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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan 

istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan 

lainnya atas harta kekayaan yang 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 (Bank Indonesia, 2013). 

Pelaku pencucian uang biasanya menyimpan uangnya dalam 

institusi keuangan, termasuk Bank. Salah satu pekerjaan yang memiliki 

risiko tinggi dapat terlibat dalam pencucian uang adalah sebagai Politisi. 

Politisi dan keluarga serta kerabat dekatnya atau dalam istilah Bank 

disebut Relative and Close Associate (RCA) digolongkan berisiko 

Politically Exposed Person (PEP). 

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) (2018) Jumlah 

Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi (10 terbanyak) 

yaitu:  

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 495 tersangka, 

2. Swasta 241 tersangka, 

3. Kepala Desa 102 tersangka, 

4. Masyarakat 59 tersangka, 

5. Dirut atau karyawan BUMN 50 tersangka, 

6. Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok 44 tersangka, 
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7. Aparatus Desa 38 tersangka, 

8. Ketua/Anggota DPRD 37 tersangka, 

9. Kepala Daerah 30 tersangka, 

10. Dirut atau karyawan BUMD 30 tersangka.  

Untuk itu, Bank perlu melakukan tindakan pencegahan 

dengan melihat profile Nasabah yang digolongkan berisiko tinggi dan 

atau memiliki risk rating PEP dengan melakukan Enhanced Due 

Diligence (EDD) yang artinya perlu mengetahui profile nasabah lebih 

dalam lagi dibanding nasabah biasa lainnya seperti identifikasi, 

verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan 

bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profile nasabah dan perlu 

diawasi lebih lanjut sebagai tindakan mematuhi Kebijakan: 

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 

Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Pada pasal 2 

menetapkan: 

(1) Bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang 

(APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorsime (PPT) 

(2) Dalam penerapan program APU dan PPT, Bank wajib 

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bank Indonesia ini. 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 

Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada 

pasal 5 menetapkan: 

(1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan 

manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan secara 

keseluruhan. 

(2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 

b. kebijakan dan prosedur; 

c. pengendalian intern; 

d. sistem informasi manajemen; dan 

e. sumber daya manusia dan pelatihan. 

Agar pihak Bank tidak terkena sanksi serta dapat terlindungi 

dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko 

operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri 

perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, 

khususnya pencucian uang. 

Penerapan program Anti Pencucian Uang telah diterapkan 

oleh seluruh Bank. Namun dalam mewujudkannya, ada beberapa 

masalah yang dihadapi oleh Bank untuk mengetahui profile nasabah 

atau dalam istilah bank dikenal sebagai Know Your Customer (KYC). 

Masalah tersebut yaitu terlalu banyaknya Nasabah yang harus ditandai 

sebagai PEP yang ada di Indonesia, tidak adanya database Nasabah 

yang memiliki risk rating PEP yang membuat pencarian dokumen 

nasabah PEP tertumpuk, tidak adanya perbandingan untuk menandai 

nasabah yang dicurigai melakukan pencucian uang, sering terjadi 

kesalahan dalam pengiriman berkas form, lambatnya pengiriman form 

dari luar daerah menyebabkan terhambatnya pembukaan rekening bagi 

seorang Nasabah, penggunaan banyak kertas hanya untuk merevisi 

kesalahan penulisan dan informasi, terlewatnya tanda tangan basah dari 

pejabat bank yang membuat semakin lambat proses persetujuan yang 

dapat membuat bank terkena sanksi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang Customer 

Relationship Management (CRM) dirasa dapat memungkinkan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi karena lebih dapat memperdalam 
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program Know Your Customer (KYC) pada kebijakan program Anti 

Pencucian Uang ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian 

dengan mengambil topik Tugas Akhir “Perancangan Customer 

Relationship Management Pada Nasabah Bank Dengan Risk Rating 

Politically Exposed Person“. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka 

Identifikasi Masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi CRM yang dapat memproses 

Peninjauan Tahunan KYC dalam menandai nasabah yang 

digolongkan risk rating PEP? 

2. Bagaimana mengetahui nasabah PEP yang dicurigai melakukan 

pencucian uang? 

3. Bagaimana membuat database nasabah PEP? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Membuat aplikasi CRM yang dapat memproses Peninjauan 

Tahunan KYC dalam menandai nasabah yang digolongkan risk 

rating PEP. 

2. Dapat mengetahui nasabah PEP yang dicurigai melakukan 

pencucian uang dengan melakukan perbandingan 

terkomputerisasi. 

3. Membuat database nasabah PEP yang dapat membantu 

mempercepat pencarian nasabah yang memiliki risk rating PEP 
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serta keluarga dan kerabat dekat PEP agar pengambilan keputusan 

dapat lebih cepat diambil. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan penelitian proposal Tugas Akhir, maka 

batasan masalah adalah : 

1. Membuat aplikasi CRM yang memiliki database para nasabah 

PEP, untuk menyelesaikan masalah dokumentasi yang terjadi di 

Peninjauan Tahunan KYC tersebut. Dengan membatasi 

pembahasan pembuatan aplikasi : 

a) Pada proses penginputan data PEP & RCA, aplikasi CRM 

yang dibuat hanya menampilkan EDD Form, Risk Rating 

Form, dan Memorandum. 

b) Pada proses laporan dokumentasi yang dibuat hanya list 

Nasabah yang telah menjadi PEP & RCA, notifikasi tanggal 

Peninjauan Tahunan pada tahun berikutnya, dan histori form 

yang telah diisi pada tahun sebelumnya. 

2. Dalam aplikasi CRM yang dibuat tidak membahas masalah black 

list customer result dan screening secara lebih lanjut, tidak 

membahas Nasabah high, medium, atau low risk customer, serta 

tidak membahas tentang nominal saldo Nasabah PEP & RCA. 

3. Dalam aplikasi CRM ini hanya memiliki 6 tipe user, yaitu : 

Relationship Manager (RM), Administrator, Business Process 

Improvement and Anti Money Laundering (BPI&AML), Consumer 

Banking Director (CBD), Compliance Director (CD), dan 

President Director (PD). 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini, adalah sebagai 

berikut : 

Dapat membantu Bank dalam menjalani peraturan yang telah di 

buat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan 

memaksimalkan proses bisnis yang terjadi, terutama dalam proses 

Peninjauan Tahunan KYC yang mengidentifikasi, verifikasi, dan 

pemantauan pada Nasabah Bank dengan risk rating PEP & RCA. 

Aplikasi CRM yang akan dibuat dapat melakukan proses input seperti : 

penginputan EDD Form, Risk Rating Form, dan Memorandum secara 

online. Membandingkan form di tahun sebelumnya sehingga lebih cepat 

menemukan kasus pencucian uang dan cepat dalam melakukan tindakan 

pemutusan kerja sama dengan Nasabah terkait sebelum terkena sanksi 

dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta menjaga nama 

baik Bank. Lebih efisien dalam proses pembukaan rekening dengan 

melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) bagi calon Nasabah yang 

dalam profilenya digolongkan risk rating PEP, meminimalisir 

penggunaan kertas, tidak ada lagi pengiriman dokumen dari luar daerah 

karena semua sudah terkomputerisasi. Mengurangi kesalahan manusia 

dalam menulis informasi form dari luar daerah yang dapat 

memperlambat pengiriman dokumen ke head office dan persetujuan 

tanda tangan basah pada form yang selalu terlewat. menghasilkan 

dokumentasi digital berupa laporan Peninjauan Tahunan KYC dan dapat 

dengan cepat melihat status seorang Nasabah dari laporan tersebut, 

apakah termasuk dalam risk rating PEP & RCA atau dibawah tingkatan 

itu, serta dapat melihat histori pekerjaan dan apakah mempunyai bisnis 

di bidang lain atau tidak yang sekiranya dapat mengarah ke pencucian 

uang.  
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1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data  

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, data yang diperoleh dari metode 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1) Observasi 

Pada proses ini dilakukan pencatatan mengenai 

Peninjauan Tahunan KYC berupa EDD Form, Risk 

Rating Form, dan Memorandum. 

2) Wawancara  

Pada proses ini dilakukan wawancara langsung kepada 

salah satu Staf Business Process Improvement and Anti 

Money Laundering yang ada di Head Office Bank 

Swasta asing tersebut. 

3) Studi Pustaka 

Tahap ini melakukan penggalian data dan pengumpulan 

informasi, melalui buku, internet dan artikel. Yang dapat 

menjadi bahan referensi dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini. 

 

1.6.2. Metode Analisis Dan Pengembangan Sistem  

1) Metode Analisis FISHBONE 

Metode analisis FISHBONE yang digunakan sebagai dasar 

untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih 

spesifik. 

2) Metode Pembuatan Perangkat Lunak XP (eXtreme 

Programing)  

Di dalam pengembangan sistem yang menggunakan eXtreme 

Programming terdapat empat tahapan, yaitu:  

1. Planning 
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Tahap perencanaan ini melakukan perencanaan yang 

akan dibangun untuk mencapai tujuan yang ditentukan 

dengan sebuah aktifitas mengumpulkan kebutuhan data 

dan analisis 

2. Design 

Tahap ini melakukan pembuatan perancangan 

permodelan sistem dengan menggunakan Unified 

Modeling Language (UML) setelah mendapat 

kesimpulan dari data dan analisis. 

3. Coding 

Tahap ini melakukan pengkodean program aplikasi 

CRM dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL. 

4. Testing 

Tahap ini melakukan pengujian berdasarkan jalannya 

fungsi – fungsi yang ada pada aplikasi tersebut dan 

melakukan implementasi sistem yang sudah sesuai 

dengan kebutuhan proses bisnis. 
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1.7. Jadwal Perencanaan 

Jadwal atau susunan waktu perencanaan dalam pembuatan aplikasi 

dari penyusunan Tugas Akhir hingga dokumentasi aplikasi yang akan 

dibuat, adalah sebagai berikut :  

 Tabel 1.7 Jadwal Perencanaan 

No Nama Kegiatan 

Bulan Dan Tahun 2017-2018 

1 2 3 8 9 1 2 3 4 5 6 

1 

Penyusunan Proposal 

Tugas Akhir 
           

2 

Observasi, 

Pengumpulan Data 

Dan Studi Pustaka            

4 Perencanaan            

5 Desain Sistem             

6 Coding 
           

7 Testing Aplikasi 
           

8 

Implementasi 

Aplikasi 
           

(Sumber : Data Olahan Penulis) 


