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ABSTRAK 
Fitrianita, Rizka. Customer Due Diligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang 

Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Bri Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. Tesis, program studi ekonomi syariah, pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing:Dr. Wirawan Fadly, M.Pd 

 

Kata kunci: CDD, APUPPT, BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

 

Perbankan merupakan salah satu industri yang rawan risiko baik risiko 

operasional, risiko hukum, maupun risiko reputasi. Hal ini mengharuskan perbankan 

meminta berbagai macam informasi yang menjadi syarat mutlak sebelum dan saat 

nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank. Proses permintaan berbagai informasi 

ini dikenal dengan istilah Customer Due Diligence (CDD) yang merupakan proses 

identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan transaksi 

dilakukan sesuai dengan profil nasabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan gambaran mengenai penerapan 

tahapan identifikasi dalam program APUPPT, (2) mendapatkan gambaran mengenai 

penerapan tahapan verifikasi dan pemantauan dalam program APUPPT, dan (3) 

Mengetahui potensi yang ditimbulkan dari penerapan CDD dalam program APUPPT di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yang memiliki karakteristik alami (natural setting). Lokasi penelitian dilakukan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah dikumpulkan untuk lebih fokus pada 

hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian kemudian menyajikan data dalam 

bentuk uraian dan kemudian penarikan kesimpulan. 

Penilitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, tahapan identifikasi dalam 

program APUPPT dilakukan dengan cara identifikasi nasabah dan identifikasi transaksi. 

Kedua, tahapan verifikasi dilakukan secara berlapis yaitu dilakukan oleh petugas Front 

Liner sebelum transaksi dilakukan, serta verifikasi oleh Supervisor yang dilakukan setiap 

sore setelah pelayanan selesai. Sedangkan penerapan pemantauan transaksi dilakukan 

melalui laporan transaksi keuangan baik STR maupun CTR, serta transaksi yang 

dilakukan oleh WIC. Ketiga, potensi yang ditimbulkan dari penerapan CDD yaitu bisa 

menimbulkan penurunan jumlah nasabah disebabkan adanya keluhan dari nasabah terkait 

terlalu lama proses pelayanan yang mengakibatkan terhambatnya proses penghimpunan 

dana, oleh karena itu perlu adanya inovasi seperti  meningkatkan pemasaran fasilitas-

fasilitas yang dapat membantu nasabah dan mempersingkat proses pelayanan. Sedangkan 

hal positif yang diperoleh adalah tidak ditemukannya kasus pidana seperti rekening yang 

digunakan sebagai penampungan hasil tindak pidana pencucian uang, pendanaan terhadap 

terorisme, maupun pidana penipuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai 

peran sangat penting dalam kehidupan modern ini, mulai dari memberikan 

layanan, penyediaan berbagai macam layanan investasi, hingga sarana 

penitipan dan pinjam meminjam uang dalam jumlah besar. Dalam 

menjalankan tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai perantara antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, 

sehingga didalamnya terjadi perputaran uang yang signifikan. Sebagai salah 

satu industri jasa keuangan, dimana terdapat berbagai macam aturan khusus, 

mengharuskan perbankan menerapkan berbagai macam standar operasional 

demi terhindar dari risiko kepatuhan. Disisi lain, konsumen jasa keuangan 

merupakan urat nadi bagi industri tersebut karena konsumen jasa keuangan 

merupakan sumber utama dari dana yang bergulir pada sektor jasa tersebut 

sehingga penerapan pelayanan prima sangat dibutuhkan demi menjaga 

kepercayaan nasabah terhadap industri keuangan yang dimaksud. 

Perbankan merupakan salah satu industri yang rawan risiko baik risiko 

operasional, risiko hukum, maupun risiko reputasi. Maka perbankan 

diharuskan meminta berbagai macam informasi yang menjadi syarat mutlak 

sebelum dan saat nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank. 

Berbagai pertanyaan dan keterangan tambahan sering kali dianggap sebagai 

suatu privasi yang sensitif untuk ditanyakan. Sesuatu yang mengkhawatirkan 
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dapat muncul diantaranya risiko pada bank yang bersangkutan dikemudian 

hari baik risiko operasional ataupun risiko kepatuhan apabila permintaan data-

data diatas dilakukan seperlunya saja. 

Produk perbankan semakin kompleks, begitu juga aktivitas, dan 

teknologi informasi yang semakin berkembang, maka risiko pemanfaatan 

bank dalam tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan 

teroris semakin tinggi. Meningkatnya risiko yang dihadapi bank perlu 

diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang 

terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

terorisme. Penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti 

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada 

prinsip-prinsip umum yang berlaku secara Internasional. Untuk ketentuan 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles) yang selama ini berlaku sesuai dengan PBI No 5/21/PBI/2003, 

yang disempurnakan dengan PBI No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme  sebagai 

upaya untuk meminimalisasi penggunaan bank sebagai sarana maupun sasaran 

tindak pidana yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank.
1
 

Tindak pidana merupakan rangkaian perbuatan atau peristiwa yang 

bisa dikenai hukuman pidana. Peristiwa tersebut tentunya tercantum dalam 

KUHP, terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian dari tindak 

pidana ada awal dan lanjutan. Suatu perkara yang bisa menggolongkan apakah 

                                                 
1
Sabatini, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, 

Kriminologi Indonesiai, 6 No 3 (Desember, 2010), 221. 
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hal tersebut melanggar hukum atau tidak, itu merupakan tindak pidana  awal. 

Sedangkan tindak pidana lanjutan terjadi setelah adanya kejahatan asal. 

Definisi tersebut menggolongkan pencucian uang sebagai upaya untuk 

memanipulasi dan menyamarkan dana dan tergolong tindak pidana lanjutan.
2
 

Tindak kriminal yang dilakukan melalui perbankan mayoritas memang terjadi 

dikota besar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kota 

kecil, pedesaan, maupun daerah terpencil. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, semakin berkembang pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh 

perbankan dengan tujuan membantu dan mempermudah nasabah. Hal ini bisa 

menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila ada 

keteledoran dari berbagai pihak baik pihak perbankan maupun nasabah itu 

sendiri. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari salah satu bank 

konvensional milik pemerintah yaitu salah satu unit bank yang ada di kota 

Ponorogo, selama ini memang belum ada nasabah di Bank tersebut yang 

menjadi pelaku kriminal, akan tetapi tetap saja ada nasabah yang menjadi 

korban dari tindak kriminal, diantaranya adalah korban kasus penipuan. Pada 

tahun 2017, ada dua nasabah yang melapor menjadi korban kasus penipuan. 

Rata-rata tindak pidana tersebut dilakukan melalui fasilitas online atau  

telepon.
3
 Nasabah yang kurang berhati-hati bisa saja menjadi korban dari 

kasus tersebut. Kasus tersebut bisa menjadi bukti adanya sesuatu yang salah 

entah itu dari pihak perbankan maupun nasabah yang akhirnya menimbulkan 

korban. Berbagai prinsip kehati-hatian tentunya sudah menjadi landasan 

                                                 
2

Sabatini, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, 

Kriminologi Indonesiai, 6 No 3 (Desember, 2010), 221. 
3
Masayu, wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2018.  
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dalam prinsip mengenal nasabah baik melalui proses identifikasi, maupun 

verifikasi, akan tetapi, mengapa masih ada korban tindak pidana tersebut. 

Transaksi yang dilakukan melalui transaksi antar rekening, hal ini menunjukan 

bahwa pelaku menggunakan produk serta fasilitas yang disediakan oleh 

perbankan, dengan kata lain ada pelaku kriminal yang lolos menjadi nasabah. 

Selain itu juga diketahui dari pengaduan nasabah yang menjadi korban 

penipuan bahwa dia mentransfer sejumlah dana sebagai tanda pembayaran. 

Sesuatu yang terjadi pada bank tersebut sangat mungkin juga terjadi di 

perbankan lain, bahkan mungkin lebih banyak lagi, karena tidak menutup 

kemungkinan nasabah yang sudah menjadi korban seperti kasus diatas lebih 

memilih tidak melapor dengan berbagi alasan misalnya karena malu, jumlah 

finansial yang tidak begitu besar, dan bahkan tidak mau menindaklanjuti 

karena dianggap terlalu merepotkan harus lapor dan sebagainya. Tidak 

menutup kemungkinan juga terjadi di perbankan syariah, mengingat 

perbankan syariah sekarang semakin berkembang pesat dan semakin diminati 

masyarakat, apalagi masyarakat seperti para terorisme, bisa jadi mereka 

memilih bank syariah untuk bertransaksi dan menyimpan dana untuk 

pendanaan terorisme karena dianggap lebih syariah dan jauh dari riba. 

Sedangkan fasilitas yang diberikan bank syariah juga sudah mengikuti 

kemajuan teknologi di perbankan konvensional 

Indonesia pada masa orde baru tidak setuju apabila pencucian uang itu 

dikriminalisasikan. Hal ini dapat menimbulkan terhambatnya pembangunan 

dan kemajuan negara Indonesia karena minimnya penanaman modal dari 



 

11 
 

negara asing ke negara kita.
4

  Upaya pencegahan dan pemberantasan 

pencucian uang di Indonesia secara formal dimulai pada tanggal 17 April 

2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesungguhnya, tahapan pencegahan 

pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir namun 

lingkupnya hanya terbatas pada bank. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 

seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih 

dikenal dengan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. 

Hal ini tentu didasari sebagai alasan yang kuat terutama mengenai dampak 

yang ditimbulkan dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip 

pengawasan bank secara efektif sesuai standar Internasional. Tindak pidana 

pencucian uang memang seolah-olah seperti tidak merugikan dan tidak 

menimbulkan korban, tapi perlu diketahui hal tersebut salah besar karena pada 

dasarnya tindak pidana tersebut sangat merugikan diantaranya dapat 

mengganggu sektor bisnis swasta yang sah untuk memanipulasi uang-uang 

dari hasil yang tidak sah, dan juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi.
5
 

Pendekatan yang dapat ditempuh guna mencapai penerapan Good 

Corporate Governance tersebut dapat dilakukan antara lain melalui 

pendekatan peningkatan Capacity Building, yaitu pembangunan kapasitas 

semua pihak khususnya para pihak yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaannya mulai dari direksi, kepala bagian dan pimpinan cabang, 

                                                 
4

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem 

Perbankan Indonesia”, Advokasi,.5 no 1 (Maret, 2015), 41. 
5
Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Dampaknya Terhadap 

Sektor Ekonomi Dan Bisnis”, Ilmu Hukum, 3 no 1. 
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auditor internal atau satuan pengendali internal, unit kerja yang melakukan 

fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, supervisor 

operasional, hingga petugas Front liner. Capacity building tersebut dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, training, dan lokakarya 

secara berkesinambungan. 

Pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme memuat beberapa kebijakan diantaranya adalah 

pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) yang merupakan 

penyempurnaan dari prinsip mengenal nasabah yang sering dikenal dengan 

istilah Know Your Customer Principles. CDD merupakan kegiatan 

identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk 

memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC 

(Walk In Customer), dan nasabah. CDD dalam rangkaian penerapan program 

APUPPT ini bisa dikatakan yang paling penting karena merupakan tahap awal 

penyaringan terhadap siapa saja yang akan menjadi nasabah maupun hanya 

bertransaksi saja di bank. Dalam transaksi apa pun yang dilakukan dengan 

bank, wajib dilakukan proses identifikasi maupun verifikasi oleh bank 

berdasarkan prinsip mengenal nasabah karena bank sangat rawan risiko baik 

operasional, hukum, maupun reputasi sehingga harus sangat berhati-hati. 

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan bertujuan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyimpanan dana dan terciptanya 
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perbankan yang sehat. Ini merupakan hal yang penting untuk melindungi 

kesehatan bank.
6
  

Tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang ada 

beberapa cara meliputi penyembunyian dalam struktur bisnis, penyalahgunaan 

bisnis yang sah, penggunaan identitas dan dokumen palsu, serta penggunaan 

tipe harta kekayaan tanpa nama. Tipe penggunaan identitas dan dokumen 

palsu, serta penggunaan tipe harta kekayaan tanpa nama merupakan cara yang 

paling memungkinkan dilakukan di lembaga keuangan. Oleh karena itu proses 

identifikasi terhadap identitas dan dokumen calon nasabah harus benar-benar 

dicek keasliannya dan harus dipastikan transaksi tersebut dilakukan oleh 

pemilik asli identitas dan dokumen tersebut. Transparansi terhadap sumber 

asal-usul dana juga harus dilakukan dengan maksimal karena ini merupakan 

bagian  dari identifikasi calon nasabah.
7
 Tahapan-tahapan dalam pencucian 

uang ada placement, layering, dan integration. Placement dan layering 

merupakan tahapan yang paling memungkinkan dilakukan melalui jasa 

lembaga keuangan termasuk perbankan. Placement merupakan tindakan 

penempatan dana kedalam sistem keuangan, oleh karena itu lembaga 

keuangan harus benar-benar teliti dalam mengidentifikasi calon nasabah 

termasuk track record. Berkaitan dengan hal ini, prinsip mengenal nasabah 

yang disempurnakan menjadi CDD harus benar-benar diterapkan, karena 

lolosnya nasabah dalam tahapan identifikasi ini akan memudahkan pelaku 

                                                 
6
Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2006), hal 77. 
7
Aprillani Arsyad, “Analisis Yuridis Penegak Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, Ilmu 

Hukum (Desember, 2014), 41. 
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kejahatan untuk melanjutkan tahapan-tahapan tindak pidana selanjutnya, 

apalagi didukung dengan adanya ketentuan rahasia bank, dimana kerahasiaan 

data-data nasabah akan dilindungi. Layering merupakan tahapan pemisahan 

guna menyamarkan asal-usul dana. Tahapan ini dilakukan dengan cara 

pemecahan atau memindahkan dana dari satu rekening ke rekening (transfer) 

untuk mengelabuhi petugas. Berkaitan dengan hal ini, tahapan verifikasi dan 

pemantauan yang merupakan bagian dari CDD harus lebih ditingkatkan lagi, 

karena dengan adanya pengawasan transaksi yang ketat dan berlapis ini 

diharapkan dapat mengurangi resiko bank digunakan sebagai media tindak 

pidana.
8
 CDD bisa diibaratkan pintu gerbang dalam suatu lembaga perbankan, 

karena merupakan tahap penyaringan terhadap siapa saja yang ingin masuk ke 

dalam suatu lembaga, begitu juga  sebagai calon nasabah ketika tahap 

identifikasi dan verifikasi dalam penerimaan calon nasabah benar-benar 

diterapkan, tentunya proses masuknya para penjahat dan pelaku kriminal yang 

mungkin memalsukan identitas supaya tidak mudah terlacak oleh bank 

maupun pihak yang berwajib bisa diminimalisir, termasuk permintaan 

informasi mengenai sumber dana, dan tujuan dari pembukaan rekening, 

hampir 40%  dari calon nasabah sering kali tidak transparan terhadap hal 

tersebut karena dianggap menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, 

padahal dalam CDD hal tersebut harus benar-benar transparan demi keamanan 

semua pihak terutama bagi lembaga keuangan. Tahapan pemantauan transaksi 

juga tidak kalah penting. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah harus tetap 

                                                 
8
Aal Lukmanul Hakim, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum 

Bisnis”, De’Rechstaat, 1 (April, 2015), 16. 
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dipantau baik pengambilan, transfer, bahkan menabung yang sudah jelas 

memasukkan dana yang dimiliki ke dalam suatu lembaga keuangan juga perlu 

tetap dipantau untuk apa, untuk siapa, dan dari mana asal-usul uang tersebut, 

hal ini yang mungkin sering terlewatkan karena beberapa kendala baik dari 

pihak nasabah yang tidak transparan dalam memberikan informasi, maupun 

kondisi antrian yang cukup banyak sehingga dianggap membuang  banyak 

waktu, dan faktor lain-lain yang mengakibatkan lalainya tahapan tersebut 

diterapkan dalam proses CDD. Penerapan CDD yang baik dan benar, tentunya 

akan dapat menghindarkan suatu lembaga keuangan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan terutama maraknya lembaga keuangan digunakan sebagai sarana 

tindak pidana yang jelas-jelas merugikan banyak pihak. 

Seperti yang kita ketahui resiko reputasi merupakan risiko akibat 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa bersumber dari 

persepsi negatif mengenai bank. Pemberitaan negatif menjadi hal yang krusial 

dalam melakukan pengendalian risiko reputasi. Masih begitu melekat dalam 

ingatan kita dimana salah satu bank konvensional milik pemerintah terkena 

dampak dari risiko reputasi akibat pemberitaan negatif yang disebabkan 

adanya pembobolan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
9
 Tidak bisa dibayangkan seumpama 

terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terkena dampak 

dari resiko publik melalui pemberitaan negative seperti bank tersebut 

digunakan sebagai sarana tindak pidana baik pencucian uang, pendanaan 

                                                 
9
Masayu, wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2018. 
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terorisme, maupun tindak pidana yang lain. Hal ini bisa menurunkan tingkat 

kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap bank tersebut dan bisa 

mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Inilah alasan CDD harus 

dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya, 

karena pada tahapan CDD inilah proses identifikasi, verifikasi dan 

pemantauan terhadap nasabah. 

Penerapan suatu program tertentu seperti penerapan CDD, bukan 

hanya hal positif saja sebagai dampaknya. Tidak ada kesempurnaan dalam 

suatu kebijakan atau program tertentu. Setiap ada hal positif, tentunya selalu 

diiringi hal negatif, begitu juga penerapan CDD. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan dengan salah satu karyawan bank konvensional, pernah terjadi  

komplain yang dilakukan oleh nasabah, karena jumlah saldo di ATM dengan 

print out buku tabungan nasabah terjadi selisih. Ternyata setelah dilakukan 

pengecekan oleh petugas, selisih tersebut dikarenakan saldo nasabah dibloir 

oleh OJK karena terindikasi dana yang berkaitan dengan tindak pidana. 

Setelah dilakukan verifikasi nasabah, ternyata dana nasabah adalah kiriman 

dari anaknya dari luar negeri dan tidak ada hubungannnya dengan tindak 

pidana. Hal ini berdampak terhadap bank tersebut, karena nasabah merasa 

trauma dan kecewa sehingga dana yang semula ada dalam rekening tersebut 

langsung diambil dan dipindahkan kebank lain.
10

 Hal ini tentu merugikan 

bebeapa pihak. Pihak pertama yang dirugikan adalah bank yang bersangkutan 

                                                 
10

Masayu, wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2018. 
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karena kehilangan nasabah dengan saldo yang lumayan besar, tentunya akan 

berpengaruh juga terhadap kepercayaan nasabah dengan bank. 

Penjelasan diatas tentunya meyakinkan kita bahwa pada dasaranya 

setiap kebijakan yang ada itu pasti ada sebab yang mengharuskan kebijakan 

itu ada. Begitu juga CDD yang merupakan bagian tahapan awal dari program 

APU PPT yang berfungsi sebagai penyaring untuk memiminimalisir segala 

bentuk kemungkinan yang bisa terjadi. Pada dasarnya segala bentuk tindak 

pidana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja setiap ada kesempatan tanpa 

terkecuali di perbankan-perbankan syariah. Akan tetapi penulis lebih memilih 

penelitian di BRI Syariah karena seperti yang kita ketahui BRI merupakan 

perbankan yang banyak diminati diberbagai kalangan baik atas, menengah, 

maupun bawah. Keberadaannya juga lebih mudah dijumpai karena hampir ada 

di setiap kota. Selain itu fasilitas yang diberikan juga sudah bisa mengikuti 

perkembangan teknologi baik elektronik banking, internet banking dan mobile 

banking. Bahkan produk IB menjadi produk yang paling diminati nasabah 

perbankan Syariah dari pada yang lain.  

Pada tahun 2015 produk tersebut telah mencapai lebih dari 1,2 juta 

nasabah, sedangkan volume pertumbuhan tabungan naik 32,95% dari tahun 

lalu. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dari seluruh 

Bank Syariah di Indonesia.
11

 Oleh karena itu penulis lebih memilih penelitian 

di BRI Syariah karena semakin maju fasilitas yang diberikan, semakin banyak 

pula transaksi yang tidak terpantau oleh petugas Bank sehingga akan 

                                                 
11

Https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah, diaksespada hari Sabtu, 15 Juli 2018 pukul 

09:00 WIB. 

https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah
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menambah kesempatan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab.  

Pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh penulis sebagai tahap 

awal sebelum penelitian ini dilakuan, penulis pernah mencoba untuk menjadi 

calon nasabah di BRI Syariah, akan tetapi tidak berhasil lolos menjadi nasabah 

di Bank  tersebut hanya karena kartu identitas yang saya miliki hanya identitas 

sementara, padahal identitas sementara tersebut sudah bisa berlaku 

sebagaimana identitas asli, bahkan sudah dilampiri dengan berbagai identitas 

pendukung akan tetapi tidak bisa menjadi nasabah di Bank tersebut padahal 

penulis bisa lolos menjadi nasabah di beberapa lembaga perbankan yang lain. 

 Hal ini membuktikan ketatnya persaingan dan sulitnya lembaga 

perbankan dalam mencari nasabah dan menanamkan kepercyaan kepada 

masyarakat untuk menitipkan dana yang dimiliki ke dalam suatu lembaga 

keuangan idak mempengaruhi lengahnya proses identifikasi yang dilakukan di 

perbankan tersebut. Fakta diatas menjadi alasan pemilihan lokasi dan 

ditulisnya tesis dengan judul ”Customer Due Diligence (CDD) dalam Program 

Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo” guna mengetahui sejauh 

mana penerapan CDD yang merupakan salah satu kebijakan dari APUPPT 

dilakukan di bank tersebut. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Latar belakang masalah diatas, menjadi alasan ditulisnya rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana  penerapan tahapan identifikasi dalam program APUPPT di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

2. Bagaimana  penerapan tahapan verifikasi dan pemantauan dalam program 

APUPPT di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

3. Bagaimana potensi yang ditimbulkan dari penerapan CDD dalam program 

APUPPT di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui penerapan tahapan identifikasi dalam program APUPPT di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

2. Mengetahui penerapan tahapan verifikasi dan pemantauan dalam program 

APUPPT di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

3. Mengetahui potensi yang ditimbulkan dari penerapan CDD dalam program 

APUPPT di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

perbankan khususnya di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo supaya bisa menjadi lebih baik. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini akan bermanfaat untuk: 
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a. Penulis 

Penelitian ini tentunya akan bermanfaat sebagai penunjang penelitian 

yang berhubungan dengan perbankan, khususnya terkait dengan 

tindak pidana yang mungkin terjadi di perbankan. 

b. Perbankan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penigkatan kualitas baik 

fasilitas maupun standar pelayanan sebagai mitigasi resiko supaya 

tidak digunakan sebagai sarana tindak  pidana  pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. 

c. Nasabah 

Menambah pengetahuan bagi nasabah untuk bisa meningkatkan 

tingkat kepercayaan pada perbankan. 

E. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut:  

1. Tesis dengan judul Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang Oleh Bank Perkreditan Rakyat karya Prajna Wisakha di 

Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Adapaun pembahasan dalam tesis 

ini adalah bagaimana implementasi UU TPPU oleh BPR, dan kendala 

yang dihadapi berkenaan dengan hal tersebut beserta cara 

penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada 
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data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan narasumber, baik 

dengan menganalisis bahan hukum primer yang berupa undang-undang 

dan peraturan pendukung lainnya, serta bahan hukum sekunder yang 

berupa buku-buku, dan dilengkapi dengan hasil wawancara.  

2. Skripsi dengan judul Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh Dedy Chandra 

Sihombing di Universitas Sumatra Utara fakultas Hukum. Adapun 

pembahasan dalam skripsi adalah  Permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini yaitu hubungan tindak  pidana pencucian uang dengan tindak 

pidana korupsi dan sinergitas instrument anti pencucian uang dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam 

pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis 

normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

3. Jurnal dengan judul penerapan Customer Due Diligence (CDD) dalam 

pencegahan pendanaan terorisme melalui perbankan yang ditulis oleh Ilmi 

Vediani dengan pembahasan yang pertama tentang pendanaan terorisme 

dan kaitannya dengan penerapan CDD. Sedangkan pembahasan yang 

kedua membahas tentang rahasia Bank. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 
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sebagai sumber data langsung, deskripsi, proses lebih dipentingkan 

daripada hasil.
12

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta (participant-observation), sebab peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
13

 Untuk itu, dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedang instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam Tesis ini adalah di Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, karena seperti yang kita 

ketahui  BRI merupakan salah satu bank yang terkemuka dan tersebar 

hampir di seluruh daerah di Indonesia, dan kepercayaan masyarakat juga 

cukup tinggi termasuk juga di BRI Syariah yang ada di Ponorogo. Selain 

itu menurut pengalaman pribadi yang dialami oleh peneliti yang mana 

pernah melakukan survey awal dengan cara mencoba menjadi calon 

nasabah dan tidak lolos di bank tersebut akan tetapi lolos di perbankan 

lain, sehingga peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan 

kebijakan CDD dalam program APUPPT di BRI Syariah Ponorogo. 

4. Sumber Data 

                                                 
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja  Rosydakarya, 2002), 

3. 
13

Ibid, 5. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan yang diperoleh dari informan meliputi hasil wawancara yang 

dilakukan dengan customer service, teller, dan supervisor di bank tersebut, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan data yang diperoleh dari 

BRI Syariah. Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus 

dan tujuan penelitian.
14

 Maka yang dijadikan sumber data adalah sebagai 

berikut : 

a. Informan yang meliputi: Customer Service, Teller, dan Supervisor di 

perbankan tersebut. 

b. Dokumen data perbankan yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan dokumen-dokumen yang lain seperti foto, catatan tertulis 

dan bahan-bahan lain yang berkaiatan dengan penelitian 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi 

berperan serta (participant observation) yaitu pengamatan yang dilakukan 

secara langsung oleh peneliti di BRI Syariah Ponorogo, wawancara 

mendalam (indepth interview) dengan informan meliputi Customer 

Service, teller, dan Supervisor di BRI Syariah Ponorogo, dan dokumentasi 

(document review) meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

dokumen-dokumen yang lain seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lain yang berkaiatan dengan penelitian. Teknik tersebut digunakan 

                                                 
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 2006), 129. 
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peneliti, karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, 

apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek penelitian dimana 

fenomena tersebut berlangsung. Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 
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a. Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

dapat terkumpul secara maksimal.   

Orang-orang yang dijadikan informan meliputi Customer 

Service, Teller, dan Supervisor di BRI Syariah Ponorogo. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui penerapan CDD, baik tahapan identifikasi 

maupun verifikasi calon nasabah, dan pemantauan transaksi nasabah 

maupun WIC. Selain itu juga untuk mengetahui potensi yang 

ditimbulkan dari penerapan CDD dalam program Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau sering disingkat dengan 

APUPPT di BRI Syariah Ponorogo. 

b. Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
15

 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-hari 

mulai dari awal petugas melakukan pelayanan terhadap nasabah dari 

proses pembuatan rekening, transaksi di teller, sampai penyerahan 

kartu ATM. Hal lain yang perlu diamati adalah obyek penelitian 

                                                 
15

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jilid 2) (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 151. 
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seperti nasabah, calon nasabah, maupun WIC yang akan bertransaksi 

di BRI Syariah Ponorogo. Selain itu juga karakteristik fisik, dan situasi 

sosial yang ada di BRI Syariah Ponorogo, sekaligus menjadi bagian 

dari situasi tersebut.
16

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen. Adapun 

“dokumen” digunakan untuk mengetahui catatan khusus, foto-foto dan 

sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini 

sebab; pertama, merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; 

kedua, sebagai bukti untuk suatu pengujian; ketiga, relatif murah dan 

tidak sukar diperoleh; keempat, pengkajian isi akan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap 

sesuatu yang sudah diselidiki.
17

 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai sejarah dan perkembangan BRI Syariah Ponorogo dan 

struktur organisasi baik jajaran direksi maupun karyawan, ketentuan 

umum, kebijakan dan prosedur dari penerapan program APUPPT. 

 

                                                 
16

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Lainnya ( Bandung : PT Remaja Rosydakarya, 2004), 180. 
17

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi :
18

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah merangkum,  memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data 

dilakukan dengan menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap 

apa yang diteliti dan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi. 

                                                 
18

Matthew B. Miles dan A. Michale Huberman, Analisis Data Kualitatif , Terj. Tjetjep Rohendi 

Rohidi ( Jakarta : UI Press, 1992), 16-20. 
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c. Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan atau verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang 

jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 

kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan di awal.
19

 

Langkah-langkah analisis model interaktif yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman ditunjukkan pada gambar berikut ini : 

Gambar, 1.1 

 

 

 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
20

Dalam bagian 
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Ibid, 16-21. 
20

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
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ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

kualitatif adalah sebagai berikut:  

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi  kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman.  

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 
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8. Tahapan-Tahapan Penilitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan 

tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap Pralapangan 

Penjelasan Bodgan dan Taylor lebih mengarahkan penelitian 

kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, supaya peneliti 

mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya 

bersifat fleksibel, termasuk ketika di lapangan, walaupun peneliti 

memakai metodologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap 

dapat berubah pada waktu penelitian sudah dilakukan.   

Tahap pralapangan ini meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian.
21

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Desain yang dirancang sedemikian rupa, bisa saja tidak sesuai 

dengan kenyataan. Pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

mungkin tidak mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti. Dalam 

menghadapi hal ini, peneliti harus memulai membuat formulasi desain 

                                                 
21

Ibid, 85-93. 
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yang baru lagi (new research design) atau taktik baru lagi dan mulai 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu ke situasi yang lain.
22

 Tahapan ini 

meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan  data. 

c. Tahap Analisa Data 

Tahap ini meliputi, analisis selama dan setelah pengumpulan 

data pada bagian tahap analisis data ini terdiri dari:  

1.) Konsep dasar analisis data 

Konsep dasar analisis data akan mempersoalkan pengertian, waktu 

pelaksanaan, maksud tujuan, dan kedudukan analisis data. 

2.) Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

Peneliti sudah mulai menemukan  tema dan hipotesis dalam proses 

analisis data di lapangan. Namun, analisis yang dilakukan lebih 

intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam dan lebih 

ditelaah lagi dengan mengabungkannya dengan data dari sumber-

sumber lainnya. 

3.) Menganlisis berdasarkan hipotesis 

Peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan 

menemukan apakah hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data 

yang benar. Dalam hal demikian, peneliti akan mengubah atau 

membuang beberapa hipotesis. 
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Imron Arifin, Penelitian Kualitatif (Malang : Kalimasahada, 1996), 40-41. 
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d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Penulisan laporan hasil tidak terlepas dari keseluruhan tahapan 

kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 

penelitian merupakan suatu tuntunan mutlak bagi peneliti. Dalam hal 

ini peneliti hendaknya tetap berpegang teguh pada etika penelitian, 

sehingga ia membuat laporan apa adanya, objektif, walaupun dalam 

banyak hal ia akan mengalami kesulitan.
23

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memberikan gambaran 

secara umum tentang muatan tesis ini. Sistematika pembahasan dalam 

penelitian tesis ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. 

Sebelum masuk pada bagian awal, tesis ini diawali dengan halaman formalitas 

yang terdiri halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota 

persetujuan pembimbing dan konsultan, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari bab I, bab II, bab III, bab 

IV, bab V, sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori. 
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Moleong, Metodologi Penelitian, 215-216. 
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Bab ketiga, berisi tentang temuan dan hasil penelitian yaitu gambaran 

umum lokasi penelitian, dan deskripsi data,  

Bab keempat, berisi tentang analisis data serta pembahasan dan 

interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENCUCIAN UANG DAN CUSTOMER DUE DILIGENCE 

A. Pencucian Uang di Perbankan 

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 

membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke 

luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
24

 Money Laundering dapat 

didefinisikan sebagai proses mengaburkan keberadaan, sumber dana ilegal, 

atau hasil dari penerimaan yang berasal dari aktivitas kriminal dan bagian dari 

rangkaian proses menyamarkan sumber dana untuk membuat seolah-olah 

menjadi legal. 

Proses pencucian uang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan 

yaitu : 

1. Penempatan (placement) adalah penempatan hasil kejahatan kedalam 

sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari 

luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. 

2. Transfer (layering) adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana 

melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit 

pelacakan (audit trail) asal usul dana dengan cara dana hasil placement 

selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke 

                                                 
24

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Undang-Undang Tindak Pidana PencucianUang, dikutip 
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rekening atau lokasi lain. Setelah itu dilakukan pembukaan sebanyak 

mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif dan menggabungkan antara 

uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari 

hasil kegiatan yang sah untuk menerima dana hasil placement dengan 

memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang 

tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang. 

Transaksi pada umumnya dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun 

dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai. 

Selain itu transaksi juga dilakukan dengan menggunakan beberapa 

rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu 

orang tertentu (smurfing).  

3. Penggunaan harta kekayaan (integration) adalah mengembalikan dana 

yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan 

dengan aman. Disini uang yang telah dicuci melalui placement maupun 

layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak 

berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang 

menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah 

dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu 

sesuai aturan hukum.
25

 

B. Program APUPPT 

Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia 

dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-
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undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 

Sesungguhnya, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum 

undang-undang tersebut lahir akan tetapi lingkupnya hanya terbatas pada 

bank. 

1. Penerapan program APU dan PPT 

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan 

manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan 

PPT sebagaimana dimaksud diantaranya mencakup pengawasan aktif 

direksi dan dewan komisaris. Direksi adalah pimpinan kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang 

bank dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
26

 

Adapun pengawasannya dengan cara memastikan bank memiliki 

kebijakan dan prosedur program APU dan PPT, mengusulkan kebijakan 

tertulis program APU dan PPT kepada dewan komisaris, memastikan 

penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, membentuk unit kerja khusus 

yang melaksanakan program APU dan PPT, melakukan pengawasan atas 

kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT, 

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program 

APU dan PPT, dan yang terakhir dilakukan evaluasi terhadap transaksi 

yang memerlukan persetujuan pejabat senior. 
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Selain pengawasan, penerapan program APU dan PPT juga 

mencakup kebijakan dan prosedur Bank. Bank wajib memiliki pedoman 

pelaksanaan program APU dan PPT. Pedoman pelaksanaan program APU 

dan PPT memuat kebijakan dan prosedur tertulis, meliputi:  

a. Permintaan informasi dan dokumen.  

Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon 

nasabah atau nasabah kedalam kelompok perorangan atau perusahaan. 

b. Beneficial Owner.  

Bank wajib memastikan calon nasabah atau (Walk In 

Customer) WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan 

transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan 

Beneficial Owner. Adapun dasar pertimbangan bank dalam 

menetapkan Beneficial Owner adalah perorangan yang memiliki 

saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, perorangan 

yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun 

dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian atau 

perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota 

direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.
27

 

c. Verifikasi dokumen.  

Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan 

melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat 
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informasi. Berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang 

dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut 

adalah data terkini. Untuk memastikan kebenaran identitas nasabah 

perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen 

yang mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang 

berwenang dengan jangka waktu yang masih berlaku. Bank dapat 

melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan 

meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen.
28

 

d. CDD yang lebih sederhana.  

Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana 

terhadap calon nasabah atau transaksi yang ada risiko terjadinya 

pencucian uang atau pendanaan terorisme diantaranya mengetahui 

tujuan pembukaan rekening calon nasabah perusahaan yang mayoritas 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah, calon nasabah berupa lembaga 

pemerintahan atau instansi pemerintah, dokumen identitas perusahaan 

ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak 

yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan 

dalam melakukan hubungan usaha dengan bank bagi calon nasabah 

perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. 

Bank wajib melakukan CDD terhadap Nasabah sesuai dengan 

pendekatan berdasarkan risiko seperti: terdapat peningkatan nilai transaksi 
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yang signifikan, terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat 

signifikan, dan informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam 

Customer Identification File belum dilengkapi dengan dokumen yang 

seharusnya.
29

 

Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon 

nasabah atau melaksanakan transaksi dengan WIC ketika calon nasabah 

atau WIC diketahui atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, 

menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Sedangkan 

terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Benefical Owner, dalam 

hal penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah atau penolakan 

transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan kewajiban bank untuk tetap 

melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon 

nasabah atau WIC dan Beneficial Owner dimaksudkan untuk kepentingan 

pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.  

Penerapan program APU dan PPT juga ada ketentuan mengenai 

area berisiko tinggi dan (Politically Expose Person) PEP. Bank wajib 

memastikan adanya nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi 

kriteria berisiko tinggi atau PEP. Penetapan penggolongan berisiko tinggi 

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur 

mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara 

berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai 
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identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme 

bagi penyedia jasa keuangan. Dalam menetapkan tingkat risiko nasabah, 

jasa, dan produk bank, Bank berpedoman pula pada referensi lainnya yang 

diterbitkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi international 

best practice. 

Bank juga wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. 

Pengendalian intern dalam rangka penerapan Program APU dan PPT 

dilaksanakan oleh satuan kerja Audit Intern. Dalam memastikan 

efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh bank, bank 

mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk 

melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait 

dengan program APU dan PPT.
30

 

Sistem informasi manajemen bank wajib memiliki sistem 

informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan 

menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang 

dilakukan oleh nasabah bank. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat 

memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, 

baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam 

kaitannya dengan kasus peradilan. Bank wajib memiliki dan memelihara 

profil nasabah secara terpadu. Maksud dari profil nasabah secara terpadu 

adalah data profil nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki 
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oleh satu nasabah pada suatu bank antara lain tabungan, deposito, giro dan 

kredit.
31

 

Sumber daya manusia serta pelatihan juga sangat penting dalam 

pelaksanaan program APU dan PPT. Pemanfaatan jasa perbankan sebagai 

media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga 

melibatkan karyawan bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah 

ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your 

Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur pre employee 

screening, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, 

perilaku dan gaya hidup karyawan. Prosedur penyaringan dalam rangka 

penerimaan karyawan baru (Pre Employee Screening), serta pengenalan 

dan pemantauan terhadap profil karyawan.
32

 Selain itu bank harus 

memberikan pelatihan mengenai penerapan Program APU dan PPT 

kepada seluruh karyawan. Dalam menentukan peserta pelatihan, bank 

mengutamakan karyawan yang tugas sehari-harinya  berhadapan langsung 

dengan nasabah (Front Liner), melakukan pengawasan pelaksanaan 
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penerapan Program APU dan PPT atau terkait dengan penyusunan 

pelaporan kepada PPATK dan Bank Indonesia.
33

 

2. Pelaporan 

Penerapan program APU dan PPT berdasarkan ketentuan ini, 

kewajiban bank adalah:  

a. Menyampaikan kepada Bank Indonesia penyesuaian action plan. 

Action plan adalah langkah-langkah bank untuk melaksanakan 

program APU dan PPT dengan target waktu penyelesaian selama 

periode tertentu, minimal memuat penyempurnaan infrastruktur terkait 

dengan teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia, dan 

program pengkinian data nasabah, WIC dan Beneficial Owner. 

b. Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan 

mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain 

kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan 

perundang undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

c. Kewajiban Bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan 

terorisme atau pendanaan terorisme. 

d. Penyampaian laporan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 

yang dikeluarkan oleh PPATK.
34 
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3. Penilaian atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait dengan 

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang.  

Tujuan penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan 

kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) antara lain : 

a. Penilaian atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban 

lain terkait dengan UU PPTPPU dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai kecukupan dan efektivitas Penerapan 

Program APU dan PPT pada setiap Bank Umum. 

b. Penilaian oleh Bank Indonesia dilakukan secara kualitatif atas faktor 

manajemen risiko Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU 

dengan pertimbangan dapat memberikan gambaran menyeluruh atas 

Penerapan Program APU dan PPT dan UU PPTPPU oleh Bank Umum 

yang bersangkutan. 

c. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. 

d. Cakupan penilaian atas penerapan program APU dan PPT dan UU 

PPTPPU pada bank umum mencakup 5 (lima) faktor yakni: 

pengawasan aktif oleh pengurus, kebijakan dan prosedur, pengendalian 

intern dan fungsi audit intern, sistem informasi manajemen, serta 

sumber daya manusia dan pelatihan. 
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e. Kriteria penilaian terhadap masing-masing faktor tersebut adalah nilai 

1 (satu) untuk mencerminkan bahwa penerapan program APU dan PPT 

dan UU PPTPPU tergolong sangat baik, karena penerapannya dinilai 

sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait 

dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai 

ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi 

keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nilai 2 (dua), 

mencerminkan bahwa Penerapan Program APU dan PPT dan UU 

PPTPPU tergolong baik, karena penerapannya dinilai telah memadai 

dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan 

untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain 

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi 

tunai kepada PPATK. Nilai 3 (tiga), mencerminkan bahwa penerapan 

program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong cukup baik, karena 

penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk 

mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi 

kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban 

pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai 

kepada PPATK, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan 

cukup signifikan. Nilai 4 (empat), mencerminkan bahwa penerapan 

program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong kurang baik, 

karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk 



 

45 
 

mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi 

kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban 

pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai 

kepada PPATK dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan 

yang harus diperbaiki. Sedangkan Nilai 5 (lima), mencerminkan bahwa 

penerapan program APU dan PPT dan UU PPTPPU tergolong Tidak 

Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif 

untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk 

memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain 

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi 

tunai kepada PPATK.
35

 

4. Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait 

dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

Adapun sanksi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedoman Program 

APU dan PPT dan/atau perubahannya dikenakan sanksi kewajiban 

membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari 

keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 

(satu juta rupiah).  

                                                 
35

SE nomor 13/14/DKBU 2011 Romawi II perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. dikutip dari Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti 

Pencucian Uanag dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank. Pusat Riset dan Edukasi Bank 

Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2013. 



 

46 
 

b. Selain terkena kewajiban membayar, BPR dan BPRS tetap wajib 

menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau 

Perubahannya.
36

 

c. Teguran tertulis. 

d. Penurunan tingkat kesehatan Bank, yang dimaksud dengan tingkat 

kesehatan BPR/BPRS adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Tata Cara 

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS. 

e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. Pembekuan kegiatan usaha 

tertentu adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang menurut 

penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi 

untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme dalam hal BPR/BPRS tidak menerapkan program APU dan 

PPT secara memadai. 

f. Pemberhentian pengurus Bank. 

g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang 

saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus 

dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan 
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administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia yang berlaku.
37

 

B. Customer Due Diligence 

Customer Due Diligence atau sering disebut dengan istilah CDD 

adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang 

dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai 

dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi calon nasabah atau WIC yang 

merupakan penyempurnaan dari prinsip mengenal nasabah. CDD merupakan 

kegiatan yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas 

nasabah, memantau kegiatan transaksi calon nasabah atau WIC, termasuk 

melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK. 

CDD dilakukan antara lain pada saat: 

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon 

nasabah 

2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC 

3. Terdapat informasi meragukan yang 

diberikan nasabah, penerima kuasa dan pemberi kuasa  

4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak 

wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terhadap 

terorisme 

CDD terhadap nasabah existing customer dilakukan apabila terjadi hal 

sebagai berikut: 
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1. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan 

2. Terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan 

3. Informasi nasabah yang disediakan di dalam CIF belum lengkap atau 

belum sesuai dengan informasi yang disyaratkan 

4. Adanya indikasi rekening yang menggunakan nama fiktif 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Bank 

untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk 

transaksi yang mencurigakan. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank wajib: 

1. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah 

Kewajiban bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan 

nasabah adalah mencari informasi sebagai berikut: 

a. Informasi mengenai identitas calon Nasabah 

b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon 

Nasabah dengan Bank 

c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui 

profil calon nasabah dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah 

bertindak untuk dan atas nama pihak lain. 

d. Identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
38

 

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah 

                                                 
38

PBI Nomor : 3/10/PBI/2001tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  (Know Your 

Customer Principles) . dikutip dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/, diakses pada 

hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00. 

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/
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Identifikasi nasabah di lembaga perbankan dibahas secara spesifik 

pada bagian prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). 

Sedangkan untuk identifikasi transaksi tidak diatur secar detail. Orientasi 

dari identifikasi transaksi hanya menitik beratkan pada kewajiban bank 

untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Meskipun dalam 

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diatur secara tegas 

untuk melakukan identifikasi transaksi, dengan adanya kewajiban 

perbankan untuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan, pada 

hakikatnya telah ada kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk 

melakukan identifikasi dan verifikasi transaksi nasabah, sebab tidak 

mungkin bisa melaporkan apabila tidak melalui identifikasi dan 

verifikasi.
39

 Identifikasi nasabah dilakukan dengan cara: 

a. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon 

nasabah. 

b. Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan 

jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah 

sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. 

c. Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon 

nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran 

dokumen.
40

 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan  menurut syarat tertentu, yaitu 

                                                 
39

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia , hal 89. 
40

PBI Nomor : 3/10/PBI/2001tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  (Know Your 

Customer Principles) 
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dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan fasilitas 

yang disediakan untuk keperluan tersebut, dan tidak dapat menggunakan 

cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya.
41

 Inti fitur produk 

tabungan terletak pada tata cara penarikannya. Berarti peluang 

pengembangan tabungan terletak pada kemudahan penarikannya. Oleh 

karena itu apabila suatu bank hendak mengembangkan produk tabungan, 

yang harus  diperhatikan adalah system elektronik, jaringan, dan 

kemudahan transaksi serta variasi tabungan yang dimiliki. semakin 

bervariasi dan mudah maka akan semakin menarik. Syarat-syarat umum 

yang berlaku dalam tabungan adalah SUPR (Syarat Umum Pembukaan 

Rekening), tetapi secara khusus tabungan memiliki syarat tersendiri 

menurut kebijakan bank.  Identifikasi penerimaan nasabah  untuk 

pembukaan rekening baik perorangan maupun lembaga minimal harus 

memuat hal sebagai berikut: 

a. Rekening perorangan 

Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal berisi 

nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan, alamat dan nomor 

telepon tempat bekerja, keterangan mengenai penghasilan, jika tidak 

bekerja diberi keterangan sumber penghasilan lain, sumber, dan tujuan 

penggunaan dana. Selain itu juga meminta informasi lain apabila 

diperlukan.
42

 

b. Rekening Lembaga 

                                                 
41

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 172. 
42

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 79. 
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Bank dapat membuat suatu produk tabungan bagi perusahaan 

atau lembaga. Hal ini dijelaskan dalam buku operasional transaksi 

produk perbankan, berdasarkan surat Bank Indonesia No. 

3/30/DPNP/IDPnP/2001, secara tegas menyebutkan bahwa bank 

diperbolehkan untuk mengeluarkan produk baru rekening tabungan 

atas nama perusahaan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Keputusan BI No. 22/63/KEP/DIR/1989 tentang 

penyelenggaraan tabungan.
43

 

Pihak yang dapat membuka rekening tabungan adalah sesuai 

dengan kebijakan dari masing-masing bank. Dalam ketentuan KYC 

tidak diatur mengenai klasifikasi suatu perusahaan, termasuk kecil atau 

besar. Oleh karena itu besar dan kecilnya perusahaan tersebut dapat 

diatur dalam kebijakan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh 

direksi bank yang bersangkutan. Ketentuan perusahaan yang tergolong 

kecil, minimal sebagai  berikut: 

1) Mengisi formulir standar minimal berisi status hukum dari usaha 

atau akta pendirian dan anggaran dasar. 

2) Surat izin usaha (SKU, SIUP, SITU, dll). 

3) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang 

ditunjuk. 

4) Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana. 

                                                 
43 Ibid, 173. 
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5) Bank dapat meminta tambahan dokumen lain dan dapat meminta 

informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan 

bank lain. 

Perusahaan yang tergolong besar, persyaratannya sama dengan 

perusahaan kecil, akan tetapi ada penambahan sebagai berikut: 

1) Persetujuan dari pejabat bank yang khusus menangani nasabah 

besar, yang mempunyai resiko tinggi. 

2) Adanya laporan keuangan atau deskripsi bidang usaha yang 

mencakup pofil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan 

nomor telepon. 

3) Struktur manajemen. 

4) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili 

perusahaan. 

5) Nama, specimen tanda tangan dan kuasa atau kewenangan 

bertindak. 

6) Keterangan sumber serta penggunaan dana dan tujuan penggunaan 

dana. 

7) NPWP bagi nasabah yang diwajibkan harus memiliki NPWP.
44

 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pembukaan rekening 

untuk badan hukum dan non badan hukum adalah sebagai berikut: 

1)  Kewenangan bertindak dari badan hukum dan non badan hukm 

yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan berkaitan erat dengan 

                                                 
44

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 80. 
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ketentuan yang mengatur jenis badan tersebut, baik hukum maupun 

non badan hukum. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk ini 

mutlak memperhatikan peraturan perundangan yang menyangkut 

jenis badan tersebut. 

2) Siapa yang berwenang mewakili badan tersebut, hal ini berkaitan 

dengan pihak yang menandatangani aplikasi pembukaan rekening. 

3) Status dari lembaga tersebut, apakah sudah berbadan hukum atau 

belum. 

4) Bukti dan data yang mendukung kewenangan bertindak. 

5) Apa yang akan dilakukan oleh bank apabila lembaga yang belum 

berbadan hukum membuka rekening kemudian menjadi badan 

hukum. 

6) Dalam hal penarikan, transfer, pemindah bukuan dan lain-lain 

dilakukan oleh siapa. 

7) Pembukaan rekening dengan menggunakan sarana kuasa. 

8) Perlakuan terhadap penarikan menggunakan fasilitas ATM. 

9) Tata cara buku tabungan dibuat, contoh tanda tangan dan 

stempel.
45

 

Identifikasi transaksi melalui pelaporan transaksi mencurigakan 

meliputi: 

a. Melaporkan transaksi mencurigakan, dan transaksi tunai dalam jumlah 

Rp500.000.000,- atau lebih. 

                                                 
45

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 185. 
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b. Transaksi yang dikecualikan adalah transaksi antar bank, transaksi 

dengan bank sentral, transaksi dengan pemerintah dan transaksi lain 

yang ditetapkan oleh kepala PPATK. 

c. Laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) / Cash Transaction Reprt 

(CTR). 

d. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) / Suspicious 

Transaction Report (STR). 

e. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan keluar negeri 

(LTKL) / International Fund Transfer Instruction (IFTI). 

f. penyedia jasa keuangan wajib menyimpan daftar transaksi yang 

dikecualikan.
46

 

Gambar, 1.2 

Mekanisme Pelaporan LTKT / CTR dan LTKM / STR 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar, 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa proses 

pelaporan terhadap transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan 

mencurigakan maksimal dilakukan 1 hari kerja sejak tanggal transaksi. 

                                                 
46

Undang-undang TPPU Pasal 13 ayat 1, dikutip dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/ 

search/, diakses pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00. 

KANCA/KC
P/UNIT 

H+1 

UKK KANTOR 

PUSAT DIVISI 

KEPATUHAN 

PPATK 

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/%20search/
http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/%20search/
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Gambar, 1.3 

Mekanisme Pelaporan IFTI 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar, 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa proses pelaporan 

terhadap Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan keluar negeri 

maksimal diakukan 14 hari kerja sejak tanggal transaksi. 

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 

transaksi Nasabah. 

a. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. 

b. Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan 

terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud. 

c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon 

Nasabah. 

d.  Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa 

perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah 

sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. 

KANCA/KC
P/UNIT 

 

UKK KANTOR 

PUSAT DIVISI 

KEPATUHAN 

PPATK 

H+14 
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e. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon 

nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran 

dokumen. 

f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, 

menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif 

mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. 

Hal yang tidak kalah penting dalam proses CDD adalah pengkinian 

data nasabah. Data nasabah dalam bentuk file yang sering disebut dengan 

CIF merupakan referensi tunggal bagi nasabah perbankan tanpa melihat 

jumlah fasilitas yang dimilik, maka sebaiknya strategi yang perlu 

dilakukan adalah:
47

  

a. Melakukan pembenahan baik dari sisi prosedur maupun sistem untuk 

memperbaiki data CIF  sesuai fungsi dan ketentuan yang seharusnya, 

sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber data yang valid dengan 

tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas bagi perbankan. 

b. Menerapkan sistem dan monitoring pelaksanaan kegiatan cleansing 

sehingga menghasilkan indikator pencapaian yang terukur. 

Pengkinian sendiri merupakan tindak lanjut dari proses pemantauan 

bank karena pengkinian akan sangat berpengaruh terhadap identifikasi dan 

pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Standar dari kegiatan 

pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

berdasarkan resiko sebagai berikut: 

                                                 
47

http://www.kualitasdata.wordpress.com/, diakses pada hari Rabu tanggal 31 Oktrober 2018 pukul 

09:00. 

http://www.kualitasdata.wordpress.com/
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Pengkinian 

menggunakan 

pendekatan 

berdasarkan 

risiki 

Tingkat risiko calon nasabah, WIC, dan nasabah. 

Transaksi dengan jumlah yang signifikan atau 

menyimpang dari profil transaksi atau profil nasabah. 

Saldo yang nilainya signifikan atau informasi yang ada 

pada CIF belum lengkap. 

Pemantauan nasabah dengan cara melakukan pengawasan terhadap 

laporan rincian CIF salah satunya dengan mereview penilaian resiko 

secara berkala sebagai berikut:
48

 

Penilaian risiko secara berkala berdasarkan profil risiko nasabah 

Risiko rendah Pengkinian data dilakukan setuap 2 tahun (24 bulan) 

berikutnya. 

Risiko sedang Pengkinian data dilakukan setiap 1 tahun (12b bulan) 

berikutnya. 

Risiko tinggi Pengkinian data dilakukan setiap 6 bulan berikutnya 

Pemantaun terhadap profil dan transaksi nasabah harus dilakukan 

secara berkala dengan menggunkan pendekatan berbasis risiko dengan 

cara: 

Pemantauan rekening Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening 

secara periodik untuk mengidentifikasi 

kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai 

dengan profil nasabah. 

                                                 
48 http://www.kualitasdata.wordpress.com/, diakses pada hari Rabu tanggal 31 Oktrober 2018 

pukul 09:00. 

http://www.kualitasdata.wordpress.com/
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Pemantaun transaksi Meliputi pemantauan terhadap setiap transaksi 

baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi 

tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan danya transaksi yang tidak sesuai 

dengan profil nasabah. 

Pemantauan transaksi 

terhadap WIC 

Pemantauan terhadap transasksi yang dilakukan 

oleh WIC, diprioritaskan untuk transaksi dengan 

nilai tertentu. 

Pemantauan pihak 

yang ditetapkan 

sebagai tersangka atau 

terdakwa 

Melakuakn pengecekan pada database nasabah 

apakah tersangka, atau terdakwa seperti yang 

disampaiakan dalam pemberitaan. 

Pemantauan daftar 

teroris/terduga teroris/ 

organisasi teroris 

Memastikan secara berkala terdapat atau 

tidaknya nama-nama nasabah yang memiliki 

kesamaan atau kemiripan dengan nama yang 

tercantum dalam database daftar teroris/ terduga 

teroris, maka wajib dipastikan kesesuaian 

identitas nasabah tersebut dengan informasi lain 

yang terkait. Dalam hal terdapat kesamaan nama 

nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan 

nama yang tercantum dalam database daftar 

teroris, maka wajib dilaporkan sebagai LTKM / 

STR. 
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4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu: 

a. Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight) 

b. Pendelegasian wewenang pemisahan tugas. 

c. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern 

d. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah.
49

 

5. Masalah identifikasi transaksi mencurigakan 

Tidak terdapat batasan secara pasti yang dapat dijadikan referensi 

dalam identifikasi transaksi mencurigakan, baik peraturan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun PPATK. Tidak adanya batasan 

transaksi mencurigakan memberikan dampak yang sangat luas. Bagi 

PPATK sendiri untuk menetapkan kriteria secara jelas mengenai transaksi 

mencurigakan memang tidak mudah, sebab apabila ditetapkan secara 

limitative, maka ketentuan tersebut akan sangat kaku. Dalam buku 

Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia  karangan Try 

Widiyono dijelaskan menurut keputusan PPATK Nomor 

2/4/KEP/PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan adalah sebagai berikut: 

                                                 
49

PBI Nomor : 3/10/PBI/2001tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah  (Know Your 

Customer Principles), dikutip dari http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/, diakses pada hari 

Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 09:00 

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/search/
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a. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan heart kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana. 

b. Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan. 

c. Nasabah, calon nasabah, dan WIC enggan atau menolak dalam 

memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh petugas tanpa 

alasan yang jelas. 

d. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek.
50

 

Sedangkan dalam ketentuan PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dirubah dengan PBI 

No. 5/23/PBI/2003, yang bukan merupakan transaksi atau belum terjadi 

suatu transaksi yang dikatakan sebagai transaksi mencurigakan contohnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau 

informasi penting yang apabila diberikan, memungkinkan nasabah 

menjadi layak untuk memperoleh fasilitas atau jasa perbankan yang lain. 

b. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, 

seperti tingkat keuntungan yang tinggi terhadap jumlah saldo tertentu. 

c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber 

dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan 

kemampuan finansial nasabah. 

                                                 
50

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 98. 
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d. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar 

tanpa disertai penjelasan yang memadai. 

e. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari 

asset yang digunakan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan 

kemampuan finansial nasabah.
51

 

Seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan dapat 

dijadikan alasan adanya tindak pidana pencucian uang, sehingga para 

penyidik dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari adanya tembok 

“rahasia bank”.
52

 

 

 

                                                 
51

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, hal 99. 
52 Ibid, 100. 
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BAB III 

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG 

PEMBANTU PONOROGO 

A. GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH 

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan BRI Syariah 

Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah berawal dari 

akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhadap Bank Jasa Arta 

pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 dalam surat no: 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah mulai 

merubah sistem yang semula konvensional menjadi perbankan yang 

menggunakan prinsip syariah islam. Akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melebur ke dalam PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah resmi ditandatangani oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventje Rahardjo 

selaku Bapak Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah  pada 

tanggal 19 Desember  2008 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2009.
53

 

PT. BRI Syariah hadir untuk menyajikan  sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan yang mudah untuk berbagai kalangan dengan beragam 

                                                 
53

Https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah, diaksespada hari Sabtu, 15 Juli 2018 pukul 

09:00 WIB. 

https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah
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produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah dengan 

berlandaskan syariah. PT. BRI Syariah semakin berkembang dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kantor 

layanan syariah dalam mengembangkan bisnis dan fokus pada kegiatan 

menghimpun dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah.
54

 

PT. BRI Syariah membuka kantor cabang pembantu di kota 

Ponorogo di Jl Soekarno Hatta 2b Ponorogo Sejak tanggal 20 Juni 2013. 

2. Visi dan Misi  

a. Visi. 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan yang lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai engan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman pikiran.
55

 

                                                 
54

Https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah, diaksespada hari Sabtu, 15 Juli 2018 pukul 

09:00 WIB. 
55

Https://www.brisyariah.co,id/Visi_MisiBRIS, diaksespada hari Sabtu, 15 Juli 2018 pukul 10:00 

WIB. 

https://www.brisyariah.co,id/tentang_kami=sejarah
https://www.brisyariah.co,id/Visi_MisiBRIS
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3. Struktur Organisasi  

Gambar, 1.4 

Struktur Organisasi PT. BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar, 1.4 dapat dijelaskan:
56

 

No Jabatan Tugas 

1 Pincapem Sebagai kepala di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

Pincapem membawahi Supervisor, AO 
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Pincapem 

Gatot Wijanarko 

Branch Ops. Spv. 

Noviana Putri 

 

 

Account Officer 

Moh Anshori 

TELLER 

Shinta Putri 

CUSTOMER SERVICE 

Devy Krisma 

Account Officer Mikro  

Kiki Agung W 

Yull Wahyuanto 

Nico Hardian 

CLEANING SERVICE SATPAM PENJAGA MALAM 
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dan Kepala Unit. 

 

2 Supervisor Merupakan pimpinan bagian 

operasional seperti Customer Service 

dan Teller. 

3 Kepala Unit Membawahi AO Mikro. AO Mikro 

hanya bisa memberikan pembiayaan 

sampai Rp200.000,000- (Dua Ratus 

Juta Rupiah). Perbedaan antara AO 

dan AOM, jika AO dibawahi langsung 

oleh pincapem karena bertugas untuk 

melakukan pembiayaan yang sifatnya 

konsumsi dan khusus pembiayaan 

yang besar-besar. Sedangkan AOM 

lebih mengarah ke usaha mikro 

sehingga dibawahi oleh kepala unit. 

4 Front Liner Terdiri dari Customer Service, Teller, 

dan Satpam. CS dan Teller bertugas 

melakukan pelayanan nasabah di 

banking hall, sedangkan satpam adalah 

petugas keamanan. 
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4. Produk-produk BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Hal yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi perbankan agar 

tetap eksis adalah dengan menjaga prinsip kepercayaan. Pada saat 

masyarakat menitipkan sejumlah dananya di bank atau meminta jasa 

layanan perbankan, masyarakat harus percaya bahwa dana yang disimpan 

aman, pemanfaatan jasa-jasa yang disajikan bisa terlaksana dengan baik 

dan menguntungkan. Oleh karenanya BRI Syariah berupaya menyajikan 

berbagi produk demi kenyamanan dan kepuasan nasabah. Produk-produk 

yang ada di BRI Syariah diantaranya meliputi:
57

 

a. Produk pendanaan 

1) Tabungan faedah BRI Syariah 

Tabungan faedah BRI Syariah merupakan tabungan bagi nasabah 

perorangan yang menggunakan prinsip titipan yang menginginkan 

kemudahan dalam transaksi sehari-hari. 

2) Tabungan tabunganku dan tabungan simpel BRI Syariah 

Jenis tabungan ini, lebih dialokasikan untuk pelajar atau simpanan 

masa depan sekaligus memberikan fasilitas bagi anak-anak yang 

ingin belajar menabung. 

3) Tabungan Impian BRI Syariah 

Tabungan impian BRI Syariah merupakan tabungan berjangka dari 

BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk 

                                                 
57 Novi, wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2018. 



 

67 
 

mewujudkan impian dengan terencana serta pengelolaan dana 

sesuai syariah yang dilindungi oleh asuransi. 

4) Tabungan haji BRI Syariah 

Tabungan haji BRI Syariah merupakan tabungan bagi calon haji 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan 

ibadah haji dengan prinsip bagi hasil. Tabungan jenis ini tidak bisa 

diambil sewaktu-waktu dan tidak diberikan fasilitas Kartu ATM. 

5) Giro BRI Syariah 

Giro BRI Syariah merupakan simpanan untuk kemudahan 

berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau 

bilyet giro. 

6) Deposito BRI Syariah 

Deposito BRI Syariah merupakan produk investasi berjangka 

kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang 

diberikan diperoleh dari dana yang dikelola dengan prinsip  

syariah.
58

 

b. Produk penyaluran 

1) Pembiayaan pengurusan ibadah haji BRI Syariah merupakan 

layanan pinjaman untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah 

haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka yang fleksibel 

beserta jasa pengurusannya. 
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2) Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan PT. BRI Syariah untuk 

usaha mikro dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah 

dan proses yang sesuai dengan prinsip syariah. 

c. Produk jasa 

1) Remittance BRI Syariah berupa kemudahan melakukan pengiriman 

uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening 

di bank untuk dapat menerima kiriman uang. 

2) Mobile dan internet banking merupakan sarana yang diberikan BRI 

Syariah kepada nasabah untuk bisa bertransaksi dimana saja dan 

kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan kemudahan, 

kenyamanan, serta keamanan bertransaksi. 

3) Call BRI Syariah merupakan layanan yang memberikan 

kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT. BRI Syariah 

melalui telepon.
59

 

B. DATA KHUSUS 

1. Penerapan Tahapan Identifikasi Nasabah  di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo 

Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap calon 

nasabah, WIC, dan nasabah wajib menerapkan pendekatan berdasarkan 

risiko yang mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat resiko 

terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terhadap 

terorisme. 
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Gambar, 1.5 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Berdasarkan gambar, 1.5 dapat dijelaskan bahwa pemantauan 

terhadap proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan dilakukan dengan 

cara mengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko. Nasabah yang 

tergolong berisiko rendah diterapkan proses CDD secara sederhana, 

sedangkan nasabah yang berisiko tinggi diterapkan dengan EDD yaitu 

tindakan CDD yang lebih mendalam.
60

 EDD merupakan singkatan dari 

Enhanced Due Diligence. EDD dilakukan pada saat berhubungan dengan 

calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan 

pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme termasuk PEP 

(Politicallly Exposed Person). PEP adalah orang yang mendapatkan 

kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah 
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penyelenggara Negara atau orang yang tercatat sebagai anggota partai 

politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai 

politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai 

politik baik yang berwarganegaraan Indonesia maupun Negara asing.
61

 

Perbankan salah satu industri jasa keuangan yang rawan dengan 

berbagai risiko, diantaranya adalah risiko hukum maupun reputasi. Oleh 

karena itu harus lebih berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah dan 

orang yang akan bertransaksi di perbankan tersebut. Customer Due 

Diligence yang merupakan penyempurnaan dari prinsip mengenal 

nasabah, merupakan program dalam PBI yang tentunya harus dipatuhi 

oleh semua perbankan sebagai tameng untuk meminimalisir berbagai 

risiko. Penerapan setiap program dan peraturan dari PBI, tentunya ada 

pengawasan yang ketat oleh tim khusus guna memantau terlaksananya 

program tersebut, begitu juga dengan penerapan CDD yang merupakan 

bagian dari program APU dan PPT. Ada tim khusus yang bertugas 

memantau terlaksananya program ini, bahkan akan masuk dalam penilaian 

kinerja pekerja yang bersangkutan, sebagaimana dikatakan oleh ibu Novi:  

Adanya program APUPPT terutama dalam tahap CDD, kita harus 

tunduk dan mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan, karena 

untuk mewaspadai berbagai risiko yang tidak diinginkan. Selain itu 

juga ada pengawasan secara langsung oleh tim SKK (Satuan Kerja 

Kusus) kantor pusat dan manajemen kepatuhan. Dalam 

pelaksanaannya akan masuk dalam penilaian kinerja karyawan 

operasional.
62
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BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo secara teknis 

dalam menjalankan CDD, yang pertama melalui proses identifikasi 

terlebih dahulu. Nasabah dimintai kartu identitas yaitu KTP dan NPWP 

bagi calon nasabah yang wajib memiliki NPWP. Antara kartu identitas dan 

calon nasabah tersebut dicocokkan dan dipastikan apakah orang tersebut 

benar-benar sesuai dengan yang ada dalam identitas tersebut. Langkah 

kedua adalah mencocokan data yang ada di identitas melalui sistem yang 

langsung tersambung dengan kemendagri secara detail dan transparan. 

Apabila ada perbedaan antara profil nasabah yang tersimpan di sistem 

dengan pengakuan calon nasabah, maka pihak bank melakukan 

pengecekan ulang dengan memastikan apakah identitas tersebut benar-

benar sesuai dengan calon nasabah tersebut, sebagaimana penuturan dari 

ibu Novi: 

Pelaksanaan CDD secara singkat, intinya dilakukan proses 

identifikasi terlebih dahulu dengan memastikan keaslian dan 

kebenaran identitas yang dimiliki, setelah itu dipastikan bahwa profil 

yang tertera dalam sistem sesuai dengan data yang diberikan calon 

nasabah, sedangkan untuk pelaporan transaksi mencurigakan hanya 

dilakukan apabila ada ketidak sesuaian antara profil pada system 

dengan jumlah transaksi yang dilakukan.
63

 

 

BRI Syariah juga melayani pembukaan rekening lembaga atau 

kelompok. Berdasarkan wawancara dengan customer service, untuk 

pembuatan rekening perkumpulan, LSM, dan organisasi masa syaratnya 

adalah fotokopi akta pendirian, foto kopi pendaftaran di departemen dalam 

negeri, dan kartu identitas diri yang masih berlaku dari pihak yang akan 
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melakukan transaksi. Untuk komunitas ditambah dengan surat legal 

pembentukan komunitas serta susunan pengurus dan wewenang 

pengurus.
64

 

Transaksi yang dilakukan di teller, bukan hanya dilakukan oleh 

nasabah BRI Syariah Ponorogo saja, adakalanya hanya lewat untuk 

transaksi saja tapi bukan termasuk nasabah atau biasa disebut dengan Walk 

in Customer (WIC). Apabila orang yang akan bertransaksi bukan nasabah 

BRI Syariah, maka harus mengisi formulir WIC terlebih dahulu, begitu 

juga dengan teller melakukan input pengisian WIC lewat sistem, 

sedangkan proses identifikasi maupun verifikasi dilakukan sama seperti 

calon nasabah atau nasabah yang lain. 

Proses identifikasi terhadap calon nasabah pinjaman juga 

dilakukan seperti halnya nasabah simpanan, bahkan lebih  spesifik dan 

detail, mengingat risiko lebih besar daripada nasabah simpanan. 

Identifikasi awal dilakukan oleh petugas lapangan Acount Opening (AO), 

dimulai dengan proses survey lapangan mulai dari alamat asli, alamat 

domisili, maupun survey usaha dan agunan, kemudian baru dilakukan 

analisa untuk pemberian pinjaman melalui proses bagi hasil. Transaksi 

tetap dilakukan di kantor, dengan proses identifikasi yang sama seperti 

nasabah yang lain, supaya tidak disalah gunakan oleh orang lain.
65
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2. Penerapan Tahapan Verifikasi dan Pemantauan Nasabah  di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui 

bahwa proses identifikasi calon nasabah yang ada di BRI Syariah dengan 

menggunakan KTP asli. Pihak bank memastikan keaslian KTP dan 

kebenaran profil nasabah. Apabila terdapat keganjilan atau tidak sesuai 

dengan profil nasabah, maka pihak bank langsung mencari kebenaran 

identitas dengan cara menghubungi atau menanyakan ke bagian yang 

mengurus pembuatan KTP, jika perlu benar-benar dicari alamat rumah dan 

ditanyakan pada tetangga sekitar tentang kebenaran identitas calon 

nasabah yang bersangkutan.
66

 Apabila ditemukan keganjilan, pihak bank 

akan menolak atau menunda proses pembuatan rekening sampai identitas 

tersebut benar-benar sesuai. Calon nasabah juga dimintai keterangan 

tentang profil keuangan. Setelah semua sesuai, nasabah dibuatkan 

rekening kemudian bertransaksi di teller. Setelah itu akan diberikan 

fasilitas berupa kartu ATM untuk nasabah yang layak menggunakan kartu 

ATM, dan juga ditawarkan fasilitas berupa mobile banking dan internet 

banking bagi nasabah yang bersedia. Untuk jenis tabungan di BRI Syariah 

sendiri ada berbagai jenis, ada tabungan yang tidak ada fasilitas kartu 

ATM seperti tabungan haji yang memang dialokasikan untuk ibadah haji, 

tabunganku, dan tabungan simpel untuk pelajar sehingga tidak diberikan 

fasilitas kartu ATM. Tabungan yang ada fasilitas kartu ATM adalah 
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tabungan faedah. Untuk kartu ATM diwajibkan bagi seluruh nasabah yang 

layak menggunakan fasilitas tersebut karena bisa meningkatkan feebased 

income untuk pendapatan kantor, sedangkan untuk fasilitas mobile 

banking tidak diwajibkan. Fasilitas tersebut hanya untuk nasabah yang 

memang bersedia dan tidak keberatan untuk diberikan fasilitas tersebut, 

mengingat semakin majunya teknologi sehingga akan berbahaya apabila 

pemilik rekening tidak berhati-hati terhadap kemudahan fasilitas yang 

telah diberikan apalagi nasabah yang tidak begitu faham dengan risiko 

yang mungkin akan dihadapi akibat kelalaian dalam menggunakan fasilitas 

tersebut.
67

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan supervisor BRI 

Syariah Kantor cabang Pembantu Ponorogo, verifikasi bertujuan untuk 

memberikan keyakinan kepada petugas bank atas kebenaran informasi 

yang disampaikan oleh calon nasabah, WIC, atau nasabah beserta 

dokumen pendukungnya. Verifikasi dilakukan sebelum membina 

hubungan usaha dengan calon nasabah ketika melakukan transaksi dengan 

WIC. Adapun verifikasi di BRI Syariah kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo dilakukan dengan cara: 

a. Pertemuan face to face dengan calon nasabah. 

b. Petugas memastikan informasi mengenai bidang usaha dan 

penginputan pada sistem data nasabah telah benar. 

c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan. 
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d. Mencocokan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang 

tercantum pada kartu identitas. 

e. Mencocokan kesesuaian tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari 

dengan dokukmen identitas atau dokumen lainnya yang 

mencantumkan tanda tangan, cap jempol, atau sidik jari. 

f. Meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu 

dokumen identitas jika ada keraguan terhadap kartu identitas yang ada. 

g. Menata usahakan salinan dokumen identitas setelah dilakukan 

pengecekan dengan dokumen yang asli. 

h. Memastikan calon nasabah tidak mempunyai rekam jejak negatif 

dengan melakukan verifikasi identitas nasabah. 

i. Teller sebelum melakukan pembukuan harus memastikan penggunaan 

kode transaksi yang benardan menuliskan keterabngan terhadap 

transaksi nasabah baik tunai, overbooking maupun RTGS dan lain-

lain. 

j. Ketika melayani transaksi agar diberi penjelasan tentang suber dana, 

hubungan para pihak untuk dasar melakukan analisa terhadap transaksi 

tersebut.
68

 

Pelaksanaan CDD di BRI Syariah Ponorogo melalui proses 

identifikasi dan verifikasi data nasabah, profil nasabah, dan asal usul uang 

yang akan ditransaksikan. Proses identifikasi dan verifikasi dilakukan 

secara detail dan transparan untuk mempermudah proses pelaporan. 
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Implementasi dari program CDD di BRI Syariah Ponorogo dengan cara 

memantau transaksi nasabah yang bertransaksi di bank tersebut. Ketika 

ditemukan keganjilan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, 

pihak bank akan melakukan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan 

melalui sistem. Pelaporan ini bisa dilakukan teller maupun supervisor. 

Pemantauan transaksi, paling sering dilakukan di teller. Apabila ada 

transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang tidak sesuai dengan 

profil nasabah, maka petugas yakni teller atau bisa dilakukan juga oleh 

supervisor harus melakukan pelaporan yang dilakukan lewat sistem, baik 

itu nasabah BRI Syariah Ponorogo ataupun nasabah BRI Syariah cabang 

lain. Proses pelaporan dilakukan melalui system LTKM (Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan) yang selanjutnya akan ditindak lanjuti 

oleh SKK, sebagaimana penjelasan dari ibu Novi: 

Implementasi dari CDD yaitu dilakukan pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan yang selanjutnya dilakukan melalui proses identifikasi 

data nasabah , profil nasabah,  da nasal-usul transaksi. Jenis pelaporan 

yang tergolong mencurigakan adalah transaksi yang nominalnya tidak 

sesuai dengan profil nasabah.
69

 

 

Pelaporan transaksi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo terdiri dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Laporan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (IFTI).  Hal 

yang perlu diperhatikan dalam LTKT diantaranya Customer Service harus 

memastikan informasi mengenai input data pada profil nasabah, Teller 
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harus benar-benar memastikan bahwa kode transaksi yang digunakan 

benar-benar sesuai dengan transaksi yang dilakukan, serta memberi 

keterangan terhadap transaksi nasabah, petugas meminta informasi secara 

transparaan mengenai sumber dana, tujuan penggunaan, dan hubungan 

antar pihak untuk analisa terhadap transaksi. Ada pengecualian terhadap 

laporan transaksi tunai diantaranya adalah transaksi yang dilakukan oleh 

bank dan pemerintah dengan syarat: pembukaan rekening pemerintah 

dilakukan sesuai dengan syarat dan tata acara pembukaan pemerintah, dan 

penyetoran maupun penarikan dana dari dan ke rekening pemerintah 

dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan yang tercantum 

dalam aplikasi pembukaan rekening. Selain LTKT, LTKM, dan IFTI, ada 

penundaan transaksi. Penundaan transaksi dilakukan apabila transaksi 

diketahui digunakan untuk menampung atau mempergunakan harta 

kekayaan yang berasal dari tindak pidana, dan melakukan transaksi yang 

diketahui atau patut diduga menggunakan identitas palsu.
70

 

Hal yang patut untuk diperhatikan ketika nasabah lolos dalam 

tahapan identifikasi dan verifikasi, adalah tahapan penyimpanan dokumen. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dokumen di BRI 

Syariah Kantor cabang Pembantu Ponorogo sudah dilakukan dengan baik. 

Dokumen transaksi ditatausahakan dan disimpan dengan baik. Setiap 

nasabah yang melakukan penambahan dan pengurangan fasilitas tertentu, 

selalu diharuskan mengisi formulir penambahan dan pengurangan fasilitas. 
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Jadi pengisian formulir bukan hanya dilakukan untuk permohonan 

pembukaan rekening saja. Cutomer Service menyimpan dengan rapi dan 

tertib segala jenis formulir yang ada. Dokumen yang ada di teller juga 

ditatausahakan dan disimpan dengan baik. Penyimpanan dokumen yang 

dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dilakukan 

dengan menyimpan bukti kas yaitu semua voucher transaksi yang 

dilakukan dalam satu hari disimpan menjadi satu dengan mutasi harian 

yang dicetak melalui sistem perbankan kemudian diverifikasi ulang oleh 

supervisor
71

 

Pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah sangat 

erat kaitannya dengan pengkinian data. Bank memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengkinian dan pemantauan untuk dapat melakukan 

identifikasi kesesuaian antara transaksi dengan profil nasabah. Pengkinian 

data yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

yaitu dengan cara cleansing CIF. Data identitas nasabah di bank disimpan 

dalam bentuk file (CIF). Pengkinian data dilakukan apabila sudah 

mendapat data terkait adanya bad data CIF yang sering disebut dengan 

istilah target cleansing. Data diperoleh dari kantor pusat sesuai dengan 

pembagian kantor wilayah masing-masing. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan, untuk data yang wajib dilakukan pengkinian di BRI Syariah 
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Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah NIK dan masa berlaku kartu 

identitas. Sedangkan untuk data yang lain, tidak dilakukan maintenance.
72

 

Pemantauan transaksi secara umum merupakan kegiatan 

mengamati perkembangan aktifitas maupun profil nasabah yang dilakukan 

pada saat tertentu. Wawancara dengan front liner di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo, kegiatan pemantauan dilakukan sebagai 

berikut:
73

 

a. Pemantauan terhadap rekening nasabah baik transaksi maupun mutasi 

untuk mengetahui mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. 

b. Pemantauan terhadap transaksi baik tunai maupun non tunai untuk 

memantau transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. 

c. Pemantauan terhadap transaksi WIC diprioritaskan transaksi Rp 

100.000.000,- per transaksi. 

d. Pemantauan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka apakah 

disampaiakan dalam pemberitaan di media social maupun media 

elektronik memiliki rekening di BRI Syariah. 

e. Memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kemiripan 

dengan nama yang tercantum dalam daftar teroris / terduga teroris, 

maka harus dipastikan kesesuaian identitas dengan informasi terkait. 
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3. Potensi yang Ditimbulkan dari Adanya Penerapan CDD di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme 

pada umumnya terjadi pada perbankan di kota-kota besar, akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan bisa terjadi di kota kecil. Tindak pidana tersebut 

juga mungkin terjadi di perbankan syariah, mengingat fasilitas yang ada di 

perbankan sudah lengkap.  Selama ini di BRI Syariah Ponorogo belum 

pernah ada indikasi tindak pidana yang mengarah pada pencucian uang 

maupun pendanaan terorisme. Tindak pidana yang pernah ada di BRI 

Syariah Ponorogo adalah ada kasus penipuan. Salah satu nasabah pernah 

melaporkan bahwa telah mengalami penipuan melalui belanja online, 

nasabah belanja dan sudah mentransfer sejumlah uang akan tetapi barang 

tidak ada. Pada kasus ini, nasabah memang nasabah BRI Syariah akan 

tetapi setelah dicek tujuan transfer yang dilakukan bukanlah BRI Syariah. 

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari hasil wawancara dengan 

supervisor di Bank Syariah Ponorogo, selama ini belum pernah ditemukan 

adanya pelaku dari tindak pidana yang merupakan nasabah BRI Syariah 

Ponorogo, yang ada hanya korban dari kasus penipuan.
74

 

CDD dalam program APU dan PPT memiliki peran yang sangat 

penting. CDD yang terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan akan 

sangat membantu pencegahan terhadap tidak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terhadap terorisme. Dengan adanya CDD, segala jenis transaksi 
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yang menyimpang dari profil nasabah akan dapat diidentifikasi secara 

tepat sehingga dapat terdeteksi sejak dini dan meminimalisir adanya segala 

jenis tindak pidana termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

sebagaimana penjelasan bapak Gatot: 

Poin penting dengan adanya CDD adalah segala transaksi yang 

dianggap menyimpang dari profil nasabah yang tersimpan dalam 

sistem perbankan akan dapat diidentifikasi dengan baik sehingga 

dapat meminimalisir adanya segala tindak pidana termasuk pencucian 

uang dan pendanaan terorisme.
75

 

 

Kendala terlaksananya CDD secara maksimal adalah adanya 

ketidak jujuran nasabah dalam pengisian profil nasabah terutama dalam 

profil keuangan. Nasabah seringkali tidak jujur dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh petugas baik teller maupun customer 

service. Setiap transaksi yang akan dilakukan di teller, apabila 

menyimpang dari profil nasabah, pasti akan ditanyakan lebih detail terkait 

asal-usul dana yang akan ditransaksikan, disinilah nasabah seringkali 

enggan menjawab karena dianggap sesuatu yang tabu untuk ditanyakan. 

Sedangkan di Customer Service, ketika proses pembukaan rekening akan 

dilakukan pasti akan ditanyakan tentang profil keuangan, pekerjaan, 

penghasilan, sumber dana dan lain-lain. Nasabah tidak selalu jujur dalam 

mengisi profil tersebut sehingga ketika verifikasi dalam transaksi, kadang 

tidak terdeteksi secara benar, seperti penuturan dari saudari Shinta: 

Ketidak jujuran pelaku transaksi maupun calon nasabah dalam hal 

keuangan, asal-asul uang yang akan ditransaksikan, maupun tujuan 

transaksi yang sering kali menjadi kendala berjalannya proses 

verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Bahkan nasabah ada 
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yang sempat tersinggung ketika ditanyakan hal tersebut karena 

dianggap terlalu ikut campur dan merupakan hal yang privasi.
76

 

 

Maksud dan tujuan serta sifat utama dari bank adalah sebagai 

lembaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, 

semakin banyak perbankan bermunculan dan saling bersaing satu sama 

lain. Tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat 

antara lembaga-lembaga tertentu, sehingga lembaga harus pintar-pintar 

dalam menarik minat masyarakat untuk bisa mempercayakan dana yang 

dimiliki untuk bisa disimpan pada lembaga tersebut.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan calon nasabah 

yang kebetulan akan bertransaksi di antrian customer service, menurut ibu 

tersebut pelayanan di customer service terlalu lama sehingga 

menyebabkan antrian nasabah menumpuk dan nasabah terlalu lama 

menunggu antrian, padahal kita tidak tahu kesibukan masing-masing dari 

setiap individu. Tanggapan nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo tentang  proses identifikasi maupun verifikasi yang 

dilakukan di BRI Syariah  berbeda-beda. Ada beberapa nasabah setuju dan 

sangat mendukung adanya proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan 

transaksi yang merupakan bagian dari program pemerintah yaitu APUPPT, 

demi keamanan transaksi, dan demi terlaksananya program pemerintah 

untuk mencegah dan mengurangi berbagai dampak negatif dari tindak 

pidana, akan tetapi ada pula nasabah yang merasa keberatan dengan 

                                                 
76

Shinta, wawancara, Ponorogo, 03 Juli 2018. 



 

83 
 

berbagai pertanyaan yang sifatnya pribadi, terutama tentang profil 

keuangan nasabah.
77

 

Adanya berbagai tanggapan yang berbeda-beda terkait penerapan 

CDD itu wajar terjadi. Menanam kepercayaan terhadap suatu lembaga 

memang tidak mudah. Berbagai cara dan upaya perlu dilakukan agar tidak 

menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap lembaga tersebut yang 

mana dalam setiap usaha yang dilakukan akan memegang teguh 

kepercayaan yang diberikan. Tidak menutup kemungkinan adanya kesalah 

fahaman yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan ketika 

nasabah dimintai berbagai informasi terkait profil keuangan yang dimiliki 

nasabah. Tidak jarang nasabah merasa tersinggung karena menanyakan 

hal-hal yang sifatnya prifasi dan rahasia. Ada juga nasabah yang malu 

untuk jujur terkait profil keuangan yang dimiliki sehingga informasi yang 

diberikan tidak sesuai dengan profil keuangan yang sebenarnya.  

Alternatif baik dari segi pelayanan maupun produk yang 

ditawarkan pada suatu lembaga perlu dikembangkan terus menerus. Hal 

ini dilakukan untuk menarik minat dan mempertahankan nasabah supaya 

tidak berpaling pada lembaga keuangan yang lain, mengingat semakin 

ketatnya persaingan antar lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah 

dan meningkatkan jumlah dana yang disimpan pada lembaga keuangan 

tersebut. 
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Hasil akhir dari proses identifikasi dan verifikasi terhadap calon 

nasabah adalah keputusan untuk menerima atau menolak calon nasabah. 

Persetujuan calon nasabah minimal setelah melakukan pengecekan atas 

informasi identitas dan pengisian formulir dilakukan dengan benar, 

dilakukan verifikasi secara efektif dan efisien, dan hasil review 

meyakinkan serta memenuhi kriteria untuk dapat disetujui melakukan 

pembukaan rekening yang baru. Begitu juga sebaliknya. Bank menolak 

hubungan usaha dengan calon nasabah apabila: 

a. Identitas calon nasabah tidak dapat dibuktikan dengan keberadaan 

dokumen pendukung. 

b. Dokumen pendukung tidak diyakini kebenarannya. 

c. Rekening anonim atau yang menggunakan nama fiktif. 

d. Tidak terjadi pertemuan secara langsung. 

e. Calon nasabah tidak dapat menyediakan dokumen pendukung 

identitas. 

f. Calon nasabah diketahui menggunakan identitas palsu. 

g. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. 

h. Memiliki sumber dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari 

hasil tindak pidana.
78
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BAB IV 

CUSTOMER DUE DILIGENCE DALAM PROGRAM  

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN 

TERORISME (APUPPT) DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU 

PONOROGO 

A. Penerapan Tahapan Identifikasi Nasabah  di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo 

Proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap nasabah 

maupun calon nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

dilakukan dengan cara mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko. 

Langkah ini bisa dikatakan cukup efektif karena proses penyaringan calon 

nasabah bisa lebih tepat sasaran. Nasabah yang tergolong beresiko rendah 

diterapkan proses CDD secara sederhana sehingga tidak banyak membuang-

buang waktu Karena mengingat tingkat resiko yang akan dimungkinkan 

terjadi tergolong rendah, sedangkan nasabah yang berisiko tinggi diterapkan 

dengan EDD yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam untuk lebih 

mengetahui secara detail terkait profil nasabah untuk meminimalisir segala 

bentuk risiko yang mungkin akan timbul. Berdasarkan pemaparan tersebut, 

sehingga bisa kita tarik benang merah bahwa langkah ini sesuai apabila 

dilakukan pada awal proses tahap identifikasi nasabah.  

CDD yang merupakan bagian dari program APUPPT memang harus 

dilakukan oleh perbankan terutama bagian operasional. Seperti penjelasan 

yang telah dipaparkan oleh ibu novi selaku supervisor di BRI Sayriah Kantor 
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Cabang Ponorogo bahwa kita harus tunduk dan mengikuti segala prosedur 

yang telah ditetapkan, karena untuk mewaspadai berbagai risiko yang tidak 

diinginkan. Selain itu juga ada pengawasan secara langsung oleh tim SKK 

(Satuan Kerja Kusus) kantor pusat dan manajemen kepatuhan. Dalam 

pelaksanaannya akan masuk dalam penilaian kinerja karyawan operasional.
79

 

Yang menarik menurut penulis dari pemaparan tersebut adalah adanya SKK  

dimana pelaksanaan dari program APUPPT akan masuk dalam penilaian 

kinerja karyawan operasional. Ini merupakan suatu bentuk kepatuhan yang 

dilakukan pihak perbankan terhadap suatu kebijakan yang harus dilakukan. 

Hal ini menunjukan bahwa BRI Syariah ikut kooperatif terhadap kebijakan 

yang ada. Kenapa harus dengan penilaian kinerja?, iya karena dengan 

penilaian inilah yang akan mengikat tanggung jawab dari masing-masing 

karyawan. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi apabila hal ini tidak masuk 

dalam penilaian kinerja, diantaranya adalah kurang maksimalnya karyawan 

dalam melakukan setiap tahapan program yang ada. Hal ini disebabkan 

banyak faktor antara lain adalah terlalu rumitnya setiap tahapan dari program 

yang ada sehingga perlu ada sedikit pemaksaan untuk bisa tunduk dan patuh 

dalam  setiap tahapan yang ada, banyaknya calon nasabah maupun nasabah 

dalam antrian sehingga butuh waktu lebih cepat untuk melayani seluruh 

antrian yang ada, dan juga risiko yang tidak berdampak langsung dengan 

karyawan sehingga memungkinkan untuk lalainya petugas dalam 

melaksanakan masing-masing tahapan yang ada. Walaupun ini semua hanya 
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kemungkinan yang mungkin terjadi akan tetapi juga harus dipertimbangkan 

dan diwaspadai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Lembaga perbankan rawan dengan berbagai risiko, diantaranya adalah 

risiko hukum maupun reputasi Risiko publik. Baik risiko hukum maupun 

resiko publik keduanya  erat kaitannya dengan penerapan CDD. Resiko 

reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

yang bisa bersumber dari persepsi negatif mengenai bank. Pemberitaan negatif 

menjadi hal yang krusial dalam melakukan pengendalian risiko reputasi 

sehingga harus berhati-hati terhadap hal tersebut karena dampak yang 

diakibatkan bisa fatal bahkan bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar 

apabila tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian.  

Masih begitu melekat dalam ingatan kita dimana salah satu bank 

konvensional milik pemerintah terkena dampak dari risiko reputasi akibat 

pemberitaan negatif yang disebabkan adanya pembobolan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian yang tidak 

sedikit. Apabila kita lihat dan telusuri penyebab dan kronologi kasus 

pembobolan yang terjadi pada bank konvensional tersebut, kesalahan tidak 

sepenuhnya berada pada pihak perbankan. Kasus skeaming seperti yang ada 

dalam pemberitaan media sama halnya dengan kasus pencurian, hanya saja 

medianya adalah kartu ATM dan mesin ATM dimana keduanya merupakan 

media yang disediakan oleh perbankan untuk memudahkan nasabah dalam 

melakukan berbagai jenis transaksi. Pada dasarnya sasaran adalah siapa saja 

yang memiliki kartu ATM dan bertransaksi di mesin ATM, hanya saja bank 
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tersebut memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak dari pada perbankan lain 

sehingga korban lebih banyak dari perbankan yang lain. Tidak bisa 

dibayangkan seumpama terjadi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo terkena dampak dari risiko publik melalui pemberitaan negatif 

seperti bank tersebut digunakan sebagai sarana tindak pidana baik pencucian 

uang, pendanaan terorisme, maupun tindak pidana yang lain. Hal ini bisa 

menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap bank 

tersebut dan bisa mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Inilah alasan 

CDD harus dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang 

seharusnya, karena pada tahapan CDD inilah proses identifikasi, verifikasi dan 

pemantauan terhadap nasabah dilakukan. 

Nasabah BRI Syariah atau bukan, ketika akan melakukan interaksi 

dengan bank baik melakukan transaksi atau tidak, tetap harus dilakukan proses 

identifikasi berdasarkan prinsip mengenal nasabah. Dalam menerapkan prinsip 

mengenal nasabah, bank memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan 

penerimaan nasabah yaitu dengan cara mencari informasi mengenai identitas 

calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon 

nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat 

mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain, dalam hal calon 

nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon Nasabah 

harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
80

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini kebijakan yang 
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ditetapkan oleh BRI Syariah adalah dengan membawa kartu identitas asli. 

Kartu identitas yang bisa digunakan yaitu KTP asli dan NPWP jika calon 

nasabah memilikinya, sedangkan identitas yang lain seperti SIM dan Paspor 

tidak bisa dilayani. Permintaan informasi terkait data nasabah yang dilakukan 

oleh petugas bank sudah sesuai dengan prinsip mengenal nasabah, hal ini 

dapat diketahui dari hasil observasi yag dilakukan oleh peneliti. Penerimaan 

calon nasabah di BRI Syariah dilakukan dengan selektif, hal ini bisa diketahui 

ketika dilakukan observasi, ada nasabah yang sudah memenuhi persyaratan 

untuk pembukaan rekening (membawa KTP asli dan NPWP) akan tetapi 

belum bisa dilayani karena ketika dilakukan wawancara dengan calon nasabah 

dan disesuaikan antara KTP dan identitas di sistem yang langsung tersambung 

dengan data dukcapil belum update disebabkan KTP baru 1 minggu jadi. Hal  

ini menunjukan begitu selektifnya BRI Syariah dalam penerimaan calon 

nasabah.  

Melakukan identifikasi suatu dokumen sebagai lampiran dalam 

aplikasi pembukaan rekening memang tidak mudah. Berdasarkan surat dari 

Bank Indonesia No. /392/DPNP/IDPn/2002 dinyatakan bahwa: “Apabila 

dalam pengkinian data base terdapat nasabah yang tidak dapat memenuhi 

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 PBI No. 

3/10/PBI/2001: maka sesuai pasal 7 PBI tersebut saudara wajib menghentikan 

usaha dengan nasabah yang bersangkutan”.
81

 Kasus yang ditemukan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo diantaranya adalah kasus 
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penipuan, dimana nasabah melakukan pengaduan terkait kasus penipuan yang 

telah dialami. Bertransaksi pembelian barang secara online, transaksi sudah 

dilakukan, uang sudah di transfer akan tetapi barang tidak datang. Setelah 

dilakukan pengecekkan secara lebih spesifik ternyata rekening tujuan yakni 

rekening penampungan hasil penipuan tersebut bukan rekening BRI Syariah 

melainkan rekening Bank Konvensional.  

Selama ini di BRI Syariah Ponorogo belum pernah ada kasus 

ditemukannya rekening penampungan hasil penipuan maupun tindak pidana 

yang lain. Sedangkan penghentian hubungan usaha dengan nasabah yang 

sudah pernah dilakukan adalah penutupan rekening dikarenakan telah 

diketahui memiliki NIK yang berbeda dengan data yang tersimpan di 

dukcapil. Hal ini disebabkan adanya perubahan dari kartu identitas (KTP) 

lama menjadi kartu identitas yang baru (EKTP) dan terjadi perubahan NIK 

padapergantian KTP tersebut. Sehingga nasabah harus melakukan konfirmasi 

dan penyesuaian tentang kebenaran Nomor Induk Kependudukan.  

Penghentian hubungan usaha dengan cara melakukan penutupan 

rekening bukan solusi terbaik yang dilakukan pihak bank. Hal ini dikarenakan 

dengan melakukan penutupan rekening kemudian membuka rekening baru 

dengan identitas yang benar sama halnya dengan membuat CIF baru sehingga 

satu nasabah memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu CIF yang 

mengakibatkan adanya duplikat CIF. munculnya CIF ganda bisa menimbulkan 

permasalahan baru karena keakuratan CIF yaitu identitas nasabah yang 

tersimpan dalam bentuk file akan selalu dipantau oleh BI maupun devisi 
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kepatuhan. Ada alternatif lain selain dilakukan penutupan rekening dan 

pembuatan CIF baru yaitu dengan melakukan maintenance data dalam CIF. 

Jadi kesalahan atau perbedaan identitas yang ada dalam CIF tersebut 

disesuaikan dengan identitas yang baru dan benar dengan syarat  sudah 

dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keaslian serta kebenaran Kartu 

Identitas yang baru dengan nasabah yang bersangkutan. Jangan sampai 

terdapat kesalahan data, identitas palsu, atau orang yang berbeda antara 

pemilik asli identitas dan nasabah yang datang meminta perubahan data. 

Dengan dilakukannya proses maintenance data CIF akan mengurangi 

kemungkinan terbentuknya duplikat CIF dalam lembaga perbankan. 

Perkembangan media elektronik semakin berkembang pesat. 

Mayoritas perbankan juga menggunakan media elektronik dalam pelayanan 

jasa perbankan termasuk dalam pembuatan rekening. Dalam prinsip mengenal 

nasabah, ketika pembuatan rekening menggunakan media elektronik secara 

online, tetap harus dilakukan pertemuan antara calon nasabah dengan petugas 

bank minimal 1 kali tatap muka. BRI Syariah juga menyediakan fasilitas 

melalui media elektronik untuk pembuatan CIF (Customer Identification File), 

akan tetapi nasabah tetap harus datang ke bank untuk melakukan verifikasi 

data dalam CIF dan penerimaan buku tabungan, sehingga tetap ada 

keuntungan pada kedua belah pihak, nasabah tidak perlu terlalu lama 

menunggu antrian, sedangkan pihak bank tetap bisa melakukan kontrol dalam 

pembuatan rekening secara online. 
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Penerimaan nasabah dalam pembukaan rekening perorangan harus 

mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal berisi nama, 

alamat, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan, alamat dan nomor telepon 

tempat bekerja, keterangan mengenai penghasilan, jika tidak bekerja diberi 

keterangan sumber penghasilan lain, sumber, dan tujuan penggunaan dana.
82

  

Menurut analisis penulis berdasarkan observasi yang telah dilakukan, 

permintaan informasi tentang profil keuangan nasabah kurang transparan. 

Pembukaan rekening di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

tidak melakukan pengisian formulir pembukaan rekening secara manual 

sehingga nasabah tidak perlu mengisi sendiri isi formulir pembukaan 

rekening. Nasabah hanya mengisi formulir yang ada di BRI Syariah meliputi 

nama, alamat, NIK, nama pengenal pajak asing, nomor referensi, dan 

pernyataan menyetujui bahwa seluruh pernyataan dalam formulir ini adalah 

benar yang intinya nasabah menggunakan formulir ini untuk 

mendokumentasikan dirinya selaku pemegang rekening tersebut. Hal penting 

yang tidak tercantum dalam formulir tersebut adalah tentang profil keuangan 

calon nasabah seperti sumber dana, rata-rata penghasilan setiap bulan, sumber 

dana lain.  

Profil keuangan calon nasabah memang harus dikupas secara 

transparan untuk meminimalisir dan mendeteksi sejak dini adanya transaksi 

atau penyaluran dana yang tidak semestinya seperti pencucian uang maupn 

pendanaan terhadap terorisme. Selain itu pengisian profil nasabah yang benar 
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dan transparan akan sangat membantu dalam proses pemantauan transaksi 

seperti pelaporan transaksi mencurigakan, karena pada dasarnya proses 

pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan apabila ada transaksi 

yang menyimpang atau melebihi dari profil keuangan nasabah. Proses 

pemantauan nasabah melalui pelaporan transaksi mencurigakan tentunya tidak 

akan maksimal jika pengisian profil keuangan nasabah tidak lengkap dan 

akurat.  

Proses pengisian formulir dalam pembentukan CIF apabila dilakukan 

secara online, nasabah bisa melakukan pengisian formulir sendiri, sehingga 

profil keuangan juga diisi sendiri oleh nasabah, sedangkan Customer Service 

hanya perlu melakukan verifikasi kebenaran CIF dengan dokumen sumber 

yaitu berupa kartu identitas. Hal ini berbeda apabila nasabah datang ke kantor 

dan pembuatan CIF dilakukan oleh Customer Service. Ketika pembentukan 

CIF dilakukan oleh petugas dan pengisian formulir dilakukan secara online, 

seharusnya petugas harus lebih detail dalam meminta informasi nasabah 

termasuk profil keuangan, Hal ini dikarenakan nasabah tidak mengisi sendiri 

formulir tersebut sehingga tingkat keakuratan data CIF tergantung dari 

seberapa detail wawancara yang dilakukan oleh petugas dengan calon 

nasabah. Informasi yang diminta oleh petugas tentang profil keuangan 

nasabah meliputi sumber penghasilan dan rata-rata penghasilan setiap bulan 

sedangkan rata-rata besar transaksi yang dilakukan setiap hari tidak 

ditanyakan. Selain itu informasi tentang kepemilikan dana di bank lain juga 

tidak ditanyakan, padahal hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat 



 

94 
 

kewaspadaan terhadap calon nasabah terutama  nasabah yang tergolong PEP 

atau nasabah yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai macam tindak 

pidana terutama dalam pencegahan pencucian uang maupun tindak pidana 

terorisme. 

Hal lain yang menurut penulis kurang dalam formulir aplikasi 

pembukaan rekening perorangan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo adalah kolom pengisian alamat domisili. Kolom untuk alamat 

domisili menurut penulis itu penting karena tidak semua calon nasabah itu 

tinggal sesuai dengan alamat yang tertera pada dokumen sumber. Tidak 

menutup kemungkinan berdomisili di alamat lain. Dengan adanya data tempat 

domisili, tentunya akan sangat memudahkan dalam pencarian informasi 

tentang nasabah manakala dibutuhkan informasi tambahan yang dibutuhkan 

oleh suatu instansi termasuk bank. Selain itu juga kolom untuk informasi 

kontak dalam keadaan darurat yang minimal berisi nama hubungan dengan 

nasabah, alamat, serta nomor telepon. Adanya informasi dan data tentang 

informasi kontak dalam keadaan darurat, juga akan membantu pihak instansi 

termasuk bank ketika mermbutuhkan informasi tambahan tentang data calon 

nasabah. 

Bank dalam mengembangkan produk tabungan yang harus 

diperhatikan adalah system elektronik, jaringan dan kemudahan bertransaksi 

serta variasi transaksi yang dimiliki oleh tabungan yang bersangkutan. 

Dijelaskan dalam buku operasional transaksi produk perbankan di Indonesia, 

berdasarkan Surat Bank Indonesia No: 3/30/DPNP/IDPnP/2001, secara tegas 
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menyebutkan bahwa bank diperbolehkan untuk mengeluarkan produk baru 

rekening tabungan atas nama perusahaan atau lembaga sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam keputusan BI No. 22/63/KEP/DIR/1989.
83

 Syarat 

pembukaan rekening lembaga atau kelompok minimal adalah mengisi 

formulir standar minimal berisi status hukum dari usaha atau akta pendirian 

dan anggaran dasar, Surat izin usaha (SKU, SIUP, SITU, dll), nama, spesimen 

tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk, Sumber dan tujuan 

penggunaan dana, NPWP bagi nasabah yang diwajibkan harus memiliki 

NPWP, adanya laporan keuangan atau deskripsi bidang usaha yang mencakup 

profil pelanggan, struktur manajemen, dokumen identitas pengurus yang 

berwenang mewakili perusahaan, keterangan sumber serta penggunaan dana 

dan tujuan penggunaan dana.
84

  

Prinsip yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam 

pembukaan rekening lembaga baik badan hukum maupun non badan hukum 

adalah kewenangan bertindak tentang siapa yang berwenang mewakili badan 

tersebut, bukti dan data yang mendukung kewenangan bertindak, bagaimana 

perlakuan terhadap penarikan melalui  ATM, serta bagaimana buku tabungan 

dibuat, termasuk pengamanan dan stempel.
85

   

Syarat pembuatan rekening perkumpulan, LSM, dan organisasi masa 

di BRI Syariah Ponorogo syaratnya adalah foto kopi akta pendirian, foto kopi 

pendaftaran di departemen dalam negeri, dan kartu identitas diri yang masih 

berlaku dari pihak yang akan melakukan transaksi. Sedangkan untuk 
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komunitas ditambah dengan surat legal pembentukan komunitasserta susunan 

pengurus dan wewenang pengurus. menurut analisis penulis, syarat 

pembukaan rekening lembaga atau kelompok yang ada di BRI Syariah belum 

maksimal dalam identifikasi nasabah. hal ini dapat dilihat untuk syarat 

pembukaan rekening perkumpulan, LSM, dan organisasi masa, tidak 

dilampirkan surat penunjukan petugas dan susunan pengurus. Kartu identitas 

yang diminta adalah kartu identitas pihak yang akan melakukan transaksi. 

padahal belum tentu orang yang akan melakukan transaksi itu adalah pengurus 

yang berwenang untuk mengalokasikan dana yang disimpan di bank tersebut. 

Oleh karena itu surat penunjukan tugas dan susunan pengurus sangat 

diperlukan dalam proses pembukaan rekening tersebut untuk memastikan dan 

mengetahui bahwa pelaku transaksi adalah orang yang benar-benar ditunjuk 

memiliki kewenangan atas transaksi yang dilakukan.  

Pembuatan rekening kelompok atau rekening lembaga, memang lebih 

beresiko daripada rekening individu. Hal ini dikarenakan dana yang dimiliki 

adalah dana milik bersama dan bukan perorangan, sehingga adanya struktur 

manajemen sangat penting. Untuk menghindari adanya penyalah gunaan dana 

oleh pihak yang tidak berwenang, perlu adanya bukti dan data yang 

mendukung kewenangan bertindak. Hal ini berkaitan dengan pihak yang akan 

menandatangani aplikasi pembukaan rekening, jadi tidak sembarang orang 

bisa melakukan transaksi dengan bebas terhadap rekening tersebut. Selain itu 

akan lebih baik lagi jika pembukaan rekening dilakukan oleh dua orang seperti 
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ketua dan bendahara, guna meminimalisir pengambilan dan penggunaan dana 

yang tidak semestinya. 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembukaan rekening 

untuk lembaga baik badan hukum maupun non badan hukum adalah 

memperhatikan bagaimana buku tersebut dibuat termasuk pengamanan, 

contoh tanda tangan, dan stempel.
86

 Salah satu dari beberapa prinsip tersebut 

adalah keberadaan stempel suatu lembaga. Seperti yang kita ketahui, stempel 

merupakan alat yang permukaanya memiliki ukiran gambar dan tulisan yang 

pada praktiknya merupakan bentuk simbolis untuk merepresentasikan 

keberadaan atau kehadiran seseorang, perusahaan, atau institusi.  

Stempel lebih bertujuan sebagai tanda pengenal dari orang atau 

institusi yang namanya tertera atau yang bertanda tangan dalam dokumen 

tersebut. secara umum, nama dan tanda tangan saja sebenarnya sudah cukup, 

akan tetapi dengan adanya stempel akan lebih memperkuat keresmian suatu 

lembaga atau instansi tertentu. Sebagai contoh ketika tanda tangan dalam 

kontrak perjanjian, tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh pihak yang 

bersangkutan dalam kontrak tersebut mengandung arti bahwa semua pihak 

sudah menyetujui kontrak tersebut termasuk semua yang tertera dan isinya. 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, penggunaan stempel perusahaan 

berfungsi untuk lebih memperkuat keabsahan dokumen.
87
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Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian ini dilakukan, 

diperoleh hasil bahwa stempel tidak termasuk persyaratan yang harus 

disiapkan dalam pembukaan rekening lembaga di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo, padahal beberapa pemaparan diatas menjelaskan bahwa 

fungsi stempel akan memperkuat keabsahan suatu lembaga tertentu. Rekening 

lembaga atau kelompok memiliki tingkat kerawanan yang lebih daripada 

rekening individu karena dana yang disimpan bukan dana perorangan, 

sehingga akan banyak pihak yang terlibat didalamnya. Jika melihat standar 

prinsip yang harus diperhatikan dalam pembukaan rekening lembaga dan 

fungsi dari stempel itu sendiri, hendaknya hal ini juga diterapkan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, demi keamanan transaksi yang 

akan dilakukan. 

B. Penerapan Proses Verifikasi Dan Pemantauan Nasabah di BRI Syariah 

Ponorogo. 

Kebenaran dokumen pendukung perlu dilakukan verifikasi yang 

memuat informasi yang didasarkan pada dokumen atau sumber informasi 

lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data 

tersebut adalah data terkini. Untuk memastikan kebenaran identitas Nasabah 

perseorangan, dokumen identitas hendaknya merupakan dokumen yang 

mencantumkan foto diri yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan 

jangka waktu yang masih berlaku. Bank dapat melakukan wawancara dengan 

calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran 
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dokumen.
88

 Tahapan verifikasi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo dilakukan secara berlapis. Verifikasi awal dilakukan oleh petugas 

front liner yakni CS dan teller, yang mana kemudian dilakukan verifikasi 

ulang ketika proses pemberkasan harian oleh supervisor sehingga apabila ada 

keteledoran yang dilakukan oleh Front Liner, akan segera dapat diketahui. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bisa dikatakan proses verifikasi 

yang dilakukan sudah sesuai dengan standar Peraturan Bank Indonesia. 

Pernyataan ini diperkuat dengan fakta ketika dilakukan observasi oleh penulis, 

CS mencocokkan data dalam sistem dengan identitas nasabah dan dokumen 

pendukung sekaligus melakukan wawancara terkait informasi yang 

dibutuhkan. Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh CS, terdapat 

perbedaan data yang ada di sistem dengan dokumen pendukung, sehingga 

proses pembukaan rekening belum bisa dilayani.  

Transaksi yang dilakukan oleh non nasabah atau WIC di BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo diharuskan mengisi formulir WIC yang 

kemudian di verifikasi oleh petugas teller, dan di input kedalam sistem sesuai 

dengan transaksi yang dilakukan, akan tetapi yang wajib mengisi formulir 

tersebut adalah yang baru pertama kali bertransaksi di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo, sedangkan yang sudah pernah bertransaksi tidak 

disuruh mengisi formulir lagi. Seharusnya transaksi yang dilakukan oleh non 

nasabah harus dilakukan verifikasi yang lebih detail daripada nasabah sendiri. 
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Dengan melampirkan formulir WIC setiap kali bertransaksi, maka kebenaran 

verifikasi yang dilakukan juga akan lebih akurat, karena formulir yang diisi 

tentunya akan lebih update dan terkini. 

Pemantauan transaksi nasabah sangat erat kaitannya dengan 

identifikasi transaksi. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat 

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara 

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. 

Transaksi yang harus dilaporkan meliputi transaksi mencurigakan, dan 

transaksi tunai dalam jumlah Rp500.000.000,- atau lebih begitu juga BRI 

Syariah juga memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, 

memantau, dan menyediakan laporan secara efektif. BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo dalam praktiknya, pemantauan dilaksanakan 

sudah cukup efektif. Pemantauan dilakukan melalui proses pelaporan transaksi 

yang dilakukan oleh teller atau supervisor. Di BRI Syariah Ponorogo, 

transaksi yang dilaporkan bukan hanya transaksi mencurigakan dan transaksi 

tunai dalam jumlah lima ratus juta rupiah (Rp 500.000.000,-) atau lebih saja, 

untuk transaksi yang dilakukan oleh non nasabah atau WIC juga dilaporkan 

melalui sistem. Hal ini menunjukan bahwa pemantauan melalui langkah 

pelaporan transaksi sudah dilakukan sesuai dengan  prosedur yang seharusnya. 

Pelaporan transaksi di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo terdiri dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Laporan Transaksi 

Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (IFTI).  Hal yang perlu 
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diperhatikan dalam LTKT diantaranya Customer Service harus memastikan 

informasi mengenai input data pada profil nasabah, Teller harus benar-benar 

memastikan bahwa kode transaksi yang digunakan benar-benar sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan, serta memberi keterangan terhadap transaksi 

nasabah, petugas meminta informasi secara transparaan mengenai sumber 

dana, tujuan penggunaan, dan hubungan antar pihak untuk analisa terhadap 

transaksi.
89

  

Hal ini menunjukan bahwa proses pelaporan yang dilakukan BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah memenuhi standar 

ketentuan dari PPATK dan sudah sesuai dengan identifikasi pelaporan 

transaksi sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 

13 ayat 1 bahwa Identifikasi transaksi melalui pelaporan transaksi 

mencurigakan meliputi: Melaporkan transaksi mencurigakan dan transaksi 

tunai dalam jumlah Rp 500.000.000,- atau lebih, transaksi yang dikecualikan 

adalah transaksi antar bank, transaksi dengan bank sentral, transaksi dengan 

pemerintah dan transaksi lain yang ditetapkan oleh kepala PPATK, laporan 

transaksi keuangan tunai (LTKT) Cash Transaction Reprt (CTR), laporan 

transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) Suspicious Transaction Report 

(STR), dan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan keluar negeri 

(LTKL) International Fund Transfer Instruction (IFTI).
90

  

Segala bentuk proses pelaporan yang dilakukan oleh perbankan pada 

divisi kepatuhan, terdapat ketentuan bahwa pejabat atau pekerja yang 
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melakukan proses pelaporan dilarang untuk memberi informasi kepada 

nasabah maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Segala bentuk proses pelaporan yang ada harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang seharusnya. Kriteria-kriteria tertentu yang termasuk dalam 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai maupun transaksi yang memenuhi unsur-

unsur Laporan Transaksi yang Mencurigakan baik yang dilakukan oleh 

nasabah maupun non nasabah (WIC) harus benar-benar difahami dan 

dilaksanakan terutama transaksi yang dilakukan oleh (WIC). Hal ini 

dikarenakan pelaporan transaksi tunai yang lebih dari atau sama dengan 

Rp500.000.000,- yang dilakukan oleh WIC atau nama penyetor yang berbeda 

dengan rekening transaksi hanya dilaporkan secara manual kepada divisi 

kepatuhan oleh kantor tempat bertransaksi.  

Berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang mana 

sistem akan dapat membaca secara otomatis terhadap transaksi tertentu yang 

dianggap menyimpang dari profil keuangan nasabah. Pada era modern seperti 

sekarang ini, kemajuan teknologi bisa dikatakan sangat membantu dalam 

pencegahan tindak pidana melalui sistem perbankan, akan tetapi ada kalanya 

menjadi bumerang apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

seharusnya. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara canggihnya 

teknologi, semakin majunya keilmuan baik dari strategi maupun kemampuan 

dalam informatika dan teknologi, sehingga perlu diiringi dengan kesadaran 

para pekerja untuk mematuhi segala kebijakan yang telah diteapkan baik 

standar Bank Indonesia, OJK, maupun divisi kepatuhan. Karena pada 
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dasarnya semua kebijakan yang ada adalah semat-mata bertujuan untuk 

melindungi suatu lembaga keungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Pemerintah memberikan sanksi tersendiri bagi para pelanggar atau 

pihak yang tidak kooperatif terhadap segala bentuk peraturan yang ada. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan suatu lembaga keuangan 

maupun pekerja dalam suatu lembaga tersebut. Tertera dalam undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 58 dijelaskan bahwa 

ada hukuman tertentu bagi pihak-pihak yang tidak kooperatif terhadap 

peraturan yang ada  diantaranya adanya pembekuan kegiatan usaha tertentu.  

Pembekuan kegiatan usaha tertentu adalah larangan terhadap kegiatan 

usaha yang menurut penilaian Bank Indonesia merupakan kegiatan usaha 

berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme dalam hal BPR/BPRS tidak menerapkan program APU dan PPT 

secara memadai, selain itu juga ada pemberhentian pengurus bank, hal ini 

dilakukan untuk membersihkan bank dari pihak-pihak yang dianggap tidak 

patuh terhadap peraturan yang ada demi menjaga kualitas layanan perbankan. 

Selain itu juga dilakukan pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, 

dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat 

tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan 

administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku.
91

 Segala bentuk ancaman sanksi yang telah ditetapkan 

oleh bank Indonesia semata-mata untuk menjaga tingkat kesehatan bank baik 
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secara struktural maupun operasional. Hal ini dilakukan untuk  memberikan 

efek jera supaya perbankan lebih jeli dan berhati-hati dalam melakukan 

operasional untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dalam hal penerimaan calon nasabah maupun aktifitas transaksi, ada 

kalanya dilakukan penolakan transaksi. Selain LTKT, LTKM, dan IFTI, ada 

penundaan transaksi. Penundaan transaksi dilakukan apabila transaksi 

diketahui digunakan untuk menampung atau mempergunakan harta kekayaan 

yang berasal dari tindak pidana, dan melakukan transaksi yang diketahui atau 

patut diduga menggunakan identitas palsu.
92

  

Penundaan transaksi merupakan salah satu mitigasi risiko sebagai 

langkah kehati-hatian yang dilakukan perbankan apabila terdapat keraguan 

baik mengenai identitas nasabah maupun transaksi. Penundaan transaksi itu 

sendiri sudah pernah dilakukan oleh petugas BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo. Penundaan transaksi dilakukan karena identitas yang 

dimiliki belum sesuai yaitu belum melakukan EKTP dan NIK yang tertera 

tidak terbaca pada data DUKCAPIL. Walaupun tidak sampai tahap pelaporan 

pada PPATK, hal ini sudah menunjukan mitigasi resiko yang baik, karena 

apabila terjadi hal yng tidak diinginkan misalnya identitas yang digunakan 

adalah identitas palsu atau pelaku transaksi merupakan salah satu tersangka 

tindak pidana, tentunya akan merusak reputasi BRI Syariah sendiri, dan yang 

paling penting akan berdampak pada kepercayaan nasabah terhadap BRI 

Syariah. Selain itu juga akan mendapat teguran dari divisi kepatuhan dan 
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dikenakan denda karena dianggap tidak kooperatif terhadap peraturan 

pemerintah dan divisi kepautuhan. 

Pemantauan juga perlu dilakukan terhadap rekening nasabah baik 

transaksi maupun mutasi untuk mengetahui mutasi yang tidak sesuai dengan 

profil nasabah. Tidak bisa dipungkiri bahwa ujung tombak yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan pemantauan adalah CIF, sehingga kebenaran serta 

keakuratan data yang ada dalam CIF menjadi sangat penting karena akan 

dijadikan tolak ukur pada setiap transaksi yang dilakukan. Kegiatan 

pemantauan pada dasarnya bertujuan untuk mendeterksi segala bentuk 

transaksi yang mempunyai unsur-unsur mencurigakan. Pemantauan haruslah 

dilakukan secara berkesinambungan untu mengidentifikasi kesesuaian antara 

transaksi dengan profil nasabah. Analisis juga perlu dilakukan manakala ada 

aktivitas maupun transaksi yang tidak sesuai. Bahakan meminta informasi 

kepada nasabah maupun WIC mengenai latar belakang dan tujuan transaksi 

juga perlu dilakukan secara terbuka dan transparan.  

Apabila proses verifikasi dan pemantauan sudah dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang seharusnya, hal selanjutnya yang perlu dilakukan 

adalah dokumentasi secara tertib. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh penulis, dokumen di BRI Syariah Kantor cabang Pembantu Ponorogo 

sudah dilakukan dengan baik. Dokumen transaksi ditatausahakan dan 

disimpan dengan baik. Setiap nasabah yang melakukan penambahan dan 

pengurangan fasilitas tertentu, selalu diharuskan mengisi formulir 

penambahan dan pengurangan fasilitas. Jadi pengisian formulir bukan hanya 
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dilakukan untuk permohonan pembukaan rekening saja. Cutomer Service 

menyimpan dengan rapi dan tertib segala jenis formulir yang ada. Dokumen 

yang ada di telle juga ditatausahakan dan disimpan dengan baik.  

Penyimpanan dokumen yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo dilakukan dengan menyimpan bukti kas yaitu semua 

voucher transaksi yang dilakukan dalam satu hari disimpan menjadi satu 

dengan mutasi harian yang dicetak melalui system perbankan kemudian 

diverifikasi ulang oleh supervisor.
93

 Pihak bank diharuskan menatausahakan 

dokumen secara tertib dokumen yang tersimpan tentunya haruslah  lengkap 

dan terkini, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pencarian apabila 

diperlukan. Adapun dokumen yang wajib untuk ditatausahakan minimal 

berupa identitas  nasabah maupun WIC, informasi transaksi yang meliputi 

tanggal perintah asal dan tujuan, nomor rekening, serta jenis dan jumlah mata 

uang yang ditransaksikan. Apabila dilihat dari hasil observasi yang dilakukan 

oleh penulis, proses penyimpanan dan penatausahaan dokumen yang ada di 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan standar 

penata usahaan dokumen yang seharusnya. 

Perkembangan teknologi yang semakin terkini, menimbulkan 

permasalahan baru terkait dengan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh 

nasabah. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif dari adanya 

kemajuan teknologi contohnya adalah dengan adanya fasilitas yang disediakan 

oleh bank untuk membantu kemudahan transasksi yang dilakukan oleh 
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nasabah serta menarik minat calon nasabah untuk bisa menjadi bagian atau 

nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, diantaranya 

adalah fasilitas mobile dan internet banking.  

Nasabah memang sangat dimudahkan dengan adanya fasilitas mobile 

dan internet banking karena segala jenis transaksi bisa dilakukan dimana saja 

dan kapan saja tidak terkendala tempat dan waktu. Pendapatan dari hasil 

febased income yang diperoleh oleh bank tentunya juga meningkat, akan 

tetapi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabaha akan sulit 

dilakukan, akibatnya transaksi yang dilakukan menjadi sulit  terpantau. 

Terhadap permasalahan ini, Pemantauan transaksi hanya ada pada kantor 

pusat yang dilakukan secara langsung terhadap semua transaksi yang 

dilakukan secara global. Transaksi yang terpantau apabila menyimpang dari 

profil atau melebihi limit transaksi yang ada, sedangkan transaksi yang 

tergolong sedikit dan tidak mencurigakan tidak bisa terpantau.  

Berbeda dengan transaksi yang dilaukan di bank, sekecil apapun 

transaksi yang dilakukan pasti dilakukan verifikasi sehingga apabila ada 

nasabah yang mungkin akan melakukan transaksi yang agak ganjil contohnya  

kasus penipuan seperti yang marak terjadi dan menjadi misteri yang belum 

bisa terpecahkan hingga saat ini. Karena verifikasi yang dilakukan secara 

detail dan terperinci diantaranya tentang tujuan dilakukan transaksi dan 

informasi tentang transaksi tujuan akan bisa mengurangi dan mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan tersebut. 
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Data nasabah yang tersimpan di bank dalam bentuk CIF harus selalu 

update dan merupakan data terkini. Hal ini dikarenakan apabila ada sesuatu 

hal yang mengharuskan bank untuk melaporkan nasabah tersebut kepihak 

LTKM akan memudahkan semua pihak karena informasi yang ada pada CIF 

tersebut terpercaya kebenarannya. Selain itu apabila terdapat perubahan pada 

profil keuangan nasabah, pihak bank segera mengetahuinya dan tidak terjadi 

kelolosan terkait pelaporan transaksi yang mencurigakan. Pengkinian data 

yang dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dilakukan 

apabila sudah mendapat data terkait adanya bad data CIF yang sering disebut 

dengan istilah target cleansing yang  diperoleh dari kantor pusat sesuai dengan 

pembagian kantor wilayah masing-masing. Adapun pengkinian yang wajib 

dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah NIK dan 

masa berlaku kartu identitas, padahal seharusnya pengkinian disesuaikan 

dengan perubahan data yang ada. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari buku operasional 

transaksi produk perbankan di Indonesia, disitu dijelaskan bahwa lembaga 

keuangan termasuk bank memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi 

dan pengkinian terhadap data nasabah diantaranya mengenai identitas diri dan 

buktinya, keuangan serta motif transaksi, pekerjaan, alamat domisili, nomor 

yang bisa dihubungi dan lain-lain yang diformulasikan dalam CIF (Customer 

Identification File) atau file data nasabah yang disimpan di bank.
94

 Dari 

keterangan tersebut, seharusnya pengkinian data dilakukan secara keseluruhan 
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disesuaikan dengan perubahan data nasabah yang terkini. Pengkinian harus 

dilakukan secara keseluruhan dan harus sesuai dengan perubahan data yang 

ada dikarenakan hal ini bersangkutan dengan nilai keakuratan data yang 

dimiliki oleh bank. Data yang update dan sesuai dengan kondisi dan data yang 

sebenarnya akan sangat membantu dalam proses pelaporan maupun 

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Begitu juga 

sebaliknya, apabila tidak dilakukan pengkinian pada data yang mengalami 

perubahan tentunya akan mempersulit ketika terjadi sesuatu hal yang tidak 

diinginkan, pencarian pun sulit dilakukan karena tidak akuratnya CIF yang 

tersimpan di bank. Oleh karena itu, seharusnya maintenance dilakukan secara 

keseluruhan jangan sampai ada yang terlewat, dalam arti apabila terdapat 

perubahan data dari profil nasabah. 

Melakukan pembenahan kualitas data nasabah harus dilakukan baik 

dari sisi prosedur maupun system untuk memperbaiki data CIF  sesuai fungsi 

dan ketentuan yang seharusnya, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

data yang valid dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas 

bagi perbankan.
95

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan, untuk data yang 

wajib dilakukan pengkinian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo adalah NIK dan masa berlaku kartu identitas. Sedangkan untuk data 

yang lain, tidak dilakukan maintenance.  

Seperti yang kita ketahui, pengkinian merupakan tindak lanjut dari 

tahapan pemantauan bank, sedangkan penerapan proses pengkinian di BRI 
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pukul 09:00. 

http://www.kualitasdata.wordpress.com/


 

110 
 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo tidak dilakukan untuk semua 

aspek. Maintenance terhadap NIK dan masa berlaku dokumen sumber hanya 

sebatas memenuhi target pengkinian data, bukan target bad data. Padahal 

kualitas data yang buruk akan menyebabkan bank kehilangan kendali atas 

kurangnya keyakinan terhadap data yang tersimpan yang cenderung tidak 

konsisten, tidak akurat, tidak lengkap dan tidak terpercaya. Manajemen yang 

terarah  terkait kualitas data nasabah sangatlah berpengaruh dalam membuat 

kendali bank menjadi lebih baik. Apabila manajemen mengabaikan tentang 

kualitas data nasabah, maka perusahaan tersebut berpotensi menuai kerugian 

dari sisi keuangan dan organisasi karena ada kemungkinan kesalahan dalam 

pengambilan keputusan karena data yang kurang akurat. 

Maintenance seharusnya dilakukan secara keseluruhan termasuk bad 

data dan bukan hanya pengkinian saja. Bad data adalah adanya ketidak 

sesuaian atau tidak memenuhi standar dalam tingkat kewajaran kebenaran isi 

dari CIF. Contohnya adalah nasabah dengan umur 70 tahun akan tetapi hobi 

yang dimiliki adalah sepak bola atau jenis pekerjaan adalah karyawan swasta 

akan tetapi isi dari tempat usaha warung, hal ini termasuk bad data karena 

tidak memenuhi satandar kewajaran yang seharusnya. Pihak manajemen 

seharusnya menerapkan sistem dan monitoring pelaksanaan kegiatan 

cleansing sehingga menghasilkan indikator pencapaian yang terukur dan 

memisahkan antara target pengkinian dan target penyelesaian dan penyesuaian 

bad data.  
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Menerapkan sistem dan monitoring pelaksanaan kegiatan cleansing 

sehingga menghasilkan indikator pencapaian yang terukur juga perlu 

dilakukan. Petugas terkait bukan hanya diberti tanggungan untuk melakukan 

maintenance saja, melainkan harus ada target tertentu dan harus diselesaikan 

dalam jangka waktu tertentu supaya lebih efektif dan efisien, lebih baik lagi 

jika ada reward bagi yang sudah berhasil memenuhi target tertentu, begitu 

juga sebaliknya ada punishment tertentu apabila belum memenuhi target yang 

diharuskan. Cara ini bisa dikatakan efektif karena akan menambah semangat 

petugas dalam melaksanakan tugas yang dibebankan dan juga akan menambah 

kedisiplinan bagi pekerja terkait supaya lebih bisa bertanggung jawab atas 

tugas yang dibebankan. Adapun pelaksanaan pengkinian terhadap nasabah 

existing diantaranya dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan. 

b. Nasabah melakukan tranasaksi baik tunai maupun transfer di bank. 

c. Nasabah melakukan pendaftaran fasilitas pinjaman. 

d. Nasabah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman. 

e. Penggantian buku tabungan, ATM, atau dokumen produk perbankan 

lainnya. 

f. Nasabah melakukan pelunasan pinjaman. 

Penjelasan diatas merupakan teknik yang bisa dilakukan untuk 

menindak lanjuti adanya bad data. Disamping hal tersebut, perlu kita telusuri 

berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan atau terbentuknya bad data 

untuk mencegah terbentuknya bad data maupun pertambahan jumlah bad data 
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secara signifikan. Adapun penyebab dari tarbentuknya bad data diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Konversi data perusahaan yang sudah tersimpan sejak lama. Data 

perusahaan yang sudah lama bisa menyebabkan terbentuknya bad data. 

Hal ini dikarenakan cara pengisian data dalam bentuk CIF terdahulu 

dilakukan secara manual. Hal ini disebabkan dulu belum ada fasilitas yang 

memadai dan canggih seperti sekarang ini, sehingga input data dalam 

pembentukan CIF dilakukan secara manual. Sedangkan sekarang 

pengambilan data dalam pembentukan CIF sudah terkoneksi dengan data 

identitas yang ada di dukcapil. Selain itu kendala masa berlaku dari  KTP 

sebelum masa berlakunya habis. 

b. Tidak adanya mekanisme dual kontrol dalam aplikasi perusahaan, 

sehingga pengawasan tidak berjalan. 

c. Ketentuan data perusahaan yang ada belum dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

d. Belum adanya sistem monitoring penanganan data perusahaan. 

e. Kurangnya edukasi kepada para petugas terkait. 
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C. Potensi Yang Ditimbulkan Dari Penerapan CDD di BRI Syariah 

Ponorogo 

 Secara garis besar, penerapan CDD meliputi tahapan identifikasi, 

verifikasi dan pemantauan terhadap nasabah maupun transaksi nasabah di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip 

Mengenal Nasabah. Ini menunjukan tingginya tingkat kepatuhan BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terhadap peraturan Bank Indonesia dan 

kebijakan pemerintah, selain itu juga kuatnya komitmen  BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo terhadap penerapan CDD untuk bisa ditekankan 

pada seluruh karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

mengingat begitu pentingnya CDD untuk mengetahui identitas nasabah atau 

calon nasabah secara detail, mengetahu transaksi nasabah yang tidak normal, 

melindungi reputasi dan integritas bank, menjaga keamanan, kestabilan serta 

kesehatan bank secara umum dan untuk mencegah adanya ancaman eksternal 

seperti transaksi tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terhadap 

terorisme secara khusus.  

Penerapan CDD di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

berdampak positif terhadap tingkat kesehatan BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo itu sendiri. Hal ini berdasarkan fakta bahwa sejak awal 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ini beroperasi dari tahun 

2013 hingga saat ini belum pernah ada indikasi kasus tindak pidana pencucian 

uang dan pendanaan terhadap terorisme.  
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Pengaduan yang pernah ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo adalah nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ini 

melakukan transaksi lewat ATM, yakni korban kasus penipuan belanja online 

dan penipuan dengan modus mendapatkan hadiah dengan syarat mengirim 

transfer pada rekening tertentu karena kurangnya tingkat kewaspadaan yang 

dimiliki nasabah, sedangkan rekening penampungan transaksi hasil penipuan 

itu sendiri bukan dari rekening BRI Syariah.  

Kasus penipuan melalui belanja online dan kasus penipuan dengan 

modus mendapatkan hadiah dan harus mentransfer sejumlah dana itu memang 

kasus yang dialami oleh hampir seluruh perbankan, dan dapat kita lihat 

mayoritas Bank belum bisa menelusuri secara tuntas terhadap kejahatan 

tersebut karena pasti menggunakan identitas palsu. Hal ini berkaitan dengan 

identifikasi identitas nasabah, maka diharuskan pada setiap bank agar sistem 

informasinya dapat menjangkau sampai pada penelusuran identitas nasabah. 

sistem yang ada diperbankan sepenuhnya akan tergantung pada data yang 

diterima dan diinput  pada saat pembukaan rekening. Dengan demikian 

kesalahan pada saat identifikasi nasabah pada saat pembukaan rekening, 

secara otomatis akan menggagalkan fungsi dari sistem informasi ini, sebab 

dengan adanya pemberian penerimaan dokumen palsu oleh bank, maka 

dokumen tersebut tidak mungkin dapat ditelusuri. Tidak ditemukannya 

rekening BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sebagai 

penampungan dari tindak pidana tersebut, menunjukan bahwa penerapan 
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proses identifikasi nasabah dilakukan secar benar dan susuai dengan prosedur 

yang seharusnya. 

Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna. 

Begitu juga dalam penerapan CDD di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. Tahapan-tahapan yang dilakukan BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo terhadap penerapan CDD dalam program APU PPT 

memang sudah sesuai, akan tetapi ada sedikit kekurangan pada beberapa 

kebijakan dan langkah yang dilakukan, yaitu dalam tahapan identifikasi 

nasabah terkait pengisian formulir tentang profil keuangan nasabah.  

Formulir aplikasi pembukaan rekening, tidak dicantumkan profil 

keuangan nasabah secara detail, padahal penyimpanan data tentang profil 

keuangan nasabah harus dilakukan secara transparan. Hal ini akan berdampak 

pada proses verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah, dimana proses 

identifikasi transaksi dan pemantauan dana terkait transaksi yang dilakukan di 

bank itu dilakukan melaui pelaporan transaksi mencurigakan, sedangkan jenis 

transaksi yang dilaporkan adalah transaksi yang menyimpang dari data profil 

yang dimiliki nasabah dalam sistem yang tersimpan di bank. Apabila data 

profil keuangan nasabah yang tersimpan di bank tidak lengkap dan tidak valid, 

tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya proses pelapran transaksi 

mencurigakan yang akan dilakukan oleh bank pada PPATK.  

Hal ini bisa dijadikan celah oleh para pelaku untuk melakukan tindak 

pidana. Meskipun dalam sistem sudah diisi oleh petugas terkait data profil 

keuangan nasabah melui wawancara ketika pembukaan rekening, alangkah 
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baiknya apabila pengisian formulir yang dilakukan oleh nasabah sendiri juga 

dicantumkan dan disimpan sebagai dokumen sumber, sehingga apabila pada 

keesokan hari terdapat transaksi yang menyimpang dari profil, bisa kita lihat 

dari dokumen sumber yang tersimpan di bank. 

Prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah dalam 

penerapan prinsip mengenal nasabah, mewajibkan bank untuk melakukan 

pengkinian data apabila terdapat perubahan terhadap dokumen sumber.
96

 

Transaksi yang dilakukan oleh WIC di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo diharuskan mengisi formulir WIC, adapun isinya meliputi nama, 

jenis identitas, pekerjaan, tempat tanggal lahir, nomor telefon, keterangan 

WNI/WNA, akan tetapi pengisian formulir tersebut hanya dilakukan oleh 

orang yang baru pertama kali melakukan transaksi di bank tersebut, sedangkan 

yang sudah pernah bertransaksi dan mengisi formulir, tidak diharuskan untuk 

mengisi lagi dengan alasan data sudah tersimpan dalam sistem perbankan. 

Terkait temuan tersebut, seharusnya pengisian formulir WIC tetap harus 

dilakukan setiap kali bertransaksi, karena bank memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengkinian data apabila terdapat perubahan terhadap dokumen 

sumber. Apabila WIC melakukan pengisian formulir setiap kali bertransaksi, 

tentunya akan sangat membantu dalam proses verifikasi sebelum transaksi 

dilakukan.  

Berbeda dengan nasabah, WIC (bukan nasabah) tidak memiliki  CIF 

(Customer Identification File) yang tersimpan dalam sistem perbankan, oleh 
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karena itu pemantauan dan pengkinian data harus dilakukan secara manual 

setiap kali akan bertransaksi. Apabila WIC tidak mengisi formulir ketika 

bertansaksi, maka verifikasi yang dilakukan tidak akan maksimal, karena tidak 

semua orang akan mengatakan apabila terjadi perubahan pada dokumen 

sumber yang ada. Hal ini bisa menjadi celah bagi pelaku tindak kriminal 

karena akan mempersulit pencarian informasi dan proses penyelidikan apabila 

terjadi perubahan data terkait dokumen sumber kemudian ditemukan transaksi 

yang mencurigakan atau menyimpang dari profil orang tersebut, sehingga 

akan menghambat pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme. 

Berbagai macam potensi akan sangat mungkin ditimbulkan sebagi 

dampak dari penerapan suatu program, begitu juga dengan CDD. Potensi yang 

ditimbulkan tidak hanya bersifat positif, tidak menutup kemungkinan adanya 

potensi yang bersifat negatif terhadap penerapan suatu program tertentu. 

Begitu juga penerapan CDD pada lembaga perbankan di BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. Penerapan secara global sudah diterapkan sesuai 

dengan prosedur, sehingga segala bentuk macam pidana seperti rekening yang 

digunakan sebagai penampungan hasil penipuan, pencucian uang, maupun 

pendanaan terhadap terorisme tidak ditemukan di bank tersebut, begitu juga 

transaksi yang sampai sekarang belum pernah kelolosan ataupun mendapat 

teguran dari pihak yang berwenang baik dari petugas SKK, LTKM, maupun 

PPATK. 
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Dampak negatif dari penerapan CDD di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo adalah adanya keluhan dari beberapa nasabah terkait 

terlalu lama pelayanan di CS bahkan ada nasabah yang tidak bersedia 

menunggu kemudian akhirnya pulang, ada juga yang menunda transaksi 

kemudian akan datang pada keesokan harinya karena ada kesibukan yang 

lain
97

.  

Penerapan CDD sendiri dalam pelaksanaannya memang memerlukan 

waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan ada tiga tahapan yang harus 

dilakukan oleh petugas, yaitu identifikasi, verifikasi, dan memantau transaksi 

yang dilakukan oleh nasabah, calon nasabah, mapupun WIC tentang 

kebenaran identitas, data sekaligus memastikan transaksi yang dilakukan 

sesuai dengan profil nasabah. Keluhan nasabah terkait lamanya pelayanan 

yang dilakukan oleh petugas sebab penerapan CDD ini tidak bisa dianggap 

sepele. Semakin banyaknya nasabah yang mengeluh dan merasa kurang puas 

terhadap pelayanan yang diberikan akan bisa berdampak pada pemutusan 

hubungan usaha secara sepihak oleh nasabah. Bisa saja nasabah merasa 

kecewa enggan untuk bertransaksi di bank tersebut, bahkan bisa saja 

memutuskan untuk tidak menjadi nasabah di bank tersebut dan memilih bank 

lain yang sesuai dengan keinginan dan didukung dengan fasilitas yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah.  

Pelayanan yang prima dan cara penyampaian yang sangat sopan saja 

tidak cukup untuk bersaing dengan lembaga yang lain karena hampir semua 
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lembaga keuangan menyajikan cara pelayan yang prima bahkan memiliki 

standar tersendiri dalam operasional maupun layanan, sehingga pelayanan 

yang standar tentunya sudah dilakukan sesuai dengan standart layanan 

perbankan. Pada era modern sekarang ini untuk bisa bersaing dengan lembaga 

perbankan yang lain, harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Untuk 

sekarang ini tenaga manusia banyak digantikan oleh teknologi dan mesin 

seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.  

Inovasi produk perbankan di BRI Syariah secara umum sudah 

beragam. Fasilitas yang diberikan juga sudah memadai dan mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada. Fasilitas ATM, phone banking, mobile 

banking, internet banking, dan pengisian eform melalui website BRI Syariah 

sudah lengkap. Hanya saja pemasaran terhadap fasilitas yang sudah tersedia 

kurang maksimal. Hal ini diketahui dari observasi yang dilakukan oleh penulis 

dari beberapa nasabah yang melakukan buka rekening, tidak semua nasabah 

diaktifkan untuk fasilitas mobile dan internet banking, melainkan hanya 

beberapa nasabah saja.
98

 

BRI Syariah terus mengembangkan teknologi informasi untuk 

penguatan digital banking demi memberikan kemudahan dan kenyamanan 

dalam bertransaks. Pada saat ini BRI Syariah mempunyai produk digital 

banking yang terus dilakukan yaitu BRI Syariah BRIS online. Aplikasi ini 

memudahkan nasabah BRI Syariah untuk memanfaatkan layanan perbankan 

dimana saja dan kapan saja melalui perangkat gadget. E-form yang merupakan 
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elektronik formulir merupakan salah satu fasilitas yang digunakan oleh hampir 

semua perbankan sebagai alternatif untuk mempersigkat waktu pelayanan 

pembukaan rekening dan mengurangi panjangnya jumlah antrian di kantor. E-

form adalah pengisian formulir dengan menggunakan elektronik secara online 

untuk mengisi informasi tentang identitas diri yang kemudian tersimpan dalam 

bentuk file yaitu berupa CIF.
99

 Sehingga dengan adanya fasilitas internet, 

nasabah bisa membuat CIF dengan cara masuk pada website BRI Syariah dan 

mengisi identitas dan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang 

ada pada eform. Pengisian identitas bisa dilakukan dimana saja, sehingga 

nasabah tidak harus antri terlalu lama di kantor untuk pembukaan rekening 

karena CIF sudah terbentuk, sedangkan CS hanya melakukan verifikasi 

kebenaran data dengan identitas yang ada dan memberikan buku rekening 

sekaligus ATM apabila rekening tersebut mengharuskan fasilitas ATM. 

Dengan adanya eform, tentunya sangat efektif untuk mengurangi 

jumlah antrian dan terlalu lamanya proses pelayanan, hanya saja bagaimana 

suatu lembaga dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Berdasarkan hasil 

wawancara, nasabah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo belum 

pernah ada yang melakukan pengisian eform sendiri, padahal fasilitas internet 

sangat mudah sekali didapatkan. Hal ini dikarenakan kurang aktifnya pekerja 

dalam memasarkan fasilitas yang telah disediakan. Langkah yang mungkin 

bisa dilakukan Diantaranya adalah petugas satpam seharusnya memberikan 

edukasi terhadap nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening dan 
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memiliki HP dengan fasilitas internet unuk melakukan pengisian formulir 

lewat eform, sehingga akan lebih mempersingkat waktu dalam proses 

pembukaan rekening. Selain itu dengan pemasangan WIFI di kantor tentunya 

juga akan sangat efektif untuk memperlancar jaringan dalam memanfaatkan 

fasilitas eform. 

Uraian di atas memperkuat bahwa inovasi produk perbankan 

merupakan karya seni dalam menawarkan produk yang sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Inovasi tersebut harus memadukan antara kebutuhan 

masyarakat dengan teknologi informasi, jaringan kantor, kerja sama, serta 

sistem keamanan yang memadai. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan 

untuk aplikasi, pemindah bukuan, perintah, transfer dan lain-lain. Sarana yang 

digunakan dalam system transaksi perbankan yang menggunakan jaringan 

teknologi informasi bisa melalui ATM, phone banking, SMS. dan internet. 

Untuk itu, pemasaran segala macam inovasi yang ada hendaknya dilakukan 

secara maksimal guna mencegah potensi adanya penurunan nasabah dan 

penghimpunan dana di bank tersebut dikarenakan beberapa hal yang menjadi 

kendala yang sedang dihadapi bank tersebut.  

Hasil akhir dari proses identifikasi dan verifikasi terhadap calon 

nasabah adalah keputusan untuk menerima atau menolak calon nasabah. 

Persetujuan calon nasabah minimal setelah melakukan pengecekan atas 

informasi identitas dan pengisian formulir dilakukan dengan benar, dilakukan 

verifikasi secara efektif dan efisien, dan hasil review meyakinkan dan 

memenuhi kriteria untuk dapat disetujui melakukan pembukaan rekening yang 
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baru. Begitu juga sebaliknya. Bank memiliki kewajiban untuk menolak 

hubungan usaha dengan calon nasabah apabila Identitas calon nasabah tidak 

dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung, dokumen 

pendukung tidak diyakini kebenarannya, rekening anonim atau yang 

menggunakan nama fiktif, tidak terjadi pertemuan secara langsung, calon 

nasabah tidak dapat menyediakan dokumen pendukung identitas, calon 

nasabah diketahui menggunakan identitas palsu, memiliki sumber dana yang 

diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
100

  

Menurut analisa penulis, seleksi resiko yang dilakukan oleh BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ini sudah benar. Secara kasat 

mata, seolah-olah bank akan rugi apabila terlalu selektif dalam pemilihan dan 

penerimaan calon nasabah, sehingga dengan tanpa beban menolak hubungan 

usaha dengan calon nasabah apabila benar-benar diketahui tidak memenuhi 

kriteria yang seharusnya, padahal seperti yang kita ketahui semua lembaga 

perbankan tentunya membutuhkan banyak dana untuk melakukan usaha 

perputaran dana dengan cara dilempar kembali baik melalui kredit maupun 

usaha yang lainnya,  begitu juga BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. Bank tersebut tentunya juga membutuhkan banyak dana untuk 

kemudian diputar kembali dan bisa disalurkan kepada nasabah baik dalam 

usaha murabahah, musharakah, maupun jenis usaha yang lain untuk 

mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagikan kepada nasabah maupun 

pemegang saham melalui sistem bagi hasil. 
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Meskipun membutuhkan banyak dana dan tentunya juga bersaing 

dengan perbankan syariah yang lain untuk mendapatkan nasabah, BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo tetap selektif dalam pemilihan dan 

penerimaan calon nasabah. Hal ini seolah bertentangan dengan teori 

pemasaran dimana mendapatkan nasabah dan dananya merupakan hal 

prioritas, akan tetapi hal ini memang harus dilakukan untuk meminimalisir 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo digunakan sebagai sarana 

segala bentuk tindak pidana termasuk pencucian uang ataupun pendanaan 

terhadap terorisme. Hal ini perlu dilakukan karena sangat erat kaitannya 

dengan reputasi publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu lembaga perbankan sangatlah rawan dan menjadi sesuatu yang 

sangat sensitif. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan uang sehingga 

sensitif terutama reputasi publik.  

Kepercayaan masyarakat sangatlah penting, oleh karenanya sekali saja 

kepercayaan ternoda, akan sangat sulitsekali mengembalikan kepercyaan 

tersebut. hal inilah yang menjadi salah satu sebab begitu selektifnya Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam penerimaan calon nasabah. 

Ini merupakan langkah yang tepat, hal ini bisa kita llihat bahwa BRI Syariah 

merupakan perbankan yang banyak diminati diberbagai kalangan baik atas, 

menengah, maupun bawah. Keberadaannya juga lebih mudah dijumpai karena 

hampir ada di setiap kota. 

Fasilitas yang diberikan juga sudah bisa mengikuti perkembangan 

teknologi baik elektronik banking, internet banking  dan mobile banking,. 
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Bahkan produk IB menjadi produk yang paling diminati nasabah perbankan 

Syariah dari pada yang lain. Pada tahun 2015 produk tersebut telah mencapai 

lebih dari 1,2 juta nasabah, sedangkan volume pertumbuhan tabungan naik 

32,95% dari tahun lalu. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan 

tertinggi dari seluruh Bank Syariah di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan tahapan identifikasi dalam program APUPPT di BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yaitu identifikasi nasabah dan 

identifikasi transaksi yaitu dilakukan dengan melakukan identifikasi 

terhadap kartu identitas KTP dengan cara melihat keaslian KTP secara 

fisik dan memastikan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai 

dengan data identitas yang ada di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. 

2. Penerapan tahapan verifikasi dalam program APUPPT di BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dilakukan secara berlapis yaitu 

dilakukan oleh petugas Front Liner sebelum transaksi dilakukan yaitu 

memastikan data tersebut adalah data terkini dan memastikan kebenaran 

identitas dengan cara mencocokan tanda tangan dan foto diri yang 

diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu yang masih 

berlaku sekaligus melakukan wawancara untuk meneliti dan meyakini 

keabsahan dan kebenaran dokumen, serta verifikasi oleh Supervisor yang 

dilakukan setiap sore setelah pelayanan selesai. Sedangkan penerapan 

pemantauan transaksi dilakukan melalui laporan transaksi keuangan 

mencurigakan apabila ditemukan transaksi yang mencurigakan atau 

menyimpang dari data profil yang ada, transaksi dengan nominal 

Rp500.000.000,- atau lebih dan transaksi yang dilakukan oleh WIC. 
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3.  Penerapan tahapan-tahapan pada CDD mulai dari identifikasi, verifikasi, 

dan pemantauan transaksi nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo secara umum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan kebijakan dan peraturan Bank Indonesia dengan bukti tidak 

ditemukannya kasus pidana seperti rekening yang digunakan sebagai 

penampungan hasil tindak pidana pencucian uang, pendanaan terhadap 

terorisme, maupun pidana penipuan. Hanya ada beberapa tahapan yang 

kurang maksimal yaitu dalam mencari informasi terkait profil keuangan 

nasabah dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh WIC, yang 

mengakibatkan proses pemantauan melalui pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan menjadi kurang maksimal. Hal ini memugkinkan lolosnya 

nasabah dalam proses CTR maupun STR Sedangkan dampak negatif dari 

penerapan CDD diantaranya akan bisa menimbulkan penurunan jumlah 

nasabah disebabkan adanya keluhan dari nasabah terkait terlalu lama 

proses pelayanan yang mengakibatkan terhambatnya proses 

penghimpunan dana, oleh karena itu perlu adanya inovasi seperti  

meningkatkan pemasaran fasilitas-fasilitas yang dapat membantu nasabah 

dan mempersingkat proses pelayanan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank Syariah yang ada di 

Ponorogo yaitu BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Bank 

sebagai salah satu industri jasa keuangan  dimana terdapat aturan khusus 

yang mengharuskan perbankan untuk menerapkannya, diantaranya 
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adalah rahasia bank karena kepercayaan nasabah terhadap perbankan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga. 

Terdapat kendala dalam penelitian ini untuk mendapatkan beberapa 

informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengulas secara lebih spesifik 

dalam penelitian ini. 

2. Reputasi sebuah perbankan merupakan jaminan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga perbankan. Hal ini 

berdampak pada seberapa banyak informasi yang akan peneliti dapatkan 

dalam proses penelitian, mengingat bahwa isi dan judul dari penelitian ini 

sangat rentan dengan adanya resiko hukum maupun reputasi. 

3. Tingkat kejujuran nasabah ketika petugas bank melakukan identifikasi 

terkait profil keuangan calon nasabah merupakan hal yang berada diluar 

jangkauan peneliti untuk dapat menganalisa dalam penelitian ini. Padahal 

informasi tersebut akan disimpan dalam bentuk  CIF yang tentunya 

menjadi pedoman dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan 

yang dilakukan pihak bank terhadap segala bentuk transaksiyang akan 

dilakukan. 
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