan informasi data pengirim dan informasi data penerima. Bank akan 

menghentikan atau menolak transaksi apabila informasi pengirim maupun penerima 

dana tidak lengkap. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan bank adalah 

mendokumentasikan setiap transaksi perbankan, melalui bukti copy form setoran dan 

dokumen berupa video CCTV apabila diperlukan dalam penyelidikan transaksi 

mencurigakan. Pada transfer dana memang yang paling penting adalah kelengkapan 

data nasabah. Apabila bank menilai ada nasabah yang diduga akan melakukan 

pencucian uang, baik melalui transaksi transfer dana maupun melakukan penempatan 

dana pada bank, maka bank bisa menolak dan membatalkan transaksi tersebut, atau 

menutup hubungan perbankan dengan nasabah.  

Berdasarkan informasi di atas maka peneliti berpendapat bahwasannya 

transfer dana dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan 

transfer dana sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sudah sering dilakukan oleh 

banyak masyarakat baik secara elektronik maupun yang dilakukan berdasarkan atas 

warkat/berbasis kertas (Paper Based). Adanya kemajuan teknologi maka akan 

semakin rawan terjadi kejahatan pencucian uang yang dapat dilakukan melalui 

transfer dana sehingga para pelaku kajahatan dapat dengan mudah menghilangkan 

jejak uang yang sudah didapat dari hasil kejahatan. Pemantauan transaksi yang 

dilakukan oleh para nasabah sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan 

seperti yang sudah kita ketahui dan kita lihat seperti apa yang sudah dilakukan oleh 
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banyak para pelaku kejahatan dapat menyuruh kurir, pembantu, kerabat dekat atau 

bahkan saudara dengan membuka rekening pada Bank sehingga para pelaku dapat 

memasukkan dananya kedalam rekening tersebut yang didapat dari hasil kejahatan. 

Dari itu, maka pelaku dapat mentransfer ke rekening lain atau mungkin tetap 

menempatkan dananya. Hal yang seperti inilah yang sulit untuk diungkapkan karena 

sudah sulit untuk dilacak yaitu banyaknya uang yang ditransfer atau ditempatkan oleh 

pelaku kejahatan dengan nama orang lain yang jumlahnya tidak banyak namun yang 

banyak adalah transaksi menyebarkan uang tersebut.  

 

 

4.3.1.5 Penutupan Hubungan Dengan Nasabah 

Sedangkan hasil deskripsi tentang penutupan hubungan antara bank dengan 

nasabah melalui hasil wawancara  

Informan pertama yaitu Bapak RS : 

“yang pasti uang akan dikembalikan kepada nasabah mbk. Kalau perlakuan 

khusus sih gak ada ya kalau misal nasabah itu akan menjadi calon nasabah 

tapi dia tidak bisa menerangkan asal usul dananya ya kita meminta maaf 

bahwasannya uang tidak dapat ditempatkan di bank kami. Begitu
13

”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
13

 Hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai Kepala Bagian X di PT.Bank B yang menjelaskan 

mengenai penutupan hubungan dengan nasabah, yang dilakukan di rumah Balongpanggang pada 

tanggal 14 Desember 2014. 
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Informan ke dua yaitu bapak RD menjelaskan : 

“Duek’e paling dibalekno fah nang nasabah’e. Lek perlakuan khusus se gak 

onok koyok’e fah. Yo iku maeng bank kudu waspada, ati-ati kudu ngerti 

dana iku maeng teko ndi. Intine iku
14

”. 

 

Sedangkan informan ketiga yaitu bapak AP menjelaskan : 

“Semua uang nasabah akan dikembalikan kepada nasabah. Bank akan 

menutup hubungan dengan nasabah tanpa adanya langkah khusus. Semua 

sesuai dengan peraturan yang berlaku
15

”. 

 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penutupan hubungan dapat dilakukan 

apabila nasabah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian 

uang, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Pada 

nasabah baru, apabila nasabah tidak bisa menjelaskan asal usul sumber dana, maka 

bank tidak akan memproses pembukaan rekening baru. Pada nasabah lama, apabila 

bank menilai ada indikasi pencucian uang melalui transfer dana maupun setoran dari 

nasabah tersebut, maka bank akan membatalkan transaksi dan mengembalikan dana 

nasabah.  

Peneliti berpendapat bahwa penerapan UU No. 8 Tahun 2010 dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang, sangat bermanfaat bagi 

bank untuk melindungi reputasi. Penerapan undang-undang tersebut dapat 

memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku 

sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat. Dalam 

                                                             
14

 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD selaku karyawan bagian X di PT.Bank Y mengenai 

penutupan hubungan dengan nasabah, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 Desember 

2014. 
15

 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

penutupan hubungan dengan nasabah, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 Desember 

2014. 
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hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang 

bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank 

tersebut sejalan dengan praktek perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. Penerapan undang-undang tersebut juga dapat melindungi 

bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

illegal. Dengan menerapkan undang-undang tersebut, diharapkan bank dapat 

melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/ transaksi 

yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan 

antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan 

dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi 

melalui perbankan yang bersifat ilegal.  

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga sangat penting sebagai upaya bank 

dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sitorus (2013: 6) menjelaskan 

tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan salah satu 

upaya pemerintah dalam rangka mencegah praktik pencucian uang. Penerapan prinsip 

tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kewajiban bank yang harus dapat 

mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara transparan dan wajar. Dalam 

prinsip akuntabilitas harus menyampaikan sesuatu berdasarkan data memberikan 

laporan, berkomunikasi dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan data yang 

sebenarnya. Sedangkan dalam prinsip transparansi harus memberikan laporan dengan 

terbuka dan obyektif, yang mencakup laporan mengenai transaksi tanpa ada 

pemalsuan, berlebihan ataupun menyembunyikan sesuatu, sehingga dapat diakses 

dengan mudah dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. 
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4.3.2 Pembahasan Kendala dan Solusi Atas Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 

Hasil deskripsi tentang kendala dan solusi atas penerapan UU No. 8 Tahun 

2010 melalui hasil wawancara dalam penelitian ini  

Informan pertama yang dikemukakan oleh Bapak RS yaitu 

“Kendala bisa bersifat teknis,non teknis yaitu pembukaan rahasia bank, 

pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. 

Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting. Ngene lho mbk sakjane 

yo eman lek smpek nolak nasabah tapi yo kita terikat peraturan yang sudah 

ada kalau nasabah tidak bisa menerangkan sumber dana itu dari mana ya apa 

boleh buat
16

”. 

Informan ke dua dilakukan oleh Bapak RD menjelaskan bahwa : 

“Kendalane ta fah yo njalok keterangan mengenai rekening’e nasabah iku 

angel biasane. Kadang owng mikire halah seng penting awakmu (pihak 

bank) untung lak yo wes se gak usah takon-takon liyane seng penting aku 

dadi nasabahmu. Iku lho kadang wong gak nyadari. Yo mungkin sebagian 

wong gak ngerti
17

”. 

 

Dan informan ketiga yaitu oleh Bapak AP menerangkan bahwasannya : 

“Kendalanya adalah itu rahasia bank lalu meminta keterangan mengenai 

rekeningnya nasabah itu yang susah. Orang jarang yang sadar akan peraturan 

pencucian uang
18

”. 

 

                                                             
16

 Hasil wawancara dengan Bapak RS sebagai Kepala Bagian X di PT.Bank B yang menjelaskan 

mengenai kendala atas penerapan UU No.8 Tahun 2010, yang dilakukan di rumah Balongpanggang 

pada tanggal 14 Desember 2014. 
17 Hasil wawancara langsung dengan Bapak RD selaku karyawan bagian X di PT.Bank Y mengenai 

kendala atas penerapan UU No.8 Tahun 2010, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 15 

Desember 2014. 
18 Hasil wawancara langsung dengan Bapak AP selaku karyawan bagian X di PT.Bank P mengenai 

kendala atas penerapan UU No.8 Tahun 2010, bertempat di kantin belakang kantor pada tanggal 17 

Desember 2014. 
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Disimpulkan bahwa kendala yang dialami bank bisa bersifat teknik maupun 

non teknis, yaitu berupa pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan 

keterangan mengenai rekening nasabah. Dilema yang dialami bank, khususnya bank 

kecil adalah kebutuhan menghimpun dana masyarakat yang besar untuk menyehatkan 

kas.  

Kebutuhan tersebut bisa menghambat bank dalam menerapkan program 

pencegahan pencucian uang sesuai UU No. 8 Tahun 2010. Kendala lain dalam 

penerapan undang-undang tersebut adalah masih rendahnya kesadaran nasabah akan 

pentingnya kelengkapan informasi dalam setiap transaksi perbankan, baik pada waktu 

pembukaan rekening maupun dalam transaksi selanjutnya. 

Berkaitan dengan penerapan UU No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana 

pencucian uang, kendala lain yang dialami bank adalah tingginya biaya dalam 

membangun teknologi sistem informasi. Kewajiban pelaporan transaksi yang 

mencurigakan oleh setiap bank kepada Bank Indonesia tentunya membutuhkan 

dukungan teknologi sistem informasi yang memadai. Melalui teknologi sistem 

informasi yang kuat, bank dapat memantau setiap transaksi nasabah yang disesuaikan 

dengan karakteristik dan profil nasabah. Disamping itu sistem informasi juga dapat 

memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction), 

apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern maupun dalam kaitannya dengan 

kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain 

adalah penelusuran atas identitas nasabah, identitas mitra transaksi nasabah, 

instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi dan sumber 
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dana yang digunakan untuk transaksi. Dukungan sistem dan teknologi informasi 

seperti ini tentunya membutuhkan investasi atau biaya yang besar.  

Kendala lain yang dihadapi oleh bank adalah belum maksimalnya sosialisasi 

UU No. 8 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa 

perbankan. Bank menghadapi kesulitan dalam meminta kelengkapan data nasabah 

yang telah ada (existing customer) dan calon nasabah, yang disebabkan banyak 

nasabah belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan 

oleh BI tidak hanya kepada bank, tetapi juga kepada seluruh masyarakat sebagai 

pengguna jasa perbankan. 

Dari kendala-kendala yang dialami perbankan dalam penerapan UU. No. 8 

Tahun 2010, diperlukan beberapa solusi atau cara untuk mengatasi kendala-kendala 

yang dialami, diantaranya persiapan yang baik, revolusi mental pada masyarakat, 

kesiapan dana, dan pengawasan secara kontinyu. 

1. Persiapan yang baik, meliputi kesiapan mental, pengetahuan, sistem pengenalan 

nasabah, sistem pelaporan dan arsip, ketrampilan dan pengamanan bagi bank 

untuk melaksanakan UU No. 8 Tahun 2010 tersebut. Di samping itu, mengingat 

pencucian uang paling banyak dilakukan melalui jasa-jasa perbankan, maka 

sudah tentu bank memiliki peran sangat penting dalam pencegahan pencucian 

uang. Jangan sampai reputasi bank menjadi rusak atau pegawai bank menjadi 

korban karena dituduh ikut membantu mengaburkan atau menyembunyikan asal 

usul uang hasil tindak pidana pencucian uang.  

2. Revolusi mental masyarakat. Melalui UU No. 8 Tahun 2010, Bank Indonesia 

mewajibkan setiap nasabah untuk memberikan keterangan yang benar dan 
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lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan 

hubungan usaha dengan bank serta sumber dana kepada bank, serta adanya 

kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumah tertentu dan 

transaksi yang mencurigakan. informasi dari hasil wawancara menjelaskan 

bahwa masih banyak nasabah yang belum terbiasa dengan peraturan tersebut, 

sehingga diperlukan adanya penyuluhan secara berkesinambungan dan 

menyeluruh kepada masyarakat penerapan undang-undang tersebut.  

3. Kesiapan dana. Adanya beban biaya yang besar yang ditanggung bank, terkait 

dengan pekerjaan melakukan identifikasi nasabah, pelaporan dan pemeliharaan 

sistem arsip, internal control, serta pelatihan yang perlu dilakukan oleh bank 

untuk melaksanakan UU No. 8 Tahun 2010. Kebutuhan untuk membangun 

sistem informasi juga membutuhkan dana yang besar, karena memang praktek 

pencucian uang umumnya dilakukan karena juga didukung oleh teknologi. Yani 

(2013: 26) menjelaskan bahwa timbulnya praktik money loundering dapat 

dikatakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi dalam sistem transfer 

keuangan. Kemajuan teknologi di bidang transfer keuangan ini memudahkan 

tumbuh suburnya praktik Money loundering, karena tidak memiliki geographic 

horizon, beroperasi selama 24 jam, dan memiliki kecepatan bertransaksi secara 

elektronik. 

4. Pengawasan secara kontinyu. Bank harus senantiasa mengawasi dan 

memperbaiki cara operasional perbankan khususnya yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan transaksi. Bank juga perlu membentuk unit kerja khusus yang 

bertugas mengawasi aktivitas perbankan agar terhindar dari tindak pidana 
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pencucian uang. Metekohy dan Nurhayati (2012: 26) menjelaskan, pembentukan 

unit kerja khusus atau menunjuk pejabat tertentu dapat dilakukan sebagai 

langkah bank dalam menerapkan prinsip customer due dilligence. 

Solusi-solusi ini dianggap penting karena praktek pencucian uang dilakukan 

oleh nasabah yang memiliki profil pendidikan tinggi. Metekohy dan Nurhayati (2012: 

26) menyatakan bahwa praktik pencucian uang tergolong kejahatan kerah putih yang 

berarti adanya keterlibatan pihak-pihak secara structural, strata pendidikan, sosial 

masyarakat, sehingga ini harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat 

merongrong kewibawaan pemerintah dan masyarakat. 

Melalui penerapan solusi-solusi di atas, diharapkan akan terjadi kualitas 

pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada seluruh penyedia jasa 

keuangan, khususnya pada bank serta munculnya komitmen dan pandangan yang 

sama dari setiap bank dan nasabah terhadap pentingnya penerapan UU No. 8 Tahun 

2010 tentang money laundering.  


