
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif

melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan di era

globalisasi seperti sekarang ini, pemerintah membutuhkan dana yang besar.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan

tersebut, terutama dana yang diperoleh dari dalam negeri. Ditekankan dalam hal

ini ialah dana dari dalam negeri, karena disamping dana di luar negeri dapat

dikurangi (yang berarti mengurangi kebergantungan pada bantuan luar negeri),

penggunaan dana dalam negeri ini mempunyai arti yang sangat penting,

khususnya dalam rangka mengatur prioritas pembangunan aspek aspirasi dan

partisipasi masyarakat dapat turut dikembangkan1.

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan

mengaktifkan kembali kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Kebijakan ini selain

untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi, juga

dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam

kepemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pada pemerataan pendapatan

masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan

1 Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia cet.
kedua: revisi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 1

 



dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan

pembangunan nasional.

Pasar modal pada dasarnya memiliki andil yang sangat besar di dalam

perekonomian suatu Negara, sehingga terdapat beberapa pendapat yang

mengatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan

dapat diukur dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas

di dalamnya2. Kebijakan pemerintah yang mengaktifkan kembali kegiatan pasar

modal di Indonesia, memungkinkan pasar modal dapat menjadi sarana untuk

memperoleh dana dari masyarakat secara tepat. Pasar modal dalam perekonomian

di Indonesia juga memiliki andil untuk menciptakan sistem keuangan dan

perekonomian negara yang lebih stabil, membantu meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pasar modal juga merupakan

suatu sarana untuk realokasi dana para investor yang efisien dan efektif. Iklim

yang positif dalam pasar modal memberi peluang bagi investor untuk lebih

tertarik menanamkan dananya.

Dalam perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun terakhir, eksistensi

pasar modal di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya pelaku

bisnis yang menginvestasikan dananya di pasar modal. Sejalan dengan

perkembangan pasar modal tersebut, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana

pasar modal ikut pula meningkat. Dari data yang ada, berdasarkan laporan

tahunan Bapepam-LK selama 2007-2009, di tahun 2007, Bapepam-LK telah

2 Marzuki Usman, Singgih Riphat, dan Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal (Jakarta:
Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hal 1

 



menyelesaikan 21 kasus dari 39 kasus yang diperiksa, kemudian pada tahun 2008,

41 kasus tahap pemeriksaan, 15 kasus tahap penyidikan, selanjutnya di tahun

2009 terjadi 89 kasus tahap pemeriksaan, 11 kasus tahap penyidikan3. Tindak

pidana yang terjadi di pasar modal antara lain: penipuan, manipulasi pasar, insider

trading, short-selling dan salah satu kasus yang merupakan tindak pidana yang

paling berbahaya dari tindak pidana di pasar modal ialah kasus pencucian uang

(money laundering).

Pengertian money laundering dalam Black’s Law Dictionary adalah term to

used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering,

drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is

original source can not be traced.4 Pengertian tersebut tmenjelaskan bahwa

melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau

uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah

sebagai hasil usaha yang sah (legal). Hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut

kemudian dikembangkan dengan melakukan kejahatan.

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai apa yang dimaksudkan

dengan pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang

merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau

3 http://tetrag5.blogspot.com/. diakses pada 28 Januari 2012

4 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6 edition. St. Paul Minn. West Publishing Co.,
1990, page 884

 



otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan

cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial

system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan

itu sebagai uang yang halal.5

Dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian money laundering juga

mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya money laundering , hal ini

sesuai dengan pernyataan Sherman T, yaitu6 :

Money laundering is the process of converting or cleansing property
knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of
disguising its origin. The concepts of money laundering generally covers
those who assist that process and ought reasonably to be aware that they
are assisting such a process.

Selain doktrin-doktrin diatas, Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan

Psikotropika Tahun 1988 (The United Nations Convention Against Illicit Trafic in

Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan money

laundering sebagai :

The convention or transfer of property, knowing that such property is
derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of
participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or
disguising the illicit of the property or of assisting any person who is
involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal
consequences of his action; or the concealment or disguise of the true
nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or
ownership of property, knowing that such property is derived from a serious
(indictable) offence or offences or from an act of participation in such an
offence or offences.

5 Sutan Remi Sjahdeini, Pencucian Uang : pengertian, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya
bagi masyarakat, Hukum Bisnis, Vol.22 , 2003, hal.6
6 Sherman T, International Efforts to Combat Money Laundering : The Role of the Financial
Action Task Faorce, yang dikutip oleh MacQueen HL (ed.), Money Laundering, Edinburgh, 1993,
hal.12

 



Cakupan tindak pidana pencucian uang dalam konvensi PBB tersebut di atas

hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan

narkotika dan obat-obatan terlarang. Konvensi PBB terlalu sempit mendefinisikan

sumber-sumber tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana yang dapat

menjadi pemicu terjadinya pencucian uang bersumber dari banyak hal antara lain :

korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkotika,

psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap,

penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme, belum

tercakup di dalamnya.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini. Penulis tidak sependapat dengan Undang-Undang ini,

sebab seharusnya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi dan batasan

yang jelas mengenai Pencucian Uang didalam ketentuan umum, namun Undang-

undang ini menjabarkan definisi pencucian uang di dalam pasal-pasal yang

tertuang di dalam Undang-undang sehingga tidak ada definisi dan batasan yang

jelas. Penulis berpendapat, definisi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2003

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang lebih tepat dan bersifat komperhensif untuk

mendefinisikan Pencucian Uang karena definisi pencucian uang itu sendiri

dijabarkan didalam ketentuan umum, sehingga ada batasan yang jelas. Pencucian

 



uang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 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.

John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and

Law Enforcement Affairs, US Departement of State (2001), mengemukakan bahwa

money laundering memiliki potensi untuk merusak perekonomian, keamanan, dan

memberi dampak sosial7. Beberapa dampak pencucian uang yang lain adalah dapat

mengganggu sektor swasta yang sah, integritas pasar-pasar keuangan, serta

mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya,

bahkan dapat menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya

pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membahayakan upaya-upaya

privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan pemerintah, dan

menimbulkan rusaknya reputasi negara.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan

lintas negara (transnasional), terorganisir, dilakukan oleh orang atau korporasi,

tergolong white collar crime, serious crime, kejahatan di bidang ekonomi, dan

7 John McDowell (Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcoticsand Law Enforcement
Affairs, U.S.Department of State) Gary Novis (Program Analyst, Bureau of International
Narcoticsand Law Enforcement Affairs U.S. Department of State) The Consequences of Money
and Financial Crime,. May 2001 (http://www.usteas.gov) diakses 5 February 2012

 



melibatkan teknologi canggih. Tindak pidana ini digolongkan sebagai kejahatan

yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak ekonomi maupun

hukum dan sosial suatu negara. Ditinjau dari sisi ekonomi, perbuatan tersebut

akan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan country risk.

Ditinjau dari sisi hukum dan sosial berdampak pada meningkatnya kejahatan dan

kerawanan sosial.

Menurut Pemerintah Kanada dalam suatu paper yang dikeluarkan oleh

Department of Justice Canada yang berjudul Electronic Money Laundering: An

Environmental Scan dan diterbitkan Oktober 1998, ada beberapa dampak negatif

yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat.

Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa8 :

1. Money laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba,
para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas
kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum
untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan
bagi para korban atau para pencandu narkoba.

2. Kegiatan money laundering mempunyai potensi untuk merongrong
masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat demikian
besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk
melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang
haram yang sangat besar.

3. Pencucian (laundering) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak
dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan
mengurangi kesempatan kerja yang sah.

4. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak
diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan
meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

8 Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, Electronic Money Laundering: An
Environmental Scan, (Canada: Department of Justice, 1998) hal.5

 



Secara sederhana, dalam sistem money laundering dikelompokkan pada tiga

kegiatan, yakni placement, layering dan integration9

a. Tahap Placement

Tahap ini adalah tahap yang paling krusial karena tahap ini merupakan

tahap dimana uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan. Pada

tahap ini, terdapat unsur memasukan dana ke sistem keuangan, baik itu

dalam skala nasional maupun transnasional

b. Tahap Layering

Pada tahap ini, pada intinya adalah usaha untuk mengaburkan asal-usul

dana kejahatan tersebut dengan menggunakan beberapa transaksi, atau

mencampur dengan dana yang berasal dari bisnis yang legal.

c. Tahap Integration

Pada tahap ini, uang hasil tindak kejahatan sudah siap untuk dinikmati

langsung, dan dana tersebut sudah tidak dapat lagi dilacak asal-usulnya

karena sudah melalui beberapa proses yang sulit diidentifikasikan.

Dalam tindak pidana pencucian uang, proses tersebut dapat dilakukan

secara terpisah maupun secara terintegrasi, dan pelaku tidak memikirkan dampak

yang ditimbulkan dari serangkaian tindakan pencucian uang tersebut, karena pada

dasarnya pelaku menginginkan bahwa dana tersebut terkesan berasal dari bisnis

yang sah sehingga dapat dinikmati dengan leluasa.

9http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/2005_pebruari/money_laundering.pdf D.T.
Hartono. Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money Laundering? diakses pada tanggal 5
Februari 2012

 



Dalam rangka menertibkan dan mendayagunakan Pasar Modal secara

maksimal, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976

tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal, dan membentuk sebuah

badan yang dikenal sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal atau yang lebih dikenal

dengan nama Bapepam10. Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara,

Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. namun akhirnya dualisme

pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No.

53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Pada saat ini, Bapepam telah bergabung

dengan Lembaga Keuangan dalam fungsinya sebagai otoritas jasa di bidang

keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005

tanggal 30 Desember 2005. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang

Pasar Modal terdapat penegasan terhadap pemberian otoritas penyelidikan dan

penyidikan terhadap kasus yang dihadapi, yang merupakan kewenangan yang

belum pernah ada sebelumnya . Mengenai struktur pihak yang terkait di dalam

Pasar Modal itu sendiri, pada dasarnya Bapepam berada di bawah Menteri

Keuangan. Bapepam saat ini memiliki fungsi sebagai regulator dan lembaga

pengawas bagi pihak-pihak lain antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring &

Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian & Penyimpanan

(LPP) serta Perusahaan Efek.

Berkaitan dengan tugas Bapepam sebagai pengawas serta untuk mencegah

adanya tindak pidana pencucian uang di pasar modal, Bapepam mencoba untuk

10 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, cet.2, (Jakarta :PT. Citra
Adita Bakti, 2001), hal 24.

 



memberikan solusi yang tertuang di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-313/BL/2007 yang telah

diperbaharui menjadi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan No. KEP- 476/BL/2009 yaitu Prinsip Mengenal Nasabah,

yaitu prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal,

untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek

dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk

transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme11. Sejalan

dengan diterbitkannya keputusan menerapkan KYC Principle, Bapepam pada

tahun 2011 memberikan pedoman untuk melaksanakan penerapan prinsip

mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan melalui Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-5/BL/2011 yang

menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep

2833/LK/2003.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) merupakan

prinsip ke 15 dari 25 Core Principles for Effective Banking Supervision and Basel

Committee. Pada awalnya Know Your Customer Principle (KYC Principle)

diterapkan hanya pada lembaga keuangan perbankan saja, dimana KYC Principle

digunakan untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau

11 Peraturan V.D 10 angka 1k Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
476/BL/2009

 



kegiatan transaksi nasabah dan termasuk juga melakukan pelaporan jika ternyata

terdapat suatu transaksi yang mencurigakan12 Namun, pada saat ini KYC

Principle tidak hanya diterapkan untuk Lembaga Keuangan Bank saja, melainkan

mulai diterapkan pada Lembaga Keuangan Non Bank termasuk di dalamnya ialah

penyedia jasa keuangan Pasar Modal.

Dalam prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar

Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen

pendukung mengenai calon Nasabah (customer due diligence) dengan melakukan

hal-hal antara lain13:

1) meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya
kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

2) dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima,
Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan

kebenaran
identitas, informasi, dan dokumen calon Nasabah, antara lain dengan cara:

a) melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan
meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
b) meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang;
c) melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan
Pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pihak lain
(beneficial owner), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari
atau mewakili Pihak lain (beneficial owner);

3) melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari
berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan

4) melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah.

12 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2006), hal 219.

13 Peraturan V.D 10 angka 1d Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
476/BL/2009

 



KYC Principle dalam hal ini dapat menjadi salah satu usaha untuk

mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal, hal ini

diyakini dan dinyatakan oleh beberapa pihak, antara lain International

Organization of Securities Commissioners (IOSCO) dalam dokumen “Resolution

on Money Laundering” tahun 2003 yang menekankan upaya pencegahan

pencucian uang dapat dilakukan dengan cara :

(i) perlu adanya penerapan prinsip mengenal nasabah untuk
memudahkan bagi otoritas untuk mencegah pencucian uang;

(ii) perlu adanya prosedur guna mencegah para pelaku kriminal untuk
memperoleh kontrol atas perusahaan efek dan future bussiness

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, penulis melihat bahwa sangat

penting untuk melakukan pencegahan dari pencucian uang di Pasar Modal, dan

penulis tertarik untuk mengangkat topik yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal

Nasabah yang dikaitkan sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Money

Laundering di Pasar Modal. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principle) sebagai upaya

pencegahan tindak pidana Pencucian Uang di Pasar Modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat

rumusan masalah sebagai berikut :

 



1. Bagaimanakah tindak pidana pencucian uang terjadi di sektor Pasar Modal

Indonesia?

2. Bagaimanakah implementasi Prinsip Mengenal Nasabah yang baik sebagai

upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis bagaimana tindak pidana

pencucian uang terjadi di sektor Pasar Modal Indonesia

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis implementasi Prinsip

Mengenal Nasabah yang baik sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang di Pasar Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi akademis dan segi

praktis:

1. Segi akademis

Manfaat dilihat dari segi akademis, untuk memberikan kontribusi bagi dunia ilmu

pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pasar Modal di Indonesia, terutama

yang berkaitan dengan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Segi Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan Pasar Modal di Indonesia.

 



b. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai betapa pentingnya mengetahui

pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah terutama dalam bidang Jasa Keuangan

Pasar Modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika

penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang dibuat oleh

Penulis. Latar Belakang memuat hal-hal yang melatarbelakangi topik

dalam skripsi ini, kemudian penulis merumuskan 2 masalah yang ditulis

dalam Rumusan Masalah. Penulis juga menjelaskan mengenai Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang dibuat oleh

penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori Pasar

Modal di Indonesia, berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah terutama

dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III : METODE PENELITIAN

 



Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang penelitian yang

didalamnya memaparkan penelitian hukum yang digunakan; jenis

penelitian; jenis bahan penelitian yang dibutuhkan yang berupa bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier;

teknik/metode pengumpulan bahan penelitian dan analisis data yang

digunakan

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan secara mendalam

mengenai Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya untuk mencegah

tindak pidana pencucian uang di Indonesia

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang memuat

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh

penulis untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam bidang Pasar

modal.

 


