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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 

DAFTAR AKRONIM 
 
 

AML/CFT, atau 
APU/PPT 

Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism  
(Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme) 
(atau bisa juga Combating the financing of terrorism/Pemberantasan 
Pendanaan Terorisme) 

BNI Bearer-Negotiable Instrument/Instrumen Atas Bawa atau Atas Unjuk 
(Alat Pembayaran Lain) 

CDD Customer Due Diligence (Telaah Tuntas terhadap Nasabah) 

CFT Countering the financing of terrorism  
(Penanggulangan Pendanaan Terorisme) 

DNFBP, atau PBJ Designated Non-Financial Business or Profession/ Usaha atau Profesi 
Non-Keuangan (Penyedia Barang dan Jasa) 

FATF Financial Action Task Force (Satuan Tugas Tindak Keuangan) 

FIU Financial Intelligence Unit (Unit Intelijen Keuangan) 

IO Immediate Outcome (Capaian Langsung) 

IN Interpretive Note (Catatan Interpretasi) 

ML, atau TPPU Money Laundering (Pencucian Uang) 
Biasa disingkat TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) 

MOU Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) 

MVTS (Jasa Transfer) Money or Value Transfer Service(s) (Jasa Transfer Uang atau Nilai Uang) 

NPO Non-Profit Organisation (Organisasi Nirlaba) 

Palermo Convention, 
atau Konvensi Palermo 

United Nations Convention against  Transnational Organized 
Crime 2000 (Konvensi PBB tahun 2000 tentang Kejahatan 
Terorganisir Lintas Batas Negara) 

PEP Politically Exposed Person (Pihak dengan Ekspos Politik) 

R. Rekomendasi 

RBA Risk-Based Approach (Pendekatan Berbasis Risiko) 

SRB Self-Regulating Bodies (Lembaga Swapengatur) 

STR, atau LTKM Suspicious transaction report  
(Laporan Transaksi [Keuangan] Mencurigakan) 

TCSP Trust and Company Service Provider  
(Penyedia Jasa Perusahaan dan Perwalian/Trust) 
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Terrorist Financing 
Convention, atau 
Konvensi tentang 
Pendanaan 
Terorisme 

The International Convention for the Suppression of  the Financing 
of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Pendanaan Terorisme) 

TF, atau TPPT Terrorist Financing (Pendanaan Terorisme) 
Biasa disingkat TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) 

UN, atau PBB United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

UNSCR United Nations Security Council Resolutions  
(Resolusi Dewan Keamanan PBB) 

Vienna Convention The United Nations Convention against Illicit Traffic in  Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi PBB tahun 1988 tentang 
Perdagangan Ilegal atas Obat-obatan Narkotika dan Zat Psikotropika) 
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PENGANTAR 
 

1. Dokumen ini menjadi dasar untuk melakukan asesmen atau penilaian atas kepatuhan teknis 
terhadap pemenuhan Rekomendasi FATF yang telah direvisi, sebagaimana diadopsi pada Februari 
2012, serta untuk melakukan review atau mengulas tingkat efektivitas sistem Anti Pencucian 
Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) di suatu negara. Dokumen ini terdiri dari 
tiga bagian. Bagian pertama ini adalah bagian pengantar, yang memberikan gambaran umum tentang 
Metodologi asesmen1, latar belakangnya, serta penggunaannya dalam proses evaluasi/asesmen. 
Bagian kedua  menguraikan kriteria untuk menilai kepatuhan teknis terhadap pemenuhan masing-
masing Rekomendasi FATF. Bagian ketiga menguraikan capaian hasil (outcomes), indikator, data, 
serta faktor-faktor lain yang digunakan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan Rekomendasi FATF. 
Proses dan prosedur pelaksanaan Evaluasi Timbal Balik diuraikan dalam dokumen terpisah. 

2. Untuk evaluasi timbal balik putaran keempat, FATF telah mengadopsi pendekatan tambahan 
(sebagai pelengkap) dalam mengkaji kepatuhan teknis terhadap pemenuhan Rekomendasi FATF, 
dan dalam menilai apakah sistem APU/PPT efektif dan seperti apa keefektifannya. Dengan demikian, 
Metodologi yang digunakan terdiri dari dua komponen: 

 Penilaian kepatuhan teknis, yang membahas persyaratan spesifik dari Rekomendasi FATF 
yang pada prinsipnya berkenaan dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang terkait di 
negara yang bersangkutan, serta kewenangan dan prosedur yang ada di pihak berwenang. 
Hal ini menggambarkan pembentuk utama yang mendasari sistem APU/PPT. 

 Penilaian efektivitas pada dasarnya berbeda dengan penilaian kepatuhan teknis. Penilaian 
ini berupaya melihat kecukupan implementasi Rekomendasi FATF, dan mengidentifikasi 
seberapa jauh suatu negara telah memenuhi serangkaian capaian yang telah ditetapkan 
yang penting bagi terbentuknya sistem APU/PPT yang kuat. Fokus penilaian efektivitas 
ialah melihat seberapa jauh kerangka hukum dan kelembagaan membawa hasil yang 
diharapkan. 

3. Secara bersama-sama, asesmen atau penilaian terhadap kepatuhan teknis dan efektivitas akan 
menghasilkan analisis yang padu tentang seberapa jauh suatu negara dinilai telah patuh/memenuhi 
Standar FATF serta seberapa berhasil negara tersebut dalam memelihara sistem APU/PPT yang 
kuat, sebagaimana disyaratkan oleh Rekomendasi FATF. 

4. Metodologi ini dirancang untuk membantu para asesor saat mereka melakukan asesmen atas 
kepatuhan suatu negara terhadap pemenuhan standar internasional di bidang APU/PPT.  Metodologi 
ini merefleksikan berbagai persyaratan yang diuraikan dalam Rekomendasi FATF dan Catatan 
Interpretasi, yang merupakan standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan 
pendanaan terorisme serta proliferasi/penyebaran [senjata pemusnah massal], namun tidaklah 
mengubah atau mengesampingkannya. Metodologi ini akan membantu para asesor mengidentifikasi 
sistem dan mekanisme yang telah dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki beraneka ragam 

 
 

1 Istilah “assessment” (asesmen, penilaian, kajian), “evaluation” (evaluasi) dan berbagai turunannya 
digunakan dalam dokumen ini, dan mengacu pada evaluasi timbal balik (mutual evaluation) yang 
dilakukan oleh FATF dan FSRB serta asesmen oleh pihak ketiga ( i.e. Asesmen yang dilakukan oleh IMF 
dan Bank Dunia). 
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kerangka hukum, peraturan, dan keuangan agar dapat menjalankan sistem APU/PPT secara efektif; 
serta akan berguna bagi negara yang tengah meninjau kembali sistemnya, termasuk dalam kaitannya 
dengan kebutuhan bantuan teknis. Metodologi ini juga mendapat masukan dari pengalaman FATF, 
FATF-style regional bodies (FSRB) (Lembaga Regional Serupa FATF), serta International Monetary 
Fund (Dana Moneter Internasional) dan World Bank (Bank Dunia) ketika melakukan penilaian 
kepatuhan dengan mengacu pada Rekomendasi FATF dalam versi yang lebih awal. 

 
RISIKO DAN KONTEKS 

5. Titik awal untuk memulai tiap asesmen ialah pemahaman awal pihak asesor atas risiko dan 
konteks negara yang bersangkutan, secara luas, serta unsur-unsur yang berkontribusi terhadapnya. 
Hal ini turut mencakup: 

 sifat dasar dan luasnya cakupan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; 

 situasi dan kondisi negara yang bersangkutan, yang mempengaruhi materialitas masing-
masing Rekomendasi (e.g., susunan perekonomian di negara tersebut dan sektor 
keuangannya); 

 unsur struktural yang mendasari sistem APU/PPT; dan 

 faktor kontekstual lainnya yang dapat mempengaruhi penerapan upaya-upaya APU/PPT 
serta efektivitasnya. 

6. Risiko TPPU/TPPT sangat relevan dalam mengevaluasi kepatuhan teknis terkait pemenuhan 
Rekomendasi 1 dan unsur-unsur lain yang berbasis risiko yang ada pada Rekomendasi lainnya, serta 
untuk menilai efektivitas. Para asesor hendaknya mempertimbangkan sifat dasar dan luasnya faktor 
risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap negara yang bersangkutan sejak awal 
asesmen, serta di sepanjang proses asesmen. Faktor-faktor yang relevan bisa mencakup tingkat dan 
jenis kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan di negara yang bersangkutan; kelompok teroris 
yang aktif atau yang menggalang dana di negara yang bersangkutan; eksposur/keterpaparan pada 
aliran aset/harta kekayaan ilegal atau hasil kejahatan yang terjadi lintas negara. 

7. Para asesor hendaknya menggunakan hasil kajian yang sudah dilakukan negara yang 
bersangkutan atas risiko-risiko di negara tersebut sebagai dasar awal untuk memahami risiko, 
namun mereka juga hendaknya tidak langsung menerima hasil kajian risiko negara tersebut sebagai 
kebenaran yang tidak perlu dikritisi, dan juga tidak perlu mengikuti seluruh simpulan dari hasil 
kajian dimaksud. Para asesor hendaknya juga mencatat arahan pada paragraf 15 di bawah ini 
tentang cara mengevaluasi kajian risiko dalam konteks Rekomendasi 1 dan Capaian Langsung 1. 
Mungkin akan ada hal/kasus di mana asesor tidak dapat menyimpulkan bahwa kajian yang 
dilakukan negara yang bersangkutan telah dilakukan sewajarnya/masuk akal (reasonable), atau 
bahwa asesmen yang dilakukan negara tersebut tidaklah memadai atau tidak tersedia. Dalam situasi 
seperti itu, asesor hendaknya berkonsultasi secara erat dengan pihak berwenang di tingkat nasional 
guna mencoba mencapai pemahaman yang sama tentang apa saja yang merupakan risiko utama 
dalam negara/yurisdiksi tersebut. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, atau apabila mereka 
tidak dapat menyimpulkan bahwa hasil kajian negara tersebut masuk akal, asesor hendaknya 
menjelaskan dengan baik perbedaan pemahaman yang ada, serta alasan yang mendasarinya, dalam 
Laporan Evaluasi Timbal Balik (MER); dan asesor hendaknya menggunakan pemahaman mereka 
akan risiko yang ada sebagai dasar dalam menilai unsur-unsur lain yang juga didasari oleh risiko 
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(e.g. pengawasan berbasis risiko). 
8. Asesor juga hendaknya mempertimbangkan isu materialitas, termasuk misalnya, tingkat 
kepentingan relatif dari berbagai bagian di sektor keuangan dan DNFBP (PBJ); ukuran/besaran, 
keterpaduan/integrasi, dan susunan sektor keuangan; tingkat kepentingan relatif dari berbagai jenis 
produk atau lembaga keuangan; jumlah kegiatan usaha yang ada di dalam negeri ataupun lintas 
negara; seberapa jauh perekonomian di negara tersebut banyak mengandalkan uang tunai; dan 
estimasi ukuran/besaran sektor informal dan/atau ekonomi bayangan. Asesor juga hendaknya 
menyadari besarnya populasi, tingkat pembangunan, faktor geografis, dan hubungan dagang atau 
hubungan budaya di negara yang bersangkutan. Asesor hendaknya memperhatikan tingkat 
kepentingan relatif dari berbagai sektor dan isu dalam menilai kepatuhan teknis dan efektivitas.  
Saat menentukan nilai (rating) untuk kepatuhan teknis, isu yang paling penting dan relevan bagi 
negara yang bersangkutan hendaknya diberi bobot lebih, dan saat menilai efektivitas, perlu 
diberikan lebih banyak perhatian pada bidang-bidang yang paling penting, sebagaimana diuraikan di 
bawah ini. 

9. Sistem APU/PPT yang efektif biasanya mensyaratkan adanya unsur struktural tertentu, 
misalnya: stabilitas politik; komitmen tingkat tinggi untuk mengatasi isu APU/PPT; lembaga yang 
stabil yang menjunjung tinggi akuntabilitas,  integritas, dan transparansi;  supremasi hukum (rule  of  
law);  dan sistem peradilan yang cakap, independen, dan efisien.  Kurangnya unsur struktural 
semacam itu, atau adanya kelemahan dan kekurangan yang signifikan dalam kerangka umum, dapat 
secara signifikan menghambat implementasi kerangka APU/PPT secara efektif; dan bila asesor 
mengidentifikasi kepatuhan/kesesuaian atau efektivitas yang kurang baik, ketiadaan unsur 
struktural bisa menjadi alasan yang menjelaskan terjadinya hal tersebut, dan hendaknya dapat 
diidentifikasi dalam laporan evaluasi/MER, bila dipandang relevan. 

10. Faktor kontekstual lainnya yang mungkin secara signifikan mempengaruhi efektivitas upaya-
upaya APU/PPT di suatu negara turut mencakup kematangan dan kecanggihan rezim pengawasan 
dan pengaturan di negara tersebut; tingkat korupsi dan dampak dari berbagai upaya yang dijalankan 
untuk memerangi korupsi; atau tingkat eksklusi keuangan. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak 
pada risiko TPPU/TPPT dan menambah atau mengurangi efektivitas upaya-upaya APU/PPT. 

11. Asesor hendaknya mempertimbangkan faktor kontekstual di atas, termasuk risiko, isu 
materialitas, unsur struktural, dan faktor kontekstual lainnya, guna mendapatkan pemahaman 
umum atas konteks kerja sistem APU/PPT di negara yang bersangkutan.  Faktor-faktor tersebut 
dapat mempengaruhi isu-isu yang menurut pandangan asesor merupakan isu material atau berisiko 
tinggi, dan akibatnya akan membantu asesor menentukan fokus perhatian mereka selama 
pelaksanaan asesmen. Beberapa faktor kontekstual yang khususnya relevan juga dicatat dalam 
konteks masing-masing capaian langsung, yang diuraikan dalam komponen efektivitas dalam 
Metodologi ini.   Asesor hendaknya waspada/berhati-hati dalam hal informasi yang mereka gunakan 
saat mempertimbangkan bagaimana risiko dan faktor kontekstual tersebut dapat berdampak pada 
evaluasi suatu negara, khususnya apabila hal-hal tersebut secara material berdampak pada 
pembentukan simpulan. Asesor hendaknya juga memperhatikan pandangan negara yang 
bersangkutan, namun hendaknya menelaahnya secara kritis, dan hendaknya juga mengacu pada 
sumber informasi lain yang kredibel/dapat dipercaya atau reliabel/dapat diandalkan (e.g. dari 
lembaga internasional atau dari materi yang diterbitkan pihak yang berpengaruh/otoritatif), dan 
akan lebih disukai bila menggunakan beberapa sumber. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, asesor 
hendaknya menggunakan penilaian (judgement) mereka sendiri dalam menilai konteks 
beroperasinya sistem APU/PPT di negara yang bersangkutan, dan hendaknya menyatakan analisis 
tersebut dengan jelas dan tegas/eksplisit dalam laporan evaluasi/MER. 
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12. Risiko, materialitas, dan faktor struktural atau kontekstual dalam beberapa kasus dapat 
menjelaskan mengapa suatu negara dianggap patuh atau tidak patuh, atau mengapa tingkat 
efektivitas suatu negara lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan yang diperkirakan, atas 
dasar tingkat kepatuhan teknis negara yang bersangkutan. Faktor-faktor ini bisa menjadi bagian 
penting dalam penjelasan mengapa suatu negara menunjukkan hasil yang baik atau buruk, dan 
menjadi unsur penting dalam rekomendasi asesor tentang cara meningkatkan efektivitas di negara 
tersebut. Nilai (rating) untuk kepatuhan teknis dan efektivitas ditetapkan berdasarkan standar 
universal yang diberlakukan untuk semua negara. Konteks yang kurang baik (e.g., bila masih ada 
kekosongan dalam unsur struktural), dapat secara buruk mempengaruhi tingkat kepatuhan dan 
efektivitas. Akan tetapi, risiko dan materialitas, serta faktor struktural dan kontekstual lainnya 
hendaknya tidak dijadikan alasan atas implementasi Standar FATF secara buruk atau tidak merata. 

 

Asesor hendaknya menyatakan secara jelas dalam laporan evaluasi/MER perihal faktor mana saja 
yang mereka perhatikan; mengapa dan bagaimana mereka memperhatikan hal tersebut, serta 
sumber informasi yang digunakan dalam mempertimbangkannya. 

 
INTERPRETASI DAN PEDOMAN UMUM 

13. Satu set definisi dari Rekomendasi FATF dicantumkan di bagian Glosarium yang menyertai 
Rekomendasi. Asesor hendaknya juga mencatat pedoman berikut ini tentang poin-poin lain dalam 
interpretasi umum yang penting guna memastikan konsistensi pendekatan. 

14. Lembaga Keuangan – Asesor hendaknya memiliki pemahaman menyeluruh tentang jenis 
entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan sebagaimana disebutkan dalam definisi lembaga 
keuangan yang terdapat dalam glosarium. Penting untuk dicatat bahwa kegiatan tersebut bisa 
dilakukan oleh lembaga yang memiliki nama generik yang berbeda (e.g., “bank”) di negara yang 
berbeda, dan bahwa asesor hendaknya fokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukannya nama 
yang disandangkan pada lembaga tersebut. 

15. Mengevaluasi Kajian Risiko Negara yang Bersangkutan – Asesor tidak diharapkan 
melakukan kajian risiko independen mereka sendiri ketika mereka mengkaji  Rekomendasi 1  dan 
Capaian Langsung 1, namun di sisi lain asesor hendaknya tidak serta-merta menerima hasil kajian 
risiko yang dilakukan suatu negara sebagai sesuatu yang benar. Dalam menelaah kajian risiko negara 
yang bersangkutan, asesor hendaknya mempertimbangkan seberapa ketat proses dan prosedur yang 
digunakan; serta konsistensi internal kajian tersebut (i.e. apakah simpulan yang ditarik wajar/masuk 
akal mengingat informasi dan analisis yang digunakan).  Asesor hendaknya berfokus pada isu di 
tataran tinggi, dan bukannya pada perincian, serta hendaknya menggunakan pendekatan akal sehat 
untuk melihat apakah hasil kajian tersebut wajar/masuk akal. Bila dipandang relevan dan sesuai, 
asesor hendaknya juga memperhatikan sumber informasi lain yang kredibel atau reliabel tentang 
risiko negara yang bersangkutan, agar dapat mengidentifikasi apakah mungkin terdapat perbedaan 
yang material yang sebaiknya dijajaki lebih lanjut. Bila tim asesmen menganggap kajian risiko negara 
yang bersangkutan wajar/masuk akal, unsur-unsur lain dalam Metodologi yang juga berbasis risiko 
dapat dipertimbangkan menggunakan hasil kajian tersebut. 

16. Saat menelaah pemenuhan Rekomendasi 1, asesor hendaknya memusatkan analisis mereka 
pada unsur-unsur sebagai berikut:  (1)  proses dan mekanisme yang tersedia untuk menghasilkan 
dan mengkoordinasi kajian risiko; (2) kewajaran hasil kajian risiko; dan, (3) keselarasan antara 
upaya-upaya berbasis risiko dan risiko yang telah diidentifikasi (e.g., pengecualian, situasi risiko 
tinggi atau rendah). 
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17. Saat menilai Capaian Langsung 1, berdasarkan pandangan mereka tentang kewajaran hasil 
kajian risiko, asesor hendaknya fokus pada seberapa baik pihak berwenang menggunakan 
pemahaman mereka tentang risiko yang ada dalam praktik/pelaksanaannya guna memberi masukan 
bagi penyusunan kebijakan dan kegiatan untuk memitigasi risiko. 

18. Persyaratan Berbasis Risiko - Bagi tiap Rekomendasi yang terkait dengan keharusan bagi 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ/Penyedia Barang dan Jasa) untuk mengambil tindakan tertentu, 
asesor hendaknya lazimnya menilai kepatuhan atas dasar bahwa seluruh lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ) hendaknya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.  Akan tetapi, satu 
pertimbangan penting yang mendasari Rekomendasi FATF ialah derajat risiko pencucian uang atau 
pendanaan terorisme untuk jenis lembaga, pelaku usaha atau profesi tertentu, atau untuk nasabah, 
produk, transaksi, atau negara tertentu.  Oleh karena itu, suatu negara dapat memperhitungkan 
risiko ke dalam penerapan pelaksanaan Rekomendasi (e.g., dalam penerapan upaya yang lebih 
sederhana (simplified measures)), dan asesor akan perlu memperhatikan risiko, serta fleksibilitas 
yang dimungkinkan dalam pendekatan berbasis risiko, saat mereka menentukan apakah ada 
kekurangan dalam upaya pencegahan di negara tersebut, serta tingkat kepentingannya. Apabila 
Rekomendasi FATF mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan adanya upaya-upaya 
spesifik atau yang lebih ketat, seluruh upaya tersebut harus diterapkan, meskipun besarnya cakupan 
upaya tersebut bisa bervariasi tergantung dari tingkat risikonya. 

 
 

19. Pengecualian untuk situasi berisiko rendah –  Bila risiko pencucian uang dan pendanaan 
terorisme di suatu negara rendah, negara dapat memutuskan untuk tidak menerapkan sebagian 
Rekomendasi yang mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melakukan tindakan 
tertentu.  Dalam hal ini, negara hendaknya menyediakan bukti-bukti dan analisis kepada asesor yang 
dijadikan dasar bagi keputusan untuk tidak menerapkan Rekomendasi. 

20. Persyaratan bagi lembaga keuangan, DNFBP (PBJ), dan negara - Rekomendasi FATF 
menyatakan bahwa lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) “hendaknya” (should) atau “hendaknya 
diharuskan” (should be required) mengambil tindakan tertentu, atau bahwa negara “hendaknya 
memastikan” bahwa tindakan tertentu dilakukan oleh lembaga keuangan, DNFBP (PBJ) atau entitas 
atau pihak lain. Untuk menggunakan satu frasa yang konsisten, kriteria yang relevan dalam 
Metodologi ini menggunakan frasa “Lembaga Keuangan (atau DNFBP (PBJ)) hendaknya diharuskan”. 

 
21. Hukum/UU atau perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya 
(enforceable means) - catatan tentang Dasar hukum persyaratan bagi lembaga keuangan dan DNFBP 
(PBJ) (di akhir Catatan Interpretasi bagi Rekomendasi FATF) menguraikan dasar hukum yang 
diperlukan untuk mengatur persyaratan yang relevan tersebut. Asesor hendaknya 
mempertimbangkan apakah mekanisme yang digunakan untuk menjalankan persyaratan tertentu 
dapat memenuhi syarat untuk disebut sebagai perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya (enforceable means) berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam catatan tersebut.  
Asesor hendaknya menyadari bahwa Rekomendasi 10, 11, dan 20 memuat persyaratan yang harus 
ditetapkan dalam Undang-undang, sedangkan persyaratan lainnya bisa ditetapkan baik dalam 
bentuk Undang-undang ataupun dalam bentuk perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya (enforceable means). Jenis dokumen atau upaya yang tidak termasuk dalam 
perangkat/ketetapan yang dapat ditegakkan pemberlakuannya (enforceable  means) mungkin dapat 
membantu berkontribusi pada efektivitas, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam 
konteks analisis efektivitas, tanpa masuk dalam pertimbangan pemenuhan persyaratan untuk 
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kepatuhan teknis (e.g., pedoman perilaku yang sifatnya suka rela yang dikeluarkan oleh lembaga 
swasta, atau arahan yang sifatnya tidak mengikat dari otoritas pengawasan). 

22. Asesmen untuk DNFBP (PBJ) – Berdasarkan Rekomendasi 22, 23, dan 28 (serta unsur 
spesifik pada Rekomendasi 6 dan 7), DNFBP (PBJ) dan lembaga pengawas (atau swapengatur/self-
regulatory) yang sesuai  diharuskan untuk mengambil tindakan tertentu.  Kepatuhan Teknis atas 
persyaratan ini hendaknya hanya dinilai berdasarkan Rekomendasi spesifik tersebut dan hendaknya 
tidak diperluas hingga ke Rekomendasi lain yang terkait dengan lembaga keuangan. Namun 
demikian, penilaian efektivitas hendaknya turut memperhitungkan lembaga keuangan dan DNFBP 
(PBJ) saat mengkaji capaian hasil yang sesuai. 

23. Pendanaan Proliferasi [/penyebaran senjata pemusnah massal] – Persyaratan dalam 
Standar FATF yang terkait dengan pendanaan proliferasi [/penyebaran senjata pemusnah massal] 
dibatasi hanya untuk Rekomendasi 7 (“Sanksi Keuangan Bersasaran”) dan Rekomendasi 2 (“Kerja 
Sama dan Koordinasi Nasional”). Dalam konteks penilaian efektivitas, seluruh persyaratan yang 
terkait dengan pendanaan proliferasi dimasukkan dalam Capaian Langsung 11, kecuali yang terkait 
dengan kerja sama dan koordinasi nasional, yang masuk dalam Capaian Langsung 1. Isu terkait 
pendanaan proliferasi hendaknya dipertimbangkan hanya di bagian-bagian tersebut, dan tidak di 
bagian-bagian lain dalam asesmen. 
24. Upaya-upaya di tingkat nasional, supra-nasional, dan sub-nasional (daerah) - Di beberapa 
negara, isu APU/PPT diatasi tidak hanya di tingkat pemerintah nasional, namun juga di tingkat   
negara bagian/provinsi atau di tingkat 

 

daerah. Saat melakukan asesmen, langkah-langkah yang sesuai hendaknya diambil guna memastikan 
bahwa upaya-upaya APU/PPT di tingkat negara bagian/provinsi juga mendapat perhatian yang 
cukup. Asesor juga hendaknya memperhatikan dan mengacu pada Undang-undang atau peraturan 
yang ada di tingkat supra-nasional yang berlaku di suatu negara. Aneks I menguraikan Rekomendasi 
yang secara spesifik dapat dinilai dengan dasar supra-nasional. 

25. Pengawasan keuangan – UU dan perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya (enforceable means) yang mengatur persyaratan dalam APU/PPT yang bersifat 
pencegahan bagi sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan efek/sekuritas hendaknya 
dilaksanakan dan ditegakkan pemberlakuannya melalui proses pengawasan. Dalam sektor-sektor 
tersebut, prinsip pengawasan inti yang relevan yang dikeluarkan oleh Basel Committee, IAIS, dan 
IOSCO hendaknya juga dipatuhi. Untuk isu-isu tertentu, prinsip-prinsip pengawasan tersebut akan 
bersinggungan dengan atau saling melengkapi persyaratan yang diatur dalam Standar FATF. Asesor 
hendaknya menyadari dan memperhatikan asesmen atau temuan apapun yang diambil sehubungan 
dengan prinsip inti tersebut, atau dengan prinsip atau standar lain yang relevan yang dikeluarkan 
oleh lembaga pengawasan yang menetapkan standar. Untuk jenis lembaga keuangan lain, akan 
terdapat variasi antarnegara dalam hal apakah UU dan kewajiban tersebut diterapkan dan 
diberlakukan melalui kerangka pengaturan atau pengawasan, atau dengan cara-cara lainnya. 

26. Sanksi – Beberapa Rekomendasi mensyaratkan negara untuk memiliki “sanksi yang efektif, 
proporsional, dan menjerakan” atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan APU/PPT. Berbagai unsur 
yang berbeda dalam persyaratan tersebut dinilai dalam konteks kepatuhan teknis dan efektivitas. 
Dalam penilaian kepatuhan teknis, asesor hendaknya mempertimbangkan apakah kerangka 
peraturan (UU dan perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya) di negara 
tersebut turut memasukkan berbagai sanksi  yang dapat mereka kenakan secara proporsional untuk 
pelanggaran persyaratan yang lebih besar dan yang lebih kecil 2. Dalam penilaian efektivitas, asesor 
hendaknya mempertimbangkan apakah sanksi yang diterapkan pada praktiknya  memang efektif 
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dalam memastikan kepatuhan di masa mendatang pada lembaga yang dikenakan sanksi; serta 
menjerakan [membuat jera/gentar] bagi pihak-pihak lainnya agar mereka patuh. 

27. Kerja Sama Internasional – Dalam Metodologi ini, kerja sama internasional dinilai dalam 
Rekomendasi dan Capaian Langsung yang spesifik (yaitu Rekomendasi 36-40 dan Capaian Langsung 
2). Asesor hendaknya menyadari dampak dari kemampuan dan kesediaan suatu negara untuk 
melakukan kerja sama internasional terhadap pemenuhan Rekomendasi dan Capaian Langsung 
lainnya (e.g., investigasi kejahatan yang memiliki unsur lintas negara, atau pengawasan 
kelompok/grup internasional), dan menguraikan secara jelas contoh-contoh di mana kerja sama 
internasional berdampak positif atau negatif pada kepatuhan atau efektivitas. 

28. Draft UU dan usulan peraturan lainnya – Asesor hendaknya hanya memperhatikan UU, 
peraturan, atau upaya APU/PPT lain yang relevan yang pada akhir kunjungan lapangan

 

 ke negara 
yang bersangkutan telah diterbitkan dan diberlakukan di negara tersebut. Bila asesor diberi salinan 
RUU atau usulan peraturan lain yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem, hal-hal tersebut 
dapat disebutkan dalam laporan, namun hendaknya tidak diperhitungkan dalam penyusunan 
simpulan asesmen maupun untuk keperluan penetapan nilai (rating). 

29. Pedoman FATF - asesor juga dapat memperhatikan Pedoman FATF sebagai informasi latar 
belakang tentang apakah suatu negara dapat melaksanakan persyaratan tertentu. Daftar Pedoman 
FATF dimasukkan di bagian Aneks dalam dokumen ini.   Pedoman tersebut dapat membantu asesor 
memahami sisi praktis dalam pelaksanaan Rekomendasi FATF, namun penerapan pedoman tersebut 
hendaknya tidak menjadi bagian dari asesmen yang dilakukan. 

 
 

 

2 Contoh jenis sanksi termasuk:  peringatan tertulis; perintah untuk mematuhi instruksi spesifik 
(kemungkinan disertai dengan denda harian bila terjadi ketidakpatuhan); memerintahkan adanya 
pelaporan rutin dari lembaga sehubungan dengan upaya-upaya yang ditempuhnya; denda atas 
ketidakpatuhan; melarang orang perseorangan untuk dipekerjakan dalam sektor tertentu; mengganti 
atau membatasi kewenangan manajer, direktur, dan pemilik pengendali; mengenakan pengampuan 
(conservatorship) atau penangguhan atau pencabutan izin; atau hukuman pidana bila memungkinkan. 



METODOLOGI 
 

 
13 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

KEPATUHAN TEKNIS 
 

30. Komponen kepatuhan teknis dalam Metodologi ini mengacu pada implementasi persyaratan 
yang spesifik dari Rekomendasi FATF, termasuk kerangka hukum dan aturan (UU dan 
perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya); serta keberadaan, 
kewenangan, dan prosedur pihak berwenang.   Kebanyakan hal ini tidak mencakup persyaratan 
spesifik pada standar-standar yang pada prinsipnya terkait dengan efektivitas.  Hal tersebut akan 
dinilai secara terpisah melalui komponen efektivitas dalam Metodologi ini. 

31. Rekomendasi FATF, yang diakui sebagai standar internasional, berlaku bagi semua negara. 
Akan tetapi, asesor hendaknya menyadari bahwa kerangka peraturan, kelembagaan, dan 
pengawasan bagi APU/PPT dapat berbeda untuk tiap negara. Apabila Rekomendasi FATF 
dipenuhi/dipatuhi, negara dapat menjalankan Standar FATF 3 dalam cara yang konsisten/sejalan 
dengan sistem perundang-undangan dan kelembagaan nasional mereka, meskipun metode yang 
digunakan untuk menunjukkan kepatuhan tersebut bisa berbeda. Dalam hal ini, asesor hendaknya 
menyadari risiko serta faktor struktural atau kontekstual di negara yang bersangkutan. 

32. Komponen kepatuhan teknis dalam Metodologi ini menguraikan persyaratan spesifik untuk 
tiap Rekomendasi sebagai daftar kriteria, yang menggambarkan unsur-unsur yang seharusnya ada 
agar dapat menunjukkan kepatuhan sepenuhnya dengan unsur-unsur yang wajib dipenuhi 
(mandatori) dalam Rekomendasi. Kriteria yang akan dinilai akan diberi nomor secara berurutan 
untuk tiap Rekomendasi, namun urut-urutan kriteria tidak menggambarkan urutan prioritas atau 
urutan kepentingan. Dalam beberapa kasus, terdapat penjelasan/elaborasi (yang dicantumkan di 
bagian bawah kriteria) yang diberikan untuk membantu mengidentifikasi aspek-aspek penting 
dalam penilaian kriteria. Untuk kriteria yang dilengkapi dengan penjelasan/elaborasi seperti itu, 
asesor hendaknya melihat apakah tiap unsur sudah ada, agar dapat menilai apakah kriteria tersebut 
secara keseluruhan telah terpenuhi. 

 
PENETAPAN NILAI (RATING) UNTUK KEPATUHAN 

33. Untuk tiap Rekomendasi, asesor hendaknya mengambil simpulan tentang seberapa jauh suatu 
negara telah mematuhi (atau tidak mematuhi) standar yang ada. Terdapat empat tingkat kepatuhan: 
patuh (C), sebagian besar patuh (LC), patuh sebagian (PC), dan tidak patuh (NC) [istilah lain yang 
juga bisa digunakan ialah: sesuai/terpenuhi, sebagian besar sesuai/terpenuhi, sesuai/terpenuhi 
sebagian, tidak sesuai/tidak terpenuhi - Pen]. Dalam situasi dan kondisi khusus/pengecualian, suatu 
Rekomendasi juga dapat dinilai tidak berlaku (not applicable). Penetapan nilai (rating) didasarkan 
hanya pada kriteria yang telah ditetapkan dalam penilaian kepatuhan teknis, yaitu sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Standar FATF terdiri dari Rekomendasi FATF dan Catatan Interpretasi terkait. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 
 
 

  Penetapan nilai (rating) kepatuhan 

Patuh  
(Compliant) 

C Tidak ada kekurangan. 

Sebagian Besar Patuh 
(Largely Compliant) 

LC Ada kekurangan namun hanya berupa kekurangan kecil. 

Patuh Sebagian 
(Partially Compliant) 

PC Ada cukup banyak kekurangan. 

Tidak Patuh  
(Non-Compliant) 

NC Ada kekurangan besar. 

Tidak Berlaku  
(Not Applicable) 

NA Persyaratan tidak berlaku, karena sifat struktural, 
hukum, atau kelembagaan di negara tersebut. 

Saat menentukan seberapa besar tingkat kekurangan untuk Rekomendasi manapun, asesor 
hendaknya mempertimbangkan, dan dengan melihat konteks di negara yang bersangkutan, jumlah 
dan tingkat kepentingan relatif kriteria yang terpenuhi ataupun yang tidak terpenuhi. 

 
 

34. Perlu dicatat bahwa negara yang dinilai bertanggung jawab menunjukkan bahwa sistem 
APU/PPT di negaranya telah sesuai dengan/memenuhi (patuh pada) Rekomendasi. Dalam 
menentukan tingkat kepatuhan untuk tiap Rekomendasi, asesor hendaknya tidak hanya menilai 
apakah hukum dan peraturan (laws and enforceable means) yang ada sudah sesuai/memenuhi 
(patuh pada) Rekomendasi FATF, namun juga hendaknya menilai ada/tidaknya kerangka 
kelembagaan. 

35. Pembobotan – Masing-masing kriteria yang digunakan untuk menilai tiap Rekomendasi tidak 
memiliki tingkat kepentingan yang sama, dan jumlah kriteria yang terpenuhi tidak selalu menjadi 
indikasi atas tingkat kepatuhan/pemenuhan secara menyeluruh untuk tiap Rekomendasi. Saat 
memutuskan nilai (rating) yang akan diberikan untuk tiap Rekomendasi, asesor hendaknya 
mempertimbangkan tingkat kepentingan relatif kriteria yang ada dalam konteks negara yang 
bersangkutan. Asesor hendaknya mempertimbangkan signifikansi kekurangan yang ada, dengan 
mengingat profil risiko serta informasi struktural dan kontekstual lainnya di negara tersebut (e.g., 
untuk bidang berisiko tinggi atau untuk sebagian besar sektor keuangan). Di beberapa kasus, adanya 
satu kekurangan saja bisa jadi cukup penting untuk menjustifikasi nilai NC (tidak patuh), sekalipun 
kriteria lainnya sudah terpenuhi. Sebaliknya, kekurangan di bidang yang berisiko rendah atau pada 
jenis kegiatan keuangan yang tidak banyak digunakan bisa jadi hanya membawa efek kecil terhadap 
nilai (rating) secara keseluruhan untuk suatu Rekomendasi. 

36. Persinggungan antara Rekomendasi – Di banyak kasus, kekurangan dasar yang sama dapat 
membawa dampak bergulir yang berpengaruh pada penilaian beberapa Rekomendasi lainnya.  
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Misalnya:  kajian risiko yang penuh dengan kekurangan bisa jadi membuat lemah upaya-upaya 
berbasis risiko yang ada dalam sistem APU/PPT; atau tidak diterapkannya peraturan APU/PPT ke 
jenis lembaga keuangan tertentu atau DNFBP (PBJ) tertentu bisa berdampak pada penilaian untuk 
seluruh Rekomendasi yang berlaku pada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ). Saat 
mempertimbangkan nilai yang akan diberikan dalam kasus seperti itu, asesor hendaknya 
merefleksikan kekurangan dalam faktor-faktor yang mendasari nilai untuk tiap Rekomendasi yang 
terkait, dan bila dipandang sesuai, memberikan nilai yang selayaknya. Asesor juga hendaknya 
dengan jelas menunjukkan dalam laporan evaluasi/MER bahwa penilaian untuk seluruh 
Rekomendasi yang terkait disebabkan oleh alasan dasar yang sama. 

 
37. Perbandingan dengan nilai (rating) sebelumnya - Karena adanya revisi dan konsolidasi 
Rekomendasi FATF serta Rekomendasi Khusus di tahun 2012, serta diperkenalkannya asesmen 
terpisah untuk kepatuhan teknis dan efektivitas, nilai (rating) yang diberikan berdasarkan 
Metodologi ini tidak akan dapat diperbandingkan secara langsung dengan nilai (rating) yang 
diberikan dengan menggunakan Metodologi tahun 2004. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

EFEKTIVITAS 
38. Penilaian efektivitas sistem APU/PPT di suatu negara sama pentingnya dengan penilaian 
kepatuhan teknis terhadap Standar FATF. Penilaian terhadap efektivitas dimaksudkan untuk: (a) 
meningkatkan fokus FATF pada capaian hasil; (b) mengidentifikasi seberapa jauh sistem APU/PPT di 
tingkat nasional telah mencapai tujuan Standar FATF, serta mengidentifikasi adanya kelemahan 
sistemik apapun; dan (c) memungkinkan negara menetapkan prioritas upaya dalam memperbaiki 
sistem mereka. Untuk keperluan Metodologi ini, efektivitas didefinisikan sebagai “Seberapa jauh 
pemenuhan atas capaian hasil yang telah ditetapkan”. 

39. Dalam konteks APU/PPT, efektivitas ialah seberapa jauh sistem keuangan dan perekonomian 
memitigasi risiko dan ancaman pencucian uang, dan pendanaan terorisme dan proliferasi. Hal ini 
dapat terkait dengan hasil yang diharapkan dari (a) kebijakan, UU, atau perangkat/ketetapan yang 
dapat ditegakkan pemberlakuannya; (b) program penegakan hukum, pengawasan, atau kegiatan 
intelijen; atau (c) implementasi serangkaian upaya spesifik untuk memitigasi risiko pencucian uang 
dan pendanaan terorisme, serta memerangi pendanaan proliferasi. 

40. Tujuan penilaian efektivitas ialah memberikan apresiasi terhadap sistem APU/PPT di suatu 
negara secara keseluruhan serta seberapa baik sistem tersebut telah bekerja.   Menilai efektivitas 
didasarkan pada pendekatan yang pada dasarnya berbeda dengan yang digunakan untuk menilai 
kepatuhan teknis terhadap pemenuhan Rekomendasi.   Penilaian ini tidak mencakup memeriksa 
apakah persyaratan tertentu sudah terpenuhi, atau apakah seluruh unsur dari suatu Rekomendasi 
sudah terbentuk.  Alih-alih, diperlukan adanya penilaian (judgement) tentang apakah, atau seberapa 
jauh, capaian yang telah ditetapkan sudah diraih, i.e. apakah tujuan utama suatu sistem APU/PPT, 
yang sejalan dengan Standar FATF, telah secara efektif terpenuhi dalam praktik. Proses asesmen 
mengandalkan penilaian (judgement) para asesor yang akan melakukan pekerjaannya dengan 
berkonsultasi dengan negara yang dinilai. 

41. Penting untuk dicatat bahwa negara yang dinilai bertanggung jawab menunjukkan bahwa 
sistem APU/PPT di negaranya berjalan efektif. Bila bukti atas hal tersebut tidak tersedia, asesor 
hanya dapat menyimpulkan bahwa sistem yang ada tidak efektif. 

 
KERANGKA UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS 

42. Untuk penilaian efektivitas, FATF telah mengadopsi suatu pendekatan yang berfokus pada 
hirarki capaian hasil yang sudah ditetapkan. Pada tataran tertinggi, tujuan dalam pelaksanaan upaya 
APU/PPT ialah agar “Sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas terlindungi dari ancaman 
pencucian uang dan pendanaan terorisme dan proliferasi, dan dengan demikian memperkuat 
integritas sektor keuangan serta berkontribusi pada keamanan dan keselamatan”.   Agar dapat 
memberikan keseimbangan yang tepat antara pemahaman keseluruhan atas efektivitas sistem 
APU/PPT di suatu negara serta apresiasi terperinci tentang seberapa baik komponen-komponen di 
dalamnya berjalan, FATF menilai efektivitas terutama atas dasar sebelas Capaian Langsung 
(Immediate Outcome).  Tiap capaian tersebut menggambarkan satu tujuan utama yang seharusnya 
dicapai oleh sistem APU/PPT yang efektif, dan capaian-capaian tersebut menyumbang pada tiga 
Capaian Antara (Intermediate Outcomes) yang menggambarkan tujuan tematik utama dari upaya 
APU/PPT. Pendekatan ini tidak menilai secara langsung efektivitas pelaksanaan tiap Rekomendasi di 
suatu negara; ataupun performa lembaga atau organisasi spesifik. Asesor tidak diharapkan 
melakukan evaluasi secara langsung terhadap 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

Tujuan Tingkat Tinggi (High-Level Objective) atau Capaian Antara (Intermediate Outcome), meskipun 
hal-hal tersebut bisa jadi relevan bagi penyusunan laporan evaluasi/MER tertulis serta dalam 
merangkum efektivitas keseluruhan di suatu negara secara umum. 

43. Hubungan antara Tujuan Tingkat Tinggi, Capaian Antara, dan Capaian Langsung dapat dilihat 
di bagan di bawah ini: 

 
Tujuan Tingkat Tinggi: 
Sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas terlindungi dari ancaman pencucian uang dan pendanaan 
terorisme dan proliferasi, dan dengan demikian memperkuat integritas sektor keuangan serta berkontribusi 
pada keamanan dan keselamatan. 

 

Capaian Antara: 
 
 
 
 

Kebijakan, koordinasi, dan kerja 
sama memitigasi risiko pencucian 
uang dan pendanaan terorisme. 

 
 
 
 
 
 

Harta hasil kejahatan dan dana yang 
mendukung terorisme dapat dicegah 
memasuki sektor keuangan dan sektor 
lainnya, atau terdeteksi dan dilaporkan 
oleh sektor tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancaman pencucian uang terdeteksi 
dan dapat dihalangi,dan pelaku 
kejahatan dikenakan sanksi dan harta 
mereka yang tidak sah dirampas. 
Ancaman pendanaan terorisme 
terdeteksi dan dapat dihalangi, sumber 
daya teroris dirampas, dan pihak-pihak 
yang mendanai terorisme dikenakan 
sanksi, dan dengan demikian 
berkontribusi pada pencegahan tindak 
terorisme. 

1  Adanya pemahaman tentang risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme 
serta, bila dipandang sesuai, dilakukannya tindakan yang terkoordinasi di dalam 
negeri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dan 
proliferasi. 

2 Adanya kerja sama internasional yang menghasilkan informasi, 
intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi 
tindakan terhadap pelaku kejahatan dan aset mereka. 

3 Pengawas dengan tepat mengawasi, memonitor, dan mengatur 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan mereka 
terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan risiko 
mereka. 

4 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya 
pencegahan terkait APU/PPT secara memadai yang sebanding 
dengan risiko mereka, dan melaporkan transaksi mencurigakan. 

5 Badan hukum dan pengaturan hukum dicegah agar tidak 
disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, 
dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia bagi 
pihak berwenang tanpa hambatan apapun. 

6 Informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait 
digunakan secara tepat oleh pihak berwenang untuk melakukan 
investigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

7 Tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terkait diinvestigasi 
dan pelakunya diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi 
yang efektif, proporsional, dan menjerakan. 

8 Dilakukan perampasan atas hasil dan alat kejahatan. 

9 Dilakukan investigasi tindak pidana pendanaan terorisme dan 
kegiatan terkait, serta orang/pihak yang mendanai terorisme 
diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, 
proporsional, dan menjerakan. 

10 Teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris dicegah 
menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, serta 
menyalahgunakan sektor nirlaba. 

11 Orang dan entitas yang terlibat dalam proliferasi senjata 
pemusnah massal dapat dicegah menggalang, memindahkan, 
dan menggunakan dana, sejalan dengan Resolusi DK PBB 
(UNSCR) yang terkait. 

Capaian Langsung 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

PENETAPAN RUANG LINGKUP 

44. Asesor harus menilai keseluruhan sebelas Capaian Langsung yang ada. Namun demikian, 
sebelum kunjungan lapangan, asesor hendaknya melakukan langkah penetapan ruang lingkup, 
dengan berkonsultasi dengan negara yang dinilai, yang hendaknya memperhatikan risiko dan faktor-
faktor lainnya yang diuraikan dalam paragraf 5 s.d. 10 di atas. Asesor, melalui konsultasi dengan 
negara yang dinilai, hendaknya mengidentifikasi isu yang berisiko tinggi, yang seharusnya dikaji 
secara lebih mendetil selama asesmen dan tergambarkan dalam laporan akhir. Asesor juga 
hendaknya berupaya mengidentifikasi bidang-bidang dengan risiko rendah, yang mungkin tidak 
perlu dikaji dengan tingkat kedalaman yang sama. Selama berjalannya proses asesmen, asesor 
hendaknya terus bekerja sama dengan negara yang bersangkutan serta meninjau kembali ruang 
lingkup yang telah mereka tetapkan sebelumnya berdasarkan temuan awal mereka tentang 
efektivitas, dengan maksud memfokuskan perhatiannya pada bidang-bidang yang memiliki lingkup 
yang lebih luas yang dapat ditingkatkan dari segi efektivitas dalam mengatasi risiko TPPU/TPPT. 

 
HUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN TEKNIS 

45. Tingkat kepatuhan teknis suatu negara berkontribusi/turut andil pada penilaian efektivitas. 
Asesor hendaknya mempertimbangkan tingkat kepatuhan teknis sebagai bagian dari langkah 
penetapan ruang lingkup yang mereka lakukan. Penilaian kepatuhan teknis melihat apakah terdapat 
fondasi hukum dan kelembagaan dari sistem APU/PPT yang efektif.  Tidak mungkin bahwa suatu 
negara yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dari segi aspek teknis dalam 
pemenuhan Rekomendasi FATF adalah negara yang memiliki sistem APU/PPT yang efektif 
(meskipun tidak bisa langsung ditarik anggapan bahwa negara yang patuh dari segi teknis adalah 
negara yang efektif). Dalam banyak kasus, alasan utama rendahnya efektivitas ialah karena adanya 
kekurangan yang serius dalam pelaksanaan/implementasi unsur-unsur teknis dari Rekomendasi. 

46. Dalam menilai efektivitas, asesor hendaknya juga mempertimbangkan dampak kepatuhan 
teknis terhadap Rekomendasi yang terkait ketika mereka memberikan penjelasan mengapa negara 
tersebut dianggap (atau tidak dianggap) efektif, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan 
efektivitas.   Mungkin saja terjadi situasi dan kondisi khusus/pengecualian di mana asesor 
menyimpulkan bahwa suatu negara memiliki tingkat kepatuhan teknis yang rendah namun negara 
tersebut dianggap efektif dalam taraf tertentu (e.g.,  akibat situasi dan kondisi yang spesifik di suatu 
negara, termasuk risiko yang rendah atau faktor struktural, material, atau kontekstual lain; 
kekhususan/kekhasan aturan hukum dan lembaga di negara yang bersangkutan; atau bila negara 
tersebut menerapkan upaya APU/PPT yang sifatnya kompensatoris yang tidak disyaratkan dalam 
Rekomendasi FATF). Asesor hendaknya memberi perhatian khusus pada kasus-kasus seperti itu dan 
dituangkan dalam laporan evaluasi/MER, serta harus sepenuhnya memberi justifikasi atas 
keputusan mereka, memberikan penjelasan secara detail apa yang menjadi dasar dan alasan spesifik 
bagi simpulan mereka terkait efektivitas tersebut, meskipun tingkat kepatuhan teknis dinilai rendah. 

 
MENGGUNAKAN METODOLOGI EFEKTIVITAS 

47. Penilaian efektivitas hendaknya mempertimbangkan masing-masing dari kesebelas Capaian 
Langsung yang ada, namun tidak secara langsung berfokus pada Capaian Antara atau Capaian 
Tingkat Tinggi. Untuk tiap Capaian Langsung, ada dua pertanyaan besar yang harus dicoba dijawab 
oleh asesor: 
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 Seberapa jauh capaian hasil yang ditetapkan sudah tercapai? Asesor 
hendaknya menilai apakah negara yang bersangkutan telah efektif dalam 
hal capaian hasil tertentu (i.e. apakah negara yang bersangkutan berhasil 
mencapai hasil yang diharapkan dari sistem APU/PPT yang berjalan baik). 
Asesor hendaknya mendasarkan simpulan mereka pada Isu Inti (Core 
Issues), 

 
 

dan didukung oleh contoh-contoh informasi serta contoh-contoh 
faktor spesifik; dan juga memperhatikan tingkat kepatuhan teknis 
dan faktor kontekstual. 

 Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas? Asesor 
hendaknya memahami alasan mengapa suatu negara bisa jadi belum 
mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dan bila mungkin, membuat 
rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan negara tersebut untuk 
meraih capaian hasil yang spesifik. Asesor hendaknya mendasarkan 
analisis dan rekomendasi mereka pada pertimbangan tentang isu inti (core 
issues) dan pada contoh-contoh faktor spesifik yang dapat mendukung 
simpulan atas isu inti, termasuk kegiatan, proses, sumber daya, dan 
infrastruktur. Asesor juga hendaknya mempertimbangkan efek kekurangan 
teknis terhadap efektivitas, serta relevansi dari faktor kontekstual. Bila 
asesor yakin bahwa capaian hasil dapat diraih dengan baik, mereka tidak 
akan perlu mempertimbangkan secara detil tentang apa yang bisa 
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas (meskipun mungkin ada nilai 
penting yang masih bisa diperoleh dari upaya mengidentifikasi praktik-
praktik baik atau potensi peningkatan lebih lanjut, atau upaya yang 
berkelanjutan yang diperlukan untuk menjaga tingkat efektivitas yang baik 
tersebut). 

 
Ciri/karakteristik Sistem yang Efektif 

 
48. Teks yang tercantum dalam kotak di atas tiap Capaian Langsung menguraikan fitur utama 
serta capaian dari suatu sistem yang efektif. Bagian tersebut menguraikan situasi negara yang efektif 
dalam meraih capaian hasilnya, serta memberikan tolok ukur bagi asesmen. 

 
Isu Inti (Core Issues) yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil telah diraih 

 
49. Bagian kedua menguraikan dasar yang digunakan asesor untuk menilai apakah, dan hingga 
seberapa jauh, capaian hasil yang ada sudah berhasil diraih.  Isu inti (core  issues) merupakan 
pertanyaan wajib yang hendaknya dijawab oleh asesor, demi memperoleh gambaran umum tentang 
seberapa efektif suatu negara untuk masing-masing capaian hasil yang dinilai. Simpulan para asesor 
tentang seberapa efektif suatu negara hendaknya didasarkan pada gambaran umum tentang masing-
masing capaian hasil, dengan masukan informasi dari hasil asesmen atas isu inti. 

50. Asesor hendaknya menelaah seluruh isu inti yang terdapat untuk tiap capaian hasil. Akan 
tetapi, mereka dapat membedakan derajat detail yang digunakan dalam menelaah masing-masing 
isu agar dapat merefleksikan derajat risiko dan materialitas yang dikaitkan dengan isu di negara 
yang bersangkutan. Dalam situasi dan kondisi khusus/pengecualian, asesor juga dapat 
mempertimbangkan isu tambahan yang mereka anggap, dalam situasi dan kondisi spesifik, 
merupakan bagian penting/inti bagi capaian efektivitas (e.g., upaya alternatif yang menggambarkan 
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kekhususan dalam sistem APU/PPT di negara tersebut, namun tidak termasuk dalam isu inti atau 
sebagai informasi tambahan atau faktor spesifik). Asesor juga hendaknya menyatakan dengan jelas 
kapan dan mengapa isu tambahan manapun digunakan yang dianggap sebagai bagian penting/inti. 

 
Contoh informasi yang dapat mendukung penyimpulan Isu Inti 

 
51. Contoh Informasi menguraikan jenis dan sumber informasi yang paling relevan untuk 
memahami seberapa jauh capaian hasil sudah diraih, termasuk data tertentu 

 

yang dapat dicari/diminta asesor saat menilai isu inti. Informasi pendukung dan data lainnya dapat 
menguji atau memvalidasi pemahaman asesor terhadap isu inti, serta dapat memberikan unsur 
kuantitatif untuk melengkapi gambaran tentang seberapa baik capaian hasil yang ada telah diraih. 

52. Informasi pendukung dan data yang tercantum tidak mencakup seluruh data dan informasi 
yang dimungkinkan, dan tidak bersifat wajib. Data, data statistik, serta materi lain yang tersedia bisa 
berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan asesor hendaknya memanfaatkan informasi 
apapun yang bisa disampaikan oleh negara yang bersangkutan guna membantu mereka melakukan 
penilaian. 

53. Penilaian efektivitas bukanlah merupakan kegiatan statistik. Asesor hendaknya menggunakan 
data dan statistik, serta informasi kualitatif lainnya, saat melakukan penilaian tentang seberapa baik 
capaian hasil sudah terpenuhi, namun hendaknya menafsirkan data yang tersedia secara kritis dalam 
konteks situasi dan kondisi negara yang bersangkutan.  Data mentah (yang dapat ditafsirkan dalam 
berbagai cara dan bahkan mengakibatkan simpulan yang berbeda) hendaknya tidak dijadikan fokus, 
namun fokus hendaknya diberikan pada informasi dan analisis yang menunjukkan, dalam konteks 
negara yang dinilai, apakah tujuan telah dicapai. Asesor hendaknya secara khusus berhati-hati dalam 
menggunakan data  terkait dengan negara lain sebagai bentuk perbandingan dalam menilai 
efektivitas, mengingat adanya perbedaan signifikan dalam situasi dan kondisi, sistem APU/PPT, dan 
praktik pengumpulan data di masing-masing negara. Asesor hendaknya juga menyadari bahwa 
tingkat keluaran yang tinggi tidak selalu berkontribusi positif pada pencapaian hasil yang 
diharapkan. 

 
Contoh faktor spesifik yang dapat mendukung pengambilan simpulan tentang isu inti 

 
54. Bagian faktor di dalam Metodologi ini menguraikan contoh-contoh unsur yang biasanya 
terlibat dalam pencapaian masing-masing capaian hasil. Bagian ini bukan merupakan daftar yang 
mencakup keseluruhan faktor yang mungkin ada, namun disediakan sebagai alat bantu bagi asesor 
dalam mempertimbangkan alasan mengapa suatu negara bisa (atau tidak bisa) meraih capaian hasil 
tertentu (e.g., dengan cara merinci hal-hal dalam satu faktor).  Dalam kebanyakan kasus, asesor akan 
perlu mengacu pada faktor untuk dapat menarik simpulan yang tegas tentang seberapa jauh suatu 
capaian hasil telah terpenuhi.  Patut dicatat bahwa kegiatan dan proses yang dicantumkan dalam 
daftar di bagian ini bukan merupakan model tunggal yang sifatnya wajib dalam susunan fungsi-
fungsi APU/PPT, namun sekadar menggambarkan penyusunan/pengaturan administratif yang 
paling umum diterapkan, dan bahwa alasan-alasan mengapa suatu negara tidak efektif tidak dibatasi 
pada faktor-faktor yang terdapat dalam daftar tersebut.  Patut dicatat bahwa asesor perlu berfokus 
pada aspek kualitatif dari faktor tersebut, dan bukan sekadar pada proses atau prosedur yang 
mendasarinya. 

55. Asesor tidak diharuskan menelaah seluruh faktor di masing-masing kasus. Saat suatu negara 
sungguh-sungguh efektif di suatu bidang, asesor hendaknya menguraikan dengan memadai mengapa 
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demikian, serta menyoroti bidang-bidang praktik baik tertentu, namun asesor tidak perlu menelaah 
masing-masing faktor secara tersendiri dalam bagian Metodologi ini. Bisa jadi terdapat kasus di 
mana suatu negara sungguh-sungguh tidak efektif dan bahwa alasan atas hal tersebut sifatnya sangat 
mendasar (e.g., adanya kekurangan teknis yang besar). Dalam hal/kasus seperti itu, asesor juga tidak 
perlu melakukan penelaah lanjutan yang terperinci tentang mengapa capaian hasil tersebut tidak 
terpenuhi. 
56. Asesor hendaknya menyadari capaian hasil mana saja yang tergantung pada urut-urutan 
langkah yang berbeda, atau suatu rantai-nilai untuk dapat memenuhi capaian hasil (e.g., Capaian 
Langsung 7, yang mencakup investigasi, penuntutan, dan pemberian sanksi, dalam suatu urut-
urutan).  Dalam kasus seperti itu, suatu capaian hasil bisa jadi tidak terpenuhi  

 

akibat gagal/tidak terpenuhinya satu tahap dalam rangkaian proses, meskipun tahap-tahap lainnya 
telah efektif. 

57. Asesor hendaknya juga mempertimbangkan faktor kontekstual, yang bisa mempengaruhi isu-
isu yang dianggap oleh asesor merupakan isu yang material atau yang berisiko tinggi, dan sebagai 
akibatnya, menjadi isu yang mendapat fokus perhatian asesor. Faktor-faktor ini bisa menjadi bagian 
penting dalam penjelasan mengapa suatu negara menunjukkan hasil yang baik atau buruk, dan 
menjadi unsur penting dalam rekomendasi asesor tentang cara meningkatkan efektivitas di negara 
tersebut. Akan tetapi, faktor tersebut tidak bisa dijadikan alasan atas implementasi Standar FATF 
yang buruk atau tidak merata. 

 
ISU LINTASBIDANG 
58. Tiap Capaian Langsung tidak berdiri sendiri.   Dalam banyak kasus, suatu isu yang dianggap 
spesifik di satu Capaian Langsung juga akan berkontribusi pada tercapainya/terpenuhinya capaian 
hasil lainnya. Khususnya, faktor-faktor yang dinilai pada Capaian Langsung 1 dan 2, yang 
memperhatikan (a) kajian risiko di negara yang bersangkutan serta implementasi pendekatan 
berbasis risiko; dan (b) keterlibatan negara tersebut dalam kerja sama internasional, bisa 
berdampak luas pada capaian hasil lainnya (e.g., kajian risiko berdampak pada penerapan upaya 
berbasis risiko pada Capaian Langsung 4, dan penggunaan sumber daya pihak berwenang relatif bagi 
seluruh capaian hasil; kerja sama internasional turut mencakup meminta kerja sama untuk 
mendukung investigasi TPPU dan proses perampasan di dalam negeri berdasarkan Capaian 
Langsung 7 dan 8).  Oleh karena itu, asesor hendaknya mempertimbangkan bagaimana temuan 
mereka untuk Capaian Langsung 1 dan 2 bisa jadi membawa dampak positif atau negatif terhadap 
tingkat efektivitas pada Capaian Langsung lainnya. Isu-isu lintasbidang ini tercerminkan dalam 
catatan bagi asesor pada tiap Capaian Langsung. 

 
SIMPULAN TENTANG EFEKTIVITAS 

59. Untuk tiap Capaian Langsung, asesor hendaknya membuat simpulan tentang seberapa jauh 
suatu negara efektif (atau tidak efektif). Dalam hal negara yang bersangkutan masih belum mencapai 
efektivitas yang baik, asesor hendaknya juga membuat rekomendasi berupa alasan mengapa mereka 
berpandangan demikian, dan upaya-upaya apa saja yang hendaknya dilakukan oleh negara yang 
bersangkutan untuk meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi capaian hasil. 

60. Efektivitas dinilai dengan cara yang secara mendasar berbeda dengan penilaian 
kepatuhan teknis. Simpulan asesor tentang seberapa jauh suatu negara lebih atau kurang efektif 
hendaknya didasarkan pada pemahaman keseluruhan terhadap derajat pencapaian di negara 
tersebut dalam memenuhi capaian hasil. Isu Inti hendaknya tidak dianggap sebagai daftar 
centang kriteria, namun sebagai serangkaian pertanyaan yang membantu asesor mendapatkan 
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pemahaman yang sesuai tentang efektivitas di negara yang bersangkutan untuk masing-masing 
Capaian Langsung.  Isu-isu inti yang ada tidak seluruhnya memiliki tingkat kepentingan yang sama, 
dan signifikansi isu-isu tersebut berbeda tergantung pada situasi spesifik di masing-masing negara, 
dengan memperhatikan risiko TPPU/TPPT serta faktor struktural yang relevan. Oleh karena itu, 
asesor perlu bersikap fleksibel dan menggunakan penilaian (judgement) serta pengalaman mereka 
dalam mengambil simpulan. 

61. Simpulan asesor hendaknya hanya menggambarkan apakah capaian hasil yang ada sudah 
tercapai/terpenuhi.  Asesor hendaknya mengesampingkan preferensi mereka perihal cara terbaik 
untuk mencapai efektivitas, dan hendaknya tidak terpengaruh dengan tidak semestinya oleh 
pendekatan yang ada di negara mereka sendiri.  Asesor hendaknya juga menghindari mengambil 
simpulan berdasarkan jumlah permasalahan atau kekurangan yang mereka identifikasi, karena 
mungkin saja suatu negara memiliki beberapa kelemahan yang tidak material atau dapat ditutupi 
oleh kekuatan di bidang lain, dan oleh karenanya secara keseluruhan mampu mencapai tingkat 
efektivitas yang baik. 

62. Simpulan asesor terkait tingkat efektivitas hendaknya diutamakan yang bersifat 
deskriptif. Asesor hendaknya menguraikan dengan jelas seberapa jauh mereka beranggapan 
bahwa capaian hasil yang ada secara keseluruhan telah terpenuhi, dengan memperhatikan adanya 
variasi/perbedaan, seperti misalnya bidang-bidang tertentu yang menunjukkan efektivitas yang 
lebih tinggi atau lebih rendah. Asesor juga hendaknya menguraikan dengan jelas apa yang menjadi 
dasar penilaian (judgement) mereka, e.g., masalah atau kelemahan yang diyakini bertanggung 
jawab menyebabkan kurangnya efektivitas; isu inti dan informasi yang dianggap paling signifikan; 
pemahaman asesor terhadap data dan indikator lainnya; serta bobot yang diberikan pada berbagai 
aspek yang ada dalam asesmen. Asesor hendaknya juga mengidentifikasi bidang apapun yang 
secara khusus dinilai kuat, atau contoh-contoh praktik baik yang dijumpai. 

63. Guna memastikan adanya keputusan yang jelas dan dapat diperbandingkan, asesor 
hendaknya juga merangkumkan simpulan mereka dalam bentuk penetapan nilai (rating). Untuk 
tiap Capaian Langsung, ada empat macam nilai (rating) yang mungkin diberikan untuk efektivitas, 
berdasarkan seberapa jauh isu inti dan ciri/karakteristik yang ada telah dapat diatasi: Sangat 
efektif; Efektif; Cukup efektif; dan Kurang efektif. Nilai (rating) yang diberikan hendaknya 
diputuskan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

 

 Nilai untuk efektivitas 

Sangat Efektif  
(High level of effectiveness) 

Capaian Langsung hampir seluruhnya sudah terpenuhi.  

Masih diperlukan perbaikan kecil. 

Efektif  
(Substantial level of 
effectiveness) 

Capaian Langsung sebagian besar sudah terpenuhi.  

Masih diperlukan perbaikan namun tidak banyak. 

Cukup Efektif  
(Moderate  level of 
effectiveness) 

Capaian Langsung dalam banyak hal sudah terpenuhi.  

Masih diperlukan banyak perbaikan. 

Kurang Efektif  
(Low level of effectiveness) 

Capaian Langsung tidak terpenuhi atau terpenuhi namun bisa 

diabaikan. Masih diperlukan perbaikan mendasar. 
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REKOMENDASI TENTANG CARA MENINGKATKAN SISTEM APU/PPT 

64. Rekomendasi asesor kepada suatu negara merupakan bagian yang amat penting dalam 
evaluasi.  Berdasarkan simpulan yang mereka ambil, asesor hendaknya memberikan rekomendasi 
upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara yang bersangkutan agar dapat 
meningkatkan sistem APU/PPT di negara tersebut, termasuk dari segi efektivitas dan kepatuhan 
teknis. Laporan yang disusun hendaknya memprioritaskan rekomendasi berupa upaya remedial 
(remedial measures), dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kapasitas negara yang 
bersangkutan, tingkat efektivitasnya, serta kelemahan dan masalah yang telah diidentifikasi. 
Rekomendasi asesor hendaknya tidak sekadar tentang mengatasi masing-masing kekurangan atau 
kelemahan yang telah diidentifikasi, namun hendaknya juga memberi nilai tambah dengan jalan 
mengidentifikasi dan memprioritaskan upaya spesifik untuk memitigasi risiko di negara yang 
bersangkutan dalam cara-cara yang paling efektif. Hal ini   

 

bisa dilakukan atas dasar bahwa upaya tersebut menawarkan perbaikan praktis yang paling besar 
dan paling cepat, membawa dampak yang paling luas, atau paling mudah untuk dicapai. 

65. Saat menyusun rekomendasi, asesor hendaknya bersikap seksama dalam memperhatikan 
situasi dan kondisi serta konteks di negara yang bersangkutan, serta sistem hukum dan 
kelembagaan di negara tersebut, dengan memperhatikan bahwa ada berbagai cara untuk membuat 
sistem APU/PPT menjadi efektif, dan bahwa model yang lebih disukai oleh asesor bisa jadi tidak 
sesuai dengan konteks negara yang dinilai. 

66. Untuk memfasilitasi penyusunan rencana tindakan oleh negara yang dinilai, dalam 
rekomendasi yang disusunnya, asesor hendaknya secara jelas menunjukkan bilamana diperlukan 
tindakan spesifik, dan apakah ada fleksibilitas dalam hal pencapaian tujuan prioritas tertentu. Asesor 
hendaknya menghindari membuat rekomendasi yang kaku dan tidak perlu (e.g., terkait penjadwalan 
untuk upaya/langkah tertentu), sehingga tidak menghalangi negara yang bersangkutan untuk 
sepenuhnya berupaya mengadaptasi rekomendasi yang disampaikan agar sesuai dengan situasi dan 
kondisi setempat. 

67. Sekalipun suatu negara punya tingkat efektivitas yang baik, hal ini tidak berarti bahwa tidak 
ada lagi yang bisa diperbaiki/ditingkatkan.  Mungkin juga ada kebutuhan untuk melakukan tindakan 
agar dapat memelihara tingkat efektivitas yang sudah baik bilamana risiko terus berubah. Bila 
asesor mampu mengidentifikasi tindakan lanjutan untuk bidang-bidang yang sudah sangat efektif, 
asesor hendaknya juga memasukkan tindakan tersebut dalam rekomendasi mereka. 

 
TITIK RUJUKAN 

68. Bila asesor punya keraguan apapun tentang cara menerapkan Metodologi ini, atau tentang 
interpretasi atas Standar FATF, mereka hendaknya berkonsultasi dengan pihak Sekretariat FATF 
atau Sekretariat FSRB mereka. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS 
 

 
REKOMENDASI 1 KAJIAN RISIKO DAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO 4 

 
KEWAJIBAN DAN KEPUTUSAN BAGI NEGARA 

 
Kajian risiko 

 
1.1 Negara5 hendaknya mengidentifikasi dan mengkaji risiko TPPU/TPPT bagi negaranya, 

1.2 Negara hendaknya menetapkan/menunjuk satu otoritas atau mekanisme untuk 
mengkoordinir tindakan yang dilakukan untuk mengkaji risiko 

1.3 Negara hendaknya senantiasa memperbarui kajian risiko yang dilakukannya 

1.4 Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk memberikan informasi tentang hasil kajian 
risiko kepada semua pihak berwenang dan SRB (lembaga swapengatur), lembaga 
keuangan, dan DNFBP (PBJ) yang terkait 

 
Mitigasi risiko 

 
1.5 Berdasarkan pemahamannya atas risiko mereka, negara hendaknya menerapkan 

pendekatan berbasis risiko dalam mengalokasikan sumber daya dan dalam melaksanakan 
upaya untuk mencegah atau memitigasi TPPU/TPPT. 

1.6 Negara yang memutuskan untuk tidak menerapkan sebagian Rekomendasi FATF yang 
mensyaratkan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) mengambil langkah tertentu harus 
menunjukkan bahwa: 

(a) risiko TPPU/TPPT terbukti rendah; pengecualian hanya berlaku pada situasi dan 
kondisi yang benar-benar terbatas dan dapat dijustifikasi; dan hanya terkait dengan 
jenis lembaga keuangan tertentu atau kegiatan tertentu atau DNFBP (PBJ) tertentu; 
atau 

(b) kegiatan keuangan (selain mentransfer uang atau nilai uang) dilakukan oleh orang 
atau badan hukum secara amat terbatas atau tidak sering/sewaktu-waktu (dengan 
memperhatikan kriteria kuantitatif dan absolut), sehingga bahwasanya terdapat 
risiko yang rendah terkait TPPU/TPPT. 

 

4 Persyaratan dalam rekomendasi ini hendaknya dinilai dengan memperhatikan persyaratan yang lebih 
spesifik yang berbasis risiko di Rekomendasi lainnya. Berdasarkan Rekomendasi 1 asesor hendaknya 
menyusun pandangan menyeluruh atas kajian risiko dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh suatu 
negara dan lembaga keuangan/DNFBP (PBJ) sebagaimana diwajibkan di Rekomendasi lain, namun 
hendaknya tidak mengulang asesmen detail yang dilakukan terhadap upaya-upaya berbasis risiko yang 
disyaratkan dalam Rekomendasi lainnya. Asesor tidak diharapkan melakukan review mendalam atas 
kajian risiko yang telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Asesor hendaknya fokus pada proses, 
mekanisme, dan sumber informasi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan, serta faktor 
kontekstualnya, dan hendaknya mempertimbangkan kewajaran (reasonableness) simpulan dalam kajian 
risiko yang dilakukan negara tersebut. 

5  Bila dipandang layak, saat mempertimbangkan apakah kewajiban ini telah terpenuhi, kajian risiko 
TPPU/TPPT di tingkat supranasional hendaknya turut diperhatikan. 
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1.7 Bilamana negara mengidentifikasi adanya risiko yang lebih tinggi, mereka hendaknya 
memastikan bahwa rezim APU/PPT mereka mengatasi risiko tersebut, termasuk dengan 
jalan: (a) mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melakukan upaya yang lebih 
tangguh untuk mengelola dan memitigasi risiko; atau (b) mengharuskan lembaga 
keuangan dan DNFBP (PBJ) memastikan agar informasi ini dimasukkan dalam kajian 
risiko mereka. 

1.8 Negara bisa memperbolehkan dilakukannya upaya yang lebih sederhana bagi pelaksanaan 
sebagian Rekomendasi FATF yang mengharuskan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) 
melakukan tindakan tertentu, dengan syarat bahwa risiko yang teridentifikasi   ialah 
risiko rendah, dan bahwa hal ini sejalan dengan kajian di tingkat negara atas risiko 
TPPU/TPPT di negara tersebut6. 

1.9 Pengawas dan SRB hendaknya memastikan agar lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) 
melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Rekomendasi 17. 

KEWAJIBAN DAN KEPUTUSAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN DNFBP (PBJ) 
 

Kajian risiko 
 

1.10 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan melakukan langkah-langkah 
yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami risiko TPPU/TPPT mereka 
(risiko nasabah, negara, atau wilayah geografis; serta risiko produk, layanan, transaksi, 
atau jalur penyelenggaraan (delivery channels))8.  Hal ini turut mencakup keharusan 
untuk: 

(a) mendokumentasikan kajian risiko mereka; 

(b) memperhatikan semua faktor risiko yang relevan sebelum menentukan tingkat 
risiko keseluruhan serta tingkat dan jenis mitigasi yang sesuai yang akan 
diterapkan; 

(c) membuat semua kajian tersebut tetap termutakhirkan; dan 

(d) memiliki mekanisme yang sesuai untuk menyampaikan informasi terkait kajian 
risiko kepada pihak berwenang dan SRB (lembaga swapengatur). 

 
 
 
 
 

 

6 Bila Rekomendasi FATF  mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan adanya upaya-
upaya spesifik atau yang lebih ketat, negara hendaknya memastikan bahwa seluruh upaya tersebut 
diterapkan, meskipun besarnya cakupan upaya tersebut bisa bervariasi tergantung dari tingkat 
risikonya secara spesifik. 

7 Persyaratan dalam kriteria ini hendaknya dinilai dengan memperhatikan temuan-temuan yang terkait 
dengan Rekomendasi 26 dan 28. 

8 Sifat dasar dan luasnya cakupan kajian apapun tentang risiko TPPU/TPPT hendaknya sesuai dengan 
sifat dasar dan besaran/ukuran kegiatan usaha. Pihak berwenang atau SRB (lembaga swapengatur) 
dapat menentukan bahwa masing-masing kajian risiko yang telah didokumentasi tidak diperlukan, 
dengan syarat bahwa risiko spesifik yang inheren/merupakan bawaan pada sektor tersebut telah 
diidentifikasi dan dipahami dengan jelas, dan bahwa masing-masing lembaga keuangan dan DNFBP 
(PBJ) memahami risiko TPPU/TPPT mereka. 
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Mitigasi risiko 
 

1.11 Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan untuk: 

(a) memiliki kebijakan, pengendalian, dan prosedur, yang telah mendapat persetujuan 
dari manajemen senior, yang memungkinkan mereka mengelola dan memitigasi 
risiko yang telah diidentifikasi (baik oleh negara atau oleh lembaga keuangan atau 
DNFBP (PBJ)); 

(b) memonitor implementasi pengendalian tersebut serta meningkatkannya bilamana 
perlu; dan 

(c) melakukan upaya yang lebih ketat untuk mengelola dan memitigasi risiko untuk 
bidang-bidang yang telah diidentifikasi memiliki risiko tinggi. 

1.12 Negara hanya dapat mengizinkan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) melakukan upaya 
yang lebih sederhana untuk mengelola dan memitigasi risiko, apabila risiko yang 
diidentifikasi adalah risiko rendah, dan kriteria 1.9 s.d. 1.11 telah terpenuhi. Upaya yang 
lebih sederhana tersebut hendaknya tidak diizinkan apabila terdapat kecurigaan akan 
TPPU/TPPT. 
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REKOMENDASI 2 

 
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DI TINGKAT NASIONAL 

 

2.1 Negara hendaknya memiliki kebijakan APU/PPT di tingkat nasional yang disusun 
berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, dan ditinjau ulang secara rutin. 

2.2 Negara hendaknya menetapkan/menunjuk satu otoritas, atau memiliki koordinasi atau 
mekanisme lainnya, yang bertanggung jawab atas kebijakan APU/PPT di tingkat nasional. 

2.3 Hendaknya tersedia mekanisme yang memungkinkan para pengambil kebijakan, FIU, 
aparat penegak hukum, pengawas, dan pihak berwenang lain yang terkait untuk bekerja 
sama dan, bila dipandang sesuai, melakukan koordinasi di dalam negeri antara satu sama 
lain terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang 
APU/PPT. Mekanisme tersebut hendaknya berlaku baik di tingkat pengambilan kebijakan 
dan di tingkat operasional. 

2.4 Pihak berwenang hendaknya memiliki kerja sama yang serupa dan memiliki, bila 
dipandang sesuai, mekanisme koordinasi untuk memerangi pendanaan proliferasi senjata 
pemusnah massal. 
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REKOMENDASI 3 

 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

 

3.1 TPPU hendaknya dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Konvensi Wina (Vienna 
Convention) dan Konvensi Palermo (Palermo Convention) (lihat Pasal 3(1)(b)&(c) Vienna 
Convention dan Pasal 6(1) Palermo Convention)9. 

3.2 Tindak pidana asal TPPU hendaknya mencakup seluruh pidana berat/serius, dengan 
maksud untuk mencakup tindak pidana asal dalam rentang yang luas. Tindak pidana asal 
paling tidak hendaknya meliputi rentang aneka perbuatan pidana yang ada di masing-
masing kategori pidana yang telah ditetapkan 10. 

3.3 Bilamana negara menerapkan pendekatan ambang batas (threshold approach) atau 
pendekatan gabungan (combined approach) yang turut mencakup pendekatan ambang 
batas, 11, tindak pidana asal hendaknya, paling tidak, terdiri dari seluruh pidana yang: 

(a) (a) masuk dalam kategori tindak pidana berat berdasarkan UU yang berlaku 
nasional di negaranya; atau 

(b) (b) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal di atas satu tahun; atau 

(c) (c) dikenakan hukuman penjara minimum di atas enam bulan (untuk negara yang 
memiliki ambang batas minimum pidana dalam sistem hukum mereka). 

3.4 TPPU hendaknya diperluas untuk mencakup segala jenis properti apapun, terlepas dari 
nilainya, yang secara langsung atau tidak langsung merupakan harta hasil kejahatan. 

3.5 Saat membuktikan bahwa properti dimaksud merupakan harta hasil kejahatan, seseorang 
tidak perlu terlebih dahulu diputus bersalah telah melakukan tindak pidana asal. 

3.6 Tindak pidana asal TPPU hendaknya diperluas untuk turut mencakup perbuatan yang 
dilakukan di negara lain, yang merupakan tindak pidana di negara tersebut, dan yang akan 
digolongkan sebagai tindak pidana asal apabila tindak pidana tersebut dilakukan di dalam 
negeri. 

3.7 TPPU hendaknya berlaku bagi orang/pihak yang melakukan tindak pidana asal, kecuali 
apabila hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di 
negara tersebut. 

 
 

 

9 Perhatikan khususnya unsur fisik dan material dari tindak pidana. 

10 Rekomendasi 3  tidak mengharuskan negara membuat tindak pidana terpisah (berdiri sendiri) untuk 
“penyertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir dan racketeering (usaha memperkaya diri secara 
tidak sah)”. Agar kategori “tindak pidana yang telah ditetapkan” ini dapat tercakup, negara cukup 
memenuhi salah satu dari dua opsi yang dinyatakan dalam Palermo  Convention, i.e.  tindak pidana 
terpisah (berdiri sendiri) atau tindak pidana berdasarkan permufakatan jahat (konspirasi). 

11 Negara menentukan tindak pidana asal TPPU dengan mengacu pada (a) seluruh tindak pidana yang ada; 
atau (b) ambang batas yang dikaitkan dengan kategori tindak pidana berat/serius (serious offence) atau 
hukuman penjara yang berlaku bagi tindak pidana asal (pendekatan ambang batas); atau (c) daftar 
tindak pidana asal; atau (d) gabungan dari berbagai pendekatan tersebut. 
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3.8 Niat dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan TPPU hendaknya 
dimungkinkan untuk dapat disimpulkan dari situasi faktual yang obyektif. 

3.9 Sanksi pidana yang proporsional dan menjerakan hendaknya dikenakan bagi orang 
perorangan yang diputus bersalah telah melakukan TPPU. 

3.10 Sanksi dan pertanggungjawaban pidana, dan, bila hal tersebut tidak dimungkinkan 
(karena prinsip-prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut), sanksi 
dan pertanggungjawaban perdata atau administratif, hendaknya dikenakan bagi badan 
hukum. Hal ini hendaknya tidak mengesampingkan proses beracara pidana, perdata, atau 
administratif yang berjalan paralel terkait dengan badan hukum di negara-negara yang 
memungkinkan dimintakannya lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban. Upaya-upaya 
tersebut dilakukan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana atas orang 
perorangan. Semua sanksi hendaknya bersifat proporsional dan menjerakan. 

3.11 Kecuali apabila tidak diperbolehkan dalam prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU 
di negara tersebut, hendaknya terdapat tindak pidana tambahan yang sesuai untuk TPPU, 
termasuk:  penyertaan; keterkaitan dengan atau permufakatan jahat/konspirasi untuk 
melakukan; percobaan melakukan; pembantuan; pemberian fasilitasi; dan menganjurkan 
melakukan suatu perbuatan. 



METODOLOGI 
 

 
30 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

 
REKOMENDASI 4 

 
PERAMPASAN DAN UPAYA SEMENTARA 

 

4.1 Negara hendaknya memiliki upaya, termasuk upaya legislatif, yang memungkinkan 
dilakukannya perampasan atas hal-hal berikut ini, baik yang dimiliki oleh terdakwa 
pidana atau oleh pihak ketiga: 

(a) properti yang dicuci; 

(b) hasil (termasuk pendapatan atau manfaat lain yang diperoleh dari hasil tersebut), 
atau alat yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam TPPU atau 
tindak pidana asal; 

(c) properti yang merupakan hasil, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan atau 
dialokasikan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme, tindak terorisme atau 
organisasi teroris; atau 

(d) properti dengan nilai yang setara (corresponding value). 

4.2 Negara hendaknya memiliki upaya, termasuk upaya legislatif, yang memungkinkan pihak 
berwenang di negara tersebut untuk: 

(a) mengidentifikasi, menelusuri, dan mengevaluasi properti yang akan dirampas; 

(b) menjalankan upaya sementara (provisional measures), seperti misalnya 
pemblokiran atau penyitaan,  guna mencegah terjadinya transaksi jual beli 
(dealings), pengalihan/transfer, atau pelepasan dalam bentuk apapun atas properti 
yang akan dirampas 12; 

(c) mengambil langkah yang akan mencegah atau membatalkan tindakan yang dapat 
berdampak mengurangi kemampuan negara untuk memblokir atau menyita atau 
memperoleh kembali properti yang akan dirampas; dan 

(d) melakukan upaya investigasi apapun yang sesuai. 

4.3 UU dan upaya lainnya hendaknya memberikan perlindungan bagi hak pihak ketiga yang 
bona fide. 

4.4 Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengelola dan, bila perlu, melepas 
properti yang diblokir, disita, atau dirampas. 

 
 
 
 
 
 

 

12 Upaya-upaya tersebut hendaknya memungkinkan agar pengajuan permohonan awal untuk memblokir 
atau menyita properti yang akan dirampas dapat dibuat ex-parte atau tanpa pemberitahuan 
sebelumnya, kecuali apabila hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di 
negara tersebut. 
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REKOMENDASI 5 

 
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME 

 

5.1 Negara hendaknya menetapkan pendanaan terorisme sebagai tindak pidana atas dasar 
Konvensi tentang Pendanaan Terorisme 13. 

5.2 TPPT hendaknya diperluas bagi orang/pihak manapun yang secara sadar memberikan 
atau mengumpulkan dana dengan cara apapun, langsung atau tidak langsung, dengan niat 
melanggar hukum bahwa dana tersebut akan digunakan, atau dengan pengetahuan bahwa 
dana tersebut akan digunakan, baik seluruhnya atau sebagian:  (a) untuk melakukan 
tindak terorisme; atau (b) oleh organisasi teroris atau oleh teroris perorangan (sekalipun 
tidak ada hubungan dengan tindak terorisme tertentu).14 

5.2 bis TPPT hendaknya turut mencakup pendanaan perjalanan seseorang yang melawat ke 
suatu negara yang bukan negara tempat tinggal mereka maupun negara asal 
kewarganegaraan mereka untuk tujuan melakukan, merencanakan, atau menyiapkan, 
atau ikut serta dalam tindak terorisme atau menyediakan atau menerima pelatihan 
teroris. 

5.3 TPPT hendaknya diperluas untuk turut mencakup dana apapun, terlepas dari sumber 
dananya yang sah ataupun tidak sah. 

5.4 TPPT hendaknya tidak mensyaratkan bahwa dana atau aset lainnya:  (a) secara aktual 
digunakan untuk melakukan atau untuk mencoba melakukan tindak terorisme; atau (b) 
terkait dengan tindak terorisme tertentu. 

5.5 Niat dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut 
hendaknya dapat disimpulkan dari situasi faktual yang obyektif. 

5.6 Sanksi pidana yang proporsional dan menjerakan hendaknya dikenakan bagi orang 
perorangan yang diputus bersalah telah melakukan TPPU. 

5.7 Sanksi dan pertanggungjawaban pidana, dan, bila hal tersebut tidak dimungkinkan 
(karena prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut), sanksi dan 
pertanggungjawaban perdata atau administratif, hendaknya dikenakan bagi badan 
hukum. Hal ini hendaknya tidak mengesampingkan proses beracara pidana, perdata, atau 
administratif yang berjalan paralel terkait dengan badan hukum di negara-negara yang 
memungkinkan dimintakannya lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban. Upaya-upaya 
tersebut hendaknya dilakukan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana orang 
perorangan tersebut. Semua sanksi hendaknya bersifat proporsional dan menjerakan.  

 
 
 

 

13 Pemidanaan/kriminalisasi hendaknya sejalan dengan Pasal 2 Konvensi Internasional tentang 
Pemberantasan Pendanaan Terorisme. 

14 Pemidanaan/kriminalisasi TPPT semata-mata atas dasar pembantuan, percobaan melakukan,  atau 
permufakatan jahat/konspirasi tidak cukup dianggap sebagai kepatuhan dalam memenuhi 
Rekomendasi. 



METODOLOGI 
 

 
32 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

5.8 Hal-hal berikut ini hendaknya juga dianggap sebagai tindak pidana: 

(a) mencoba melakukan TPPT; 

(b) ikut serta sebagai kaki tangan dalam TPPT atau untuk mencoba melakukan TPPT; 

(c) mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan TPPT atau untuk 
mencoba melakukan TPPT; dan 

(d) berkontribusi/turut andil pada dilakukannya satu atau beberapa TPPT atau pada 
percobaan melakukan TPPT, oleh sekelompok orang yang bertindak dengan 
kesamaan maksud 15. 

5.9 TPPT hendaknya ditetapkan sebagai tindak pidana asal TPPU. 

5.10 TPPT hendaknya dikenakan, terlepas dari apakah orang/pihak yang diduga telah 
melakukan tindak pidana tersebut berada di negara yang sama atau di negara yang 
berbeda dari negara tempat beradanya teroris/organisasi teroris atau tempat di mana 
tindak terorisme telah/akan terjadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Kontribusi seperti ini adalah yang sifatnya diniatkan/intensional dan dapat dilakukan:  (i)  dengan 
tujuan mendorong kegiatan pidana atau tujuan pidana atas kelompok tersebut, bila kegiatan atau tujuan 
tersebut melibatkan dilakukannya TPPT; atau (ii) dengan sepengetahuan adanya niat/intensi dari 
kelompok tersebut untuk melakukan TPPT. 
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REKOMENDASI 6 

 
SANKSI KEUANGAN BERSASARAN (TARGETED FINANCIAL 
SANCTIONS) TERKAIT TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME 

 

Mengidentifikasi dan menetapkan status 
 

6.1 Sehubungan dengan penetapan status yang dilakukan sejalan dengan rezim Dewan 
Keamanan PBB - 1267/1989 (Al Qaida) dan sanksi 1988 (yang untuk selanjutnya disebut 
sebagai“Rezim Sanksi PBB”), negara hendaknya: 

(a) (a) mengidentifikasi satu pihak berwenang atau satu pengadilan untuk memegang 
tanggung jawab untuk mengusulkan orang atau entitas kepada Komite 1267/1989 
agar ditetapkan statusnya; dan untuk mengusulkan orang atau entitas kepada 
Komite 1988 agar ditetapkan statusnya; 

(b) (b) memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi target penetapan status, 
berdasarkan kriteria penetapan yang tercantum dalam resolusi DK PBB yang 
terkait; 

(c) (c) menerapkan standar pembuktian“”alasan yang kuat” (reasonable grounds”) atau 
“beralasan” (“reasonable basis”) saat memutuskan apakah akan mengajukan usulan 
untuk penetapan status atas orang atau entitas. Usulan tersebut hendaknya tidak 
tergantung pada ada/tidaknya proses beracara pidana; 

(d) (d) mengikuti prosedur dan (dalam hal Rezim Sanksi PBB) berkas standar untuk 
pencantuman nama dalam daftar, sebagaimana diadopsi oleh Komite yang sesuai 
(Komite 1267/1989 atau Komite 1988); dan 

(e) Memberikan sebanyak mungkin informasi yang relevan terkait dengan nama yang 
diusulkan;  16; informasi keterangan perkara (statement of case) 17 yang memuat 
sebanyak mungkin detail sebagai dasar penetapan untuk pencantuman nama dalam 
daftar; 18 dan (dalam hal pengusulan nama kepada Komite 1267/1989), 
menyampaikan secara spesifik apakah  status mereka sebagai negara yang 
mengajukan usulan untuk penetapan status tersebut dapat dibuka untuk diketahui. 

6.2 Dalam hal penetapan status yang berkaitan dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, negara 
hendaknya: 

(a) mengidentifikasi satu pihak berwenang atau satu pengadilan untuk memegang 
tanggung jawab atas penetapan status orang atau entitas yang memenuhi kriteria 
spesifik untuk penetapan status, sebagaimana terdapat dalam Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1373; baik yang diajukan atas dasar prakarsa sendiri dari negara 
tersebut, atau atas dasar permintaan negara lain yang telah ditelaah dan, jika 
dipandang sesuai, ditetapkan keberlakuannya secara efektif. 

 
 

16 Khususnya, informasi pengidentifikasi yang memadai yang memungkinkan identifikasi secara akurat 
dan positif atas individu, kelompok, perjanjian upaya (undertakings), dan entitas, dan sebisa mungkin, 
informasi yang diperlukan Interpol untuk menerbitkan Pemberitahuan Khusus (Special Notice) 



METODOLOGI 
 

 
34 

17 Informasi keterangan perkara (statement of case) ini hendaknya berupa keterangan yang dapat dibuka, 
berdasarkan permintaan, kecuali untuk bagian-bagian yang diidentifikasi oleh Negara Anggota sebagai 
bagian yang rahasia kepada komite yang terkait (Komite 1267/1989 atau Komite 1988). 

18 Termasuk: informasi spesifik yang mendukung penetapan bahwa orang atau entitas memenuhi 
penetapan status yang sesuai; sifat dasar informasi; informasi atau dokumen pendukung yang bisa 
disediakan; dan detail hubungan apapun antara usulan nama yang diajukan untuk ditetapkan statusnya 
dan nama orang atau entitas yang saat ini masuk dalam penetapan status 
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(b) memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi sasaran untuk ditetapkan statusnya, 
berdasarkan kriteria penetapan status yang tercantum dalam Resolusi DK 
PBB/UNSCR 137319; 

(c) ketika menerima permintaan, dengan segera memutuskan apakah, berdasarkan 
prinsip-prinsip (supra-)nasional yang berlaku, negara dapat beranggapan bahwa 
permintaan tersebut didukung oleh alasan yang kuat, atau beralasan, untuk 
mencurigai atau meyakini bahwa orang/pihak yang diusulkan untuk ditetapkan 
statusnya telah memenuhi kriteria untuk penetapan status berdasarkan Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1373; 

(d) menerapkan standar pembuktian“alasan yang kuat” atau “beralasan” ketika 
memutuskan apakah penetapan status akan dilakukan20. (Usulan) penetapan status 
tersebut hendaknya tidak bergantung pada ada/tidaknya proses beracara pidana; 
dan 

(e) saat meminta negara lain untuk menetapkan keberlakuan secara efektif atas 
upaya/tindakan yang dimintakan atas dasar mekanisme pemblokiran, memberikan 
sebanyak mungkin informasi pengidentifikasi dan informasi spesifik yang 
mendukung penetapan status, sebisa mungkin. 

6.3 Pihak berwenang hendaknya memiliki kewenangan hukum dan prosedur atau mekanisme 
untuk: 

(a) mengumpulkan atau meminta informasi untuk mengidentifikasi orang dan entitas 
yang, berdasarkan alasan yang kuat, atau secara beralasan patut dicurigai atau 
diyakini, telah memenuhi kriteria penetapan status; dan 

(b) bekerja secara ex parte terhadap seseorang atau entitas yang telah diidentifikasi dan 
yang (usulannya untuk) penetapan statusnya tengah dipertimbangkan. 

 
Pemblokiran 

 
6.4 Negara hendaknya mengenakan sanksi keuangan bersasaran secara serta merta 21. 

 
 

19 Hal ini turut mencakup adanya pihak berwenang dan prosedur atau mekanisme yang efektif untuk 
mengkaji dan menerapkan, bila dipandang sesuai, tindakan yang dilakukan berdasarkan mekanisme 
pemblokiran di negara lain sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1373 (2001) 

20 Suatu negara hendaknya menggunakan standar hukum yang ada di sistem hukum di negara tersebut 
sehubungan dengan jenis dan daya bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah memang terdapat 
“alasan kuat” atau “beralasan” untuk memutuskan apakah seseorang atau suatu entitas akan dikenakan 
penetapan status, dan maka dengan demikian akan memulai tindakan berdasarkan mekanisme 
pemblokiran.  Hal ini terlepas dari apakah usulan penetapan status tersebut diajukan oleh negara yang 
bersangkutan atas dasar prakarsa sendiri atau atas permintaan negara lain. 

21 Untuk Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, kewajiban melakukan tindakan serta-merta dipicu oleh adanya 
penetapan status di tingkat (supra-) nasional, yang diajukan baik atas dasar prakarsa sendiri oleh 
negara yang bersangkutan, atau atas permintaan negara lain, bila negara yang menerima permintaan 
merasa yakin, berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, bahwa permintaan penetapan status tersebut 
didukung oleh alasan kuat, atau beralasan, untuk mencurigai atau meyakini bahwa nama yang diusulkan 
untuk penetapan status tersebut memang memenuhi kriteria penetapan status dalam Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1373. 
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6.5 Negara hendaknya memiliki kewenangan hukum dan mengidentifikasi pihak berwenang 
dalam negeri yang bertanggung jawab melaksanakan dan menegakkan sanksi keuangan 
bersasaran, sesuai dengan standar dan prosedur sebagai berikut: 

 

(a) Negara hendaknya mengharuskan semua orang dan badan hukum dalam negara 
tersebut untuk memblokir, secara serta merta dan tanpa pemberitahuan 
sebelumnya, dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh orang dan entitas yang 
statusnya telah ditetapkan. 

(b) Kewajiban pemblokiran hendaknya diperluas untuk mencakup:  (i) seluruh dana 
atau aset lainnya yang dimiliki oleh atau yang dikendalikan oleh orang atau entitas 
yang statusnya telah ditetapkan, dan bukan hanya mereka yang dapat dikaitkan 
dengan tindak, rencana, atau ancaman terorisme tertentu; (ii) dana atau aset 
tersebut yang sepenuhnya atau yang sebagian secara bersama-sama dimiliki atau 
dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang statusnya 
telah ditetapkan; dan (iii) dana atau aset lainnya yang diperoleh atau berasal dari 
dana atau aset lain yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak 
langsung oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, serta (iv) dana 
atau aset lain milik orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas 
perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan. 

(c) Negara hendaknya melarang warga negara mereka, atau 22 orang dan entitas apapun 
dalam wilayah hukum negara tersebut, untuk menyediakan, langsung atau tidak 
langsung, dana atau aset lain apapun , sumber daya ekonomi, atau keuangan, atau 
layanan terkait lainnya, baik sepenuhnya atau sebagian secara bersama-sama, 
sebagai manfaat bagi orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan; entitas 
yang dimiliki atau dikendalikan, langsung atau tidak langsung, oleh orang atau 
entitas yang statusnya telah ditetapkan; dan orang dan entitas yang bertindak 
untuk, atau atas perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah 
ditetapkan, kecuali apabila telah mendapatkan izin, memiliki kewenangan, atau 
memperoleh pemberitahuan lainnya sejalan dengan Resolusi DK PBB yang terkait. 

(d) Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan penetapan 
status tersebut kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) sesegera mungkin setelah 
melakukan tindakan tersebut, serta memberikan arahan yang jelas kepada lembaga 
keuangan serta orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin 
memegang dana atau aset lain yang menjadi sasaran, atas kewajiban mereka untuk 
melakukan tindakan berdasarkan mekanisme pemblokiran. 

(e) Negara hendaknya mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk 
menyampaikan laporan pada pihak berwenang tentang aset yang diblokir atau 
tindakan yang diambil yang sesuai dengan persyaratan pelarangan dalam Resolusi 
DK PBB yang terkait, termasuk percobaan melakukan transaksi. 

(f) Negara hendaknya mengadopsi upaya yang melindungi hak pihak ketiga bona fide 
yang bertindak atas dasar iktikad baik ketika melaksanakan kewajiban berdasarkan 
Rekomendasi 6. 
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Pencabutan nama dari daftar (delisting), pencabutan pemblokiran (unfreezing), dan pemberian akses 
pada dana atau aset lain yang diblokir 

 
6.6 Negara hendaknya memiliki prosedur yang diketahui oleh umum untuk melakukan 

pencabutan nama dari daftar serta pencabutan pemblokiran atas dana atau aset lainnya 
milik orang dan entitas yang tidak, atau tidak lagi, memenuhi kriteria penetapan status. 
Hal ini hendaknya turut mencakup: 
(a) prosedur untuk menyampaikan permintaan kepada Komite Sanksi PBB yang 

terkait untuk melakukan pencabutan nama orang atau entitas dari daftar apabila, 
dalam pandangan negara tersebut, orang atau entitas yang statusnya telah 
ditetapkan sesuai rezim Sanksi PBB tersebut tidak atau tidak lagi memenuhi 
kriteria penetapan status. Prosedur dan kriteria tersebut hendaknya sejalan 
dengan prosedur yang diadopsi oleh Komite 1267/1989 atau Komite 1988, yang 
mana yang sesuai 23; 

 
 
 

 

22 “atau”,  dalam kasus khusus ini berarti bahwa negara harus melarang warga negara mereka dan 
melarang orang/entitas yang ada di wilayah hukum mereka. 

23 Prosedur Komite 1267/1989 diuraikan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR 1730; 1735; 1822; 1904; 1989; 
2083 dan resolusi lain yang merupakan kelanjutannya. Prosedur Komite 1988 diuraikan dalam Resolusi 
DK PBB/UNSCR 1730; 1735; 1822; 1904; 1988; 2082; dan resolusi lain yang merupakan kelanjutannya. 
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(b) pihak yang memiliki kewenangan hukum dan prosedur atau mekanisme untuk 
mencabut nama dan mencabut pemblokiran atas dana atau aset lainnya milik orang 
dan entitas yang statusnya telah ditetapkan sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 
1373, yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penetapan status; 

(c) sehubungan dengan penetapan status sesuai Resolusi DK PBB/UNSCR 1373, 
prosedur yang memungkinkan dilakukannya peninjauan (review) oleh pengadilan 
atau oleh pihak berwenang independen lainnya terhadap keputusan penetapan status 
yang telah diambil, yang mana peninjauan tersebut dilakukan atas dasar permintaan; 

(d) sehubungan dengan penetapan status sesuai Resolusi DK PBB/UNSCR 1988, 
prosedur untuk memfasilitasi peninjauan (review) oleh Komite 1988 sesuai dengan 
pedoman atau prosedur apapun yang berlaku yang diadopsi oleh Komite 1988, 
termasuk mekanisme Focal Point yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1730; 

(e) terkait dengan penetapan status untuk Daftar Sanksi Al-Qaida, prosedur untuk 
menyampaikan informasi pada orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan 
perihal keberadaan United Nations Office of the Ombudsperson (Ombudsman PBB), 
sejalan dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1904, 1989, dan 2083, untuk menerima 
permohonan/petisi untuk pencabutan nama dari daftar. 

(f) prosedur yang diketahui oleh umum untuk mencabut pemblokiran atas dana atau 
aset lainnya milik orang atau entitas yang memiliki nama yang sama atau serupa 
dengan orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, yang secara tidak sengaja 
terkena dampak dari mekanisme pemblokiran (i.e. salah masuk/false positive), 
setelah dilakukannya verifikasi bahwa orang atau entitas tersebut bukanlah orang 
atau entitas yang dimaksud untuk penetapan status; dan 

(g) mekanisme untuk mengkomunikasikan pencabutan nama dari daftar dan pencabutan 
pemblokiran kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera setelah 
dilakukannya tindakan tersebut, serta memberikan arahan pada lembaga keuangan 
dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin memegang 
dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka untuk 
menghormati tindakan pencabutan nama dari daftar atau pencabutan pemblokiran. 

6.7 Negara hendaknya memberikan otorisasi untuk mengakses dana atau aset lainnya yang 
dibekukan/diblokir, yang telah ditetapkan sebagai hal yang diperlukan untuk pengeluaran 
dasar, untuk pembayaran biaya, pengeluaran, dan ongkos jasa tertentu, atau untuk 
pengeluaran luar biasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1452 dan resolusi lanjutannya. Dengan dasar yang sama, negara hendaknya 
memberikan otorisasi untuk mengakses dana atau aset lainnya, apabila upaya pemblokiran 
dikenakan terhadap orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan oleh suatu 
[mekanisme] (supra ) nasional di negara tersebut sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 
1373. 
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REKOMENDASI 7 

 
SANKSI KEUANGAN BERSASARAN TERKAIT DENGAN PROLIFERASI 
[/PENYEBARAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL] 

 

7.1 Negara hendaknya mengenakan sanksi keuangan bersasaran secara serta merta dalam 
rangka mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi berdasarkan Bab VII 
Piagam PBB, yang terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan penangkalan 
proliferasi senjata pemusnah massal dan pendanaannya.24. 

7.2 Negara hendaknya membentuk otoritas hukum yang diperlukan serta mengidentifikasi 
pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan 
pemberlakuan sanksi keuangan bersasaran, dan hendaknya melakukan hal tersebut 
sesuai dengan standar dan prosedur berikut ini. 

(a) Negara hendaknya mengharuskan semua orang dan badan hukum dalam negara 
tersebut untuk memblokir, secara serta merta dan tanpa pemberitahuan 
sebelumnya, dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh orang dan entitas yang 
statusnya telah ditetapkan. 

(b) Kewajiban pemblokiran hendaknya diperluas untuk turut mencakup: (i) seluruh 
dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang atau entitas yang 
statusnya telah ditetapkan, dan bukan hanya yang dapat dikaitkan dengan tindakan, 
rencana, atau ancaman proliferasi tertentu; (ii) dana atau aset lainnya tersebut yang 
sepenuhnya atau yang sebagian secara bersama-sama dimiliki atau dikendalikan, 
langsung atau tidak langsung, oleh orang atau entitas yang statusnya telah 
ditetapkan; dan (iii) dana atau aset lainnya yang diperoleh atau didapatkan dari 
dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan langsung atau tidak langsung 
oleh orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, serta (iv) dana atau aset 
lainnya milik orang dan entitas yang bertindak atas nama, atau atas 
perintah/arahan dari orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan. 

(c) Negara hendaknya memastikan agar dana atau aset lainnya dapat dicegah untuk 
disediakan oleh warga negara mereka atau oleh orang atau entitas lainnya yang ada 
dalam teritori mereka, untuk membawa atau sebagai manfaat bagi orang atau 
entitas yang statusnya telah ditetapkan, terkecuali apabila telah mendapatkan izin, 
otorisasi, atau pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan resolusi DK PBB yang 
sesuai. 

(d) Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan penetapan 
status kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera setelah 
melakukan tindakan tersebut, dan memberikan arahan yang jelas kepada lembaga 
keuangan dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin 
memegang dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka 
untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme pemblokiran. 
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24 Rekomendasi 7 berlaku bagi seluruh Resolusi DK PBB/UNSCR yang ada yang menerapkan sanksi 
keuangan bersasaran terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, resolusi lanjutan lainnya, 
dan Resolusi DK PBB/UNSCR lainnya di masa mendatang yang mengenakan sanksi keuangan 
bersasaran dalam konteks pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.  Pada saat Metodologi ini 
diterbitkan (Februari  2013),  Resolusi DK PBB/UNSCR yang mengenakan sanksi keuangan bersasaran 
terkait dengan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ialah: S/RES/1718(2006), 
S/RES/1737(2006), S/RES/1747(2007), S/RES/1803(2008), S/RES/1874(2009), dan 
S/RES/1929(2010). 
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(e) Negara hendaknya mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk 
menyampaikan laporan pada pihak berwenang tentang aset yang diblokir atau 
tindakan yang diambil yang sesuai dengan persyaratan pelarangan dalam Resolusi 
DK PBB yang terkait, termasuk percobaan melakukan transaksi. 

(f) Negara hendaknya mengadopsi upaya yang melindungi hak pihak ketiga bona fide 
yang bertindak atas dasar iktikad baik ketika melaksanakan kewajiban berdasarkan 
Rekomendasi 7. 

7.3 Negara hendaknya mengadopsi upaya untuk melakukan monitoring serta memastikan 
kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) terkait dengan UU dan ketetapan lain 
yang dapat ditegakkan pemberlakuannya yang mengatur kewajiban berdasarkan 
Rekomendasi 7. Tidak dipatuhinya UU atau ketetapan tersebut hendaknya mengakibatkan 
dikenakannya sanksi perdata, administratif atau pidana. 

7.4 hendaknya menyusun dan melaksanakan prosedur yang diketahui umum untuk 
menyampaikan permintaan pencabutan nama dari daftar kepada DK PBB apabila orang 
dan entitas yang statusnya telah ditetapkan, dalam pandangan negara, tidak atau tidak 
lagi memenuhi kriteria penetapan status 25. Hal ini hendaknya turut mencakup: 

(a) memungkinkan orang dan entitas yang terdaftar untuk mengajukan 
permohonan/petisi untuk pencabutan nama mereka dari daftar, yang diajukan 
kepada Focal Point untuk pencabutan nama sebagaimana telah dibentuk 
berdasarkan Resolusi DK PBB/UNSCR 1730, atau memberikan informasi pada orang 
atau entitas yang statusnya telah ditetapkan untuk mengajukan permohonan/petisi 
secara langsung kepada Focal Point; 

(b) prosedur yang diketahui umum untuk melakukan pencabutan pemblokiran atas 
dana atau aset lainnya milik orang atau entitas yang memiliki nama yang sama atau 
serupa dengan nama orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan, yang 
secara tidak sengaja terkena dampak dari mekanisme pemblokiran (i.e. salah 
masuk/false positive), berdasarkan verifikasi bahwa orang atau entitas yang terlibat 
bukanlah orang atau entitas yang dimaksud dalam penetapan status; 

(c) memberikan otorisasi atas akses pada dana atau aset lainnya, bila negara telah 
menetapkan bahwa syarat pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1718 dan 1737 telah terpenuhi, sejalan dengan prosedur yang telah 
ditetapkan dalam resolusi tersebut; dan 

(d) mekanisme untuk mengkomunikasikan pencabutan nama dari daftar dan 
pencabutan pemblokiran kepada sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) dengan segera 
setelah dilakukannya tindakan tersebut, dan memberikan arahan bagi lembaga 
keuangan dan orang atau entitas lainnya, termasuk DNFBP (PBJ), yang mungkin 
memegang dana atau aset lainnya yang dijadikan sasaran, atas kewajiban mereka 
untuk menghormati tindakan pencabutan nama dari daftar atau pencabutan 
pemblokiran. 
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7.5 Sehubungan dengan kontrak, perjanjian, atau kewajiban yang terbentuk sebelum tanggal 
ketika akun/rekening dikenai sanksi keuangan bersasaran: 

(a) negara hendaknya membolehkan dimasukkannya bunga (interests) atau 
pendapatan lainnya ke dalam akun/rekening yang telah dibekukan berdasarkan 
Resolusi DK PBB/UNSCR 1718 atau 1737, yang timbul terhadap akun/rekening 
tersebut, atau pembayaran yang muncul karena adanya kontrak, perjanjian, atau 
kewajiban yang dilangsungkan sebelum tanggal ketika akun/rekening tersebut 
dikenai ketentuan dalam resolusi tersebut, dengan syarat bahwa bunga (interest), 
pendapatan dan pembayaran lain tersebut terus dikenakan ketentuan yang ada dan 
tetap diblokir; dan 

(b) tindakan pemblokiran yang diambil sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1737 
hendaknya tidak menghalangi orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan 
untuk melakukan pembayaran apapun yang seharusnya dilakukan berdasarkan 
kontrak yang dilangsungkan sebelum masuknya orang atau entitas tersebut dalam 
daftar, dengan syarat bahwa: (i) negara terkait telah menetapkan bahwa kontrak 
tersebut tidak berhubungan dengan benda, materi, perlengkapan, barang, teknologi, 
bantuan, pelatihan, bantuan keuangan, investasi, perantaraan atau jasa apapun 
mengacu pada resolusi DK PBB yang terkait; (ii) negara terkait telah menetapkan 
bahwa pembayaran tidak diterima baik secara langsung atau tidak langsung oleh 
orang atau entitas yang statusnya telah ditetapkan sesuai dengan Resolusi DK 
PBB/UNSCR 1737; dan (iii) negara terkait telah menyampaikan pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada Komite Sanksi 1737 sehubungan dengan niat untuk 
membuat atau menerima pembayaran tersebut, atau untuk memberikan otorisasi, 
bila dipandang layak, atas pencabutan pemblokiran dana, atau aset keuangan atau 
sumber daya ekonomi lainnya untuk tujuan ini, dalam waktu sepuluh hari kerja 
sebelum otorisasi tersebut diberikan. 

 
 

25 Prosedur dan kriteria tersebut hendaknya sejalan dengan pedoman atau prosedur apapun yang berlaku 
yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Resolusi DK PBB/UNSCR 1730  (2006) dan 
resolusi lain yang merupakan lanjutannya, termasuk mekanisme Focal Point yang ditetapkan 
berdasarkan resolusi tersebut. 
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REKOMENDASI 8 

 
ORGANISASI NIRLABA (NPO) 

 

Melakukan pendekatan berbasis risiko 
 

8.1 Negara hendaknya: 

(a) Tanpa mengesampingkan persyaratan yang ada dalam Rekomendasi 1, karena tidak 
semua organisasi nirlaba pada dasarnya berisiko tinggi (dan sebagian mungkin 
tidak berisiko atau hanya berisiko kecil), mengidentifikasi subset/subkelompok 
organisasi yang masuk dalam definisi 26 Organisasi Nirlaba (NPO) yang ditetapkan oleh 
FATF, dan menggunakan seluruh sumber informasi yang sesuai, guna 
mengidentifikasi berbagai fitur dan jenis organisasi nirlaba yang berdasarkan 
kegiatan atau ciri/karakteristik mereka  kemungkinan berisiko disalahgunakan 
untuk pendanaan terorisme27; 

(b) mengidentifikasi sifat dasar ancaman yang dimunculkan oleh entitas teroris kepada 
organisasi nirlaba yang berisiko, serta bagaimana pelaku terorisme 
menyalahgunakan organisasi nirlaba; 

(c) melakukan review/meninjau kembali kecukupan upaya yang dilakukan, termasuk 
dari segi UU dan peraturan, yang terkait dengan subset/subkelompok sektor 
organisasi nirlaba yang mungkin disalahgunakan untuk mendukung pendanaan 
terorisme, agar dapat mengambil tindakan yang proporsional dan efektif untuk 
mengatasi risiko yang telah diidentifikasi; dan 

(d) secara periodik mengkaji kembali sektor tersebut dengan melakukan review 
terhadap informasi baru tentang potensi kerentanan/kerawanan sektor tersebut 
terkait kegiatan teroris guna memastikan adanya implementasi upaya secara efektif. 

Upaya penjangkauan (sosialisasi/penyuluhan) yang berkelanjutan terkait isu pendanaan terorisme 

8.2 Negara hendaknya: 

(a) memiliki kebijakan yang jelas untuk mendorong akuntabilitas, integritas, dan 
keyakinan publik dalam administrasi/penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi 
nirlaba. 

(b) mendorong dan melakukan program penjangkauan (sosialisasi/penyuluhan) dan 
edukasi untuk meningkatkan dan memperdalam kesadaran di kalangan organisasi 
nirlaba serta di kalangan donor tentang potensi kerentanan/kerawanan organisasi 
nirlaba untuk disalahgunakan dalam pendanaan terorisme dan risiko pendanaan 
terorisme, serta upaya-upaya yang bisa dilakukan organisasi nirlaba  untuk 
melindungi dirinya dari penyalahgunaan tersebut; 

(c) bekerja sama dengan organisasi nirlaba untuk mengembangkan dan 
menyempurnakan praktik-praktik baik untuk mengatasi risiko pendanaan 
terorisme dan kerentanan/kerawanan, dan dengan demikian melindungi diri 
mereka disalahgunakan untuk pendanaan terorisme; dan 
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26 Untuk tujuan Rekomendasi ini, Organisasi Nirlaba mengacu pada badan hukum atau pengaturan hukum 
atau organisasi yang utamanya terlibat dalam menggalang dana atau mendistribusikan dana untuk 
tujuan seperti misalnya tujuan amal, keagamaan, budaya, pendidikan, sosial, atau perkumpulan 
persaudaraan (fraternal), atau untuk melakukan “kegiatan yang berjenis kebajikan” lainnya. 

27 Misalnya, informasi semacam ini bisa disediakan oleh pihak regulator, otoritas perpajakan, FIU, lembaga 
donor, atau aparat penegak hukum dan intelijen lainnya. 
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(d) mendorong organisasi nirlaba untuk melakukan transaksi via jalur-jalur keuangan 
yang teregulasi, sebisa mungkin, dengan memperhatikan adanya perbedaan 
kapasitas sektor keuangan di berbagai negara dan di berbagai wilayah sehubungan 
dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan amal dan kemanusiaan yang bersifat 
mendesak. 

Pengawasan atau monitoring berbasis risiko yang bersasaran terhadap Organisasi Nirlaba 

8.3 Negara hendaknya mengambil langkah-langkah untuk mendorong adanya pengawasan 
atau monitoring yang efektif sedemikian rupa sehingga mereka mampu menunjukkan 
bahwa upaya-upaya berbasis risiko diterapkan pada Organisasi Nirlaba yang berisiko 
disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.28 

8.4 Pihak berwenang yang terkait hendaknya: 

(a) memonitor kepatuhan organisasi nirlaba agar sesuai dengan persyaratan yang 
diatur dalam Rekomendasi ini , termasuk upaya-upaya berbasis risiko yang 
dikenakan terhadap mereka berdasarkan kriteria 8.329; dan 

(b) menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan  atas pelanggaran 
yang dilakukan oleh organisasi nirlaba atau orang yang bertindak atas nama 
organisasi nirlaba tersebut.30 

Pengumpulan informasi yang efektif dan investigasi 

8.5 Negara hendaknya: 

(a) memastikan adanya kerja sama, koordinasi, dan saling berbagi informasi yang 
efektif sebisa mungkin di antara berbagai tingkatan pihak berwenang atau 
organisasi yang terkait yang memegang informasi yang relevan tentang organisasi 
nirlaba; 

(b) memiliki keahlian dan kemampuan investigasi untuk menelaah organisasi nirlaba 
tersebut yang dicurigai telah dieksploitasi oleh, atau yang secara aktif mendukung, 
kegiatan teroris atau organisasi teroris; 

(c) memastikan bahwa terdapat akses sepenuhnya pada informasi tentang administrasi 
dan manajemen organisasi nirlaba tertentu (termasuk informasi keuangan dan 
program) yang dapat diperoleh selama berjalannya investigasi; dan 
membentuk mekanisme yang sesuai guna memastikan bahwa, bila terdapat 
kecurigaan atau alasan kuat untuk mencurigai bahwa organisasi nirlaba tertentu:  
(1)  terlibat disalahgunakan dalam pendanaan terorisme dan/atau merupakan 
kedok untuk penggalangan dana oleh organisasi teroris; (2) dieksploitasi sebagai 
saluran untuk pendanaan terorisme, termasuk untuk tujuan menghindari upaya 
pemblokiran aset, atau bentuk dukungan teroris lainnya; atau (3) menyamarkan 
atau mengaburkan pengalihan secara diam-diam atas dana yang dimaksudkan 
untuk tujuan yang sah namun dialihkan untuk membawa keuntungan bagi teroris 
atau organisasi teroris, bahwa informasi ini diagihkan dengan segera dengan pihak 
berwenang agar dapat dilakukan tindakan pencegahan atau investigasi. 
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Kapasitas yang efektif untuk merespon permintaan internasional untuk mendapat informasi tentang 
Organisasi Nirlaba yang dikhawatirkan 

8.6 Negara hendaknya mengidentifikasi titik kontak dan prosedur yang sesuai untuk 
merespon permintaan internasional atas informasi terkait Organisasi Nirlaba tertentu 
yang dicurigai melakukan TPPT atau terlibat dalam bentuk dukungan lain bagi teroris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 Beberapa contoh upaya yang bisa diberlakukan bagi organisasi nirlaba, baik seluruhnya ataupun 
sebagian, tergantung pada risiko yang telah diidentifikasi, diuraikan secara rinci dalam sub-paragraf 
6(b) dalam INR.8. Dimungkinkan pula bahwa peraturan atau upaya lain bisa jadi telah cukup untuk 
mengatasi risiko pendanaan terorisme terhadap organisasi nirlaba dalam suatu negara/yurisdiksi, 
meskipun risiko pendanaan terorisme di sektor tersebut hendaknya dikaji kembali secara periodik. 

29 Dalam konteks ini, aturan dan peraturan bisa mencakup aturan dan standar yang diberlakukan oleh 
lembaga swapengatur dan lembaga akreditasi. 

30 Kisaran sanksi bisa termasuk pemblokiran akun/rekening, pencopotan wali (trustee),  denda,  
pencabutan sertifikasi,  pencabutan izin, dan pencabutan registrasi.  Hal ini hendaknya tidak 
mengesampingkan proses beracara perdata, administratif, atau pidana yang berjalan paralel terkait 
dengan organisasi nirlaba atau orang/pihak yang bertindak atas nama mereka, bila dipandang sesuai. 



METODOLOGI 
 

 
47 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

 
REKOMENDASI 9 

 
UU KERAHASIAAN LEMBAGA KEUANGAN 

 

9.1 UU kerahasiaan lembaga keuangan hendaknya tidak menghambat implementasi 
Rekomendasi FATF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 Bidang-bidang yang mungkin menjadi kekhawatiran tersendiri ialah kemampuan pihak berwenang 
dalam mengakses informasi yang mereka perlukan agar dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik 
dalam memerangi TPPU atau TPPT; berbagi informasi antara pihak berwenang, baik dalam atau luar 
negeri; serta berbagi informasi antara lembaga keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Rekomendasi 
13, 16, atau 17. 
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REKOMENDASI 10 TELAAH TUNTAS TERHADAP NASABAH  

(CUSTOMER DUE DILIGENCE)32 (CDD) 
 

10.1 Lembaga keuangan hendaknya dilarang menyimpankan akun/rekening anonim atau 
akun/rekening yang jelas-jelas menggunakan nama palsu/fiktif. 

 
Kapan CDD diperlukan 

 
10.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan CDD pada saat: 

(a) menjalin hubungan usaha; 

(b) menjalankan transaksi (occasional transaction) dengan nilai di atas ambang batas yang 
sudah ditetapkan (USD/€ 15.000), termasuk situasi di mana transaksi dilakukan dalam 
satu kali atau dalam beberapa kali yang tampaknya saling berhubungan; 

(c) menjalankan transaksi (occasional transaction) yang merupakan transfer (wire 
transfers) dalam situasi dan kondisi yang tercakup dalam Rekomendasi 16 dan Catatan 
Interpretasi yang terkait; 

(d) ada kecurigaan terkait TPPU/TPPT, terlepas dari adanya pengecualian atau ambang 
batas apapun yang menjadi acuan di bagian lain dalam Rekomendasi FATF; atau 

(e) lembaga keuangan memiliki keraguan akan kebenaran atau kecukupan data identifikasi 
nasabah yang telah diperoleh sebelumnya. 

 
CDD yang diharuskan bagi seluruh nasabah 

 
10.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi nasabah (baik nasabah tetap 

ataupun nasabah sewaktu-waktu, serta nasabah sebagai orang perorangan atau badan 
hukum atau pengaturan hukum (legal arrangement)) serta melakukan verifikasi atas 
identitas nasabah tersebut dengan menggunakan dokumen, data, atau informasi sumber 
yang andal dan independen (data identifikasi). 

10.4 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi bahwa orang/pihak 
manapun yang bermaksud bertindak atas nama nasabah memang memiliki kewenangan 
untuk itu, dan mengidentifikasi serta melakukan verifikasi identitas orang/pihak tersebut. 

10.5 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengidentifikasi pemilik manfaat dan 
menjalankan upaya sewajarnya untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat, 
dengan menggunakan informasi atau data yang relevan yang diperoleh dari sumber yang 
andal, sehingga lembaga keuangan merasa yakin bahwa mereka telah mengetahui siapa 
pemilik manfaat yang sesungguhnya. 

10.6 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memahami dan, bila dipandang layak, 
mendapatkan informasi tentang tujuan dan sifat dasar hubungan usaha yang diinginkan. 

 
 
 

 

32 Prinsip agar lembaga keuangan melakukan CDD hendaknya diuraikan dalam UU, meskipun 
ketentuan/persyaratan lainnya dapat diuraikan dalam perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya (enforceable means). 
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10.7 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan telaah tuntas (due diligence) 
secara berkelanjutan atas hubungan usaha, termasuk: 

(a) mengawasi transaksi yang dilakukan selama hubungan tersebut, guna memastikan 
bahwa transaksi yang dilakukan sejalan/konsisten dengan pengetahuan yang 
dimiliki oleh lembaga keuangan atas nasabah, profil usaha dan risikonya, termasuk 
bila perlu, sumber dananya; dan 

(b) memastikan agar dokumen, data, atau informasi yang dikumpulkan melalui proses 
CDD tetap dimutakhirkan dan relevan, dengan jalan meninjau kembali catatan-
catatan yang ada, khususnya bagi nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi. 

 
CDD spesifik yang diharuskan untuk badan hukum dan pengaturan hukum (legal arrangements) 

 
10.8 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum atau pengaturan hukum (legal 

arrangements), lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memahami sifat dasar 
kegiatan usaha nasabah tersebut serta struktur kendali dan kepemilikannya. 

10.9 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum atau pengaturan hukum, lembaga keuangan 
hendaknya diharuskan untuk mengidentifikasi nasabah tersebut dan melakukan verifikasi 
identitasnya melalui informasi sebagai berikut: 

(a) nama, bentuk hukum, dan bukti keberadaan; 

(b) kewenangan yang mengatur dan mengikat badan hukum atau pengaturan hukum, 
serta nama-nama orang terkait yang menjabat di posisi senior dalam badan hukum 
atau pengaturan hukum; dan 

(c) alamat kantor terdaftar dan, bila terdapat perbedaan, tempat utama dalam 
menjalankan kegiatan usaha. 

10.10 Bagi nasabah yang merupakan badan hukum,33 lembaga keuangan hendaknya diharuskan 
mengidentifikasi dan melakukan upaya sewajarnya untuk melakukan verifikasi identitas 
pemilik manfaat melalui informasi sebagai berikut: 

(a) identitas orang perorangan (jika ada)34 yang memiliki kepentingan kepemilikan 
pengendali akhir 35 dalam suatu badan hukum; dan 

 

33 Apabila nasabah atau pemilik kepentingan kepemilikan merupakan perusahaan yang terdaftar di bursa 
dan dapat dikenakan persyaratan keterbukaan (baik melalui ketentuan bursa atau melalui UU ataupun 
perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan pemberlakuannya) yang mengenakan syarat untuk 
memastikan adanya transparansi/keterbukaan yang memadai terkait kepemilikan manfaat, atau 
merupakan anak perusahaan yang secara mayoritas dimiliki perusahaan tersebut, tidak perlu terlebih 
dahulu dilakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas pemegang saham atau pemilik manfaat 
manapun pada perusahaan tersebut. Data identifikasi yang terkait dapat diperoleh dari register publik, 
dari nasabah, atau dari sumber-sumber lain yang andal/dapat dipercaya. 

34 Kepentingan kepemilikan bisa jadi sangat beragam sehingga tidak ada orang perseorangan (baik yang 
bertindak sendiri atau bersama-sama) yang menjalankan kendali atas badan hukum atau pengaturan 
hukum melalui kepemilikan. 

35 Kepentingan kepemilikan pengendali tergantung pada struktur kepemilikan di suatu perusahaan. Hal ini 
bisa didasarkan pada ambang batas, e.g. siapapun yang memiliki lebih dari persentase tertentu di suatu 
perusahaan (e.g. 25%). 
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(b) seberapa jauh terdapat keraguan terkait (a) apakah orang yang memiliki 
kepentingan kepemilikan pengendali merupakan pemilik manfaat atau bila tidak 
ada orang perseorangan yang menjalankan kendali melalui kepentingan 
kepemilikan, identitas orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan badan 
hukum atau pengaturan hukum tersebut melalui cara-cara lainnya; dan 

(c) apabila tidak ada orang yang teridentifikasi dalam (a) atau (b) di atas, identitas 
orang perorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai pejabat manajemen 
senior. 

10.11 Bagi nasabah yang merupakan pengaturan hukum, lembaga keuangan hendaknya 
diharuskan mengidentifikasi dan melakukan upaya sewajarnya untuk melakukan 
verifikasi identitas pemilik manfaat melalui informasi sebagai berikut: 

(a) untuk perwalian (trust), identitas pendiri perwalian/trust (settlor), wali (trustee), 
pengarah perwalian/trust (protector) (jika ada), penerima manfaat atau kelompok 
penerima manfaat,36 dan orang perorangan lainnya yang menjalankan kendali 
efektif akhir atas perwalian (trust)  dan orang perorangan lainnya yang 
menjalankan kendali efektif akhir atas perwalian (trust); 

(b) untuk jenis pengaturan hukum lain, identitas orang perorangan yang berada dalam 
posisi/jabatan serupa atau setara. 

 
CDD bagi Penerima Manfaat Polis Asuransi Jiwa 

 
10.12 Selain CDD yang diharuskan terhadap nasabah dan penerima manfaat, lembaga keuangan 

hendaknya diharuskan untuk melakukan CDD berikut ini terhadap penerima manfaat 
asuransi jiwa dan investasi lain yang terkait dengan polis asuransi, sesegera mungkin 
begitu penerima manfaat telah diidentifikasi atau ditetapkan: 

(a) bagi penerima manfaat yang diidentifikasi sebagai orang perorangan atau badan 
hukum atau pengaturan hukum yang dinyatakan secara spesifik – meminta nama 
pihak tersebut; 

(b) bagi penerima manfaat yang ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan 
kelompok atau berdasarkan cara lain  – mendapatkan informasi yang memadai 
terkait penerima manfaat tersebut untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa 
mereka akan dapat mengetahui identitas penerima manfaat pada saat dilakukannya 
pembayaran; 

(c) untuk kedua kasus di atas – verifikasi identitas penerima manfaat hendaknya 
dilakukan pada saat dilakukannya pembayaran. 

10.13 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memasukkan penerima manfaat polis asuransi 
jiwa sebagai faktor risiko yang relevan dalam menentukan apakah upaya CDD yang lebih 
ketat (EDD) perlu diberlakukan. Bila lembaga keuangan menetapkan bahwa penerima 
manfaat yang adalah badan hukum atau pengaturan hukum memiliki risiko tinggi, mereka 
hendaknya diharuskan melakukan upaya yang lebih ketat yang hendaknya turut 
mencakup upaya sewajarnya untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas 
pemilik manfaat dari penerima manfaat, pada saat dilakukannya pembayaran. 
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36 Bagi penerima manfaat suatu perwalian (trust) yang ditetapkan berdasarkan ciri/karakteristik atau 
berdasarkan kelompok, lembaga keuangan hendaknya mendapatkan informasi yang memadai terkait 
penerima manfaat tersebut untuk meyakinkan lembaga keuangan dimaksud bahwa mereka akan dapat 
mengetahui identitas penerima manfaat tersebut pada saat dilakukannya pembayaran atau ketika 
penerima manfaat bermaksud menjalankan hak yang dimilikinya. 
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Waktu verifikasi 
 

10.14 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi identitas nasabah dan 
pemilik manfaat sebelum atau selama menjalin hubungan usaha atau melakukan transaksi 
bagi nasabah sewaktu-waktu (occasional customer); atau (jika diperbolehkan) dapat 
merampungkan verifikasi setelah terjalinnya hubungan usaha, dengan syarat: 

(a) hal tersebut terjadi sesegera mungkin yang memungkinkan hal tersebut dijalankan 
sewajarnya; 

(b) hal ini penting untuk tidak mengganggu jalannya usaha secara normal; dan 

(c) risiko TPPU/TPPT dikelola secara efektif. 

10.15 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan mengadopsi prosedur manajemen risiko 
terkait kondisi-kondisi di mana nasabah mungkin memanfaatkan hubungan usaha 
sebelum verifikasi dilakukan. 

 
Nasabah yang ada/telah terdaftar 

 
10.16 Lembaga keuangan  hendaknya diharuskan menerapkan persyaratan CDD terhadap pihak 

yang sudah menjadi nasabah mereka 37 atas dasar materialitas dan risiko, serta untuk 
melakukan telaah tuntas (due diligence) terhadap hubungan yang sudah terjalin tersebut  
pada waktu-waktu yang dianggap sesuai, dengan memperhatikan apakah dan kapan CDD 
sebelumnya telah dilakukan serta kecukupan data yang diperoleh. 

 
Pendekatan berbasis risiko 

 
10.17 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan telaah tuntas yang lebih ketat 

(enhanced due diligence) apabila terdapat risiko TPPU/TPPT yang lebih tinggi. 

10.18 Lembaga keuangan hanya diperbolehkan menerapkan telaah tuntas/CDD sederhana 
(simplified CDD) apabila analisis risiko yang memadai yang telah dilakukan negara atau 
lembaga keuangan menunjukkan adanya risiko yang rendah. Upaya penyederhanaan 
tersebut hendaknya sepadan dengan faktor risiko yang lebih rendah, namun tidak dapat 
diterima apabila terdapat kecurigaan akan TPPU/TPPT, atau apabila berlaku skenario 
risiko spesifik yang lebih tinggi. 

 
Tidak dilakukannya CDD secara lengkap 

 
10.19 Apabila lembaga keuangan tidak dapat memenuhi ketentuan CDD yang sesuai: 

(a) lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk tidak membuka akun/rekening, 
memulai hubungan usaha atau menjalankan transaksi; atau hendaknya diharuskan 
untuk memutus hubungan usaha; dan 

(b) lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk mempertimbangkan membuat 
laporan transaksi mencurigakan terkait dengan nasabah tersebut. 

 
 

37 Pihak yang sudah menjadi nasabah pada saat tanggal persyaratan nasional yang baru diberlakukan. 
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CDD dan kebocoran informasi (tipping-off) 
 

10.20 Dalam hal lembaga keuangan memiliki kecurigaan pencucian uang atau pendanaan 
terorisme, dan mereka sewajarnya meyakini bahwa dilakukannya proses CDD akan 
membuat nasabah mengetahui adanya kecurigaan tersebut (tip-off), mereka hendaknya 
diperbolehkan untuk tidak melakukan proses CDD, dan hendaknya diharuskan 
menyampaikan laporan transaksi mencurigakan. 
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REKOMENDASI 11 PENCATATAN 38 

 

11.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menyimpan seluruh catatan yang diperlukan 
terkait transaksi, baik dalam dan luar negeri, selama paling tidak lima tahun setelah 
berakhirnya transaksi. 

11.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menyimpan semua catatan yang diperoleh 
melalui CDD, menjaga semua berkas/file akun/rekening dan korespondensi, serta hasil 
dari analisis apapun yang dilakukan, selama paling tidak lima tahun setelah berakhirnya 
hubungan usaha atau setelah tanggal transaksi (occasional transaction). 

11.3 Catatan transaksi hendaklah memadai untuk memungkinkan dilakukannya kembali 
konstruksi ulang atas transaksi individual sehingga, bila perlu, dapat menjadi bukti untuk 
penuntutan pidana. 

11.4 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan memastikan bahwa seluruh informasi CDD dan 
catatan transaksi dapat disediakan dengan segera bagi pihak berwenang dalam negeri 
dengan kewenangan yang sesuai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 Prinsip bahwa lembaga keuangan hendaknya menyimpan catatan transaksi dan informasi yang 
diperoleh melalui CDD hendaknya diatur dalam UU. 
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REKOMENDASI 12 

PIHAK DENGAN EKSPOS POLITIK  
(PEP/POLITICALLY EXPOSED PERSONS) 

 

12.1 Sehubungan dengan PEP asing, selain melakukan CDD sebagaimana disyaratkan dalam 
R.10, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk: 

(a) membentuk sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah seorang nasabah 
atau pemilik manfaat termasuk dalam PEP; 

(b) memperoleh persetujuan dari pihak manajemen senior sebelum menjalin (atau 
melanjutkan, bagi pihak yang sudah menjadi nasabah) hubungan usaha tersebut; 

(c) melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan sumber kekayaan dan sumber 
dana nasabah dan pemilik manfaat yang diidentifikasi sebagai PEP; dan 

(d) melakukan pemantauan ketat secara terus-menerus terhadap hubungan tersebut. 

12.2 Sehubungan dengan PEP dalam negeri atau orang yang mungkin telah dipercaya untuk 
menjalankan fungsi penting oleh organisasi internasional, selain melakukan CDD 
sebagaimana dipersyaratkan dalam Rekomendasi 10, lembaga keuangan hendaknya 
diharuskan untuk: 

(a) melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan apakah seorang nasabah atau 
pemilik manfaat adalah memang orang seperti yang dimaksud; dan 

(b) dalam hal di mana terdapat risiko yang lebih tinggi dalam hubungan usaha dengan 
orang tersebut, mengadopsi upaya-upaya dalam kriteria 12.1 (b) s.d. (d). 

 
12.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menerapkan persyaratan yang terkait dengan 

kriteria 12.1 dan 12.2 bagi anggota keluarga atau rekan dekat (close associate) dari semua 
jenis PEP. 

12.4 Sehubungan dengan polis asuransi jiwa, lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk 
melakukan upaya sewajarnya untuk menentukan apakah penerima manfaat dan/atau, bila 
perlu, pemilik manfaat atas penerima manfaat, adalah PEP. Hal ini hendaknya terjadi, 
paling tidak, pada saat dilakukannya pembayaran [uang pertanggungan]. Apabila terdapat 
risiko yang lebih tinggi yang teridentifikasi, lembaga keuangan hendaknya diharuskan 
memberitahukan pihak manajemen senior sebelum dilakukannya pembayaran hasil polis, 
untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat atas keseluruhan hubungan usaha dengan 
pemegang polis, dan untuk mempertimbangkan menyampaikan laporan transaksi 
mencurigakan. 
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REKOMENDASI 13 

 
PERBANKAN KORESPONDEN 

 

13.1 Sehubungan dengan perbankan koresponden antarnegara dan hubungan lain yang serupa, 
lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk: 

(a) mengumpulkan informasi yang memadai tentang lembaga responden agar dapat 
memahami sepenuhnya sifat dari kegiatan usaha responden, serta untuk 
menentukan dari informasi yang tersedia bagi publik perihal reputasi lembaga serta 
mutu pengawasan, termasuk apakah lembaga tersebut pernah diinvestigasi atau 
dikenakan tindakan regulasi terkait TPPU/TPPT; 

(b) mengkaji kendali APU/PPT yang terdapat dalam lembaga responden; 

(c) mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen senior sebelum menjalin 
hubungan koresponden baru; dan 

(d) dengan jelas memahami tanggung jawab APU/PPT masing-masing di tiap lembaga. 

13.2 Berkenaan dengan “payable-through accounts”, lembaga keuangan hendaknya diharuskan 
untuk memastikan bahwa bank responden: 

(a) (a)  telah melakukan kewajiban CDD terhadap nasabahnya yang memiliki akses 
langsung pada akun/rekening bank koresponden; dan 

(b) (b) mampu memberikan informasi CDD yang relevan berdasarkan permintaan 
kepada bank koresponden. 

13.3 Lembaga keuangan hendaknya dilarang melangsungkan, atau melanjutkan, hubungan 
perbankan koresponden dengan bank cangkang (shell banks). Lembaga keuangan 
hendaknya diharuskan untuk meyakinkan dirinya bahwa lembaga keuangan responden 
tidak memperbolehkan akun/rekening mereka digunakan oleh bank cangkang (shell 
banks). 
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REKOMENDASI 14 

 
JASA TRANSFER UANG ATAU NILAI UANG (MVTS) 

 

14.1 Orang perseorangan atau badan hukum yang menyediakan jasa MVTS  (penyedia jasa 
MVTS) hendaknya diharuskan untuk mendapat izin atau terdaftar 39. 

14.2. Negara hendaknya melakukan tindakan, dengan maksud untuk mengidentifikasi orang 
perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan MVTS  tanpa izin atau 
registrasi, dan mengenakan sanksi yang proporsional dan menjerakan bagi mereka. 

14.3 Penyedia jasa MVTS hendaknya dikenakan monitoring terkait kepatuhan APU/PPT. 

14.4 Agen penyedia jasa MVTS hendaknya diharuskan untuk mendapat izin atau terdaftar di 
pihak berwenang, atau penyedia jasa MVTS hendaknya diharuskan untuk menyimpan 
daftar terkini tentang agen-agennya yang dapat diakses oleh pihak berwenang di negara 
tempat kerja penyedia jasa MVTS dan agen-agennya. 

14.5 Penyedia jasa MVTS yang menggunakan agen hendaknya diharuskan memasukkan agen-
agen mereka dalam program APU/PPT serta memonitor kepatuhan mereka terhadap 
program tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 Negara tidak perlu menerapkan sistem perizinan atau pendaftaran terpisah yang terkait dengan 
lembaga keuangan berizin atau terdaftar yang mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan MVTS. 
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REKOMENDASI 15 

 
TEKNOLOGI BARU 

 

15.1 Negara dan lembaga keuangan hendaknya mengidentifikasi dan mengkaji risiko 
TPPU/TPPT yang mungkin muncul sehubungan dengan pengembangan produk baru dan 
praktik usaha baru, termasuk mekanisme penyelenggaraan baru (new delivery 
mechanism), serta penggunaan teknologi baru atau yang tengah berkembang bagi produk 
baru dan produk yang sudah ada. 

15.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk: 

(a) melakukan kajian risiko sebelum diluncurkannya atau digunakannya produk, 
praktik, dan teknologi tersebut; dan 

(b) melakukan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola dan memitigasi risiko. 
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REKOMENDASI 16 

 
TRANSFER (WIRE TRANSFER) 

 

Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer 
 

16.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan agar seluruh transfer 
antarnegara senilai USD/EUR 1.000 atau lebih selalu disertai oleh hal-hal sebagai berikut: 

(a) Informasi asal dana 40 yang diperlukan dan yang akurat: 

(i) nama pihak asal (originator); 

(ii) nomor rekening pihak asal (originator) apabila akun/rekening tersebut 
digunakan untuk memproses transaksi, atau, apabila tidak ada 
akun/rekening, nomor unik sebagai referensi/acuan transaksi yang 
memungkinkan dilakukannya pelacakan transaksi; dan 

(iii) alamat pihak asal (originator), atau nomor identitas nasional, atau nomor 
identifikasi nasabah, atau tempat dan tanggal lahir. 

(b) informasi penerima manfaat yang diperlukan: 

(i) nama penerima manfaat; dan 

(ii) nomor akun/rekening penerima manfaat apabila akun/rekening rekening 
tersebut digunakan untuk memproses transaksi atau, apabila tidak ada 
akun/rekening, nomor unik referensi/acuan transaksi yang memungkinkan 
dilakukannya pelacakan transaksi. 

16.2 Bila beberapa transfer antarnegara  dari satu pihak asal digabungkan dalam satu file 
gabungan (batch file) untuk disampaikan pada penerima manfaat, file gabungan tersebut 
hendaknya memuat informasi pihak asal yang diperlukan dan yang akurat, dan informasi 
sepenuhnya tentang penerima manfaat, yang sepenuhnya dapat dilacak dalam negara 
penerima manfaat; dan lembaga keuangan hendaknya diharuskan memasukkan nomor 
akun/rekening pihak asal atau nomor unik referensi/acuan transaksi. 

16.3 Bila negara menerapkan ambang batas de minimis untuk persyaratan dalam kriteria 16.1, 
lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan bahwa transfer antarnegara 
di bawah ambang batas de minimis yang berlaku (tidak lebih dari USD/EUR 1.000) selalu 
disertai dengan hal-hal sebagai berikut: 

(a) informasi pihak asal yang diperlukan: 

(i) nama pihak asal; dan 

(ii) nomor akun/rekening pihak asal bila akun/rekening tersebut digunakan 
untuk memproses transaksi, atau, apabila tidak ada akun/rekening, nomor 
unik sebagai referensi/acuan transaksi yang memungkinkan dilakukannya 
pelacakan transaksi. 

 
40 “akurat” digunakan untuk menjelaskan informasi yang ketepatannya telah diverifikasi; i.e. lembaga 

keuangan hendaknya diharuskan untuk melakukan verifikasi atas akurasi/ketepatan informasi pihak 
awal yang diperlukan. 
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(b) informasi penerima manfaat yang diperlukan: 

(i) nama penerima manfaat; dan 

(ii) nomor akun/rekening penerima manfaat apabila akun/rekening rekening 
tersebut digunakan untuk memproses transaksi atau, apabila tidak ada 
akun/rekening, nomor unik referensi/acuan transaksi yang memungkinkan 
dilakukannya pelacakan transaksi. 

16.4 Tidak diperlukan verifikasi atas akurasi informasi yang disebutkan dalam kriteria 16.3 
tersebut. Akan tetapi, lembaga keuangan hendaknya diharuskan melakukan verifikasi atas 
informasi terkait dengan nasabahnya apabila terdapat kecurigaan TPPU/TPPT. 

16.5 Untuk transfer dalam negeri41, lembaga keuangan yang memerintahkan transfer 
hendaknya diharuskan untuk memastikan agar informasi yang menyertai transfer 
tersebut turut mencakup informasi pihak asal yang mengindikasikan transfer 
antarnegara, kecuali apabila informasi ini dapat dibuat tersedia bagi lembaga keuangan 
yang memerintahkan penerima dan pihak berwenang yang sesuai melalui cara-cara 
lainnya. 

16.6 Apabila informasi yang menyertai transfer dalam negeri dapat disediakan bagi lembaga 
keuangan penerima dan bagi pihak berwenang yang sesuai melalui cara-cara lainnya, 
lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hanya perlu memasukkan nomor 
akun/rekening atau nomor unik referensi/acuan transaksi, dengan syarat bahwa angka 
atau penanda identifikasi ini akan memungkinkan transaksi tersebut dilacak hingga ke 
pihak asal atau penerima manfaat.  Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer 
hendaknya diharuskan membuat informasi tersebut tersedia dalam tiga hari kerja sejak 
menerima permintaan baik dari lembaga keuangan penerima atau dari pihak berwenang 
yang sesuai. Aparat penegak hukum hendaknya dapat mendesakkan diberikannya 
informasi tersebut dengan segera. 

16.7 Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya diharuskan menyimpan 
seluruh informasi pihak asal dan penerima yang dikumpulkannya, sesuai dengan 
Rekomendasi 11. 

16.8 Lembaga keuangan yang memerintahkan transfer hendaknya tidak diperbolehkan 
menjalankan transfer apabila lembaga tersebut tidak mematuhi persyaratan sebagaimana 
disebutkan di atas untuk kriteria 16.1-16.7. 

 
Lembaga keuangan perantara 

 
16.9 Untuk transfer antarnegara, lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan 

memastikan agar seluruh informasi pihak asal dan penerima yang menyertai suatu 
transfer tetap disimpan. 

16.10 Apabila keterbatasan teknis menghalangi informasi yang diharuskan perihal pihak asal 
atau penerima, yang menyertai transfer antarnegara, agar tetap ada/tersimpan dalam 
transfer dalam negeri yang terkait, lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan 
menyimpan catatan, selama paling tidak lima tahun, atas semua informasi yang diterima 
dari lembaga keuangan yang memerintahkan transfer atau lembaga keuangan perantara 
lainnya. 



METODOLOGI 
 

 
61 

 
 

41 Istilah ini juga mengacu pada rantai transfer dana apapun yang seluruhnya terjadi dalam wilayah 
perbatasan dengan Uni Eropa. Lebih lanjut juga dicatat bahwa pasar internal Eropa dan jaringan hukum 
yang terkait diperluas bagi anggota European Economic Area (Area Ekonomi Eropa). 
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16.11 Lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan untuk melakukan upaya sewajarnya, 
yang sejalan dengan pemrosesan langsung (straight-through processing), untuk 
mengidentifikasi transfer antarnegara yang tidak memiliki cukup informasi yang 
diharuskan perihal pihak asal atau penerima. 

16.12 Lembaga keuangan perantara hendaknya diharuskan memiliki prosedur dan kebijakan 
berbasis risiko untuk menentukan: (a) kapan akan melaksanakan, menolak, atau menunda 
transfer yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau 
penerima; dan (b) tindak lanjut yang sesuai. 

 
Lembaga keuangan penerima 

 
16.13 Lembaga keuangan penerima hendaknya diharuskan melakukan upaya sewajarnya, yang 

mungkin turut mencakup pemantauan pasca-kejadian atau pemantauan seketika (real-
time monitoring) bila dimungkinkan, guna mengidentifikasi transfer antarnegara yang 
tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau penerima. 

16.14 Untuk transfer antarnegara senilai USD/EUR 1. 000 atau lebih,42 suatu lembaga keuangan 
yang menjadi pihak penerima hendaknya diharuskan melakukan verifikasi atas identitas 
penerima manfaat tersebut dengan benar , apabila identitas tersebut belum pernah 
diverifikasi sebelumnya, dan menyimpan informasi ini sejalan dengan Rekomendasi 11. 

16.15 Lembaga keuangan penerima hendaknya diharuskan memiliki prosedur dan kebijakan 
berbasis risiko untuk menentukan: (a) kapan akan melaksanakan, menolak, atau menunda 
transfer yang tidak memiliki cukup informasi yang diharuskan perihal pihak asal atau 
penerima; dan (b) tindak lanjut yang sesuai. 

 
Operator jasa transfer uang atau nilai uang (MVTS) 

 
16.16 Penyedia jasa MVTS hendaknya diharuskan mematuhi semua persyaratan yang relevan 

dalam R.16 di negara tempat mereka beroperasi, secara langsung atau melalui agen 
mereka. 

16.17 Dalam hal penyedia jasa MVTS yang mengendalikan perintah transfer dan sisi penerima 
dalam suatu transfer, penyedia jasa MVTS hendaknya diharuskan untuk: 

(a) memperhatikan seluruh informasi dari sisi pemberi perintah transfer dan sisi 
penerima agar dapat menentukan apakah LTKM perlu disampaikan; dan 

(b) menyampaikan LTKM di negara manapun yang terkena dampak dari transfer yang 
mencurigakan, dan membuat informasi transaksi yang relevan dapat tersedia bagi 
Unit Intelijen Keuangan. 
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16.18 Negara hendaknya memastikan agar, dalam konteks memproses transfer dana, lembaga 
keuangan dapat melakukan pemblokiran dan tunduk pada larangan untuk melakukan  
transaksi dengan orang dan entitas yang telah ditetapkan statusnya, sesuai dengan 
kewajiban yang diuraikan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR yang terkait sehubungan 
dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme, seperti 
misalnya Resolusi DK PBB/UNSCR 1267 dan 1373, serta resolusi lanjutannya. 

 
 

 

42  Negara bisa mengadopsi ambang batas de minimis untuk transfer dana lintas negara (tidak lebih dari 
USD/EUR 1.000). Akan tetapi, negara bisa mensyaratkan agar transfer dana lintas negara yang masuk ke 
negaranya yang nilainya di bawah ambang batas harus memasukkan informasi pihak asal yang 
diperlukan dan yang akurat. 
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REKOMENDASI 17 

 
MENGANDALKAN PIHAK KETIGA 

 

17.1 Bila lembaga keuangan diizinkan untuk mengandalkan lembaga keuangan pihak ketiga 
dan DNFBP (PBJ) untuk melakukan unsur (a)-(c) dari CDD sebagaimana dinyatakan dalam 
Rekomendasi 10 (identifikasi nasabah; identifikasi pemilik manfaat; dan pemahaman atas 
sifat dasar kegiatan usaha) atau untuk dimulainya suatu kegiatan usaha, tanggung jawab 
akhir atas CDD hendaknya tetap berada pada lembaga keuangan yang mengandalkan 
pihak ketiga tersebut, yang hendaknya diharuskan untuk: 

(a) dengan segera memperoleh informasi yang diperlukan terkait unsur (a)-(c) CDD 
sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi 10; 

(b) mengambil langkah untuk meyakinkan dirinya bahwa salinan data identifikasi dan 
dokumentasi lain yang relevan terkait persyaratan CDD akan disediakan dari pihak 
ketiga berdasarkan permintaan dan dilakukan secara serta merta; 

(c) meyakinkan dirinya bahwa pihak ketiga telah diatur melalui regulasi, dan diawasi 
atau dimonitor untuk memenuhi, serta memiliki upaya terkait kepatuhan pada, 
persyaratan CDD dan pencatatan sejalan dengan Rekomendasi 10 dan 11. 

17.2 Saat menentukan negara mana yang dapat dijadikan basis bagi pihak ketiga yang 
memenuhi syarat/kondisi tersebut, negara hendaknya memperhatikan informasi yang 
tersedia di tingkat risiko negara. 

17.3 Untuk lembaga keuangan yang  mengandalkan pihak ketiga yang merupakan bagian dari 
kelompok keuangan yang sama, pihak berwenang yang terkait 43 juga dapat 
mempertimbangkan bahwa persyaratan kriteria seperti yang disebut di atas telah 
terpenuhi dalam situasi dan kondisi sebagai berikut : 

(a) kelompok menerapkan persyaratan CDD dan pencatatan, sesuai dengan 
Rekomendasi 10 s.d. 12, dan program yang memerangi pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, sesuai dengan Rekomendasi 18; 

(b) implementasi persyaratan CDD dan pencatatan tersebut serta program APU/PPT 
yang diawasi di tingkat kelompok oleh pihak berwenang; dan 

(c) tingkat risiko negara yang tinggi dimitigasi dengan memadai melalui kebijakan 
APU/PPT kelompok tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 

43 Istilah pihak berwenang yang terkait dalam Rekomendasi 17  berarti (i)  pihak berwenang di negara 
asalnya, yang hendaknya terlibat memahami kebijakan dan kendali kelompok di tingkat kelompok, dan 
(ii) pihak berwenang yang dituju, yang hendaknya dilibatkan untuk cabang/anak perusahaan. 
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REKOMENDASI 18 

 
KENDALI INTERNAL DAN CABANG ASING DAN ANAK PERUSAHAAN 

 

18.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melaksanakan program memerangi 
TPPU/TPPT, yang memperhatikan risiko TPPU/TPPT dan besaran/ukuran kegiatan 
usaha, dan yang turut mencakup kebijakan, prosedur, dan kendali internal sebagai 
berikut: 

(a) pengaturan pengelolaan kepatuhan (termasuk penunjukan petugas kepatuhan di 
tingkat manajemen); 

(b) prosedur skrining guna memastikan adanya standar yang tinggi saat 
mempekerjakan karyawan; 

(c) program pelatihan bagi karyawan yang terus berjalan; dan 

(d) fungsi audit independen untuk menguji sistem. 

18.2 Kelompok keuangan hendaknya diharuskan melaksanakan program di tingkat kelompok 
untuk memerangi TPPU/TPPT, yang hendaknya dapat diterapkan, dan sesuai dengan, 
semua cabang dan anak perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh kelompok keuangan. 
Hal ini hendaknya juga mencakup upaya-upaya yang diuraikan dalam kriteria 
18.1 dan juga: 

(a) prosedur dan kebijakan untuk mengagihkan informasi yang diperlukan untuk 
keperluan CDD dan manajemen risiko TPPU/TPPT; 

(b) adanya, di tingkat kepatuhan kelompok, audit, dan/atau fungsi APU/PPT, informasi 
nasabah, akun/rekening, dan transaksi dari cabang dan anak perusahaan bila perlu 
untuk keperluan APU/PPT ; dan 

(c) upaya pengaman yang memadai terkait kerahasiaan dan penggunaan informasi yang 
telah dipertukarkan. 

18.3 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan untuk memastikan agar cabang asing dan anak 
perusahaan dengan kepemilikan mayoritas mereka menerapkan upaya APU/PPT yang 
sejalan/konsisten dengan persyaratan yang ada di negara asalnya, apabila persyaratan 
minimal APU/PPT di negara tempat mereka berada tidak seketat dibandingkan dengan di 
negara asalnya, sampai sejauh yang diperbolehkan oleh UU dan peraturan di negara 
tempatnya berada. 

Bila negara tempatnya berada tidak mengizinkan implementasi yang sesuai atas upaya 
APU/PPT yang sejalan/konsisten dengan persyaratan di negara asal, kelompok keuangan 
hendaknya diharuskan menerapkan upaya tambahan yang sesuai untuk mengelola risiko 
TPPU/TPPT, serta memberitahukan hal tersebut kepada pengawas di negara asalnya. 
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REKOMENDASI 19 

 
NEGARA BERISIKO TINGGI 

 

19.1 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan menerapkan telaah tuntas yang lebih ketat 
(enhanced due diligence) yang proporsional terhadap risiko yang ada, pada hubungan 
usaha dan transaksi dengan orang perorangan dan badan hukum (termasuk lembaga 
keuangan) dari negara-negara yang menurut FATF perlu melakukan hal tersebut. 

19.2 Negara hendaknya dapat menerapkan upaya penanggulangan (countermeasures) yang 
proporsional terhadap risiko yang ada: (a) ketika diimbau melakukan oleh FATF; dan (b) 
secara independen/terlepas dari imbauan apapun dari FATF atas hal tersebut. 

19.3 Negara hendaknya memiliki upaya guna memastikan bahwa lembaga keuangan mendapat 
masukan terkait kekhawatiran tentang kelemahan dalam sistem APU/PPT di negara lain. 
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REKOMENDASI 20 PELAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN 44 

 

20.1 Jika suatu lembaga keuangan mencurigai  atau memiliki alasan kuat untuk curiga bahwa 
dana merupakan harta hasil kegiatan pidana, 45 atau terkait dengan TPPT, lembaga 
keuangan hendaknya diharuskan untuk segera melaporkan kecurigaannya kepada Unit 
Intelijen Keuangan . 

20.2 Lembaga keuangan hendaknya diharuskan melaporkan seluruh transaksi mencurigakan, 
termasuk percobaan melakukan transaksi, terlepas dari jumlah yang ditransaksikan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 Persyaratan agar lembaga keuangan  melaporkan transaksi mencurigakan hendaknya diuraikan dalam 
UU. 

45 “Kegiatan pidana” mengacu pada: (a) seluruh tindakan pidana yang dapat dijadikan tindak pidana asal 
TPPU di negara tersebut; atau (b) paling tidak, pidana yang merupakan tindak pidana asal, sebagaimana 
disyaratkan dalam Rekomendasi 3. 
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REKOMENDASI 21 

 
KEBOCORAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN 

 

21.1 Lembaga keuangan dan direktur, pejabat, serta karyawan lembaga tersebut hendaknya 
dilindungi oleh Undang-undang dari tanggung jawab pidana dan perdata atas pelanggaran 
terhadap pembatasan pengungkapan informasi yang berlaku akibat kontrak atau oleh 
ketentuan perundang-undangan, peraturan, atau administratif apapun, bila mereka 
melaporkan kecurigaan mereka dengan iktikad baik kepada FIU. Perlindungan ini 
hendaknya dapat disediakan meskipun mereka tidak secara pasti mengetahui tindak 
pidana yang mendasari transaksi tersebut, dan terlepas dari apakah terdapat kegiatan 
ilegal yang benar-benar terjadi. 

21.2 Lembaga keuangan dan direktur, pejabat, serta karyawan lembaga tersebut hendaknya 
dilarang oleh Undang-undang untuk mengungkapkan fakta bahwa ada suatu laporan 
transaksi mencurigakan atau informasi lain yang terkait yang disampaikan kepada FIU. 
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REKOMENDASI 22 

 
PENYEDIA BARANG DAN JASA (DNFBP): TELAAH TUNTAS 
TERHADAP NASABAH (Customer Due Diligence) 

 

22.1 DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan mematuhi persyaratan CDD sebagaimana terdapat 
dalam Rekomendasi 10 dalam situasi sebagai berikut: 

(a) Kasino – ketika nasabah terlibat dalam transaksi keuangan 46 senilai USD/EUR 3.000 
atau lebih. 

(b) Agen real estate – ketika mereka terlibat dalam transaksi bagi satu klien yang 
melibatkan jual beli real estate47. 

(c) Pedagang logam mulia dan pedagang batu mulia – ketika mereka terlibat dalam 
transaksi tunai apapun dengan nasabah dengan senilai USD/EUR 15.000 atau lebih. 

(d) Pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya serta akuntan ketika mereka 
menyiapkan, atau menjalankan, transaksi bagi klien mereka yang menyangkut 
kegiatan sebagai berikut: 

 jual beli real estate; 

 mengelola uang, surat berharga, atau aset lain milik klien; 

 mengelola akun/rekening bank, simpanan, atau surat berharga; 

 mengatur kontribusi untuk membentuk, menjalankan, atau mengelola 
perusahaan; 

 menciptakan, menjalankan, atau mengelola badan hukum atau 
pengaturan hukum, dan jual beli entitas usaha. 

(e) Perwalian (trust) dan penyedia jasa perusahaan ketika mereka menyiapkan atau 
menjalankan transaksi bagi klien terkait dengan kegiatan sebagai berikut: 

 bertindak sebagai agen/kuasa pembentukan badan hukum; 

 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk bertindak 
sebagai) direktur atau sekretaris perusahaan, partner dalam suatu 
partnership (firma/persekutuan perdata), atau posisi lain yang serupa 
terkait dengan badan hukum lain; 

 menyediakan kantor terdaftar, alamat usaha, atau akomodasi, 
korespondensi, atau alamat administratif bagi suatu perusahaan, 
partnership (firma/persekutuan perdata), atau badan hukum atau 
pengaturan hukum lain apapun; 

 
 

46 Melakukan identifikasi nasabah di pintu masuk kasino dapat, namun belum tentu,  memadai. Negara 
harus mewajibkan kasino memastikan bahwa mereka dapat menghubungkan informasi CDD  suatu 
nasabah tertentu dengan transaksi yang dilakukan nasabah di kasino. “Transaksi keuangan” tidak 
mengacu pada transaksi judi yang hanya melibatkan chip atau keping kasino. 

47 Hal ini berarti bahwa agen real estate hendaknya tunduk pada persyaratan sebagaimana diuraikan 
dalam Rekomendasi 10 yang terkait dengan pembeli dan penjual properti. 
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 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk bertindak 
sebagai) wali amanat (trustee) atas suatu perwalian (express trust) atau 
menjalankan fungsi yang setara dengan bentuk pengaturan hukum 
lainnya; 

 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk bertindak 
sebagai) pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) bagi 
orang lain. 

 
22.2 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan 

untuk mematuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 11. 
 

22.3 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan 
untuk mematuhi persyaratan PEP sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 12. 

 
22.4 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan 

untuk mematuhi persyaratan teknologi baru sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 15. 
 

22.5 Dalam situasi yang diuraikan dalam Kriteria 22.1, DNFBP (PBJ) hendaknya diharuskan 
untuk mematuhi persyaratan terkait mengandalkan pihak ketiga sebagaimana diatur 
dalam Rekomendasi 17. 
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REKOMENDASI 23 

 
DNFBP (PBJ): UPAYA LAINNYA 

 

23.1 Keharusan untuk melaporkan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur dalam 
Rekomendasi 20 hendaknya berlaku bagi semua DNFBP (PBJ) dengan kualifikasi sebagai 
berikut: 

(a) Pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya, serta akuntan 48 – ketika, 
atas nama atau untuk kliennya, mereka terlibat  dalam transaksi keuangan  
sehubungan dengan kegiatan yang diuraikan dalam kriteria 22.1(d)49. 

(b) Pedagang logam mulia atau batu mulia – ketika mereka terlibat dalam transaksi 
tunai dengan nasabah senilai USD/EUR 15.000 atau lebih. 

(c) Perwalian (trust) dan penyedia jasa perusahaan – ketika, atas nama atau untuk 
klien, mereka terlibat dalam transaksi yang terkait dengan kegiatan yang diuraikan 
dalam kriteria 22.1(e). 

 
23.2 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya 

diharuskan untuk mematuhi persyaratan kendali internal sebagaimana diatur dalam 
Rekomendasi 18. 

 
23.3 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya 

diharuskan untuk mematuhi persyaratan terkait negara berisiko tinggi sebagaimana 
diatur dalam Rekomendasi 19. 

 
23.4 Dalam situasi sebagaimana diatur dalam kriteria 23.1, DNFBP (PBJ) hendaknya 

diharuskan untuk mematuhi persyaratan terkait kebocoran informasi (tipping-off) dan 
kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 2150. 

 
 

 

48 Pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya, serta akuntan yang bertindak sebagai profesi 
hukum independen, tidak diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan bila informasi yang terkait 
diperoleh dalam situasi dan kondisi di mana berlaku kerahasiaan profesi atau privilese profesi hukum. 
Masing-masing negara perlu menentukan hal-hal apa saja yang akan masuk dalam privilese profesi 
hukum atau kerahasiaan profesi. Hal ini biasanya mencakup informasi yang diterima oleh pengacara, 
notaris, atau profesi hukum independen lainnya yang diterima dari atau didapatkan melalui salah satu 
klien mereka: (a) dalam hal memastikan posisi hukum klien mereka, atau (b) dalam menjalankan tugas 
untuk membela atau mewakili kliennya dalam, atau yang menyangkut, proses beracara di pengadilan, 
administratif, arbitrase, atau mediasi. 

49 Bila negara memungkinkan pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya, dan akuntan 
mengirimkan LTKM ke lembaga swapengatur (SRB) mereka yang terkait, hendaknya terdapat bentuk 
kerja sama antara lembaga tersebut dengan FIU. 

50 Bila pengacara, notaris, profesi hukum independen lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi 
hukum independen bermaksud membuat kliennya agar tidak melakukan kegiatan ilegal, hal ini tidak 
mencakup pembocoran informasi (tipping-off). 
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REKOMENDASI 24 TRANSPARANSI DAN KEPEMILIKAN MANFAAT BADAN HUKUM51 

 

24.1 Negara hendaknya memiliki mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan menguraikan:  
(a) berbagai jenis, bentuk, dan fitur dasar badan hukum di negara tersebut; dan (b) proses 
pembentukan badan hukum tersebut, dan untuk mendapatkan dan mencatat informasi 
dasar dan informasi kepemilikan manfaat.  Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik. 

24.2 Negara hendaknya mengkaji risiko TPPU/TPPT yang terkait dengan seluruh jenis badan 
hukum yang dibentuk di negara tersebut. 

 
Informasi Dasar 

 
24.3 Negara hendaknya mengharuskan agar seluruh perusahaan yang dibentuk di suatu negara 

telah terdaftar dalam register perusahaan, yang hendaknya mencatat nama perusahaan, 
bukti pendirian, bentuk dan status hukum, alamat kantor yang terdaftar, kewenangan 
pengaturan dasar, dan daftar direksi. Informasi ini hendaknya tersedia bagi publik. 

24.4 Perusahaan hendaknya diharuskan menyimpan informasi   sebagaimana diatur dalam 
kriteria 24.3, dan juga menyimpan register nama-nama pemegang saham mereka atau 
anggota mereka, 52 yang turut memuat jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing 
pemegang saham dan kategori sahamnya  (termasuk sifat hak suara yang terkait). 
Informasi ini hendaknya disimpan di negara tersebut di tempat yang diberitahukan 
kepada tempat mendaftar perusahaan53. 

24.5 Negara hendaknya memiliki mekanisme yang memastikan bahwa informasi yang diacu 
dalam kriteria 
24.3 dan 24.4 adalah akurat dan diperbarui secara tepat waktu. 

 
 

 

51 Asesor hendaknya mempertimbangkan penerapan seluruh kriteria pada seluruh jenis badan hukum 
yang sesuai.  Cara pemenuhan persyaratan tersebut bisa bervariasi tergantung pada jenis badan hukum 
yang terlibat: 

1. Perusahaan - upaya yang disyaratkan oleh Rekomendasi 24 diuraikan dengan acuan khusus 
bagi perusahaan. 

2. Yayasan, Anstalt, dan limited liability partnerships (persekutuan perdata dengan 
pertanggungjawaban terbatas) - negara hendaknya mengambil langkah serupa dan 
mengenakan persyaratan yang serupa sebagaimana dengan yang dipersyaratkan bagi 
perusahaan, dengan memperhatikan perbedaan bentuk dan struktur. 

3. Jenis badan hukum lainnya - negara hendaknya memperhatikan perbedaan bentuk dan struktur 
dari badan hukum lain tersebut, serta tingkat risiko TPPU/TPPT yang terkait dengan masing-
masing jenis badan hukum tersebut, dengan maksud mencapai tingkat transparansi yang sesuai. 
Paling tidak, seluruh badan hukum hendaknya memastikan bahwa dilakukan pencatatan atas 
jenis informasi dasar yang serupa. 

52 Register pemegang saham dan anggota dapat dicatat oleh perusahaan itu sendiri atau oleh orang/pihak 
ketiga berdasarkan tanggung jawab pihak perusahaan. 

53  Dalam hal di mana perusahaan atau pencatatan perusahaan memegang informasi kepemilikan manfaat 
di negara tersebut, register  pemegang saham dan anggota tidak perlu ada di negara yang bersangkutan, 
bila perusahaan dapat memberikan informasi ini dengan segera bila terdapat permintaan untuk hal 
tersebut. 
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Informasi Kepemilikan Manfaat 
 

24.6 Negara hendaknya menggunakan satu atau beberapa mekanisme berikut ini guna 
memastikan bahwa informasi tentang kepemilikan manfaat suatu perusahaan diperoleh 
oleh perusahaan tersebut dan tersedia di tempat tertentu di negara mereka; atau dapat 
diketahui dengan tepat waktu oleh pihak berwenang: 

(a) mengharuskan perusahaan atau tempat pendaftaran perusahaan untuk 
memperoleh dan memegang informasi paling mutakhir tentang kepemilikan 
manfaat perusahaan; 

(b) mengharuskan perusahaan melakukan upaya sewajarnya untuk mendapatkan dan 
memegang informasi paling mutakhir tentang kepemilikan manfaat perusahaan; 

(c) menggunakan informasi yang ada, termasuk: (i) informasi yang diperoleh lembaga 
keuangan dan/atau DNFBP (PBJ), sesuai dengan Rekomendasi 10 dan 22; (ii) 
informasi yang dipegang oleh pihak berwenang lainnya tentang kepemilikan 
manfaat dan kepemilikan hukum atas perusahaan; (iii) informasi yang dipegang 
oleh perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam kriteria 24.3 di atas; dan (iv) 
informasi yang tersedia tentang perusahaan yang tercatat dalam bursa saham, di 
mana persyaratan pengungkapan/keterbukaan memastikan adanya transparansi 
yang memadai atas kepemilikan manfaat perusahaan. 

24.7 Negara hendaknya mengharuskan semua informasi kepemilikan manfaat merupakan 
informasi yang akurat dan sebisa mungkin merupakan informasi yang paling mutakhir. 

24.8 Negara hendaknya memastikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan pihak 
berwenang sebisa mungkin dalam menentukan pihak yang merupakan pemilik manfaat, 
dengan jalan: 

(a) mengharuskan satu atau beberapa orang perorangan penduduk di negara tersebut 
mendapat wewenang dari perusahaan,54 dan akuntabel pada pihak berwenang, 
untuk memberikan seluruh informasi dasar  dan informasi kepemilikan manfaat 
yang tersedia, serta memberikan bantuan lebih lanjut kepada pihak berwenang; 
dan/atau 

(b) mengharuskan DNFBP (PBJ) di negara tersebut mendapat kewenangan dari 
perusahaan, dan akuntabel pada pihak berwenang, untuk memberikan seluruh 
informasi dasar dan informasi tentang kepemilikan manfaat yang tersedia, serta 
memberikan bantuan lebih lanjut kepada pihak berwenang; dan/atau 

(c) melakukan upaya lain yang sebanding, yang secara spesifik diidentifikasi oleh 
negara. 

 
 

 

54 Anggota direksi atau manajemen senior perusahaan mungkin tidak memerlukan otorisasi khusus oleh 
perusahaan. 
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24.9 Seluruh orang, pihak berwenang, dan entitas yang disebutkan di atas, serta perusahaan itu 
sendiri (atau pihak administrasi, likudator, atau orang lain yang terlibat dalam 
pembubaran perusahaan), hendaknya diharuskan menyimpan informasi dan catatan yang 
menjadi acuan dalam waktu paling tidak lima tahun setelah tanggal di mana perusahaan 
tersebut dibubarkan atau tidak lagi ada, atau lima tahun setelah tanggal di mana 
perusahaan tidak lagi menjadi nasabah dalam keperantaraan profesional atau lembaga 
keuangan. 

 

Persyaratan Lain 

24.10 Pihak berwenang, dan khususnya aparat penegak hukum, hendaknya memiliki seluruh 
kewenangan yang diperlukan untuk mendapatkan akses tepat waktu pada informasi 
dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang dipegang oleh pihak terkait. 

24.11 Negara di mana badan hukum dapat mengeluarkan saham atas unjuk (bearer shares) atau 
waran saham atas unjuk (bearer share warrants) hendaknya menerapkan satu atau 
beberapa mekanisme sebagai berikut guna memastikan bahwa mereka tidak 
disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme: 

(a) melarang saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk; atau 

(b) mengubah saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk menjadi saham terdaftar 
atau waran saham terdaftar (misalnya melalui dematerialisasi); atau 

(c) menghilangkan mobilisasi saham atas unjuk dan waran saham atas unjuk dengan 
cara mengharuskan mereka dipegang oleh  keperantaraan profesional atau lembaga 
keuangan yang diatur; atau 

(d) mengharuskan pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian untuk 
memberitahukan kepada perusahaan, dan perusahaan agar mencatat identitas 
mereka; atau 

(e) menggunakan mekanisme lainnya yang telah diidentifikasi oleh negara. 

24.12 Negara di mana badan hukum dapat memiliki saham pinjam nama (nominee shares) dan 
direktur pinjam nama (nominee directors) hendaknya menerapkan satu atau beberapa 
mekanisme sebagai berikut guna memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan: 

(a) mengharuskan pemegang saham pinjam nama dan direktur pinjam nama 
mengungkapkan identitas pihak yang meminjam nama mereka (nominator) untuk 
perusahaan dan untuk pendaftaran apapun yang terkait, dan agar informasi ini 
hendaknya dimasukkan dalam register yang sesuai; atau 

(b) mengharuskan pemegang saham pinjam nama dan direktur pinjam nama untuk 
mendapatkan izin, agar status mereka sebagai pihak yang namanya dipinjam 
(nominee) dicatat dalam pendaftaran perusahaan, dan agar mereka menyimpan 
informasi yang dapat mengidentifikasi pihak yang meminjam nama mereka, dan 
membuat informasi ini tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan permintaan. 

(c) menggunakan mekanisme lainnya yang telah diidentifikasi oleh negara. 
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24.13 Hendaknya ada pertanggungjawaban serta sanksi yang proporsional dan menjerakan, bila 
dipandang layak bagi orang perorangan ataupun badan hukum manapun yang tidak dapat 
memenuhi persyaratan. 

24.14 Negara hendaknya dengan cepat melakukan kerja sama internasional terkait dengan 
informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat, atas dasar sebagaimana diatur dalam 
Rekomendasi 37 dan 40. Hal ini hendaknya turut mencakup: 

(a) memfasilitasi pihak berwenang dari luar negeri untuk mendapat akses pada 
informasi dasar yang dipegang oleh pendaftaran perusahaan; . 

(b) saling tukar informasi tentang pemegang saham; dan 

(c) menggunakan kewenangan investigasi pihak berwenang di negara mereka, sesuai 
dengan UU di dalam negaranya, untuk memperoleh informasi kepemilikan manfaat 
atas nama mitra kerja asing. 

 
24.15 Negara hendaknya memonitor mutu bantuan yang mereka terima dari negara lain sebagai 

tanggapan atas permintaan mendapatkan informasi dasar dan informasi kepemilikan 
manfaat atau permintaan bantuan mencari tahu lokasi pemilik manfaat yang tinggal di 
luar negeri. 
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REKOMENDASI 25 TRANSPARANSI DAN KEPEMILIKAN MANFAAT 

PENGATURAN HUKUM 55 

 

25.1 Negara hendaknya mengharuskan: 

(a) wali (trustees) pada perwalian (express trust) apapun yang diatur berdasarkan UU 
56 untuk memperoleh dan memegang informasi yang memadai, akurat, dan terbaru 
atas identitas  pendiri perwalian (settlor), wali (trustee), pengarah perwalian 
(protector) (jika ada), penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat, dan 
orang perorangan lain yang menjalankan kendali efektif akhir atas perwalian (trust) 
tersebut; 

(b) wali (trustee) pada perwalian (trust) apapun yang diatur UU agar memegang 
informasi dasar atas agen lain yang diatur, dan penyedia jasa pada, perwalian (trust) 
tersebut, termasuk penasihat investasi atau manajer investasi, akuntan, dan 
konsultan pajak; dan 

(c) wali (trustee) profesional agar menyimpan informasi ini selama paling tidak lima 
tahun setelah keterlibatan mereka dengan perwalian (trust) berakhir. 

25.2 Negara hendaknya mengharuskan agar informasi apapun yang dipegang terkait dengan 
Rekomendasi ini tetap akurat dan semutakhir mungkin, serta diperbarui tepat waktu. 

25.3 Seluruh negara hendaknya melakukan upaya guna memastikan agar wali (trustee) 
mengungkapkan status mereka kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) ketika 
membentuk hubungan usaha atau ketika menjalankan transaksi (occasional transaction) 
dengan nilai di atas ambang batas. 

25.4 Wali (trustees) hendaknya tidak dihalangi oleh UU atau perangkat/ketetapan lain yang 
dapat ditegakkan pemberlakuannya untuk memberikan pihak berwenang informasi 
apapun terkait perwalian (trust) 57; atau untuk memberikan lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ), atas dasar permintaan, informasi tentang  kepemilikan manfaat dan aset 
perwalian yang akan dipegang atau dikelola berdasarkan ketentuan dalam hubungan 
usaha. 

25.5 Pihak berwenang, dan khususnya aparat penegak hukum, hendaknya memiliki segala 
kewenangan yang diperlukan agar dapat memperoleh secara tepat waktu akses pada 
informasi yang dipegang oleh wali (trustees), dan pihak lainnya (khususnya informasi 
yang dipegang oleh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)), tentang kepemilikan manfaat 
dan kendali terhadap perwalian, termasuk: (a) kepemilikan manfaat; (b) tempat tinggal 
wali (trustee);  dan (c)  aset apapun yang dipegang atau dikelola oleh 

lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ), sehubungan dengan wali amanat (trustee) manapun 
yang memiliki hubungan usaha dengannya, atau yang melakukan transaksi 
biasa/sewaktu-waktu. 
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55 Upaya-upaya yang dipersyaratkan dalam Rekomendasi 25 diuraikan dengan acuan khusus pada 
perwalian (trust). Hal ini hendaknya dipahami sebagai bentuk acuan pada express trusts  (sebagaimana 
didefinisikan dalam glosarium).  Dalam kaitannya dengan jenis pengaturan hukum lainnya yang 
memiliki struktur atau fungsi yang serupa, negara hendaknya melakukan upaya-upaya yang serupa 
seperti hal-hal yang dipersyaratkan bagi perwalian (trust), dengan maksud mencapai tingkat 
transparansi yang serupa. Paling tidak, negara hendaknya memastikan agar informasi yang serupa 
dengan yang sudah ditetapkan untuk perwalian (trust) hendaknya dicatat dan dijaga agar tetap akurat 
dan termutakhirkan, dan agar informasi tersebut dapat diakses tepat waktu oleh pihak berwenang. 

56 Negara tidak diwajibkan memberikan pengakuan hukum kepada perwalian (trust).   Negara tidak perlu 
memasukkan persyaratan pada Kriteria 25.1; 25.2; 25.3; dan 25.4 ke dalam peraturan perundang-
undangan, dengan syarat/asalkan kewajiban yang sesuai yang berdampak sama juga diberlakukan bagi 
wali amanat (trustee) (e.g. melalui common law/hukum kebiasaan atau case law/yurisprudensi). 

57 Pihak berwenang dalam negeri atau pihak berwenang yang sesuai di negara lain yang sesuai dengan 
permintaan kerja sama internasional yang sesuai. 
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25.6 Negara hendaknya dengan cepat memberikan kerja sama internasional sehubungan 
dengan informasi, termasuk informasi kepemilikan manfaat, tentang perwalian (trust) dan 
pengaturan hukum lainnya, berdasarkan yang tercantum dalam Rekomendasi 37 dan 40. 
Hal ini hendaknya turut mencakup: 

(a) memfasilitasi akes oleh pihak berwenang luar negeri untuk mendapat informasi 
dasar yang dipegang oleh pihak pendaftaran atau pihak berwenang dalam negeri 
lainnya ; 

(b) saling bertukar informasi yang ada dalam negeri terkait perwalian (trust) atau 
pengaturan hukum lainnya; dan 

(c) menggunakan kewenangan investigasi pihak berwenang, sesuai dengan UU yang 
berlaku, agar dapat memperoleh informasi kepemilikan manfaat atas nama mitra 
kerja asing. 

25.7 Negara hendaknya memastikan bahwa wali (trustee) (a) dapat dimintai tanggung jawab 
secara hukum apabila tidak melakukan tugasnya dalam rangka memenuhi kewajiban 
mereka; atau (b) bahwa terdapat sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik pidana, 
perdata, atau administratif, apabila terjadi ketidakpatuhan 58. 

25.8 Negara hendaknya memastikan agar terdapat sanksi yang proporsional dan menjerakan, 
baik pidana, perdata, atau administratif, bila pihak berwenang tidak diberi akses yang 
tepat waktu atas informasi terkait perwalian (trust) sebagaimana mengacu pada kriteria 
25.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58 Hal ini tidak mempengaruhi persyaratan untuk mengenakan sanksi yang proporsional dan menjerakan 
akibat tidak dipatuhinya persyaratan lainnya dalam Rekomendasi lain. 
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REKOMENDASI 26 

 
PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN 

 

26.1 Negara hendaknya menetapkan satu atau beberapa pengawas yang bertanggung jawab 
mengatur dan mengawasi (atau memantau) kepatuhan lembaga keuangan terhadap 
persyaratan APU/PPT. 

 
Masuk ke Pasar 

 
26.2 Lembaga keuangan yang tercakup dalam pengaturan Prinsip Inti (Core Principles) 

hendaknya diharuskan untuk memiliki lisensi.  Lembaga keuangan lainnya, termasuk yang 
menyelenggarakan layanan transfer uang atau nilai uang, atau jasa penukaran uang atau 
mata uang, hendaknya berlisensi atau terdaftar. Negara hendaknya tidak memberikan 
persetujuan pendirian atau kelanjutan operasional, bagi bank cangkang (shell banks). 

26.3 Pihak berwenang atau pengawas keuangan hendaknya mengambil upaya hukum atau 
upaya regulasi yang diperlukan guna menghambat pelaku kejahatan atau kaki-tangannya 
memegang (atau menjadi pemilik manfaat) kepentingan yang signifikan atau 
mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen, dalam lembaga keuangan. 

 
Pendekatan berbasis risiko pada pengawasan dan pemantauan 

 
26.4 Lembaga keuangan hendaknya dikenakan: 

(a) Untuk lembaga prinsip inti -  peraturan dan pengawasan yang sejalan dengan prinsip 
inti 59, bila relevan bagi APU/PPT, termasuk penerapan pengawasan kelompok  yang 
terkonsolidasi untuk keperluan APU/PPT. 

(b) Untuk semua lembaga keuangan - peraturan dan pengawasan atau pemantauan, 
dengan memperhatikan risiko TPPU/TPPT di sektor tersebut.  Paling tidak, bagi 
lembaga keuangan yang menyediakan jasa transfer uang atau nilai uang, atau jasa 
penukaran uang atau mata uang - sistem untuk melakukan pemantauan dan 
memastikan kepatuhan dengan persyaratan APU/PPT di tingkat nasional. 

26.5 Frekuensi dan intensitas pengawasan on-site dan off-site untuk APU/PPT pada lembaga 
keuangan atau kelompok keuangan hendaknya ditetapkan atas dasar: 

(a) risiko TPPU/TPPT dan kebijakan, kendali internal, dan prosedur yang terkait 
dengan lembaga atau kelompok, sebagaimana diidentifikasi berdasarkan hasil 
asesmen pengawas terhadap profil risiko lembaga atau kelompok; 

(b) risiko TPPU/TPPT yang ada di negara tersebut; dan 
 
 

 

59 Prinsip Inti (Core Principles) yang relevan dengan APU/PPT turut mencakup: Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS) Prinsip 1-3, 5-9, 11-15, 26, dan 29; International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS) Prinsip 1, 3-11, 18, 21-23, dan 25; serta International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) Prinsip 24, 28, 29 dan 31; dan Tanggung Jawab A, B, C dan D. Asesor dapat 
mengacu pada asesmen yang ada dalam hal kepatuhan negara yang bersangkutan terhadap Prinsip Inti 
ini, bila ada. 
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(c) ciri lembaga keuangan atau kelompok keuangan, khususnya terkait dengan 
keragaman dan jumlah lembaga keuangan dan derajat diskresi yang diperbolehkan 
bagi mereka berdasarkan RBA (pendekatan berbasis risiko). 

26.6 Pengawas hendaknya meninjau kembali asesmen profil risiko TPPU/TPPT di lembaga 
keuangan atau kelompok keuangan (termasuk risiko ketidakpatuhan) secara berkala, dan 
ketika terjadi peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional 
lembaga keuangan atau kelompok keuangan. 
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REKOMENDASI 27 

 
KEWENANGAN PENGAWAS 

 

27.1 Pengawas hendaknya memiliki kewenangan untuk mengawasi/melakukan supervisi atau 
memonitor serta memastikan kepatuhan oleh lembaga keuangan sesuai persyaratan 
APU/PPT. 

27.2 Pengawas hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap lembaga 
keuangan. 

27.3 Pengawas hendaknya diberi kewenangan untuk mendesak/memaksa 60 disampaikannya 
informasi apapun yang relevan untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan 
APU/PPT . 

27.4 Pengawas hendaknya diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi sejalan dengan 
Rekomendasi 35 atas ketidakpatuhan dalam mematuhi persyaratan APU/PPT.  Hal ini 
hendaknya turut mencakup kewenangan untuk mengenakan berbagai sanksi disipliner 
dan sanksi keuangan, termasuk kewenangan untuk menarik, membatasi, atau menunda 
izin lembaga keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 Kewenangan pengawas untuk memaksa ditunjukkannya atau diperolehnya akses untuk keperluan 
pengawasan hendaknya tidak didasarkan pada perlunya perintah pengadilan. 
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REKOMENDASI 28 

 
PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DNFBP (PBJ) 

 

Kasino 
 

28.1 Negara hendaknya memastikan bahwa kasino dikenakan pengaturan dan pengawasan 
APU/PPT. Paling tidak: 

(a) Negara hendaknya mengharuskan kasino untuk memiliki izin. 

(b) Pihak berwenang hendaknya melakukan upaya hukum atau aturan yang diperlukan 
untuk menghalangi pelaku kejahatan atau kaki-tangannya memegang (atau menjadi 
pemilik manfaat) kepentingan yang signifikan atau pengendali, atau memegang 
fungsi manajemen, atau menjadi operator kasino. 

(c) Kasino hendaknya diawasi terkait kepatuhan mereka terhadap persyaratan 
APU/PPT. 

 
DNFBP (PBJ) selain kasino 

 
28.2 Hendaknya terdapat pihak berwenang atau SRB yang ditunjuk yang bertanggung jawab 

untuk memantau dan memastikan kepatuhan DNFBP (PBJ) terhadap persyaratan 
APU/PPT. 

28.3 Negara hendaknya memastikan agar kategori DNFBP (PBJ) lainnya dikenakan sistem 
untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan APU/PPT. 

28.4 Pihak berwenang yang ditunjuk atau lembaga swapengatur (SRB) hendaknya: 

(a) memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan fungsinya, termasuk 
kewenangan untuk memantau kepatuhan; 

(b) melakukan upaya yang diperlukan untuk menghalangi pelaku kejahatan atau kaki-
tangannya dari mendapatkan akreditasi profesional, atau memegang (atau menjadi 
pemilik manfaat) kepentingan pengendali atau signifikan, atau memegang fungsi 
manajemen dalam DNFBP (PBJ); dan 

(c) memiliki sanksi yang tersedia sejalan dengan Rekomendasi 35 untuk mengatasi 
ketidakpatuhan dalam mematuhi persyaratan APU/PPT. 

 
Seluruh DNFBP (PBJ) 

 
28.5 Pengawasan DNFBP (PBJ) hendaknya dilakukan atas dasar sensitivitas risiko, termasuk: 

(a) menentukan frekuensi dan intensitas pengawasan APU/PPT terhadap DNFBP (PBJ) 
atas dasar pemahaman mereka tentang risiko TPPU/TPPT, dengan 
mempertimbangkan ciri/karakteristik DNFBP (PBJ), khususnya jumlah dan 
keragaman mereka; dan 

(b) dengan memperhatikan profil risiko TPPU/TPPT dari DNFBP (PBJ) tersebut, serta 
derajat diskresi yang diperbolehkan bagi mereka di bawah RBA, ketika menelaah 
kecukupan kebijakan, prosedur, dan kendali internal APU/PPT. 
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REKOMENDASI 29 

 
UNIT INTELIJEN KEUANGAN (FIU) 

 

29.1 Negara hendaknya membentuk FIU dengan tanggung jawab untuk bertindak sebagai 
pusat nasional penerimaan dan analisis laporan transaksi mencurigakan dan informasi 
lain yang relevan bagi pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan 
terorisme ; serta untuk penyebarluasan hasil analisis.61 

29.2 FIU hendaknya menjadi lembaga pusat untuk menerima pengungkapan yang disampaikan 
oleh entitas pelapor, termasuk: 

(a) laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh entitas pelapor 
sebagaimana dipersyaratkan oleh Rekomendasi 20 dan 23; dan 

(b) informasi lain apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 
nasional (seperti misalnya laporan transaksi tunai, laporan transfer dana, dan 
pernyataan/pengungkapan lain yang berdasarkan ambang batas). 

29.3 FIU hendaknya 62: 

(a) selain informasi yang dilaporkan entitas kepada FIU, mampu memperoleh dan 
menggunakan informasi tambahan dari entitas, sebagaimana diperlukan untuk 
melakukan analisisnya dengan tepat; dan 

(b) memiliki akses pada informasi penegakan hukum, keuangan, dan administratif 
seluas mungkin63 yang diperlukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

29.4 FIU hendaknya melakukan: 

(a) analisis operasional, yang menggunakan informasi yang tersedia dan dapat 
diperoleh untuk mengidentifikasi target spesifik, mengikuti jejak kegiatan atau 
transaksi tertentu, dan menentukan keterkaitan antara target tersebut dan 
kemungkinan adanya harta hasil kejahatan, pencucian uang, tindak pidana asal, dan 
pendanaan terorisme; dan 

(b) analisis strategis, yang menggunakan informasi yang tersedia dan dapat diperoleh, 
termasuk data yang mungkin diberikan oleh pihak berwenang lainnya, untuk 
mengidentifikasi pola dan kecenderungan/trend terkait pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. 

29.5 FIU hendaknya dapat menyebarluaskan, secara spontan dan berdasarkan permintaan, 
informasi dan hasil analisis yang dilakukannya kepada pihak berwenang yang relevan, 
dan hendaknya menggunakan jalur-jalur yang tersendiri, aman, dan terlindungi untuk 
upaya penyebarluasan tersebut. 
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61 Memperhatikan adanya berbagai model FIU, Rekomendasi 29 tidak menilai pilihan model FIU di suatu 
negara, dan berlaku secara sama bagi semua FIU. 

62 Dalam konteks fungsi analisisnya, suatu FIU  hendaknya mampu memperoleh dari entitas pelapor 
manapun informasi tambahan terkait kecurigaan dalam hal TPPU/TPPT. Hal ini tidak termasuk 
permintaan secara umum untuk mendapat informasi kepada pihak pelapor dalam konteks analisis FIU 
(e.g., “fishing expeditions” atau tebar jaring). 

63 Hal ini hendaknya turut mencakup informasi dari sumber terbuka atau sumber publik, serta informasi 
relevan yang dikumpulkan dan/atau disimpan oleh, atau atas nama, pihak berwenang lain, dan bila 
dipandang sesuai, data yang ada dari secara komersial. 
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29.6 FIU hendaknya melindungi informasi dengan jalan: 

(a) memiliki aturan yang mengatur keamanan dan kerahasiaan informasi, termasuk 
prosedur penanganan, penyimpanan, penyebaran, dan perlindungan, serta akses 
pada informasi; 

(b) memastikan bahwa anggota staf FIU memiliki tingkat izin keamanan (security 
clearance) yang diperlukan serta pemahaman akan tanggung jawab mereka dalam 
menangani dan menyebarkan informasi yang sensitif dan rahasia; dan 

(c) memastikan adanya pembatasan akses pada fasilitas dan informasi, termasuk 
sistem teknologi informasi. 

29.7 FIU hendaknya bekerja secara independen dan otonom, dengan jalan : 

(a) memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan fungsinya secara bebas, 
termasuk keputusan otonom untuk melakukan analisis, mengajukan permintaan, 
dan/atau meneruskan atau menyebarkan informasi spesifik; 

(b) mampu membuat pengaturan atau terlibat secara independen dengan pihak 
berwenang dalam negeri lainnya atau mitra kerja asing lainnya dalam hal 
pertukaran informasi; 

(c) bila FIU berada dalam strukur pihak berwenang lainnya, memiliki fungsi inti yang 
jelas berbeda dari fungsi pihak berwenang tersebut; dan 

(d) mampu memperoleh dan mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk 
menjalankan fungsinya, secara individu atau rutin, bebas dari pengaruh atau 
gangguan politik, pemerintah, atau industri, yang mungkin mempengaruhi 
independensi operasionalnya. 

29.8 Bila suatu negara telah membentuk FIU dan bukan merupakan anggota Egmont Group, 
FIU hendaknya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Egmont Group.  FIU 
hendaknya menyerahkan permohonan untuk menjadi anggota Egmont Group tanpa 
syarat serta terlibat sepenuhnya dalam proses pengajuan tersebut. 
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REKOMENDASI 30 

 
TANGGUNG JAWAB PIHAK PENEGAK HUKUM DAN 
INVESTIGASI 

 

30.1 Hendaknya terdapat pihak berwenang penegak hukum yang ditunjuk yang memiliki 
tanggung jawab guna memastikan bahwa pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, 
dan pendanaan terorisme diinvestigasi dengan selayaknya, dalam kerangka kebijakan 
APU/PPT nasional. 

30.2 Investigator penegakan hukum atas tindak pidana asal hendaknya memiliki kewenangan 
untuk melakukan investigasi TPPU/TPPT yang terkait dalam investigasi keuangan yang 
dijalankan secara paralel,64, atau mampu merujuk perkara tersebut ke lembaga lain untuk 
menindaklanjuti investigasi tersebut,  terlepas dari tempat di mana tindak pidana asal 
dilakukan. 

30.3 Hendaknya ada satu atau beberapa pihak berwenang yang ditunjuk yang dapat dengan 
cepat mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi pemblokiran dan penyitaan properti 
yang memang, atau yang mungkin, dapat dirampas, atau dicurigai merupakan harta hasil 
kejahatan. 

30.4 Negara hendaknya memastikan agar Rekomendasi 30 juga berlaku bagi pihak berwenang 
tersebut, yang bukan aparat penegak hukum, per se, namun yang juga memiliki tanggung 
jawab untuk melakukan investigasi keuangan atas tindak pidana asal, dalam hal pihak 
berwenang tersebut menjalankan fungsi yang tercakup dalam Rekomendasi 30. 

30.5 Jika pihak berwenang di bidang antikorupsi ditunjuk untuk melakukan investigasi 
TPPU/TPPT yang muncul dari, atau terkait dengan, tindak pidana korupsi berdasarkan 
Rekomendasi 30, mereka hendaknya juga memiliki kewenangan yang mencukupi untuk 
mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi pemblokiran dan penyitaan aset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

64 Suatu ‘investigasi keuangan paralel’ mengacu pada dilakukannya investigasi keuangan secara 
bersamaan,  atau dalam konteks, investigasi pidana (tradisional) terkait pencucian uang, pendanaan 
terorisme, dan/atau tindak pidana asal. 

Suatu ‘investigasi keuangan’ ialah menyelidiki atau meminta informasi terkait urusan keuangan yang 
berhubungan dengan kegiatan pidana, dengan maksud untuk: (i) mengidentifikasi seberapa besar 
jaringan kejahatan dan/atau skala kejahatan yang ada; (ii) mengidentifikasi dan menelusuri harta hasil 
kejahatan, dana teroris, atau aset lain yang, atau yang bisa, dirampas; dan (iii) mengembangkan bukti 
yang bisa digunakan dalam proses beracara pidana. 
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REKOMENDASI 31 

 
KEWENANGAN PIHAK BERWENANG DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM 
DAN INVESTIGASI 

 

31.1 Pihak berwenang yang melakukan investigasi terhadap pencucian uang, tindak pidana 
asal yang terkait, dan pendanaan terorisme hendaknya mampu memperoleh akses pada 
seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan untuk digunakan dalam investigasi 
tersebut, dan dalam penuntutan dan tindakan lainnya yang terkait. Hal ini hendaknya 
turut mencakup kewenangan untuk menggunakan upaya memaksa yang dapat 
mewajibkan: 

(a) ditunjukkannya/disampaikannya catatan-catatan yang dipegang oleh lembaga 
keuangan, DNFBP (PBJ) dan orang perorangan atau badan hukum lain; 

(b) penggeledahan orang/pihak dan tempat; 

(c) mengambil keterangan saksi; dan 

(d) menyita dan memperoleh bukti. 

31.2 Pihak berwenang yang melakukan investigasi hendaknya mampu menggunakan berbagai 
teknik investigasi untuk melakukan investigasi pencucian uang, tindak pidana asal yang 
terkait, dan pendanaan terorisme, termasuk: 

(a) operasi rahasia/penyamaran; 

(b) penyadapan komunikasi; 

(c) mengakses sistem komputer; dan 

(d) controlled delivery (pembolehan penyerahan/transaksi barang terlarang di bawah 
pengawasan dengan maksud membantu investigasi). 

31.3 Negara hendaknya memiliki mekanisme untuk: 

(a) mengidentifikasi, dengan tepat waktu, apakah orang perorangan atau badan hukum 
memegang atau mengendalikan akun/rekening; dan 

(b) memastikan bahwa pihak berwenang memiliki proses untuk mengidentifikasi aset 
tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pemiliknya. 

31.4 Pihak berwenang yang melakukan investigasi pencucian uang, tindak pidana asal yang 
terkait, dan pendanaan terorisme hendaknya mampu meminta seluruh informasi relevan 
yang dipegang oleh FIU. 
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REKOMENDASI 32 

 
KURIR PEMBAWA UANG TUNAI 

 

 

 

32.1 Negara hendaknya menjalankan sistem pernyataan (declaration system) atau sistem 
pengungkapan (disclosure system) atas pembawaan mata uang dan alat pembayaran 
lainnya (BNI/bearer negotiable instruments) masuk dan keluar negara. Negara hendaknya 
memastikan bahwa pernyataan atau pengungkapan perlu disampaikan untuk seluruh 
pembawaan lintas negara secara fisik, baik oleh pelawat atau melalui kiriman surat dan 
kargo, namun dapat menggunakan sistem yang berbeda untuk moda transportasi yang 
berbeda. 

32.2 Dalam sistem pernyataan (declaration system), seluruh orang/pihak yang melakukan 
pengangkutan mata uang atau BNI secara fisik lintas negara, yang jumlahnya melampaui 
nilai ambang batas maksimum yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu USD/EUR 000, 
hendaknya diharuskan untuk menyerahkan pernyataan yang sebenar-benarnya kepada 
pihak berwenang yang ditunjuk. Negara bisa memilih dari tiga jenis sistem pernyataan 
berikut ini: 

(a) Sistem pernyataan tertulis untuk semua pelawat; 

(b) Sistem pernyataan tertulis untuk semua pelawat yang membawa jumlah di atas 
ambang batas; dan/atau 

(c) Sistem pernyataan lisan untuk semua pelawat. 

32.3 Dalam sistem pengungkapan, pelawat hendaknya diharuskan untuk memberikan jawaban 
yang sejujurnya dan memberikan pihak berwenang informasi yang sesuai berdasarkan 
permintaan, namun tidak diharuskan untuk membuat pernyataaan tertulis ataupun lisan 
di muka. 

32.4 Bila ditemukan adanya pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar atas mata uang 
atau BNI, atau bila pernyataan atau pengungkapan atas hal tersebut tidak disampaikan, 
pihak berwenang yang telah ditunjuk hendaknya memiliki kewenangan untuk 
memintakan dan memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak pembawa terkait dengan 
asal usul mata uang atau BNI, dan maksud penggunaannya. 

32.5 Orang yang membuat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar hendaknya 
dikenakan sanksi yang proporsional dan menjerakan, baik sanksi pidana, perdata, atau 
administratif. 

32.6 Informasi yang diperoleh melalui proses pernyataan/pengungkapan hendaknya tersedia 
bagi pihak FIU baik melalui: (a) sistem di mana FIU diberi tahu tentang insiden 
pembawaan lintas negara yang mencurigakan; atau (b) membuat informasi 
pernyataan/pengungkapan secara langsung tersedia bagi pihak FIU dalam cara lain. 

Catatan bagi Asesor: 
Rekomendasi 32 bisa dilaksanakan di tingkat supra-nasional oleh suatu yurisdiksi supra-nasional, 
sedemikian rupa sehingga hanya pergerakan yang melintasi batas eksternal yurisdiksi supra-
nasional tersebut lah yang dianggap menjadi hal yang sifatnya lintas negara untuk keperluan 
Rekomendasi 32.  Pengaturan seperti ini dinilai berbasis supra-nasional, berdasarkan pengaturan 
dalam Aneks I. 
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32.7 Di dalam negeri, negara hendaknya memastikan bahwa terdapat koordinasi yang 
memadai antara pihak kepabeanan, imigrasi, dan pihak berwenang lainnya atas isu-isu 
yang terkait dengan implementasi Rekomendasi 32. 

 

32.8 Pihak berwenang hendaknya mampu menghentikan atau menahan mata uang atau BNI 
untuk jangka waktu yang wajar agar dapat memastikan apakah bukti TPPU/TPPT bisa 
ditemukan dalam hal: 

(a) terdapat kecurigaan TPPU/TPPT atau tindak pidana asal; atau 

(b) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar. 

32.9 Negara hendaknya memastikan bahwa sistem pernyataan/pengungkapan memungkinkan 
kerja sama dan bantuan internasional, sejalan dengan Rekomendasi 36 s.d. 40. Untuk 
memfasilitasi kerja sama tersebut, informasi 65 harus tetap disimpan apabila: 

(a) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang melampaui ambang batas yang telah 
ditetapkan; atau 

(b) terdapat pernyataan atau pengungkapan yang tidak benar; atau 

(c) terdapat kecurigaan TPPU/TPPT. 

32.10 Negara hendaknya memastikan bahwa terdapat upaya pengamanan yang ketat guna 
memastikan informasi yang dikumpulkan melalui sistem pernyataan/pengungkapan 
digunakan dengan selayaknya, tanpa membatasi perihal: (i) pembayaran untuk keperluan 
perdagangan barang dan jasa antarnegara; atau (ii) kebebasan pergerakan modal, dalam 
cara apapun. 

32.11 Orang yang melakukan pembawaan mata uang atau BNI secara fisik lintas negara yang 
terkait dengan TPPU/TPPT atau tindak pidana asal hendaknya dikenakan:  (a) sanksi yang 
proporsional dan menjerakan, baik sanksi pidana, perdata, atau administratif; dan (b) 
upaya yang sejalan/konsisten dengan Rekomendasi 4 yang memungkinkan dilakukannya 
perampasan atas mata uang atau BNI tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 Paling tidak, informasi hendaknya menguraikan (i) jumlah uang atau alat pembayaran lain (BNI) yang 
dilaporkan melalui pernyataan (declaration), pengungkapan (disclosure) atau yang terdeteksi, dan (ii) 
identifikasi data pihak pembawa. 
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REKOMENDASI 33 

 
STATISTIK 

 

33.1 Negara hendaknya menyimpan data statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang 
relevan bagi efektivitas dan efisiensi sistem APU/PPT mereka.66  Hal ini hendaknya turut 
mencakup menyimpan data statistik tentang: 

(a) LTKM yang diterima dan yang disebarkan; 

(b) investigasi, penuntutan, dan penjatuhan putusan bersalah terkait TPPU/TPPT; 

(c) properti yang diblokir; disita dan dirampas; dan 

(d) bantuan hukum timbal balik atau permintaan kerja sama internasional lainnya yang 
diajukan dan yang diterima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66 Untuk keperluan kepatuhan teknis, asesmen yang dilakukan hendaknya dibatasi hanya pada empat bidang 
yang ada dalam daftar di bawah ini. 
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REKOMENDASI 34 

 
PEDOMAN DAN MASUKAN BALIK 

 

34.1 Pihak berwenang, pengawas, dan SRB hendaknya menyusun pedoman dan memberikan 
masukan balik, yang akan membantu lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan 
upaya APU/PPT di tingkat nasional, dan khususnya, dalam mendeteksi dan melaporkan 
transaksi mencurigakan. 
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REKOMENDASI 35 

 
SANKSI 

 

35.1 Negara hendaknya memastikan bahwa terdapat berbagai sanksi yang proporsional dan 
menjerakan, baik pidana, perdata, atau administratif, yang tersedia untuk berurusan 
dengan orang perorangan atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan APU/PPT 
terkait Rekomendasi 6, dan 8 s.d. 23.67 

35.2 Sanksi hendaknya diberlakukan tidak hanya kepada lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) 
namun juga pada pihak direksi dan pihak manajemen senior mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 Sanksi hendaknya dapat dikenakan langsung atau tidak langsung terhadap ketidakpatuhan. Mereka 
tidak perlu ada di dokumen yang sama yang mengenakan atau yang mendasari persyaratan tersebut, 
dan bisa saja di dokumen lain, dengan syarat bahwa terdapat hubungan yang jelas antara persyaratan 
tersebut dan sanksi yang dapat dikenakan. 
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REKOMENDASI 36 

 
INSTRUMEN INTERNASIONAL 

 

36.1 Negara hendaknya menjadi pihak dalam Konvensi Wina, Konvensi Palermo, Konvensi PBB 
tentang Antikorupsi (Konvensi Merida) dan Konvensi Pendanaan Terorisme. 

36.2 Negara hendaknya sepenuhnya menerapkan 68 Konvensi Wina, Konvensi Palermo, 
Konvensi Merida, dan Konvensi Pendanaan Terorisme . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68 Pasal-pasal yang relevan yaitu: Vienna Convention (Pasal 3-11, 15, 17, dan 19), Palermo Convention 
(Pasal 5-7, 10-16, 18-20, 24-27, 29-31, &  34), Merida Convention (Pasal14-17, 23-24, 26-31, 38, 40, 43-
44, 46, 48, 50-55, 57-58), dan Terrorist Financing Convention (Pasal 2-18). 
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REKOMENDASI 37 

 
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK 

 

37.1 Negara hendaknya memiliki dasar hukum yang memungkinkan mereka untuk dengan 
cepat memberikan berbagai bantuan hukum timbal balik terkait dengan investigasi, 
penuntutan, dan proses beracara lainnya terkait pencucian uang, tindak pidana asal, dan 
pendanaan terorisme,. 

37.2 Negara hendaknya menggunakan otoritas pusat (central authority), atau mekanisme 
resmi lain yang dibentuk, untuk menyampaikan dan melaksanakan permintaan. 
Hendaknya terdapat proses yang jelas untuk memprioritaskan dan melaksanakan 
permintaan bantuan hukum timbal balik dengan tepat waktu. Untuk memonitor kemajuan 
atas suatu permintaan, hendaknya terdapat sistem manajemen perkara. 

37.3 Bantuan hukum timbal balik hendaknya tidak dilarang atau dikenakan syarat pembatasan 
yang tidak wajar atau tidak sepatutnya. 

37.4 Negara hendaknya tidak menolak permintaan bantuan hukum timbal balik: 

(a) atas dasar/alasan tunggal bahwa tindak pidana dimaksud juga dianggap melibatkan 
urusan fiskal; atau 

(b) atas dasar/alasan persyaratan kerahasiaan atau ketertutupan lembaga keuangan 
[atau DNFBP (PBJ)], kecuali apabila informasi yang relevan yang dimintakan 
disimpan dalam situasi dan kondisi di mana terdapat hak istimewa/privilese profesi 
hukum atau kerahasiaan profesi hukum yang berlaku. 

37.5 Negara hendaknya menyimpan kerahasiaan permintaan bantuan hukum timbal balik yang 
mereka terima serta informasi yang terdapat di dalamnya, dengan mengikuti prinsip-
prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, untuk dapat melindungi 
integritas investigasi atau penyelidikan. 

37.6 Bila permintaan bantuan hukum timbal balik tidak melibatkan tindakan paksa, negara 
hendaknya tidak menjadikan prinsip kejahatan ganda (dual criminality) sebagai syarat 
untuk pemberian bantuan. 

37.7 Bila prinsip kejahatan ganda diperlukan bagi suatu bantuan hukum timbal balik, 
persyaratan tersebut hendaknya dianggap telah terpenuhi terlepas dari apakah kedua 
negara menempatkan tindak pidana yang dimaksud dalam satu kategori tindak pidana 
yang sama, atau menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama, selama kedua 
negara menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana. 

37.8 Kewenangan dan teknik investigasi yang diperlukan berdasarkan R.31 atau yang tersedia 
bagi pihak berwenang dalam negeri hendaknya juga tersedia untuk dapat digunakan 
untuk menanggapi permintaan bantuan hukum timbal balik, dan, bila sejalan/konsisten 
dengan kerangka dalam negeri, untuk menanggapi permintaan langsung dari pihak 
berwenang di luar negeri di bidang peradilan atau penegakan hukum yang disampaikan 
pada mitra mereka di dalam negari. Hal ini hendaknya turut mencakup: 
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(a) seluruh kewenangan spesifik yang disyaratkan berdasarkan  Rekomendasi 31 
terkait dengan penyampaian, penggeledahan, dan penyitaan informasi, dokumen, 
atau bukti (termasuk catatan keuangan) dari lembaga keuangan, atau orang atau 
badan hukum lain, dan meminta keterangan saksi; dan 

(b) berbagai jenis kewenangan dan teknik investigasi lainnya. 
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REKOMENDASI 38 

 
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK: PEMBLOKIRAN DAN PERAMPASAN 

 

38.1 Negara hendaknya memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan segera untuk 
menanggapi permintaan dari negara lain untuk mengidentifikasi, memblokir, menyita, 
atau merampas: 

(a) properti yang dicuci dari, 

(b) hasil dari, 

(c) alat yang digunakan dalam, atau 

(d) alat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam, pencucian uang, tindak pidana asal, 
atau pendanaan terorisme; atau 

(e) properti dengan nilai yang setara (corresponding value). 

38.2 Negara hendaknya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan bagi permintaan 
kerja sama yang dibuat dengan dasar proses beracara terkait perampasan tanpa 
pemidanaan (non-conviction based confiscation proceedings) dan upaya sementara lainnya 
yang terkait, setidaknya dalam situasi dan kondisi di mana pelaku tidak dapat dihadirkan 
karena alasan meninggal dunia, melarikan diri, absen/tidak hadir, atau pelaku tidak 
diketahui, kecuali apabila hal ini tidak sejalan/tidak konsisten dengan prinsip-prinsip 
dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut. 

38.3 Negara hendaknya memiliki memiliki:   (a) pengaturan untuk mengkoordinasikan upaya 
penyitaan dan perampasan dengan negara lain; dan (b) mekanisme untuk mengelola, dan 
bila perlu, melepas properti yang telah diblokir, disita, atau dirampas. 

38.4 Negara hendaknya mampu mengagihkan properti yang telah dirampas dengan negara 
lain, khususnya bila perampasan secara langsung atau tidak langsung merupakan hasil 
dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. 
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REKOMENDASI 39 

 
EKSTRADISI 

 

39.1 Negara hendaknya mampu menjalankan permintaan ekstradisi terkait dengan 
TPPU/TPPT tanpa penundaan berlarut. Khususnya, negara hendaknya: 

(a) memastikan TPPU dan TPPT merupakan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar 
ekstradisi; 

(b) memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen perkara, dan proses yang 
jelas untuk melaksanakan permintaan ekstradisi dengan tepat waktu termasuk 
penetapan prioritas bila dipandang layak; dan 

(c) tidak menerapkan syarat pembatasan yang tidak wajar atau tidak sepatutnya atas 
pelaksanaan permintaan tersebut. 

39.2 Negara hendaknya melakukan: 

(a) mengekstradisi warga negara mereka sendiri; atau 

(b) bila mereka tidak melakukannya hanya karena alasan kewarganegaraan, negara 
hendaknya, atas dasar permintaan dari negara yang mengajukan ekstradisi, 
meneruskan perkara tersebut tanpa penundaan berlarut kepada pihak berwenang 
di negaranya untuk tujuan penuntutan tindak pidana sebagaimana dinyatakan 
dalam permintaan. 

39.3 Bila prinsip kejahatan ganda diperlukan untuk suatu ekstradisi, persyaratan tersebut 
hendaknya dianggap telah terpenuhi terlepas dari apakah kedua negara menempatkan 
tindak pidana yang dimaksud dalam satu kategori tindak pidana yang sama, atau 
menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah yang sama, selama kedua negara 
menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana. 

39.4 Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam UU di negara tersebut, negara 
hendaknya memiliki mekanisme ekstradisi yang disederhanakan 69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

69 Seperti misalnya membolehkan dilakukannya transmisi langsung atas permintaan untuk melakukan 
penahanan sementara antara pihak berwenang yang terkait, melakukan ekstradisi hanya atas dasar 
surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan, atau memperkenalkan ekstradisi yang 
disederhanakan bagi orang/pihak yang telah memberikan persetujuannya untuk mengabaikan proses 
acara ekstradisi yang belaku resmi/formal. 
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REKOMENDASI 40 

 
BENTUK KERJA SAMA INTERNASIONAL LAINNYA 

 

Prinsip Umum 
 

40.1 Negara hendaknya memastikan agar pihak berwenang di negaranya dapat segera 
memberikan berbagai kerja sama internasional terkait dengan pencucian uang, tindak 
pidana asal, dan pendanaan terorisme. Pertukaran informasi tersebut hendaknya dapat 
dilakukan secara spontan dan berdasarkan permintaan. 

40.2 Pihak berwenang hendaknya: 

(a) memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan kerja sama; 

(b) memiliki kewenangan untuk menggunakan cara-cara yang paling efisien untuk 
melakukan kerja sama; 

(c) memiliki jalur, mekanisme, atau saluran yang jelas dan aman yang akan 
memfasilitasi dan memungkinkan penyampaian dan pelaksanaan permintaan; 

(d) memiliki proses yang jelas untuk memprioritaskan dan melaksanakan permintaan 
dengan tepat waktu; dan 

(e) memiliki proses yang jelas untuk mengamankan informasi yang diterima. 

40.3 Bila pihak berwenang memerlukan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral 
untuk bekerja sama, hal tersebut hendaknya dinegosiasikan dan ditandatangani secara 
tepat waktu, dan dengan berbagai mitra kerja asing. 

40.4 Setelah mengajukan permintaan, pihak berwenang yang mengajukan permintaan 
hendaknya memberikan masukan balik dengan tepat waktu kepada pihak berwenang 
yang telah memberikan bantuan pada mereka, tentang penggunaan dan kegunaan 
informasi yang diperoleh. 

40.5 Negara hendaknya tidak melarang, atau menempatkan syarat pembatasan yang tidak 
wajar atau tidak sepatutnya, bagi penyediaan pertukaran informasi atau bantuan. 
Khususnya, pihak berwenang hendaknya tidak menolak permintaan bantuan atas 
dasar/alasan bahwa: 

(a) permintaan tersebut juga dianggap melibatkan urusan fiskal; dan/atau 

(b) UU mengharuskan lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) (kecuali apabila informasi 
yang relevan yang dimintakan disimpan dalam situasi dan kondisi di mana terdapat 
hak istimewa/privilese profesi hukum atau kerahasiaan profesi hukum yang 
berlaku) untuk menjaga kerahasiaan atau ketertutupan; dan/atau 

(c) terdapat penyelidikan, investigasi, atau proses beracara yang tengah berjalan di 
negara yang mengajukan permintaan, kecuali apabila bantuan tersebut akan 
menghambat penyelidikan, investigasi, atau proses beracara tersebut; dan/atau 

(d) sifat atau status (perdata, administratif, penegakan hukum, dll.) pihak berwenang 
yang mengajukan permintaan berbeda dari mitra kerjanya yang ada di negara lain. 
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40.6 Negara hendaknya membentuk upaya kendali dan pengaman guna memastikan agar 
informasi yang dipertukarkan antara pihak berwenang digunakan hanya untuk 
keperluan,  dan hanya oleh pihak berwenang, 

yang mana informasi tersebut diberikan atau diminta, kecuali apabila terdapat otorisasi 
sebelumnya yang diberikan oleh pihak berwenang yang  dimintai informasi. 

40.7 Pihak berwenang hendaknya menyimpan kerahasiaan yang selayaknya untuk tiap 
permintaan kerja sama dan informasi yang dipertukarkan, sejalan dengan kewajiban 
kedua belah pihak terkait privasi dan perlindungan data. Paling tidak, pihak berwenang 
hendaknya melindungi informasi yang dipertukarkan dalam cara yang sama sebagaimana 
mereka akan melindungi informasi yang serupa yang diterima dari sumber dalam negeri.  
Pihak berwenang hendaknya mampu menolak memberikan informasi bila pihak 
berwenang yang mengajukan permintaan tidak dapat melindungi informasi secara efektif. 

40.8 Pihak berwenang hendaknya mampu memintakan informasi atas nama mitra kerja asing, 
dan melakukan pertukaran dengan mitra kerja asing mereka atas semua informasi yang 
akan dapat mereka peroleh bila permintaan informasi tersebut dijalankan di dalam 
negeri. 

 
Pertukaran Informasi antara FIU 

 
40.9 FIU hendaknya memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan kerja sama di 

bidang pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme 70. 

40.10 FIU hendaknya memberikan masukan balik kepada mitra kerja asing mereka, 
berdasarkan permintaan dan bila mungkin, tentang penggunaan informasi yang diberikan, 
serta tentang hasil analisis yang dilakukan, berdasarkan informasi yang disediakan. 

40.11 FIU hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pertukaran: 

(a) seluruh informasi yang diperlukan agar dapat diakses atau dapat diperoleh secara 
langsung atau tidak langsung oleh FIU, khususnya terkait dengan Rekomendasi 29; 
dan 

(b) informasi lain yang mereka dapat peroleh atau akses sesuai kewenangannya, 
langsung ataupun tidak langsung, di dalam negeri, tunduk pada prinsip 
resiprokalitas. 

 
Pertukaran informasi antara pengawas keuangan 71 

 
40.12 Pengawas keuangan hendaknya memiliki landasan hukum untuk memberikan kerja sama 

dengan mitra kerja asing mereka (terlepas dari sifat atau status mereka), sejalan dengan 
standar internasional yang berlaku untuk pengawasan, khususnya sehubungan dengan 
pertukaran informasi pengawasan yang terkait dengan atau relevan bagi tujuan APU/PPT. 

40.13 Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi dengan mitra 
kerja asing atas informasi yang tersedia bagi mereka di dalam negeri, termasuk informasi 
yang disimpan oleh lembaga keuangan, dalam cara-cara yang proporsional dengan 
kebutuhan mereka masing-masing. 
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70 FIU hendaknya mampu melakukan kerja sama terlepas dari apakah mitra FIU  lainnya adalah FIU yang 
bersifat administratif, penegakan hukum, yudisial, atau lainnya. 

71 Ini mengacu pada pengawas keuangan yang adalah pihak berwenang dan tidak termasuk pengawas 
keuangan yang adalah lembaga swapengatur (SRB). 
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40.14 Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi dalam jenis 
berikut ini, yang relevan bagi tujuan APU/PPT, khususnya dengan pengawas lain yang 
memiliki tanggung jawab yang sama atas lembaga keuangan yang beroperasi dalam 
kelompok yang sama: 

(a) informasi regulasi, seperti misalnya informasi tentang sistem peraturan dalam 
negeri, dan informasi umum tentang sektor keuangan; 

(b) informasi kehati-hatian, khususnya untuk pengawas Prinsip Inti, seperti misalnya 
informasi tentang kegiatan usaha lembaga keuangan, kepemilikan manfaat, 
manajemen, dan kepatutan dan kelayakan; dan 

(c) Informasi APU/PPT, seperti misalnya prosedur dan kebijakan internal APU/PPT 
tentang lembaga keuangan, informasi telaah tuntas terhadap nasabah (CDD), 
berkas-berkas nasabah, contoh akun/rekening dan informasi transaksi. 

40.15 Pengawas keuangan hendaknya mampu melakukan penyelidikan/memintakan informasi 
atas nama mitra kerja asing, dan, bila dipandang layak, memberikan otorisasi atau 
memfasilitasi mitra kerja asing untuk memintakan informasi di negara tersebut yang 
dilakukan oleh diri mereka sendiri, agar dapat memfasilitasi pengawasan kelompok yang 
efektif. 

40.16 Pengawas keuangan hendaknya memastikan agar mereka memiliki kewenangan 
sebelumnya dari pengawas keuangan yang menerima permintaan untuk penyebaran 
apapun atas informasi yang dipertukarkan, atau menggunakan informasi tersebut untuk 
tujuan pengawasan dan non-pengawasan, kecuali apabila pengawas keuangan yang 
mengajukan permintaan berada dalam kewajiban hukum untuk membuka atau 
melaporkan informasi tersebut. Dalam hal tersebut, paling tidak, pengawas keuangan 
yang mengajukan permintaan hendaknya dengan segera memberitahukan pihak 
berwenang yang menerima permintaan perihal kewajiban ini. 

 
Pertukaran informasi antara aparat penegak hukum 

 
40.17 Aparat penegak hukum hendaknya mampu melakukan pertukaran informasi atas 

informasi yang tersedia dalam negeri dengan mitra kerja asing untuk tujuan intelijen atau 
investigasi terkait pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, atau pendanaan 
terorisme, termasuk identifikasi dan penelusuran hasil dan alat kejahatan. 

40.18 Aparat penegak hukum hendaknya mampu menggunakan kewenangan mereka, termasuk 
teknik investigasi apapun yang tersedia sesuai dengan UU yang berlaku di negaranya, 
untuk meminta informasi/menyelidiki dan memperoleh informasi atas nama mitra kerja 
asing mereka. Rezim atau praktik yang tersedia yang mengatur kerja sama penegakan 
hukum tersebut, seperti misalnya kesepakatan antara Interpol, Europol  atau Eurojust  
dan masing-masing negara, hendaknya mengatur pembatasan apapun atas 
penggunaannya sebagaimana diatur oleh aparat penegak hukum di negara yang dimintai 
informasi. 
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40.19 Aparat penegak hukum hendaknya mampu membentuk tim investigasi untuk melakukan 
investigasi bersama, dan, bila perlu, membentuk pengaturan bilateral atau multilateral 
untuk memungkinkan investigasi bersama tersebut. 

 

Pertukaran informasi antara pihak yang bukan merupakan mitra kerja 
 

40.20 Negara hendaknya memperbolehkan pihak berwenang mereka untuk bertukar informasi 
secara tidak langsung 72 dengan pihak yang bukan merupakan mitra kerja, dengan 
memberlakukan prinsip-prinsip yang sesuai yang disebutkan di atas.  Negara hendaknya 
memastikan  agar pihak berwenang yang mengajukan permintaan informasi secara tidak 
langsung selalu menyatakan dengan jelas untuk tujuan apa dan atas nama siapa 
permintaan tersebut diajukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

72 Pertukaran informasi tidak langsung mengacu pada informasi yang diminta yang diserahkan dari pihak 
berwenang yang dimintai informasi melalui satu atau beberapa pihak berwenang dalam negeri atau luar 
negeri sebelum diterima oleh pihak berwenang yang meminta informasi.  Pertukaran informasi seperti 
ini dan penggunaannya bisa dikenakan otorisasi dari satu atau beberapa pihak berwenang di negara 
yang dimintai informasi. 
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PENILAIAN EFEKTIVITAS 
 

 
 
Capaian Langsung 1: 

 
Adanya pemahaman tentang risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme serta, bila dipandang layak, dilakukannya 
tindakan yang terkoordinasi di dalam negeri untuk memerangi 
pencucian uang dan pendanaan terorisme serta 
proliferasi/penyebaran [senjata pemusnah massal]. 

 
 

 

 

 
 
Catatan bagi Asesor: 

 
1) Asesor tidak diharapkan melakukan review mendalam atas, atau menilai, kajian risiko yang telah 
dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Asesor, berdasarkan pandangan mereka tentang 
kewajaran hasil kajian risiko, hendaknya fokus pada seberapa baik pihak berwenang menggunakan 
pemahaman mereka tentang risiko dalam praktik/pelaksanaan, guna memberi masukan bagi 
penyusunan kebijakan dan kegiatan untuk memitigasi risiko. 

2) Asesor hendaknya mempertimbangkan temuan mereka atas Capaian Langsung (IO) ini dalam 
asesmen mereka terhadap Capaian Langsung (IO) lainnya.  Akan tetapi, temuan asesor terkait kerja 
sama dan koordinasi dalam memerangi pendanaan proliferasi hendaknya hanya mempengaruhi 
asesmen terhadap IO.11 dan tidak untuk IO lainnya.  (i.e. IO.2  s.d. IO.10) yang terkait dengan upaya 
memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

1.1. Seberapa baik negara memahami risiko TPPU/TPPT yang dihadapinya? 

1.2. Seberapa baik risiko TPPU/TPPT tersebut ditangani melalui kebijakan dan kegiatan 
APU/PPT di tingkat nasional? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Negara dengan selayaknya mengidentifikasi, menelaah, dan memahami risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme di negaranya, dan melakukan koordinasi di dalam negeri untuk melakukan 
tindakan untuk memitigasi risiko tersebut. Hal ini turut mencakup keterlibatan pihak berwenang 
dan pihak berwenang lain yang terkait; menggunakan berbagai jenis sumber informasi yang 
andal/bisa dipercaya; menggunakan kajian risiko sebagai dasar mengembangkan dan 
memprioritaskan kebijakan dan kegiatan di bidang APU/PPT; dan mengkomunikasikan dan 
menjalankan kebijakan dan kegiatan tersebut secara terkoordinir melalui jalur-jalur yang sesuai.  
Pihak berwenang yang terkait juga bekerja sama dan mengkoordinir kebijakan dan kegiatan untuk 
memerangi pendanaan proliferasi. Seiring waktu, hal ini akan berujung pada mitigasi besar terhadap 
risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 1, 2, 33, dan 34. 
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1.3. Seberapa jauh hasil kajian risiko digunakan dengan selayaknya untuk memberi justifikasi 
atas pengecualian dan untuk memberi dukungan atas penerapan upaya yang lebih tangguh 
(enhanced measures) terhadap skenario risiko yang lebih tinggi, ataupun upaya yang lebih 
sederhana (simplified measures) untuk skenario risiko yang lebih rendah? 

1.4. Seberapa jauh tujuan dan kegiatan pihak berwenang dan SRB sejalan/konsisten dengan 
kebijakan APU/PPT di tingkat nasional yang terus berkembang serta dengan risiko 
APU/PPT yang telah diidentifikasi? 

1.5. Seberapa jauh pihak berwenang dan SRB melakukan kerja sama dan koordinasi dalam 
menyusun dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan untuk memerangi TPPU/TPPT, serta, 
bila dipandang layak, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal? 

1.6. Seberapa jauh negara memastikan bahwa tiap lembaga keuangan, DNFBP (PBJ/Penyedia 
Barang dan Jasa) serta sektor lain yang terkena dampak dari penerapan Standar FATF juga 
mengetahui adanya hasil-hasil yang relevan dari [kajian] risiko TPPU/TPPT di tingkat 
nasional? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Asesmen suatu negara terkait risiko TPPU/TPPT negara tersebut (e.g., jenis asesmen/kajian 
yang dilakukan; jenis asesmen/kajian yang dipublikasikan/dikomunikasikan). 

2. Kebijakan dan strategi APU/PPT (e.g., kebijakan, strategi, dan pernyataan terkait APU/PPT 
yang dikomunikasikan/dipublikasikan; keterlibatan kerja sama dan komitmen di tingkat 
pejabat senior dan di tingkat politik). 

3. Kegiatan penjangkauan (sosialisasi) kepada sektor swasta dan pihak berwenang terkait 
(e.g., briefing/pengarahan dan panduan tentang simpulan yang terkait dari kajian risiko; 
frekuensi/kekerapan dan relevansi konsultasi terkait kebijakan dan peraturan perundang-
undangan, masukan untuk menyusun kajian risiko dan produk kebijakan lainnya. 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

4. Apa saja metode, alat/perangkat, dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan, 
melakukan review, dan mengevaluasi simpulan dari kajian risiko? Seberapa komprehensif 
informasi dan data yang digunakan? 

5. Seberapa bermanfaat informasi intelijen keuangan strategis, analisi, tipologi, dan arahan 
yang ada? 

6. Pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait mana (termasuk lembaga keuangan 
dan DNFBP (PBJ)) yang dilibatkan dalam kajian risiko?  Bagaimana mereka memberikan 
masukan bagi kajian risiko TPPU/TPPT di tingkat nasional, dan di tahap apa? 

7. Apakah kajian risiko tetap dimutakhirkan/diperbarui, direview secara rutin, dan responsif 
terhadap kejadian atau perkembangan yang signifikan (termasuk ancaman dan 
tren/kecenderungan baru)? 
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8. Seberapa jauh kajian risiko wajar/masuk akal dan konsisten/sejalan dengan ancaman, 
kerentanan/kerawanan, dan kekhasan yang dihadapi  negara yang bersangkutan di bidang 
TPPU/TPPT?  Bila sesuai, apakah risiko yang diidentifikasi oleh sumber lain yang kredibel 
juga diperhatikan? 

9. Apakah kebijakan pihak berwenang juga tanggap pada risiko TPPU/TPPT yang senantiasa 
berubah? 

10. Mekanisme atau lembaga apa yang digunakan oleh pihak berwenang guna memastikan 
adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dan rutin terkait dengan kerangka dan 
pengembangan di tingkat nasional dan 

Implementasi kebijakan dalam memerangi TPPU/TPPT, baik di tingkat pengambilan 
kebijakan dan tingkat operasional (dan bila relevan, pendanaan proliferasi senjata 
pemusnah massal)? Apakah mekanisme atau lembaga tersebut turut mencakup seluruh 
pihak berwenang yang terkait? 

11. Apakah ada sumber daya dan keahlian yang memadai yang dilibatkan dalam melakukan 
kajian risiko, dan dalam kerja sama dan koordinasi dalam negeri? 
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Capaian Langsung 2: 

 
Adanya kerja sama internasional yang menghasilkan informasi, 
intelijen keuangan, dan bukti yang sesuai, serta memfasilitasi 
tindakan terhadap pelaku kejahatan dan aset mereka. 

 

 

 

 
 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya memperhatikan bagaimana temuan mereka tentang peran spesifik dari pihak 
berwenang yang terkait dalam meminta dan melakukan kerja sama internasional berdasarkan IO ini 
akan berdampak pada IO lainnya (khususnya IO.3, IO.5, IO 6 s.d. 10) termasuk bagaimana negara 
tersebut memintan kerja sama internasional sehubungan dengan perkara-perkara di dalam negeri 
bila dipandang sesuai. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

2.1. Seberapa jauh negara memberikan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi yang bersifat 
membangun dan tepat waktu terkait berbagai permintaan kerja sama internasional? Seperti 
apa mutu bantuan yang diberikan? 

2.2. Seberapa jauh negara meminta bantuan hukum untuk melakukan kerja sama internasional 
secara layak dan tepat waktu untuk mengejar TPPU di dalam negeri, tindak pidana asal yang 
terkait, dan perkara TPPT yang memiliki unsur transnasional/lintas negara? 

2.3. Seberapa jauh berbagai pihak berwenang meminta bentuk kerja sama internasional lainnya 
untuk saling bertukar informasi intelijen keuangan dan informasi lain terkait pengawasan, 
penegakan hukum ataupun informasi lainnya secara layak dan tepat waktu dengan mitra 
kerja asing untuk tujuan APU/PPT? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Negara yang bersangkutan memberi informasi atau bantuan yang konstruktif dan tepat waktu saat 
diminta oleh negara lain. Pihak berwenang memberi bantuan apabila menerima permintaan untuk: 

 menemukan lokasi dan mengekstradisi pelaku kejahatan; dan 

 mengidentifikasi, memblokir, menyita, merampas, dan 
mengagihkan/berbagi aset dan memberi informasi (termasuk bukti, 
intelijen keuangan, informasi pengawasan dan informasi terkait 
kepemilikan manfaat) yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan 
terorisme atau tindak pidana asal yang terkait. 

Pihak berwenang juga meminta kerja sama internasional untuk mengejar pelaku kejahatan dan 
asetnya. Seiring waktu, hal ini akan menjadikan suatu negara menjadi kurang menarik di mata 
pelaku kejahatan (termasuk teroris) sebagai tempat menjalankan operasi, sebagai tempat untuk 
menyimpan harta hasil kejahatan ilegal mereka, atau untuk digunakan sebagai suaka kejahatan (safe 
haven). 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 36 - 40 dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 9, 24, 25, dan 32. 
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2.4. Seberapa jauh berbagai pihak berwenang melakukan (termasuk secara spontan) bentuk 
kerja sama internasional lainnya untuk saling bertukar informasi intelijen keuangan dan 
informasi lain terkait pengawasan, penegakan hukum ataupun informasi lainnya secara 
membangun dan tepat waktu dengan mitra kerja asing untuk tujuan APU/PPT? 

2.5. Seberapa baik pihak berwenang melakukan dan menanggapi permintaan dari pihak luar 
negeri untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan berbagi informasi dasar dan 
informasi tentang kepemilikan manfaat pada badan hukum (legal person) dan pengaturan 
hukum (legal arrangement)? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Bukti dalam penanganan dan pengajuan permintaan bagi kerja sama internasional 
sehubungan dengan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan bentuk  kerja sama 
internasional lainnya (e.g., jumlah permintaan yang diajukan, yang diterima, yang diproses, 
yang dikabulkan, atau yang ditolak terkait dengan berbagai pihak berwenang (e.g., otoritas 
pusat/central authority, FIU, pengawas, dan aparat penegak hukum) serta jenis permintaan; 
ketepatan waktu dalam memberikan respon, termasuk dalam menentukan prioritas; kasus-
kasus penyebaran/pertukaran informasi yang sifatnya spontan). 

2. Jenis dan jumlah perjanjian kerja sama dengan negara lainnya (termasuk MOU, 
traktat/perjanjian, kerja sama bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip 
resiprokalitas, atau mekanisme kerja sama lainnya). 

3. Contoh:   (a)   mengajukan permintaan kepada, dan (b)   melakukan kerja sama internasional 
yang berhasil (e.g., memanfaatkan informasi intelijen keuangan/bukti yang diberikan kepada 
atau oleh negara yang bersangkutan (tergantung kasusnya); investigasi yang dilakukan atas 
nama atau bersama-sama dengan mitra kerja asing; melakukan ekstradisi tersangka/pelaku 
kejahatan TPPU/TPPT). 

4. Informasi tentang investigasi, penuntutan, perampasan, dan 
pemulangan/pengembalian/pembagian aset (e.g., jumlah investigasi/penuntutan 
TPPU/TPPT, jumlah dan nilai aset yang diblokir dan dirampas (termasuk melalui perampasan 
tanpa pemidanaan)  yang berasal dari kerja sama internasional; nilai aset yang dipulangkan 
atau yang diagihkan). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

5. Upaya-upaya operasional apa yang tersedia guna memastikan bahwa upaya pengaman yang 
sesuai sudah diterapkan, bahwa permintaan ditangani secara rahasia demi melindungi 
integritas proses (e.g., investigasi dan permintaan informasi/penyelidikan), dan informasi 
yang dipertukarkan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan otorisasi pemberian 
informasi tersebut? 

6. Mekanisme apa (termasuk sistem manajemen perkara) yang digunakan di berbagai pihak 
berwenang dalam menerima, menelaah, menetapkan prioritas, dan merespon permintaan 
bantuan? 
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7. Apa saja yang menjadi alasan penolakan dalam kasus-kasus di mana bantuan tidak 
diberikan atau tidak dapat diberikan? 

8. Mekanisme apa saja (termasuk sistem manajemen perkara) yang digunakan di berbagai 
pihak berwenang dalam memilih/memyeleksi, menetapkan prioritas, dan mengajukan 
permintaan untuk mendapat bantuan? 

9. Bagaimana berbagai pihak berwenang memastikan bahwa informasi yang relevan dan 
akurat diberikan kepada negara yang menerima permintaan agar negara tersebut 
memahami dan dalam mengkaji permintaan yang diterimanya? 
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10. Seberapa baik negara yang bersangkutan bekerja sama dengan negara yang meminta dan 
yang diminta guna menghindari atau menyelesaikan konflik kewenangan/yurisdiksi atau 
masalah yang disebabkan oleh permintaan yang berisi informasi yang mutunya kurang 
baik? 

11. Bagaimana pihak berwenang memastikan bahwa detail narahubung dan persyaratan dalam 
permintaan kerja sama internasional sudah jelas dan dapat dengan mudah tersedia bagi 
negara yang mengajukan permintaan tersebut? 

12. Seberapa jauh negara yang bersangkutan dapat mengajukan warga negaranya sendiri ke 
penuntutan tanpa penundaan berlarut dalam situasi apabila undang-undang di negara 
tersebut tidak memungkinkan orang dimaksud untuk diekstradisi? 

13. Upaya dan pengaturan apa yang tersedia untuk mengelola dan memulangkan aset yang 
telah dirampas atas permintaan negara lain? 

14. Apakah ada aspek-aspek dalam proses hukum, operasional, atau yudisial (e.g., penerapan 
persyaratan kriminalitas ganda secara terlalu ketat, dll.) yang menghambat atau 
menghalangi kerja sama internasional? 

15. Seberapa jauh pihak berwenang bertukar informasi, secara tidak langsung, dengan pihak 
yang bukan merupakan mitra kerja? 

16. Apakah terdapat sumber daya yang memadai yang tersedia untuk: (a) menerima, mengelola, 
mengkoordinir, dan merespon permintaan yang masuk untuk bekerja sama; dan (b) 
membuat dan mengkoordinir permintaan untuk mendapat bantuan secara tepat waktu? 
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Capaian Langsung 3: 

Pengawas/supervisor dengan tepat mengawasi, memonitor, dan 
mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan 
mereka terhadap persyaratan APU/PPT yang sebanding dengan 
risiko mereka. 

 

 

 

 
 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan-temuan terkait (termasuk di tingkat kelompok 
keuangan) di tingkat kerja sama internasional yang diikuti oleh pengawas saat menilai Capaian 
Langsung/IO ini. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

3.1. Seberapa baik perizinan, pendaftaran, atau upaya pengendalian lainnya yang dijalankan oleh 
pihak pengawas/supervisor atau pihak berwenang lainnya dapat menghalangi pelaku 
kejahatan dan rekan-rekannya untuk memegang, atau menjadi pemilik manfaat atas 
kepentingan (interest) pengendali atau yang signifikan, atau memegang fungsi manajemen 
dalam lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ)? Seberapa baik pelanggaran persyaratan 
perizinan atau pendaftaran tersebut dapat dideteksi? 

3.2. Seberapa baik pengawas dapat mengidentifikasi dan menjaga pemahaman tentang risiko 
TPPU/TPPT di sektor keuangan dan sektor lainnya secara keseluruhan, antara berbagai 
sektor dan jenis lembaga, dan pada masing-masing lembaga? 

 
 

73 “Pengawas” turut mencakup lembaga swapengatur/SRB untuk keperluan penilaian efektivitas. 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Pengawasan dan monitoring mengatasi dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan 
terorisme dalam sektor keuangan dan sektor lain yang terkait dengan jalan: 

 menghalangi pelaku kejahatan dan rekanan (associate) mereka dalam 
memiliki, atau menjadi pemilik manfaat, kepentingan pengendali atau 
signifikan atau fungsi manajemen dalam lembaga keuangan atau DNFBP 
(PBJ); dan 

 dengan cepat mengidentifikasi, melakukan upaya perbaikan (remedi), 
dan mengenakan sanksi, yang sepatutnya, atas pelanggaran persyaratan 
APU/PPT atau atas tidak dikelolanya risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. 

Pengawas 73 memberi masukan balik dan arahan yang memadai kepada lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ) tentang kepatuhan  dalam pemenuhan persyaratan APU/PPT. Seiring waktu, 
pengawasan dan monitoring meningkatkan kepatuhan APU/PPT, dan mematahkan usaha pelaku 
kejahatan dalam mencoba menyalahgunakan sektor keuangan dan DNFBP (PBJ), khususnya di 
sektor-sektor yang paling terekspos pada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 14, 26 s.d. 28, 34, dan 35, dan juga unsur-
unsur dalam Rekomendasi 1 dan 40. 
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3.3. Dengan maksud melakukan mitigasi risiko, seberapa baik pengawas, atas dasar kepekaan 
risiko, melakukan pengawasan atau memonitor tingkat kepatuhan lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ) terhadap persyaratan APU/PPT? 

3.4. Seberapa jauh tindakan remedial (pembinaan) dan/atau sanksi yang efektif, proporsional, 
dan menjerakan (dissuasive) diterapkan dalam praktiknya? 

3.5. Seberapa jauh pengawas dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka membawa dampak 
pada tingkat kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)? 

3.6. Seberapa baik pengawas mendorong lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) untuk memiliki 
pemahaman yang lebih jelas tentang kewajiban APU/PPT dan risiko TPPU/TPPT mereka? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Faktor kontekstual terkait besaran/ukuran, komposisi, dan struktur sektor keuangan dan 
DNFBP (PBJ) dan sektor informal atau sektor yang tidak diregulasi (e.g.,  jumlah dan jenis 
lembaga keuangan (termasuk MVTS) dan DNFBP (PBJ) yang berizin atau yang terdaftar di 
tiap kategori; jenis kegiatan keuangan (termasuk lintas negara); besaran/ukuran relatif, 
tingkat kepentingan, dan materialitas sektor tersebut). 

2. Model risiko, manual, dan pedoman pihak pengawas terkait APU/PPT (e.g., manual 
operasional bagi staf pengawas; publikasi/materi terbitan yang menguraikan pendekatan 
pengawasan/monitoring APU/PPT; surat edaran pengawasan, praktik baik dan praktik kurang 
baik, studi tematik; dan laporan tahunan). 

3. Informasi tentang keterlibatan pengawasan dengan pihak industri, FIU, dan pihak berwenang lain 
tentang isu APU/PPT (e.g., memberi arahan dan pelatihan, menyelenggarakan pertemuan atau 
mendorong terjadinya interaksi dengan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)). 

4. Informasi tentang pengawasan (e.g., frekuensi, lingkup, dan sifat dasar monitoring dan inspeksi 
(on- site  dan off-site); sifat dasar pelanggaran yang telah diidentifikasi;  sanksi dan tindakan 
remedial lain (e.g., tindakan korektif, teguran, denda) yang dikenakan, contoh-contoh kasus 
ketika sanksi dan tindakan remedial lain juga telah meningkatkan kepatuhan di bidang 
APU/PPT). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

5. Upaya-upaya apa saja yang dijalankan untuk menghalangi digunakannya atau kelanjutan 
operasional perbankan cangkang (shell banks) di negara yang bersangkutan? 

6. Seberapa jauh uji “kepatutan dan kelayakan” (“fit and proper” test) atau upaya lain yang serupa 
digunakan sehubungan dengan orang/pihak yang memegang fungsi manajemen senior, memegang 
kepentingan pengendali atau signifikan, atau secara profesional terakreditasi dalam lembaga 
keuangan dan DNFBP (PBJ)? 

7. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pengawas dalam menilai risiko TPPU/TPPT 
di dalam sektor terkait dan pada entitas yang mereka awasi/monitor? Seberapa sering profil 
risiko ditinjau ulang, dan apa saja yang menjadi peristiwa pemicunya (e.g., perubahan 
manajemen atau kegiatan usaha)? 
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8. Upaya-upaya dan alat/perangkat pengawasan apa saja yang digunakan guna memastikan 
lembaga keuangan (termasuk kelompok keuangan) dan DNFBP (PBJ) diatur dalam regulasi 
dan mematuhi kewajiban APU/PPT mereka (termasuk yang terkait dengan sanksi keuangan 
bersasaran terkait terorisme, dan 

 
 

upaya penanggulangan (countermeasure) yang diminta oleh FATF)? Seberapa jauh hal ini 
mendorong penggunaan sistem keuangan formal/resmi? 

9. Seberapa jauh frekuensi, intensitas, dan lingkup inspeksi on-site dan off-site terkait dengan 
profil risiko lembaga keuangan (termasuk kelompok keuangan) dan DNFBP (PBJ)? 

10. Seperti apa tingkat kerja sama antara pengawas dan pihak berwenang lain sehubungan 
dengan isu APU/PPT (termasuk manajemen risiko TPPU/TPPT kelompok keuangan)? Apa 
saja situasi dan kondisi di mana pengawas mengagihkan/berbagi atau mencari informasi 
dari pihak berwenang lain terkait dengan isu APU/PPT (termasuk masuk ke pasar)? 

11. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk mengidentifikasi, memberikan izin meregister, 
memonitor, dan mengenakan sanksi yang sesuai, bagi orang/pihak yang menjalankan MVT 
(jasa transfer dana)? 

12. Apakah pengawas punya sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan atau 
monitoring untuk keperluan APU/PPT, dengan memperhatikan besaran/ukuran, 
kompleksitas, dan profil risiko sektor-sektor yang diawasi atau dimonitor? 

13. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guna memastikan bahwa pengawas keuangan 
memiliki independensi operasional sehingga mereka tidak terkena pengaruh yang tidak 
sepatutnya dalam hal APU/PPT? 



METODOLOGI 
 

 
113 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

 
Capaian Langsung 4: 

 
Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya 
pencegahan terkait APU/PPT secara memadai yang sebanding 
dengan risiko mereka, dan melaporkan transaksi mencurigakan. 

 

 

 

 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor tidak diharapkan melakukan review mendalam atas kegiatan operasional lembaga keuangan 
atau DNFBP (PBJ), namun hendaknya mempertimbangkan, atas dasar bukti dan wawancara dengan 
pengawas, FIU, lembaga keuangan, dan DNFBP (PBJ), apakah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) 
telah secara memadai menilai dan memahami eksposur mereka terhadap risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme; apakah kebijakan, prosedur, dan kendali internal mereka secara memadai 
mengatasi risiko-risiko tersebut; dan apakah persyaratan peraturan (termasuk pelaporan LTKM) 
diterapkan dengan selayaknya. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

4.1. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memahami risiko TPPU/TPPT dan 
kewajiban APU/PPT mereka? 

4.2. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya mitigasi yang 
sebanding dengan risiko mereka? 

4.3. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan CDD (telaah tuntas 
terhadap nasabah) dan upaya pencatatan (termasuk informasi kepemilikan manfaat dan 
monitoring berkelanjutan)?  Seberapa jauh suatu bisnis/usaha ditolak ketika CDD tidak 
lengkap? 

4.4. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan upaya yang lebih tangguh 
atau upaya spesifik untuk: 
(a) PEP, (b) perbankan koresponden, (c) teknologi baru, (d) aturan terkait pengiriman dana 
melalui wire transfer, (e) sanksi keuangan bersasaran terkait dengan TPPT, dan (f) negara 
berisiko tinggi yang telah diidentifikasi oleh FATF? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memahami sifat dasar dan tingkat risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme mereka; menyusun dan menerapkan kebijakan APU/PPT (termasuk kebijakan 
di tingkat kelompok), pengendalian internal, dan program untuk memitigasi risiko-risiko secara 
memadai; menerapkan CDD dengan sepatutnya guna mengidentifikasi dan melakukan verifikasi atas 
identitas nasabah mereka (termasuk pemilik manfaat) dan melakukan monitoring yang 
berkelanjutan; mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan secara memadai; dan mematuhi 
persyaratan APU/PPT lainnya. Hal ini pada akhirnya berujung pada menurunnya kegiatan terkait 
pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam entitas-entitas tersebut. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 9 s.d. 23, dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 1, 6, dan 29. 
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4.5. Seberapa jauh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memenuhi kewajiban pelaporan mereka 
sehubungan dengan kecurigaan atas harta hasil kejahatan dan dana yang digunakan untuk 
mendukung terorisme?  Upaya praktis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
pembocoran informasi kepada nasabah (tipping-off)? 

4.6. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) menerapkan prosedur dan kendali 
internal (termasuk di tingkat kelompok keuangan) untuk memastikan kepatuhan terhadap 
persyaratan APU/PPT? Seberapa jauh terdapat persyaratan hukum atau peraturan (e.g., 
kerahasiaan keuangan) yang menghambat implementasi? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Faktor kontekstual terkait besaran/ukuran, komposisi, dan struktur sektor keuangan dan 
DNFBP (PBJ) serta sektor informal dan sektor yang tidak diregulasi (e.g.,  jumlah dan jenis 
lembaga keuangan (termasuk MVTS) dan DNFBP (PBJ) yang berizin atau yang terdaftar di 
tiap kategori; jenis kegiatan keuangan (termasuk lintas negara); besaran/ukuran relatif, 
tingkat kepentingan, dan materialitas sektor tersebut). 

2. Informasi (termasuk trend/kecenderungan) terkait risiko dan tingkat kepatuhan secara 
umum (e.g., kebijakan, prosedur, dan program APU/PPT, laporan trend dan tipologi). 

3. Contoh ketidakpatuhan (e.g.,  kasus yang sudah disanitasi/disamarkan identitasnya; tipologi 
terkait penyalahgunaan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)). 

4. Informasi tentang kepatuhan oleh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) (e.g., frekuensi 
review kepatuhan internal terkait APU/PPT; sifat dasar pelanggaran yang telah diidentifikasi 
serta tindakan remedial  yang diambil atau sanksi yang dikenakan; frekuensi dan mutu 
pelatihan di bidang APU/PPT; waktu yang diperlukan untuk memberikan informasi CDD yang 
akurat dan lengkap kepada pihak berwenang untuk keperluan APU/PPT; akun/hubungan 
yang ditolak karena informasi CDD  yang tidak lengkap; transfer yang ditolak karena 
informasi wajib yang tidak memadai). 

5. Informasi tentang pelaporan LTKM serta informasi lain yang diperlukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan nasional (e.g., jumlah LTKM yang disampaikan, serta nilai 
transaksi yang terkait; jumlah dan proporsi LTKM dari berbagai sektor; jenis, sifat dasar, dan 
trend dalam pelaporan LTKM yang berkaitan dengan risiko TPPU/TPPT; rata-rata waktu 
yang diperlukan untuk menganalisis transaksi mencurigakan sebelum menyampaikan LTKM). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

6. Upaya-upaya apa saja yang tersedia untuk dapat mengidentifikasi dan menangani nasabah, 
hubungan usaha, transaksi, produk, dan negara yang berisiko tinggi (dan juga, bila sesuai, yang 
berisiko rendah)? 

7. Apakah penerapan upaya APU/PPT menghambat penggunaan sistem keuangan formal yang 
sah, dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mendorong terciptanya inklusi 
keuangan/keuangan inklusif? 
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8. Seberapa jauh CDD  dan upaya-upaya lain yang lebih ketat atau lebih spesifik dibedakan 
sesuai dengan risiko TPPU/TPPT di berbagai sektor/jenis lembaga, dan masing-masing 
lembaga? Seperti apa tingkat kepatuhan relatif antara kelompok keuangan internasional dan 
lembaga dalam negeri? 

9. Seberapa jauh pihak ketiga diandalkan untuk melakukan proses CDD dan seberapa baik 
upaya kendali diterapkan? 

 

10. Seberapa baik lembaga keuangan dan kelompok keuangan, serta DNFBP (PBJ) memastikan 
bahwa pihak yang menjalankan fungsi kepatuhan APU/PPT memiliki akses yang memadai 
pada informasi? 

11. Apakah kebijakan dan kendali internal lembaga keuangan dan kelompok keuangan, dan 
DNFBP (PBJ) memungkinkan dilakukannya review yang tepat waktu terhadap: (i) transaksi 
yang rumit atau tidak biasa, (ii) potensi LTKM yang dilaporkan ke FIU, dan (iii) potensi 
salah-masuk laporan (false-positive)? Seberapa jauh LTKM yang dilaporkan memuat 
informasi yang lengkap, akurat, dan memadai terkait transaksi mencurigakan? 

12. Upaya-upaya dan perangkat apa saja yang digunakan untuk menilai risiko, merumuskan dan 
mereview  respons kebijakan, serta menempatkan mitigasi risiko dan sistem serta kendali 
yang sepatutnya dalam mengatasi risiko TPPU/TPPT? 

13. Bagaimana cara mengkomunikasikan kebijakan dan kendali di bidang APU/PPT kepada 
manajemen senior dan staf? Tindakan remedial dan sanksi apa yang diambil oleh lembaga 
keuangan dan DNFBP (PBJ) ketika terjadi pelanggaran kewajiban APU/PPT? 

14. Seberapa baik lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) mendokumentasikan kajian risiko 
mereka terkait TPPU/TPPT, dan memutakhirkannya? 

15. Apakah lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memiliki sumber daya yang memadai untuk 
menjalankan kebijakan dan kendali di bidang APU/PPT secara relatif dibandingkan dengan 
besaran/ukuran, kerumitan, kegiatan usaha, dan profil risiko mereka? 

16. Seberapa baik masukan balik diberikan untuk membantu lembaga keuangan dan DNFBP 
(PBJ) dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan? 
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Capaian Langsung 5: 

 
Badan hukum dan pengaturan hukum dicegah agar tidak 
disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, 
dan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat tersedia bagi 
pihak berwenang tanpa hambatan apapun. 

 
 

 

 

 
 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat kerja 
sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini. Hal ini 
turut mencakup mempertimbangkan seberapa jauh pihak berwenang meminta dan mampu 
memberikan bantuan yang sesuai sehubungan dengan mengidentifikasi dan mempertukarkan 
informasi (termasuk informasi kepemilikan manfaat) untuk badan hukum dan pengaturan hukum. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

5.1. Seberapa jauh informasi tentang pembentukan dan jenis badan hukum dan pengaturan 
hukum di negara dapat dibuka bagi umum? 

5.2. Seberapa baik pihak berwenang yang terkait mengidentifikasi, menilai, dan memahami 
kerentanan yang ada, dan seberapa jauh badan hukum yang dibentuk di negara tersebut 
bisa, atau memang disalahgunakan, untuk TPPU/TPPT? 

5.3. Seberapa baik negara menerapkan upaya untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum 
dan pengaturan hukum untuk tujuan TPPU/TPPT? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif: 

 
Adanya upaya-upaya yang tersedia untuk: 

 menghalangi badan hukum dan pengaturan hukum digunakan untuk 
tujuan kejahatan; 

 membuat badan hukum dan pengaturan hukum cukup transparan; dan 

 memastikan bahwa informasi yang akurat dan terkini terkait 
informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat tersedia 
secara tepat waktu. 

Informasi dasar tersedia bagi publik, dan informasi kepemilikan manfaat tersedia bagi pihak 
berwenang. Orang/pihak yang melanggar upaya-upaya tersebut dikenakan sanksi yang efektif, 
proporsional, dan menjerakan. Hal ini mengakibatkan badan hukum dan pengaturan hukum menjadi 
tidak menarik bagi pelaku kejahatan untuk disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan 
terorisme. 

Capaian hasil utamanya terkait dengan Rekomendasi 24 dan 25, dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 1, 10, 37, dan 40. 
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5.4. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait bisa mendapat informasi yang memadai, 
akurat, dan terkini tentang informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat atas segala 
jenis badan hukum yang dibentuk di negara tersebut, secara tepat waktu? 

5.5. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait mendapatkan informasi yang memadai, akurat, 
dan terkini tentang kepemilikan manfaat pada pengaturan hukum, secara tepat waktu? 

5.6. Seberapa jauh sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan dikenakan terhadap 
orang/pihak yang tidak mematuhi persyaratan terkait pemberian informasi? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Informasi kontekstual terkait jenis, bentuk, dan fitur dasar badan hukum dan pengaturan 
hukum di negara/yurisdiksi tersebut. 

2. Pengalaman pihak penegak hukum dan pihak berwenang lainnya (e.g., tingkat sanksi yang 
dikenakan atas pelanggaran persyaratan terkait informasi; di mana dan bagaimana 
diperolehnya informasi dasar dan informasi tentang kepemilikan manfaat (termasuk 
informasi tentang pendiri perwalian/trust (settlor), wali (trustee), pengarah perwalian/trust 
(protector) dan penerima manfaat); informasi yang digunakan untuk mendukung investigasi). 

3. Tipologi dan contoh-contoh penyalahgunaan badan hukum dan pengaturan hukum (e.g., 
frekuensi/seberapa sering investigasi pidana menemukan bukti badan hukum dan pengaturan 
hukum di negara tersebut dimanfaatkan untuk TPPU/TPPT; badan hukum yang 
disalahgunakan untuk kegiatan ilegal dibubarkan atau dihapus). 

4. Sumber informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat (e.g.,  jenis informasi publik 
yang tersedia bagi lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ); jenis informasi yang terdapat pada 
tempat pendaftaran perusahaan atau yang disimpan oleh perusahaan). 

5. Informasi tentang peran yang dimainkan oleh para “gatekeepers” (“pawang transaksi”) (e.g., 
penyedia jasa perusahaan, akuntan, profesi hukum) dalam pendirian dan pengadministrasian 
badan hukum dan pengaturan hukum. 

6. Informasi lain (e.g., informasi keberadaan badan hukum; respons (positif dan negatif) 
terhadap permintaan yang diajukan negara lain untuk mendapat informasi dasar dan 
informasi kepemilikan manfaat; informasi tentang monitoring atas mutu bantuan yang 
diberikan). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

7. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi badan hukum (termasuk 
saham atas unjuk dan waran saham, dan pemegang saham pinjam nama dan direktur pinjam nama 
(nominee)) dan pengaturan hukum? 

8. Bagaimana pihak berwenang yang relevan memastikan bahwa informasi dasar dan 
informasi kepemilikan manfaat yang akurat dan terkini terkait badan hukum dapat 
disimpan dengan baik? Apakah keberadaan dan akurasi informasi dimonitor, 
diuji/disertifikasi, atau diverifikasi? 
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9. Seberapa lama waktu yang diperlukan bagi badan hukum untuk mendaftarkan perubahan 
pada informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat secara memadai guna memastikan 
bahwa informasi tersebut akurat 

 
 

dan termutakhirkan? Bila berlaku, seberapa jauh perubahan-perubahan serupa yang terjadi 
pada pengaturan hukum didaftarkan secara tepat waktu? 

10. Seberapa jauh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) mendapatkan informasi dasar dan 
informasi kepemilikan manfaat yang akurat dan terkini terkait badan hukum dan 
pengaturan hukum? Seberapa jauh informasi yang disampaikan oleh wali (trustee) kepada 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ)? 

11. Apakah pihak berwenang yang sesuai memiliki sumber daya yang memadai untuk 
menjalankan upaya-upaya tersebut secara memadai? 
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Capaian Langsung 6: 

 
Informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait 
digunakan secara tepat oleh pihak berwenang untuk melakukan 
investigasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

 
 

 

 

 
Catatan bagi Asesor: 

 
1) Capaian hasil ini mencakup kegiatan yang dilakukan FIU dalam menganalisis LTKM dan data 
lainnya; serta pemanfaatan produk FIU, jenis informasi intelijen keuangan lainnya, dan informasi 
lain yang relevan oleh pihak berwenang  74. 

2) Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat 
kerja sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini. 
Hal ini akan melibatkan pertimbangan seberapa jauh FIU dan lembaga penegak hukum mampu, dan 
memang dapat meminta informasi intelijen keuangan dan informasi intelijen penegakan hukum yang 
sesuai serta informasi lain dari mitra kerja asing. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

6.1. Seberapa jauh informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang terkait diakses dan 
digunakan dalam investigasi untuk mengembangkan bukti dan menelusuri hasil kejahatan 
terkait dengan TPPU, tindak pidana asal yang terkait, dan TPPT? 

 
 
 

 

74 Sumber yang ada mencakup informasi yang diperoleh dari LTKM, laporan pembawaan uang tunai dan 
alat pembayaran atas unjuk lainnya yang dilakukan lintas negara, informasi intelijen penegakan hukum; 
catatan kejahatan; informasi pengawasan dan pengaturan; dan informasi terkait pendaftaran 
perusahaan dll. Bila berlaku, hal ini juga mencakup laporan terkait transaksi tunai, transaksi yang 
melibatkan mata uang asing, catatan transfer dana (wire  transfer), informasi dari lembaga pemerintah 
lain termasuk pihak sekuritas/efek (security agencies); otoritas perpajakan, pendaftaran/register aset, 
lembaga yang bergerak di bidang manfaat tunjangan (benefits agencies), otoritas di bidang organisasi 
nirlaba; dan informasi yang bisa diperoleh melalui upaya-upaya wajib dari lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ) termasuk informasi CDD dan catatan transaksi, serta informasi dari sumber-sumber 
terbuka. 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Berbagai jenis informasi intelijen keuangan dan informasi lain yang relevan dikumpulkan dan 
digunakan oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi atas pencucian uang, tindak pidana 
asal yang terkait, dan pendanaan terorisme. Hal ini menghasilkan informasi yang andal, akurat, dan 
terkini; dan bahwa pihak berwenang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan 
informasi tersebut untuk melakukan analisis dan investigasi keuangan, untuk mengidentifikasi dan 
menelusuri aset, serta mengembangkan analisis operasional. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 29 s.d. 32 dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 1, 2, 4, 8, 9, 34, dan 40. 
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6.2. Seberapa jauh pihak berwenang menerima atau meminta laporan (e.g., STR (LTKM), laporan 
mata uang dan alat pembayaran lainnya (BNI/bearer negotiable instruments) yang memuat 
informasi yang relevan dan akurat yang dapat membantu mereka menjalankan tugasnya? 

6.3. Seberapa jauh hasil analisis dari FIU serta penyebarannya dapat mendukung kebutuhan 
operasional pihak berwenang? 

6.4. Seberapa jauh FIU dan pihak berwenang lainnya bekerja sama dan bertukar informasi dan 
intelijen keuangan? Seberapa baik FIU dan pihak berwenang melindungi kerahasiaan 
informasi yang mereka gunakan atau pertukarkan? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Pengalaman pihak penegak hukum dan pihak berwenang lainnya (e.g.,  jenis informasi 
intelijen keuangan dan informasi lain yang tersedia; frekuensi/seberapa sering digunakan 
sebagai alat/perangkat investigasi). 

2. Contoh kerja sama antara FIU dan pihak berwenang lainnya serta pemanfaatan informasi 
intelijen keuangan (e.g., data statistik terkait informasi intelijen keuangan yang 
disebarkan/dipertukarkan; kasus-kasus di mana informasi intelijen keuangan digunakan 
dalam investigasi dan penuntutan TPPU/TPPT dan tindak pidana asal yang terkait, atau 
dalam mengidentifikasi dan menelusuri aset). 

3. Informasi tentang LTKM (e.g.,  jumlah LTKM/kasus yang dianalisis; persepsi terhadap mutu 
informasi yang diungkap dalam LTKM;  frekuensi/seberapa sering pihak berwenang 
menjumpai contoh-contoh transaksi mencurigakan yang tidak dilaporkan; kasus pembocoran 
informasi (tipping-off); lihat juga Capaian Langsung 4 untuk informasi tentang pelaporan 
LTKM). 

4. Informasi tentang informasi intelijen keuangan dan informasi lainnya (e.g.,  jumlah laporan 
pembawaan uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang diterima dan dianalisis; jenis 
informasi yang diterima atau diperoleh/diakses oleh penegak hukum dan pihak berwenang 
lainnya dari pihak berwenang, lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) lain). 

5. Dokumen lain (e.g., pedoman/arahan pemanfaatan dan pelaporan LTKM dan informasi 
intelijen keuangan lainnya; tipologi yang dihasilkan menggunakan intelijen keuangan). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

6. Seberapa baik FIU mengakses dan menggunakan informasi tambahan untuk menganalisis 
dan memberi nilai tambah bagi LTKM? Bagaimana FIU memastikan bahwa asesmen analitis 
yang dilakukannya memang mantap? 

7. Seberapa baik pihak berwenang memanfaatkan informasi yang terdapat dalam LTKM dan 
informasi intelijen keuangan lainnya untuk mengembangkan analisis operasional? 

8. Seberapa jauh FIU memperhatikan masukan balik dari pihak berwenang, tipologi, dan 
pengalaman operasional ke dalam fungsinya? 
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9. Mekanisme apa saja yang digunakan guna memastikan adanya kerja sama yang sepenuhnya 
dan tepat waktu antara pihak berwenang, dan dari lembaga keuangan, DNFBP (PBJ), dan 
pihak pelapor lainnya 
untuk memberikan informasi yang relevan? Apakah ada halangan dalam mengakses 
informasi? 

10. Seberapa jauh LTKM yang dilaporkan memuat informasi yang lengkap, akurat, dan 
memadai terkait transaksi mencurigakan? 

11. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait melakukan review dan melibatkan (termasuk 
melalui upaya penjangkauan oleh FIU) pihak pelapor untuk meningkatkan pelaporan 
intelijen keuangan? 

12. Apakah pihak berwenang yang relevan memiliki sumber daya yang memadai (termasuk 
perangkat TI untuk perlombongan data (data mining) dan analisis intelijen keuangan serta 
untuk melindungi kerahasiaannya) untuk menjalankan fungsinya? 

13. Upaya-upaya apa yang dilakukan guna memastikan bahwa FIU memiliki independensi 
operasional sehingga mereka tidak terkena pengaruh yang tidak sepatutnya dalam hal 
APU/PPT? 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 

 
 
Capaian Langsung 7: 

 
Tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terkait diinvestigasi dan 
pelakunya diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang 
efektif, proporsional, dan menjerakan. 

 

 

 

 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat kerja 
sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini. Ini 
akan turut mencakup mempertimbangkan seberapa jauh aparat penegak hukum memintakan 
bantuan yang sepatutnya dari mitra kerja asing mereka dalam kasus pencucian uang yang lintas 
negara. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

7.1. Seberapa baik, dan dalam situasi seperti apa, perkara yang berpotensi menyangkut TPPU 
diidentifikasi dan diinvestigasi (termasuk melalui investigasi keuangan secara paralel)? 

7.2. Seberapa jauh jenis-jenis kegiatan TPPU diinvestigasi dan dituntut sejalan dengan profil 
ancaman dan risiko dan kebijakan APU/PPT di negara tersebut di tingkat nasional? 

7.3. Seberapa jauh berbagai jenis perkara TPPU   diajukan ke penuntutan (e.g.,  tindak pidana 
asal yang dilakukan di luar negeri, pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga, TPPU 
sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dll.) 75 dan pelakunya diputus bersalah? 

 
 

75 Pencucian uang yang dilakukan pihak ketiga ialah pencucian harta hasil kejahatan oleh orang/pihak 
yang tidak terlibat melakukan tindak pidana asal.  Pencucian uang sendiri/yang dilakukan oleh pelaku 
tindak pidana asal (self-laundering) ialah pencucian harta hasil kejahatan oleh orang/pihak yang 
terlibat melakukan tindak pidana asal.  Pencucian uang yang berdiri sendiri (atau otonom) mengacu 
pada penuntutan TPPU secara independen, tanpa harus mengajukan penuntutan terhadap tindak pidana 
asal. Hal ini bisa khususnya relevan antara lain i) apabila tidak ada bukti yang memadai atas tindak pidana 
asal tertentu yang memunculkan harta hasil kejahatan; atau ii) dalam situasi di mana kurang terdapat 
yurisdiksi/kewenangan teritorial atas tindak pidana asal. Hasil kejahatan bisa jadi dicuci oleh terdakwa 
(dicuci sendiri oleh pelaku tindak pidana asal) atau oleh pihak ketiga (TPPU yang dilakukan pihak ketiga). 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Kegiatan pencucian uang, dan khususnya kejahatan besar yang menghasilkan harta hasil kejahatan, 
diinvestigasi; pelaku kejahatan berhasil diajukan ke penuntutan; dan pengadilan memberikan sanksi 
yang efektif, proporsional, dan menjerakan bagi pihak yang diputus bersalah. Hal ini turut mencakup 
melakukan investigasi keuangan paralel dan kasus/perkara di mana tindak pidana asal yang terkait 
terjadi di luar negara yang bersangkutan,  dan menginvestigasi dan mengajukan penuntutan atas 
TPPU yang berdiri sendiri. Komponen dalam sistem yang ada (investigasi, penuntutan, penjatuhan 
putusan pidana, dan sanksi) dapat berfungsi secara padu/koheren guna memitigasi risiko pencucian 
uang. Pada akhirnya, prospek adanya deteksi, putusan pidana, dan hukuman membuat orang yang 
berpotensi melakukan kejahatan menjadi jera/gentar untuk berbuat kejahatan yang menghasilkan 
keuntungan dan untuk melakukan pencucian uang. 

Capaian hasil utamanya terkait dengan Rekomendasi 3, 30, dan 31, dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 1, 2, 32, 37, 39, dan 40. 
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7.4. Seberapa jauh sanksi dikenakan terhadap pihak, baik perorangan maupun badan hukum, 
yang diputus bersalah atas TPPU merupakan sanksi yang efektif, proporsional, dan 
menjerakan? 

7.5. Seberapa jauh negara menerapkan upaya pemidanaan lainnya pada perkara-perkara yang 
tidak memungkinkan diperolehnya putusan bersalah atas TPPU, karena alasan yang 
memang bisa dijustifikasi, meskipun investigasi TPPU dalam perkara tersebut telah 
dilakukan? Upaya alternatif tersebut hendaknya tidak menghilangkan pentingnya, atau 
dijadikan pengganti bagi, penuntutan dan penjatuhan putusan bersalah atas TPPU. 

a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Pengalaman dan contoh investigasi,  penuntutan, dan putusan pidana ( e.g., contoh kasus 
yang ditolak karena bukti yang kurang memadai saat investigasi; kasus TPPU yang signifikan 
atau yang rumit seperti apa yang telah diinvestigasi dan diajukan ke penuntutan oleh negara 
yang bersangkutan; contoh kasus/perkara yang berhasil terhadap kejahatan terorganisir 
dalam negeri dan transnasional; kasus/perkara yang mengejar sanksi atau upaya pidana 
lainnya alih-alih mengejar putusan pidana atas TPPU). 

2. Informasi tentang investigasi, penuntutan, dan putusan pidana terkait TPPU (e.g., jumlah 
investigasi dan penuntutan terhadap kegiatan TPPU; proporsi kasus/perkara yang berujung 
pada penuntutan atau yang mana perkara diajukan ke pengadilan; jumlah atau proporsi 
putusan pidana TPPU terkait dengan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga, TPPU 
sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, TPPU yang dilakukan sendiri/oleh pelaku tindak 
pidana asal, dan tindak pidana asal yang dilakukan di luar negeri; jenis tindak pidana asal 
yang terlibat; tingkat sanksi yang dikenakan terhadap TPPU; sanksi yang dikenakan terhadap 
TPPU dibandingkan dengan yang dikenakan terhadap tindak pidana asal lainnya). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memulai, dan memprioritaskan 
perkara TPPU (setidaknya dalam kaitannya dengan seluruh tindak pidana besar yang 
menghasilkan keuntungan dari kejahatan tersebut) untuk diinvestigasi (e.g., fokus antara 
kasus kecil dan kasus yang besar atau kompleks, antara tindak pidana dalam dan luar negeri 
dll.)? 

4. Seberapa jauh, dan seberapa cepat, pihak berwenang dapat memperoleh atau mengakses 
informasi intelijen keuangan yang terkait serta informasi lain yang diperlukan untuk 
investigasi TPPU? 

5. Seberapa jauh investigasi bersama atau investigasi yang melibatkan kerja sama (termasuk 
pemanfaatan unit investigasi yang lintas bidang) serta teknik investigasi lainnya (e.g., 
menunda atau mengesampingkan penangkapan atau penyitaan uang dengan tujuan 
menggunakan orang/pihak yang terlibat) yang digunakan dalam tindak pidana besar yang 
menghasilkan keuntungan dari kejahatan tersebut? 

6. Bagaimana kasus/perkara TPPU disiapkan agar diajukan ke penuntutan dan persidangan 
secara tepat waktu? 

7. Dalam situasi dan kondisi apa diambil keputusan untuk tidak melanjutkan ke penuntutan 
apabila ada bukti yang mengindikasikan adanya TPPU? 
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8. Seberapa jauh penuntutan terhadap TPPU: (i) terkait dengan penuntutan terhadap tindak 
pidana asal (termasuk tindak pidana asal yang dilakukan di luar negeri), atau (ii) dituntut 
sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri/otonom (tidak melibatkan penuntutan terhadap 
tindak pidana asal)? 

9. Bagaimana pihak berwenang yang terkait, dengan memperhatikan sistem hukum yang ada, 
berinteraksi satu sama lain selama berjalannya perkara TPPU, sejak dari dimulainya 
investigasi, selama pengumpulan bukti, merujuk perkara ke pihak penuntut, dan hinggai 
diputuskan untuk dibawa ke pengadilan? 

10. Apakah terdapat aspek-aspek lain dalam proses investigasi, penuntutan, atau peradilan yang 
menghambat atau menghalangi penuntutan dan pengenaan sanksi terhadap TPPU? 

11. Apakah pihak berwenang memiliki sumber daya yang memadai (termasuk alat/perangkat 
investigasi keuangan) untuk mengelola pekerjaan mereka ataupun untuk mengatasi risiko 
TPPU dengan memadai? 

12. Apakah ada unit/staf yang ditugaskan khusus untuk menginvestigasi TPPU? Apabila sumber 
daya yang ada harus digunakan secara berbagi, bagaimana menetapkan prioritas untuk 
investigasi TPPU? 
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Capaian Langsung 8: 

 
Dilakukan perampasan atas hasil dan alat kejahatan. 

 
 

 

 

 
 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat kerja 
sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini.    Hal 
ini akan melibatkan mempertimbangkan seberapa jauh lembaga penegak hukum dan penuntutan 
meminta bantuan yang sesuai dari mitra kerja asing mereka sehubungan dengan hasil dan alat 
kejahatan yang lintas negara. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

8.1. Seberapa jauh perampasan/penegahan atas hasil kejahatan, alat kejahatan, dan properti 
dengan nilai setara dilakukan sebagai tujuan kebijakan? 

8.2. Seberapa baik pihak berwenang melakukan perampasan 76 (termasuk 
pemulangan/repatriasi, pembagian, dan pembayaran uang pengganti/restitusi) atas hasil 
dan alat kejahatan,  dan properti dengan nilai setara, yang melibatkan tindak pidana asal 
yang dilakukan di dalam dan luar negeri dan hasil kejahatan yang telah dipindahkan ke 
negara lain? 

8.3. Seberapa jauh perampasan terkait pembawaan uang atau alat pembayaran lainnya 
(BNI/bearer negotiable instruments) lintas negara yang dilaporkan secara tidak benar/tidak 
dilaporkan, ataupun yang dilaporkan, ditangani dan diterapkan sebagai bentuk sanksi yang 
efektif, proporsional, dan menjerakan oleh pihak kepabeanan/penjaga perbatasan atau 
pihak terkait lainnya? 

 
 
 
 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Harta dan alat kejahatan (baik yang dilakukan di dalam dan luar negeri) atau properti dengan nilai yang 
setara dirampas dari pelaku kejahatan (dengan memanfaatkan upaya sementara dan upaya perampasan 
yang dilakukan tepat waktu). Perampasan mencakup hasil kejahatan yang diperoleh melalui proses 
pidana, perdata, atau administratif; perampasan yang berasal dari laporan pernyataan (declaration) atau 
pengungkapan (disclosure) yang tidak benar; dan pembayaran uang pengganti/restitusi bagi korban 
(melalui proses peradilan).    Negara yang bersangkutan mengelola aset yang disita atau dirampas, dan 
memulangkan atau mengagihkan/berbagi aset yang telah dirampas tadi dengan negara lain.  Pada 
akhirnya, hal ini menjadikan kejahatan tidak dapat menghasilkan keuntungan dan mengurangi terjadinya 
tindak pidana asal dan pencucian uang. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 1, 4, 32 dan juga unsur-unsur dalam 
Rekomendasi 30, 31, 37, 38, dan 40. 
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76 Untuk keperluan menilai efektivitas IO.8, pengakuan/penghargaan penuh hendaknya diberikan apabila 
sistem perpajakan dimanfaatkan dengan sesuai, yaitu jumlah yang diperoleh kembali melalui prosedur 
penilaian/penetapan pajak yang terkait dengan hasil dan alat kejahatan. Negara yang dinilai hendaknya 
memastikan agar data apapun yang diberikan terbatas hanya untuk mendapatkan dana pajak yang 
terkait dengan hasil/alat kejahatan, atau angka-angka yang diajukan hendaknya diberi keterangan 
kehati-hatian (caveat) yang sesuai. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

8.4. Seberapa baik hasil perampasan menggambarkan kajian risiko TPPU/TPPT dan kebijakan 
serta prioritas nasional terkait TPPU/TPPT? 

a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Pengalaman dan contoh proses perampasan (e.g., perkara yang paling signifikan di masa 
lalu; jenis perintah perampasan yang diperoleh negara yang bersangkutan; trend yang 
mengindikasikan perubahan dalam metode yang digunakan untuk mencuci hasil kejahatan ). 

2. Informasi tentang perampasan (e.g.,  jumlah perkara pidana yang melibatkan upaya 
perampasan; jenis perkara yang melibatkan perampasan; nilai harta hasil kejahatan, alat 
kejahatan, atau properti yang bernilai setara yang dirampas, diperinci berdasarkan tindak 
pidana dalam negeri dan luar negeri, baik melalui prosedur pidana atau perdata (termasuk 
perampasan tanpa putusan pidana); nilai uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang 
dibawa lintas negara yang dirampas akibat tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak 
benar baik melalui pernyataan (declaration) atau pengungkapan (disclosure); nilai atau 
proporsi harta hasil kejahatan yang disita atau diblokir yang dapat dirampas; nilai atau 
proporsi perintah perampasan yang terealisasi). 

3. Informasi lain yang relevan (e.g. nilai aset pidana yang disita/diblokir; jumlah harta hasil 
kejahatan yang dibayarkan kembali kepada korban, yang diagihkan, atau yang 
dipulangkan/dikembalian). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

4. Upaya-upaya apa dan pendekatan apa yang digunakan oleh pihak berwenang untuk 
menyasar hasil dan alat kejahatan (termasuk kejahatan besar yang mendatangkan 
keuntungan, dan yang tidak berasal dari dalam negeri, atau yang telah pindah/mengalir ke 
luar negeri)? 

5. Bagaimana pihak berwenang memutuskan, pada awal dimulainya investigasi pidana, untuk 
memulai investigasi keuangan, dengan maksud untuk melakukan perampasan? 

6. Seberapa baik pihak berwenang mengidentifikasi dan menelusuri hasil dan alat kejahatan 
atau aset yang bernilai setara? Seberapa baik upaya-upaya sementara/provisional (e.g., 
pemblokiran atau penyitaan) digunakan untuk mencegah aset agar tidak hilang dilarikan 
atau lenyap? 

7. Pendekatan apa yang diadopsi oleh negara yang bersangkutan dalam mendeteksi dan 
merampas uang dan alat pembayaran lainnya yang dibawa lintas negara yang dicurigai 
terkait dengan TPPU/TPPT dan tindak pidana asal yang terkait atau yang tidak dilaporkan 
atau yang dilaporkan secara tidak benar melalui pernyataan ataupun pengungkapan? 

8. Upaya-upaya apa yang diadopsi untuk menjaga keutuhan dan mengelola nilai aset yang 
disita/dirampas? 

9. Apakah ada aspek lain dalam proses investigasi, penuntutan, atau peradilan yang 
mendorong atau menghalangi identifikasi, penelusuran, dan perampasan hasil dan alat 
kejahatan atau aset dengan nilai setara? 

10. Apakah pihak berwenang yang sesuai memiliki sumber daya yang memadai untuk 
menjalankan fungsinya secara memadai? 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

 
Capaian Langsung 9: 

Dilakukan investigasi tindak pidana pendanaan terorisme dan 
kegiatan terkait, serta orang/pihak yang mendanai terorisme 
diajukan ke penuntutan dan dikenakan sanksi yang efektif, 
proporsional, dan menjerakan. 

 
 

 

 

 
Catatan bagi Asesor: 

 
1) Asesor hendaknya menyadari bahwa sebagian unsur dari capaian hasil ini bisa jadi melibatkan 
materi yang sifatnya sensitif/peka (e.g., informasi yang dikumpulkan untuk keperluan keamanan 
nasional) yang mana dalam hal ini negara yang bersangkutan bisa jadi enggan atau tidak dapat 
menyediakan materi tersebut kepada asesor. 

2) Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat 
kerja sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini. 
Ini akan turut mencakup mempertimbangkan seberapa jauh pihak penegak hukum dan penuntutan 
memintakan bantuan yang sepatutnya dari mitra kerja asing mereka dalam kasus pendanaan 
terorisme yang lintas negara. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

9.1. Seberapa jauh berbagai jenis kegiatan TPPT (e.g., pengumpulan, pemindahan, dan 
penggunaan dana) diajukan ke penuntutan dan pelakunya diputus bersalah? Apakah hal ini 
sejalan dengan profil risiko TPPT di negara tersebut? 

9.2. Seberapa baik perkara yang terkait dengan TPPU diidentifikasi dan diinvestigasi? Seberapa 
jauh investigasi dapat mengidentifikasi peran spesifik yang dimainkan oleh pendana 
teroris? 

9.3. Seberapa jauh investigasi TPPT terintegrasi dengan, serta digunakan untuk mendukung 
strategi dan investigasi penanggulangan terorisme di tingkat nasional (e.g., identifikasi dan 
penetapan status teroris, organisasi teroris, dan jaringan pendukung teroris)? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Kegiatan pendanaan terorisme diinvestigasi; pelakunya berhasil diajukan ke penuntutan; dan 
pengadilan mengenakan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan bagi pihak yang diputus 
bersalah.  Bila dipandang layak, pendanaan terorisme ditindak sebagai kegiatan pidana yang 
tersendiri, dan investigasi keuangan dilakukan untuk mendukung investigasi untuk penanggulangan 
terorisme, dengan koordinasi yang baik antara pihak berwenang yang terkait. Komponen dalam 
sistem yang ada (investigasi, penuntutan, penjatuhan putusan pidana, dan sanksi) dapat berfungsi 
secara padu/koheren guna memitigasi risiko pendanaan terorisme. Pada akhirnya, prospek adanya 
deteksi, putusan pidana, dan hukuman akan menimbulkan jera/gentar untuk dilakukannya kegiatan 
pendanaan terorisme. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi 5, 30, 31, dan 39, dan juga unsur-unsur 
dalam Rekomendasi 1, 2, 32, 37, dan 40. 



METODOLOGI 
 

 
129 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

9.4. Seberapa jauh sanksi atau upaya yang dikenakan terhadap orang perorangan dan badan 
hukum yang diputus bersalah telah melakukan TPPT bersifat efektif, proporsional, dan 
menjerakan? 

 

9.5. Seberapa jauh tujuan capaian hasil ini dipenuhi dengan jalan menggunakan upaya-upaya di 
bidang sistem pemidanaan, peraturan, atau upaya-upaya lain untuk menghambat kegiatan 
TPPT apabila dari segi praktis tidak dimungkinkan untuk mendapatkan putusan pidana 
atas TPPT? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Pengalaman dan contoh investigasi dan penuntutan TPPT (e.g., kasus/perkara di mana 
investigasi TPPT digunakan untuk mendukung investigasi dan penuntutan penanggulangan 
terorisme; kasus/perkara yang signifikan di mana teroris dan kelompok teroris (luar atau 
dalam negeri) dijadikan sasaran, diajukan ke penuntutan, atau dihambat; trends yang 
teramati dalam tingkat dan teknik TPPT; kasus/perkara yang mengejar untuk mengenakan 
sanksi atau upaya pidana lain alih-alih mengejar putusan pidana atas TPPT). 

2. Informasi tentang investigasi, penuntutan, dan putusan pidana atas TPPT (e.g., jumlah 
investigasi dan penuntutan TPPT; proporsi perkara yang mengarah/berujung pada  
penuntutan TPPT, jenis penuntutan dan putusan pidana TPPT(e.g., sebagai tindak pidana 
yang tersendiri, teroris dalam atau luar negeri, pendanaan perjalanan teroris petempur 
asing);   tingkat sanksi yang dikenakan atas TPPT; sanksi yang dikenakan untuk TPPT 
dibandingkan dengan tindak pidana/kejahatan lain; jenis dan tingkat upaya penghambatan 
yang dilakukan). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memulai, dan menetapkan 
prioritas atas perkara TPPT guna memastikan adanya investigasi dan tindakan segera 
terhadap ancaman besar serta agar dapat memaksimalkan upaya penghambatan? 

4. Seberapa jauh, dan seberapa cepat, pihak berwenang dapat memperoleh atau mengakses 
informasi intelijen keuangan yang terkait serta informasi lain yang diperlukan untuk 
investigasi dan penuntutan TPPT? 

5. Apa saja pertimbangan yang mendasari keputusan yang diambil untuk tidak melakukan 
penuntutan atas TPPT? 

6. Seberapa jauh pihak berwenang menjalankan rencana tindakan atau strategi yang spesifik 
untuk menangani ancaman dan trend TPPT tertentu? Apakah hal ini konsisten/sejalan 
dengan kebijakan, strategi, dan risiko APU/PPT di tingkat nasional? 

7. Seberapa baik aparat penegak hukum, FIU, unit penanggulangan terorisme, dan lembaga 
keamanan dan intelijen lainnya melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melakukan 
tugas mereka masing-masing yang terkait dengan pemenuhan capaian hasil ini? 
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8. Apakah terdapat aspek-aspek lain dalam proses investigasi, penuntutan, atau peradilan 
yang menghambat atau menghalangi penuntutan, pengenaan sanksi, atau upaya 
penghambatan terhadap TPPT? 

9. Apakah pihak berwenang memiliki sumber daya yang memadai (termasuk alat/perangkat 
investigasi keuangan) untuk mengelola pekerjaan mereka ataupun untuk mengatasi risiko 
TPPT dengan memadai? 

10. Apakah ada unit/staf yang ditugaskan khusus untuk menginvestigasi TPPT? Apabila 
sumber daya yang ada harus digunakan secara berbagi, bagaimana menetapkan prioritas 
untuk investigasi TPPT? 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

 
Capaian Langsung 10: 

 
Teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris dicegah 
menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, serta 
menyalahgunakan sektor nirlaba. 

 
 

 

 

 
Catatan bagi Asesor: 

 
Asesor hendaknya juga mempertimbangkan temuan yang relevan sehubungan dengan tingkat kerja 
sama internasional yang diikuti oleh pihak berwenang ketika menelaah Capaian Langsung ini. 

 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

10.1. Seberapa baik negara menerapkan sanksi keuangan bersasaran yang sejalan dengan (i) 
Resolusi DK PBB 1267 (UNSCR1267) dan resolusi lanjutannya, serta (ii) Resolusi DK PBB 
1371 (UNSCR1373) (di tingkat supranasional atau nasional, baik atas prakarsa sendiri (own 
motion) dari negara yang bersangkutan maupun setelah dilakukannya eksaminasi, agar 
dapat menanggapi permintaan dari negara lain)? 

10.2. Seberapa jauh, tanpa menghalangi atau mengganggu kegiatan organisasi nirlaba yang sah, 
negara yang bersangkutan menerapkan upaya-upaya yang fokus dan proporsional terhadap 
organisasi nirlaba yang diidentifikasi oleh negara tersebut sebagai organisasi yang rentan 
disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, sejalan dengan pendekatan berbasis risiko? 

10.3. Seberapa jauh teroris, organisasi teroris, dan pendana teroris dibuat tidak memiliki (baik 
melalui proses pidana, perdata, atau administratif) aset dan alat yang terkait dengan 
kegiatan TPPT? 

10.4. Seberapa jauh upaya-upaya tersebut di atas sejalan/konsisten dengan profil risiko TPPT 
secara keseluruhan? 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Teroris, organisasi teroris, dan jaringan pendukung teroris diidentifikasi, dan sumber daya serta 
sarana pendanaan atau dukungan bagi kegiatan dan organisasi teroris dibuat tiada.    Hal ini turut 
mencakup implementasi yang tepat atas sanksi keuangan bersasaran terhadap orang dan entitas 
yang statusnya telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan berdasarkan rezim pengenaan 
sanksi yang berlaku di tingkat nasional atau regional. Negara yang bersangkutan juga memiliki 
pemahaman yang baik tentang risiko pendanaan terorisme dan mengambil tindakan yang sesuai 
dan proporsional untuk memitigasi risiko tersebut, termasuk upaya-upaya yang mencegah 
penggalangan dan pemindahan dana melalui entitas atau metode yang memiliki risiko terbesar 
disalahgunakan oleh teroris. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi aliran dana untuk pendanaan 
terorisme, yang akan menghambat tindak terorisme. 

Capaian hasil ini utamanya terkait dengan Rekomendasi  1,   4,   6, dan 8,   dan juga unsur-unsur 
dalam Rekomendasi 14, 16, 30 s.d. 32, 37, 38, dan 40. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Pengalaman penegak hukum, FIU, dan aparat penanggulangan terorisme (e.g., trend yang 
mengindikasikan bahwa pendana teroris mencari metode alternatif untuk 
menggalang/menyalurkan dana; laporan intelijen/sumber mengindikasikan bahwa 
organisasi teroris kesulitan menggalang dana di negara tersebut). 

2. Contoh intervensi dan perampasan (e.g., kasus/perkara signifikan di mana teroris, organisasi 
teroris, atau pendana teroris dihalangi menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana, 
atau aset mereka disita/dirampas; investigasi dan intervensi di organisasi nirlaba yang 
disalahgunakan oleh teroris). 

3. Informasi tentang sanksi keuangan bersasaran (e.g., orang/pihak dan akun/rekening yang 
dikenakan sanksi keuangan bersasaran berdasarkan DK PBB atau penetapan status lainnya; 
penetapan status yang dibuat (terkait Resolusi DK PBB/UNSCR 1373); aset yang diblokir; 
transaksi yang ditolak; waktu yang diperlukan untuk menetapkan status seseorang; waktu 
yang diperlukan untuk melakukan pemblokiran aset setelah penetapan status). 

4. Informasi tentang upaya penjangkauan (sosialisasi) yang berkelanjutan dan pengawasan 
bersasaran berbasis risiko dan monitoring organisasi nirlaba yang telah diidentifikasi 
negara yang bersangkutan sebagai berisiko disalahgunakan untuk pendanaan terorisme 
(e.g. Frekuensi/seberapa sering review dan monitoring terhadap organisasi nirlaba seperti itu 
dilakukan (termasuk kajian risiko); frekuensi keterlibatan kerja sama dan upaya 
penjangkauan (sosialisasi) (termasuk arahan/bimbingan) bagi organisasi nirlaba terkait 
upaya-upaya PPT dan trend; upaya remedial dan sanksi yang dikenakan terhadap organisasi 
nirlaba). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

5. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan guna memastikan 
bahwa sanksi keuangan bersasaran dilaksanakan dengan baik dan serta-merta?    
Bagaimana cara mengkomunikasikan penetapan status dan kewajiban tersebut kepada 
lembaga keuangan, DNFBP (PBJ), dan masyarakat umum dengan tepat waktu? 

6. Seberapa baik prosedur dan mekanisme dijalankan untuk (i) mengidentifikasi target untuk 
penetapan status/pencantuman dalam daftar, (ii) pemblokiran/pencabutan pemblokiran, 
(iii) pencantuman dalam daftar, dan (iv) pemberian pengecualian? Seberapa baik informasi 
yang relevan dikumpulkan? 

7. Seberapa jauh negara yang bersangkutan memanfaatkan alat/perangkat yang disediakan 
oleh Resolusi DK PBB/UNSCR 1267 dan 1373 untuk memblokir dan mencegah aliran dana 
teroris? 

8. Seberapa baik sistem pemberian persetujuan atau izin penggunaan aset untuk keperluan 
yang sah oleh entitas yang statusnya telah ditetapkan sejalan dengan persyaratan 
sebagaimana diuraikan dalam Resolusi DK PBB/UNSCR yang relevan (e.g., UNSCR 1452 dan 
resolusi lanjutan lainnya)? 
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9. Pendekatan apa yang diadopsi oleh pihak berwenang untuk menyasar aset teroris? 
Seberapa jauh penelusuran aset, investigasi keuangan, dan upaya-upaya sementara (e.g., 
pemblokiran dan penyitaan) digunakan untuk melengkapi pendekatan tersebut? 

10. Seberapa jauh keempat unsur berikut ini digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan 
memerangi penyalahgunaan organisasi nirlaba untuk pendanaan terorisme: (a) upaya 
penjangkauan yang berkelanjutan, (b) monitoring atau pengawasan bersasaran berbasis 
risiko, (c) investigasi dan pengumpulan informasi yang efektif, dan 
(d) mekanisme yang efektif untuk kerja sama internasional.  Seberapa jauh upaya-upaya 
yang dilakukan difokuskan dan proporsional serta sejalan dengan pendekatan berbasis 
risiko sehingga 

organisasi nirlaba terlindungi dari penyalahgunaan pendanaan terorisme dan bahwa 
kegiatan amal/sosial yang sah tidak terganggu atau terhalangi? 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

11. Seberapa jauh tindakan dan mekanisme kerja sama dan koordinasi di bidang investigasi, 
pidana, perdata, atau administratif diterapkan bagi organisasi nirlaba yagn dicurigai 
dieksploitasi oleh, atau secara aktif mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris?  
Apakah pihak berwenang yang sesuai memiliki sumber daya yang memadai untuk 
melakukan tugasnya dalam upaya penjangkauan 
(sosialisasi/penyuluhan)/pengawasan/monitoring/investigasi secara efektif? 

12. Seberapa baik organisasi nirlaba paham akan kerentanan/kerawanan mereka serta tunduk 
pada/mematuhi upaya-upaya untuk melindungi diri mereka dari ancaman penyalahgunaan 
oleh teroris? 

13. Apakah ada aspek lain dalam proses investigasi, penuntutan, atau peradilan yang 
mendorong atau menghalangi identifikasi, penelusuran, dan perampasan aset dan alat 
kejahatan yang terkait dengan teroris, organisasi teroris, atau pendana teroris? 

14. Apakah pihak berwenang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola pekerjaan 
mereka ataupun untuk mengatasi risiko TPPT dengan memadai 

15. Apabila sumber daya yang ada harus digunakan secara berbagi, bagaimana menetapkan 
prioritas untuk kegiatan terkait TPPT? 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

 
Capaian Langsung 11: 

Orang dan entitas yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah 
massal dapat dicegah menggalang, memindahkan, dan 
menggunakan dana, sejalan dengan Resolusi DK PBB (UNSCR) yang 
terkait. 

 

 

 
 
Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi 

11.1. Seberapa baik negara menjalankan, secara serta merta (without delay), sanksi keuangan 
bersasaran terkait dengan Resolusi DK PBB (UNSCR) sehubungan dengan upaya memerangi 
pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal? 

11.2. Seberapa jauh dana atau aset lainnya yang dimiliki oleh orang dan entitas yang statusnya 
telah ditetapkan (dan pihak-pihak yang bertindak atas nama mereka atau atas arahan 
mereka) telah diidentifikasi dan bahwa orang dan entitas tersebut dicegah menjalankan 
atau melakukan transaksi keuangan terkait dengan proliferasi? 

11.3. Seberapa jauh lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) mematuhi, dan memahami kewajiban 
mereka terkait sanksi keuangan bersasaran sehubungan dengan pendanaan proliferasi? 

11.4. Seberapa baik pihak berwenang yang terkait melakukan monitoring dan memastikan 
kepatuhan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kewajiban mereka sehubungan 
dengan sanksi keuangan bersasaran terkait dengan pendanaan proliferasi? 

 
a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

1. Contoh investigasi dan intervesi terkait pendanaan proliferasi (e.g., investigasi terkait 
pelanggaran sanksi; kasus/perkara yang signifikan di mana negara telah melakukan 
penindakan (e.g., pemblokiran atau penyitaan) atau memberikan bantuan). 

2. Informasi tentang sanksi keuangan bersasaran terkait pendanaan proliferasi (e.g., 
akun/rekening individu dan entitas yang dapat dikenakan sanksi keuangan bersasaran; nilai 
aset dan properti yang diblokir; waktu yang diperlukan untuk menetapkan status orang dan 
entitas; waktu yang diperlukan untuk memblokir aset dan properti individu dan entitas 
setelah penetapan status mereka oleh DK PBB). 

 
Ciri/karakteristik sistem yang efektif 

 
Orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan oleh Resolusi DK PBB/UNSCR tentang proliferasi 
senjata pemusnah massal telah diidentifikasi, dirampas dari sumber dayanya, dan dihalangi 
menggalang, memindahkan, dan menggunakan dana atau aset lainnya untuk pendanaan proliferasi. 
Sanksi keuangan bersasaran dilaksanakan sepenuhnya dan dengan selayaknya secara serta merta; 
dimonitor untuk melihat kepatuhan, dan terdapat kerja sama dan koordinasi yang memadai antara 
pihak berwenang yang terkait untuk mencegah agar sanksi tidak bisa dielakkan, dan untuk 
menyusun dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan dalam memerangi pendanaan proliferasi 
senjata pemusnah massal. 

Capaian hasil ini terkait dengan Rekomendasi 7 dan unsur-unsur dalam Rekomendasi 2. 
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3. Monitoring  dan informasi lain yang relevan terkait pendanaan proliferasi (e.g., 
frekuensi/seberapa sering dilakukan review dan monitoring terhadap lembaga keuangan dan 
DNFBP (PBJ) terkait kepatuhan dalam hal sanksi keuangan bersasaran; frekuensi/seberapa 
sering dilakukannya kerja sama dan upaya penjangkauan (sosialisasi/penyuluhan); dokumen 
panduan; tingkat sanksi yang dikenakan terhadap lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) atas 
pelanggaran yang dilakukan). 

 
b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti 

4. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan guna memastikan 
bahwa sanksi keuangan bersasaran terkait pendanaan proliferasi telah dilaksanakan dengan 
baik dan serta-merta? Bagaimana agar penetapan status dan kewajiban yang ada 
dikomunikasikan kepada sektor yang terkait secara tepat waktu? 

5. Bila dipandang relevan, seberapa baik prosedur yang ada dijalankan untuk (i) penetapan 
status/pencantuman dalam daftar, (ii) pemblokiran/pencabutan pemblokiran, (iii) 
pencabutan dari daftar, dan (iv) pemberian pengecualian? Seberapa jauh mereka 
patuh/tunduk pada persyaratan Resolusi DK PBB/UNSCR? 

6. Seberapa baik sistem dan mekanisme yang ada, untuk mengelola aset yang diblokir dan 
memberi izin bagi individu dan entitas yang statusnya telah ditetapkan untuk menggunakan 
asetnya untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan, tetap menjaga hak insani (HAM) sekaligus 
mencegah penyalahgunaan dana? 

7. Mekanisme apa yang digunakan untuk mencegah pengelakan/penghindaran sanksi?  
Apakah pihak berwenang yang terkait memberikan lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) 
pedoman atau masukan balik lain yang spesifik? 

8. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait mampu mendapatkan informasi dasar dan 
informasi kepemilikan manfaat yang akurat terkait badan hukum (e.g., perusahaan kedok), 
ketika menginvestigasi pelanggaran atau tindak pidana yang menyangkut Resolusi DK 
PBB/UNSCR terkait pendanaan proliferasi? 

9. Seberapa jauh pihak berwenang yang terkait saling bertukar intelijen dan informasi lain 
untuk investigasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap sanksi keuangan 
bersasaran yang terkait dengan pendanaan proliferasi, sesuai Resolusi DK PBB/UNSCR yang 
terkait? 

10. Apakah pihak berwenang memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola pekerjaan 
mereka ataupun untuk mengatasi risiko pendanaan proliferasi dengan memadai? 
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ANEKS I 
 

KAJIAN SUPRA-NASIONAL 
 
 

[Aneks akan dirampungkan] 
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ANEKS II 
 

TEMPLATE LAPORAN EVALUASI 
 
 

Catatan bagi Asesor: 
 

Template  ini hendaknya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Evaluasi Timbal Balik (MER) 
untuk evaluasi yang menggunakan Metodologi FATF 2013. Template ini menguraikan struktur 
laporan evaluasi/MER serta informasi dan simpulan yang hendaknya dimasukkan dalam tiap bagian. 

 

Template ini turut memasukkan arahan bagi asesor tentang bagaimana menuliskan laporan 
evaluasi/MER, termasuk informasi apa yang hendaknya dimasukkan, dan cara menyampaikan 
analisis dan simpulan. Pedoman ini jelas ditunjukkan dalam teks format Calibri, dan diberi tanda 
warna. Pedoman tersebut hendaknya tidak dimunculkan dalam laporan evaluasi/MER versi final. 

 

 
Teks yang dimunculkan tanpa warna (termasuk judul bab dan judul bagian serta paragraf pro-
forma) hendaknya dimasukkan dalam laporan final (isilah tanda kurung siku sesuai keperluan). 

 

Asesor hendaknya mencatat bahwa laporan evaluasi/MER versi final diharapkan setebal tidak lebih 
dari 100 halaman (termasuk aneks teknis sebanyak tidak lebih dari 60 halaman). Tidak ada batas 
tetap dalam hal panjang masing-masing bab, dan asesor bisa memutuskan untuk memberi lebih 
banyak atau lebih sedikit perhatian untuk isu spesifik apapun, bila memang diperlukan sesuai 
dengan situasi negara yang bersangkutan. Namun demikian, asesor hendaknya memastikan bahwa 
laporan evaluasi/MER tidak terlalu panjang, dan hendaknya siap menyunting hasil analisis mereka 
bila perlu. Guna memastikan adanya keseimbangan yang tepat dalam laporan akhir, asesor 
hendaknya berupaya untuk meringkas bagian kepatuhan teknis untuk masing-masing Rekomendasi 
dalam satu atau dua paragraf, sehingga total mencapai maksimal setengah halaman. Asesor boleh 
menguraikan dengan sangat ringkas isu-isu yang tidak memiliki atau hanya sedikit punya substansi 
bagi laporan yang disusun (e.g. satu kalimat tunggal yang menguraikan kepatuhan teknis bisa 
diangap memadai untuk Rekomendasi yang dinilai “compliant” (patuh/sesuai)). 

 

Ringkasan Eksekutif dimaksudkan untuk menjadi dasar pembahasan di Pleno untuk tiap Evaluasi 
Timbal Balik, serta untuk memberikan simpulan dan rekomendasi yang jelas bagi menteri, pihak 
legislatif, dan pengambil kebijakan lainnya di negara yang dinilai.  Oleh karena itu penting agar 
Ringkasan Eksekutif ini dibuat tidak lebih dari lima halaman, dan bahwa asesor mengikuti arahan di 
bagian tentang pemilihan dan penyampaian isu. 

 

Template instruksi bagi asesor di Bab 2 menguraikan pendekatan umum yang hendaknya diikuti 
asesor saat menyampaikan hasil analisis mereka tentang efektivitas untuk tiap capaian hasil, dan 
saat menguraikan simpulan, temuan utama, dan rekomendasi tindakan untuk tiap bab. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Laporan ini berisi ringkasan upaya-upaya APU/PPT yang terdapat di [nama negara yang dinilai] 
ketika dilakukan kunjungan lapangan pada tanggal [masukkan tanggal]. Laporan ini berisi hasil 
analisis tingkat kepatuhan/pemenuhan terhadap 40 Rekomendasi serta tingkat efektivitas sistem 
APU/PPT di [nama negara], serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan sistem tersebut. 

 
Temuan Utama 

 

 

 

 
Risiko dan Situasi Umum 

 

 

 

 
 
Tingkat Efektivitas dan Kepatuhan Teknis secara Keseluruhan 

 

 

 

 
Penilaian Risiko, koordinasi, dan penetapan kebijakan (Bab 2 - IO.1; R.1, R.2, R.33) 

 

Asesor hendaknya memberikan ikhtisar ringkas atas situasi APU/PPT di negara yang bersangkutan, 
yang didasarkan pada tingkat kepatuhan teknis dan efektivitas. Asesor hendaknya secara ringkas 
merangkum tingkat kepatuhan teknis secara keseluruhan terhadap Rekomendasi FATF, serta 
mencatat apakah ada bidang-bidang yang memiliki kekuatan atau kelemahan tertentu. Asesor 
hendaknya juga mencatat kemajuan yang telah dicapai sejak Laporan Evaluasi/MER terakhir, dan 
menyoroti perubahan signifikan apapun serta menandai isu-isu utama apapun yang masih tetap 
belum terselesaikan sejak asesmen sebelumnya. 

Bagian ini hendaknya berisi rangkuman singkat (1-2 paragraf) tentang situasi risiko dan konteks 
TPPU/TPPT di negara yang bersangkutan – yang difokuskan khususnya pada eksposur negara 
tersebut pada risiko TPPU/TPPT dalam dan luar negeri, serta mengidentifikasi isu dan sektor mana 
saja yang memiliki risiko terbesar.  Asesor hendaknya mencatat bidang-bidang mana saja yang telah 
mereka identifikasi memiliki risiko material yang masih belum diperhatikan dalam kajian risiko 
yang dilakukan negara tersebut, atau apabila asesor memiliki pandangan bahwa risiko dimaksud 
berbeda secara signifikan. 

Asesor hendaknya memberikan rangkuman singkat tentang temuan utama, positif dan negatif, 
dengan memperhatikan profil risiko dan rezim APU/PPT di negara yang bersangkutan.  Yang 
dijadikan fokus ialah 5-7 poin yang diangkat dalam laporan dan bukannya ringkasan masing-masing 
Capaian/IO ataupun Bab. 
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Intelijen Keuangan, Pencucian Uang, dan Perampasan (Bab 3 - IO 6-8; R.3, R.4, R.29- 32) 
 

Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi (Bab 4 - IO 9-11; R.5-8) 

Upaya Pencegahan (Bab 5 - IO4; R.9-23) 

Pengawasan (Bab 6 - IO3; R.26-28, R. 34-35) 
 

Transparansi Badan Hukum dan Pengaturan Hukum (Bab 7 - IO5; R. 24-25)  

Kerja Sama Internasional (Bab 8 - IO2; R. 36-40) 

 

 
 
 
 

Asesor hendaknya menguraikan temuan utama mereka secara lebih mendetil dan untuk tiap bab di 
laporan utama dengan menggunakan struktur/susunan seperti pada bagian berikut ini. Faktor 
relevan apapun yang dinilai penting akan perlu mendapat sorotan, seperti misalnya isu kontekstual 
atau isu lain apapun yang signifikan atau yang berisiko tinggi bagi negara yang bersangkutan; 
bidang-bidang di mana negara tersebut sudah menunjukkan kinerja yang baik dari segi efektivitas 
dan kepatuhan teknis, dengan menyoroti mekanisme yang tidak lazim atau yang inovatif; kegagalan 
yang signifikan dalam mencapai efektivitas; dan bidang penting terkait kepatuhan teknis. Tiap 
bagian hendaknya memuat rangkuman singkat yang berisi simpulan asesor terkait tingkat 
kepatuhan dan efektivitas secara keseluruhan – termasuk sorotan atas temuan-temuan utama untuk 
tiap Capaian/IO yang terkait - dan tindakan yang diperlukan.  Uraian tersebut hendaknya mencakup 
detail yang memadai agar pembaca dapat memahami simpulan asesor serta isu utama/fitur positif 
yang ada.  Akan tetapi, uraian ini hendaknya tidak memuat analisis yang sepenuhnya, dan hendaknya 
bukan berupa pembelaan atas simpulan asesor ataupun mengantisipasi dan membantah sanggahan 
yang ada.  Informasi tambahan apapun hendaknya diuraikan di bagian utama naskah laporan, dan 
bukan di bagian ringkasan eksekutif. 
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Tindakan Prioritas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan ini hendaknya menguraikan serangkaian tindakan prioritas yang 
hendaknya dilakukan oleh negara yang bersangkutan: 

• Asesor hendaknya menguraikan tindakan prioritas yang hendaknya dilakukan oleh negara yang 
bersangkutan untuk memperbaiki sistem APU/PPT di negaranya. Hal ini bisa mencakup 
upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas; menangani masalah kepatuhan teknis; atau 
mengatasi isu struktural atau lintasbidang. 

• Asesor hendaknya secara ringkas mengindikasikan tindakan apa yang perlu diambil,  dan alasan 
mengapa tindakan tersebut perlu diprioritaskan (e.g. bahwa hal tersebut menjadi dasar yang 
penting dalam membangun sistem APU/PPT). 

• Tindakan yang telah diidentifikasi biasanyamemiliki keterkaitan dengan isu-isu yang telah 
diuraikan dalam bagian temuan utama di atas – namun tidak harus selalu demikian, e.g. bila 
asesor mengidentifikasi lingkup suatu tindakan untuk mengatasi beberapa kekurangan yang 
tidak termasuk dalam temuan utama. 

• Tindakan prioritas hendaknya tidak lebih dari satu halaman. 

• Bila asesor mengidentifikasi tindakan yang berpeluang menghasilkan perbaikan yang 
signifikan dengan segera atau dengan biaya relatif rendah, tindakan tersebut hendaknya juga 
mendapat sorotan dalam bagian ini. 
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Nilai Efektivitas & Kepatuhan Teknis 

 
Nilai Efektivitas 

 
IO.1 IO.2 IO.3 IO.4 IO.5 IO.6 IO.7 IO.8 IO.9 IO.10 IO.11 
Tinggi/ 
Sedang/ 
Cukup/ 
Rendah 

          

 
 

Nilai Kepatuhan Teknis 
 

R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 
C/LC/PC/NC          

 
 

 
 

R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 R.16 R.17 R.18 R.19 R.20 
          

 
 

R.21 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28 R.29 R.30 
          

 
 

R.31 R.32 R.33 R.34 R.35 R.36 R.37 R.38 R.39 R.40 
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LAPORAN EVALUASI TIMBAL BALIK 
 

Prakata 
 

Laporan ini berisi ringkasan upaya-upaya APU/PPT yang ada pada saat kunjungan lapangan. 
Laporan ini berisi hasil analisis tingkat kepatuhan/pemenuhan terhadap 40 Rekomendasi FATF dan 
tingkat efektivitas sistem APU/PPT, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan sistem 
tersebut. 

Evaluasi ini didasarkan pada Rekomendasi FATF tahun 2012, dan disusun menggunakan Metodologi 
2013. Evaluasi ini didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh negara yang bersangkutan, dan 
informasi yang diperoleh tim evaluasi selama kunjungan lapangan di negara tersebut pada 
[masukkan tanggal]. 

Evaluasi dilakukan oleh tim asesmen yang terdiri dari:  [Masukkan nama dan lembaga pihak asesor 
dan peran mereka e.g. ahli hukum] dengan dukungan dari pihak Sekretariat FATF yaitu [masukkan 
nama-nama dari Sekretariat FATF]. Laporan ini telah direview oleh [masukkan nama reviewer]. 

[Nama negara yang dinilai] sebelumnya telah menjalani Evaluasi Timbal Balik FATF  pada tahun 
[masukkan tahun], yang dilakukan menggunakan Metodologi FATF tahun 2004. Hasil evaluasi pada 
tanggal [masukkan tanggal evaluasi] dan [[tanggal] laporan tindak lanjut] telah dipublikasikan dan 
dapat dilihat di [masukkan nama situs web]. 

Evaluasi Timbal Balik tersebut menyimpulkan bahwa negara yang bersangkutan patuh/memenuhi 
(C) [...] Rekomendasi; sebagian besar patuh (LC) dengan [...] Rekomendasi; sebagian patuh (PC) 
dengan [...] Rekomendasi; dan tidak patuh (NC) dengan [...] Rekomendasi. [Nama negara yang dinilai] 
dinilai patuh atau sebagian besar patuh dengan ... Dari 16 Rekomendasi Inti dan Utama. 

 

 

 
 

BAB 1. RISIKO DAN KONTEKS TPPU/TPPT 
 

 

 

 
 

Bagian ini hendaknya dimulai dengan uraian ringkas tentang situasi umum di negara yang 
bersangkutan:  besarnya, susunan wilayah/teritori, populasi, PDB, dan struktur konstitusional di 
negara tersebut. 

Bagian ini hendaknya mencatat apabila ada isu teritorial atau kewilayahan/yurisdiksi yang berdampak 
pada evaluasi (e.g.  Bila laporan evaluasi/MER memasukkan asesmen teritori atau wilayah yang 
memiliki rezim APU/PPT yang berbeda, atau bila negara tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi 
yang sifatnya supranasional). 

Untuk informasi apapun yang terdapat pada subbagian 1.1-1.4,  asesor hendaknya memberikan 
gambaran yang imbang sebisa mungkin, dan turut memasukkan, misalnya, bidang-bidang yang 
berisiko tinggi atau rendah, kekuatan dan kelemahan. 

[Catat status negara yang bersangkutan dalam proses tindak lanjut – termasuk apakah dan kapan 
negara tersebut masuk dan keluar dari proses tindak lanjut, serta dasarnya (i.e.  LC  untuk seluruh 
Rekomendasi Inti dan Utama, atau dengan isu yang masih belum terselesaikan).    Asesor hendaknya 
mencatat Rekomendasi inti atau utama manapun yang dipandang masih belum dapat masuk dalam 
kategori nilai LC.] 
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Risiko TPPU/TPPT dan Penetapan Lingkup Isu Berisiko Tinggi 
 

Gambaran Umum Risiko TPPU/TPPT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian ini hendaknya menguraikan ancaman dan risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh 
negara yang bersangkutan. Bagian ini hendaknya mencakup 
ancaman mendasar utama, yang dilihat berdasarkan kajian risiko yang dilakukan negara 
tersebut serta dari informasi lain yang relevan, sebagaimana diatur pada bagian pengantar untuk 
metodologi ini. Poin-poin khusus yang perlu dicakup meliputi: 

• tingkat kejahatan yang mendasari adanya harta hasil kejahatan di negara 
tersebut, dan sifat dasarnya; 

• eksposur negara tersebut pada aliran lintas negara secara tidak sah (terkait dengan 
kejahatan di negara lain) – 
termasuk peran dengan potensi signifikan apapun sebagai rute transit untuk barang 
atau dana yang tidak sah; 

• informasi apapun yang tersedia tentang eksposur negara yang bersangkutan terhadap 
ancaman pendanaan terorisme 
(termasuk adanya kelompok teroris yang aktif di negara tersebut; atau digunakannya 
negara tersebut sebagai sumber dana atau rekrutmen kelompok teroris yang aktif di 
negara lain) dan pendanaan proliferasi; dan 

• risiko TPPU/TPPT, dengan memperhatikan kerentanan/kerawanan 
dan konsekuensi yang ada. 
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Kajian Risiko Negara yang Bersangkutan &  Penetapan Lingkup bagi Isu Berisiko Tinggi 

 

 

 

 

 
 
Materialitas 

 

 

 

 
 
Unsur Struktural 

 

 
Asesor hendaknya mencatat apakah unsur struktural utama yang diperlukan bagi suatu sistem 
APU/PPT yang efektif juga tersedia di negara yang bersangkutan (sebagaimana diuraikan dalam 
paragraf 9 di bagian pengantar Metodologi). 

Bagian ini hendaknya menguraikan besaran/ukuran dan susunan umum yang membentuk 
perekonomian negara yang bersangkutan, serta sektor keuangan dan sektor keuangan DNFBP (PBJ) 
di negara tersebut. Bagian ini hendaknya mencatat tingkat kepentingan relatif dari berbagai jenis 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) serta kegiatan mereka, peran internasional yang dimiliki oleh 
sektor keuangan atau DNFBP (PBJ) negara tersebut (e.g. apakah negara tersebut merupakan pusat 
keuangan regional, pusat keuangan internasional, pusat pendirian dan pendaftaran perusahaan), 
serta menyoroti fitur-fitur khusus yang signifikan dari sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) di negara 
tersebut. Bagian ini hendaknya juga mencatat faktor signifikan lainnya yang berdampak pada 
materialitas, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 8 pada bagian pengantar Metodologi ini. Bagian 
ini hendaknya merupakan rangkuman ringkas. 

Hal-hal tersebut di atas hendaknya disusun dalam kerangka konteks pemahaman negara yang 
bersangkutan dan asesmen yang dilakukannya terkait risiko negara tersebut.   Asesor hendaknya 
menguraikan pengaturan yang digunakan dalam menyusun Kajian Risiko Nasional, termasuk 
bagaimana pelaksanaan kajian risiko tersebut, struktur/susunannya (e.g. Sebagai asesmen tunggal 
atau berdasarkan asesmen regional/sektoral), bagaimana kajian tersebut disiapkan, serta jenis 
informasi yang digunakan dalam kajian risiko tersebut, dan simpulan asesor terhadap 
memadai/tidak memadainya proses tersebut. Asesor hendaknya menguraikan pandangan mereka 
terkait kewajaran simpulan asesmen yang dilakukan, serta poin-point simpulan yang dalam 
pandangan asesor tidak wajar/masuk akal,  serta risiko atau faktor risiko tambahan apapun yang 
dalam pandangan asesor merupakan hal yang signifikan, namun masih belum diperhatikan secara 
memadai dalam kajian tersebut. Bila asesor mengidentifikasi adanya risiko tambahan tersebut, 
mereka hendaknya mencatat dasar penilaian/pandangan mereka, serta sumber informasi yang 
kredibel atau andal yang mendukung pandangannya.  Selain itu, asesor hendaknya merangkum 
cakupan kegiatan yang dilakukan sebelum kunjungan lapangan agar dapat mengidentifikasi isu-isu 
berisiko tinggi dan rendah yang perlu diperhatikan secara lebih mendetil dalam pelaksanaan 
asesmen. Hal ini hendaknya turut mencakup diuraikannya alasan mengapa mereka berpandangan 
bahwa suatu isu dianggap berisiko tinggi atau berisiko rendah, dan mencatat apakah perhatian 
tambahan sudah diberikan pada isu-isu tersebut selama proses evaluasi. 
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Latar Belakang dan Faktor Kontekstual Lainnya 
 

 

 

Strategi APU/PPT 
 

 

 

 
Kerangka Hukum & Kelembagaan 

 

 

 

 
 
Sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) 

 

Asesor hendaknya memberikan gambaran singkat tentang kementerian, lembaga, dan pihak 
berwenang/otoritas mana yang bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
pemerintah di bidang APU/PPT dan pendanaan proliferasi. Asesor hendaknya secara ringkas 
menjabarkan peran dan tanggung jawab utama dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam 
strategi APU/PPT, serta mencatat lembaga-lembaga mana saja yang bertanggung jawab untuk 
memerangi pendanaan proliferasi.  Asesor hendaknya mengindikasikan perubahan signifikan 
apapun dalam kerangka kelembagaan yang terjadi sejak laporan evaluasi/MER terakhir, termasuk 
pemikiran yang mendasari perubahan tersebut. Bagian ini hendaknya juga menguraikan kerangka 
hukum di negara tersebut terkait APU/PPT dan pendanaan proliferasi dalam bentuk ringkas. Tidak 
diperlukan uraian dan analisis terperinci untuk tiap unsur – hal ini hendaknya dimasukkan dalam 
aneks teknis. Asesor hendaknya menjabarkan mekanisme kerja sama dan koordinasi yang 
digunakan oleh negara yang bersangkutan untuk membantu penyusunan kebijakan APU/PPT, serta 
kebijakan untuk memerangi pendanaan proliferasi. 

Bagian ini hendaknya menguraikan kebijakan dan tujuan utama pemerintah dalam memerangi 
pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagian ini hendaknya menguraikan prioritas dan tujuan 
pemerintah di bidang-bidang tersebut, dengan mencatat apabila juga terdapat tujuan kebijakan yang 
lebih luas (seperti misalnya inklusi keuangan) yang berdampak pada pada strategi APU/PPT.  
Kebijakan dan tujuan relevan apapun dalam memerangi pendanaan proliferasi hendaknya juga 
diuraikan di bagian ini. 

Asesor hendaknya mencatat faktor kontekstual dalam dan luar negeri yang mungkin berpengaruh 
signifikan pada efektivitas upaya-upaya APU/PPT di negara tersebut. Hal ini dapat mencakup faktor-
faktor seperti kematangan dan kecanggihan rezim APU/PPT serta lembaga-lembaga yang 
menjalankannya, atau isu terkait korupsi atau eksklusi keuangan. Seluruh informasi latar belakang 
lain yang diperlukan untuk memahami analisi efektivitas di bab utama laporan ini hendaknya masuk 
di bagian ini serta meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Bila terdapat kekhawatiran yang serius bahwa unsur struktural manapun yang mendasari 
terbentuknya sistem APU/PPT yang efektif merupakan unsur yang lemah atau tidak tersedia, asesor 
hendaknya menyoroti kekhawatiran tersebut di bagian ini. Harap dicatat bahwa asesor tidak 
diharapkan menarik simpulan umum tentang seberapa jauh keberadaan faktor-faktor tersebut. 



METODOLOGI 

ANEKS II: TEMPLATE LAPORAN EVALUASI 

 

 
149 

 

Asesor hendaknya memiliki punya bagian yang menguraikan besaran/ukuran dan susunan sektor 
keuangan dan DNFBP (PBJ). Bagian ini hendaknya mencatat tingkat kepentingan relatif dari berbagai 
jenis lembaga keuangan dan kegiatan keuangan, serta DNFBP (PBJ); peran internasional yang 
dimiliki oleh sektor keuangan di negara tersebut - e.g. apakah negara tersebut merupakan pusat 
keuangan regional, pusat keuangan internasional, pusat pendirian dan pendaftaran perusahaan, 
serta hendaknya secara khusus menyoroti fitur-fitur yang signifikan atau penting dari sektor 
keuangan dan DNFBP (PBJ) di negara tersebut. Bagian ini hendaknya merangkum jenis dan fitur 
utama lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) yang terdapat di negara yang bersangkutan, serta jumlah 
masing-masing jenis lembaga, serta informasi terkait materialitas sektor tersebut dan lembaga yang 
ada di dalamnya. Rangkuman informasi dapat disampaikan dalam bentuk tabel. 
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Upaya Pencegahan 
 

 

 

 
 
Badan hukum dan pengaturan hukum 

 

 

 

 
 
Pengaturan pengawasan 

 

 

 

Kerja Sama Internasional 
 

 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum risiko dan ancaman TPPU/TPPT di tingkat 
internasional yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan, termasuk potensi pemanfaatan negara 
tersebut untuk pencucian harta dari hasil kejahatan di negara lain dan sebaliknya. Sebisa mungkin, 
asesor hendaknya mengidentifikasi mitra kerja internasional yang paling signifikan bagi negara 
tersebut sehubungan dengan isu TPPU/TPPT. Bagian ini hendaknya juga mencatat kerangka 
kelembagaan apapun untuk kerja sama internasional e.g. Otoritas Pusat/Central Authority untuk 
Bantuan Hukum Timbal Balik. 

Asesor hendaknya menguraikan pengaturan kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ), termasuk peran dan tanggung jawab pihak regulator, 
pengawas/supervisor, dan lembaga swapengatur/SRB; kewenangan umum mereka, dan sumber 
dayanya. Demikian pula halnya, bagian ini hendaknya juga mencatat kerangka kelembagaan bagi 
badan hukum dan pengaturan hukum, termasuk otoritas/pihak berwenangnya (bila ada) yang 

           
 

Asesor hendaknya secara ringkas menjabarkan jenis badan hukum dan pengaturan hukum yang 
dapat didirikan atau dibentuk di negara yang bersangkutan serta yang relevan dari sudut pandang 
APU/PPT. Informasi tentang ciri/karakteristik dasar serta jumlah dan signifikansi badan hukum dan 
pengaturan hukum tersebut di negara yang bersangkutan dan di sektor keuangan dan DNFBP (PBJ) 
hendaknya disampaikan.  Rangkuman informasi dapat disampaikan dalam bentuk tabel. Sesuai 
subbagian (c), unsur internasional hendaknya dicakup khususnya dalam hal seberapa jauh negara 
yang bersangkutan berperan sebagai pusat pendirian atau pengadministrasian badan hukum atau 
pengaturan hukum di tingkat internasional (meskipun hanya sebagai yurisdiksi sumber hukum); 
serta seberapa jauh badan hukum atau pengaturan hukum yang didirikan di negara/yurisdiksi lain 
(atau berdasarkan hukum di negara/yurisdiksi lain) memiliki aset atau dimanfaatkan di negara yang 
bersangkutan. 

Bagian ini hendaknya menguraikan instrumen hukum (atau instrumen lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya) yang diberlakukan, serta lingkup kewajibannya. Bila asesor mengidentifikasi 
masalah apapun terkait ruang lingkup kewajiban APU/PPT, mereka hendaknya secara ringkas 
mengidentifikasi isu-isu tersebut di bagian ini.  Bila negara telah mengecualikan sektor atau kegiatan 
tertentu dari persyaratan, pengecualian tersebut hendaknya dicatat dalam bagian ini. Asesor 
hendaknya mengindikasikan apakah pengecualian tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan 
dalam R.1, dan apakah mereka beranggapan bahwa pengecualian tersebut dapat dijustifikasi atas 
dasar kajian risiko TPPU/TPPT yang dilakukan negara tersebut. Bagian ini hendaknya juga mencatat 
kasus/perkara di mana negara telah memutuskan, atas dasar risiko, untuk mengharuskan upaya 
pencegahan APU/PPT diterapkan oleh sektor tambahan yang lazimnya berada di luar lingkup 
Rekomendasi FATF. 
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BAB 2. KEBIJAKAN DAN KOORDINASI APU/PPT DI TINGKAT NASIONAL 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

 

 
Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO1. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R1-2. 

 
Capaian Langsung 1 (Risiko,  Kebijakan, dan Koordinasi) 

 

 

Bagian ini hendaknya menguraikan hasil analisis asesor terkait Capaian Langsung 1.  Paragraf awal 
hendaknya mencatat pertimbangan umum terkait risiko dan konteks di negara yang bersangkutan 
yang berdampak pada asesmen yang dilakukan. 

Bagian ini hendaknya juga merangkum kesan umum dari asesor tentang apakah negara yang 
bersangkutan tampak menunjukkan ciri/karakteristik sistem yang efektif. 

Asesor hendaknya memasukkan masing-masing Isu Inti dalam analisis mereka.  Asesor memiliki 
keleluasaan dalam cara mereka menyusun analisis di bagian ini.  Untuk sebagian capaian langsung, 
akan tepat apabila masing-masing isu inti diperhatikan secara bergiliran. Utuk capaian lainnya (e.g. 
I.O.4) mungkin akan lebih baik apabila analisis diuraikan per sektor; atau (e.g. I.O.7) untuk 
melakukan analisis langkah demi langkah atas masing-masing unsur dalam proses yang dicakup 
dalam capaian hasil tersebut. Pendekatan manapun yang diambil oleh asesor dalam menyusun 
analisis mereka, asesor hendaknya memastikan agar mereka memperhatikan masing-masing isu inti, 
dan hendaknya menyoroti simpulan umum apapun yang mereka ambil untuk isu inti tersebut. 
Asesor diharuskan untuk mengacu pada subjudul yang ada untuk mengatur susunan analisis mereka 
dan dengan jelas menandai apakah isu inti yang ada telah diatasi. Hal in tidak mengesampingkan 
digunakannya subjudul tambahan bila perlu atau untuk mengindikasikan bahwa Isu Inti tertentu 
tidak berlaku di suatu negara tertentu (dan mengapa/alasannya).   Dalam hal IO1,  hal ini turut 
mencakup subjudul yang disarankan sebagai berikut: 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Bagian ini hendaknya menguraikan serangkaian rekomendasi yang bersasaran dan berdasarkan 
prioritas tentang bagaimana negara yang bersangkutan hendaknya memperbaiki tingkat efektivitas 
dan tingkat kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF.    Bagian ini hendaknya turut mencakup 
rekomendasi dari asesor terkait Capaian Langsung dan Rekomendasi yang tercantum dalam bab ini 
di laporan evaluasi/MER.  Asesor dengan demikian akan perlu mempertimbangkan berbagai Capaian 
Hasil dan Rekomendasi,  serta tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dari segi 
teknis dan isu-isu praktis dalam implementasi atau efektivitas, serta memutuskan tindakan mana 
yang hendaknya diprioritaskan. 

Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan pemenuhan atas Rekomendasi atau Capaian Hasil 
mana yang akan dapat ditingkatkan oleh masing-masing rekomendasi tindakan.  Asesor hendaknya 
mengikuti pendekatan umum yang sama ketika memberikan rekomendasi di bab lain dalam laporan 
evaluasi/MER ini 
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Pemahaman negara yang bersangkutan atas 

risiko TPPU/TPPT yang dihadapinyaKebijakan 

nasional untuk mengatasi risiko TPPU/TPPT yang 

telah diidentifikasi Pengecualian, upaya yang 

lebih sederhana dan lebih ketatTujuan dan 

kegiatan pihak berwenangKoordinasi dan kerja 

sama nasional 

Kesadaran sektor swasta tentang risiko 
 

 

 
 

 
BAB 3. SISTEM HUKUM DAN ISU OPERASIONAL 

 
Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 

 

 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Contoh-contoh lebih lanjut tentang subjudul untuk IO lainnya dapat dilihat di bawah ini. Asesor 
masih memiliki keleluasaan penuh untuk melakukan perubahan dan melakukan susunan yang paling 
menguntungkan bagi analisis mereka dan bagi laporan secara keseluruhan. Demikian pula halnya, 
asesor dapat menambah atau menghapus subjudul bila dipandang tepat dan sejalan dengan situasi 
dan kondisi spesifik di negara yang dinilai. Semua subjudul hendaknya netral dan tidak berisi 
komentar kualitatif tentang kinerja negara yang bersangkutan terkait suatu IO. Asesor hendaknya 
mencatat sumber informasi dan bukti utama yang digunakan (e.g. Sumber yang terdapat di bagian 
(a) dan (b)  pada Capaian Langsung). Asesor tidak diharuskan untuk menggunakan seluruh 
informasi yang ada di metodologi – namun hendaknya menguraikan informasi dan bukti apa yang 
membawa pengaruh besar/material terhadap simpulan mereka. Asesor hendaknya juga mencatat 
dalam analisis mereka apabila ada isu kepatuhan teknis apapun yang mempengaruhi tingkat 
efektivitas. 

Di akhir bagian ini, asesor hendaknya mengindikasikan nilai efektivitas untuk Capaian Langsung 
terkait. Saat memutuskan nilai efektivitas secara keseluruhan, asesor hendaknya memperhatikan: 
(a) isu-isu inti, (b) isu/kekurangan kepatuhan teknis yang relevan;  (c)  risiko dan faktor kontekstual; 
dan (d) tingkat efektivitas di Capaian Langsung lain yang relevan. Temuan utama yang memuat 
ringkasan tentang seberapa jauh negara yang bersangkutan telah memenuhi capaian hasil diuraikan 
di bagian Temuan Utama pada bagian awal tiap bab.  Uraian tertulis  untuk masing-masing isu inti 
hendaknya disusun dengan lengkap (i.e., pengantar, analisis, dan simpulan) namun tidak perlu 
adanya paragraf terpisah yang memuat simpulan menyeluruh di akhir bagian Capaian Langsung 
karena hal ini akan menjadi pengulangan atas bagian Temuan Utama. 

Asesor hendaknya mengikuti pendekatan umum yang sama saat mereka menguraikan hasil 
analisis terkait efektivitas untuk capaian hasil lainnya. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

 

 

 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO6-8.   
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R.3, R4 & R29- 32. 

 
Capaian Langsung 6 (Intelijen Keuangan TPPU/TPPT) 

 

 
 

Pemanfaatan intelijen keuangan dan informasi lainnya 

LTKM diterima dan diminta oleh pihak berwenang 

Kebutuhan operasional didukung oleh analisis dan penyebaran informasi dari FIU  

Kerja sama dan pertukaran informasi/intelijen keuangan 

Capaian Langsung 7 (investigasi dan penuntutan TPPU)  

Identifikasi dan investigasi TPPU 

Konsistensi investigasi dan penuntutan TPPU dengan ancaman dan profil risiko, serta kebijakan 
APU di tingkat nasional 

 
Jenis kasus/perkara TPPU yang dikejar 

 
Efektivitas, proporsionalitas dan efek jera/gentar dari sanksi yang dikenakan 

 
Capaian Langsung 8 (Perampasan) 

 
Perampasan harta, alat, dan properti bernilai setara sebagai tujuan kebijakan 

 
Perampasan harta hasil kejahatan dari tindak pidana asal yang dilakukan di dalam dan luar 

negeri, dan harta hasil kejahatan yang terdapat di luar negeri 

Perampasan atas uang atau alat pembayaran lain (BNI) yang dibawa lintas negara dan 

tidak dilaporkan atau yang dilaporkan secara tidak benar 

Konsistensi hasil perampasan dengan risiko TPPU/TPPT dan kebijakan serta prioritas APU/PPT 
di tingkat nasional. 

Capaian Langsung ini terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Asesor hendaknya 
mencatat isu apapun yang secara spesifik terkait dengan TPPU atau TPPT.  Subjudul yang terkait 
dengan isu inti bisa mencakup: 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar seluruh tindakan korektif utama yang diharuskan bagi negara 
yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis negara 
tersebut dengan cara-cara yang bersasaran dan berdasarkan prioritas. Asesor hendaknya dengan 
jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan 
rekomendasi tindakan tersebut. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

BAB 4. PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

 

 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO9-11. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R.5 -8. 

 
Capaian Langsung 9 (investigasi dan penuntutan TPPT) 

 
Penuntutan/putusan pidana atas jenis-jenis kegiatan TPPT sejalan/konsisten dengan 

profil risiko negara yang bersangkutan   

Identifikasi dan investigasi TPPT 

Investigasi TPPT terintegrasi dengan -dan mendukung- strategi nasional 

Efektivitas, proporsionalitas, dan efek jera/gentar dari sanksi yang dikenakan 

Upaya alternatif yang digunakan apabila putusan pidana atas TPPT tidak dimungkinkan (e.g. 

pencegahan/penghambatan)  

Capaian Langsung 10 (upaya pencegahan TPPT dan sanksi keuangan) 

Implementasi sanksi keuangan bersasaran serta merta bagi TPPT 

Pendekatan bersasaran, upaya penjangkauan (sosialisasi/penyuluhan), dan 

pengawasan terhadap organisasi nirlaba yang berisiko 

Pencabutan/perampasan aset dan alat TPPT 

Konsistensi upaya yang dilakukan dengan profil risiko TPPT secara keseluruhan 
 

Capaian Langsung 11 (sanksi keuangan TPPP) 
 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan 
bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis 
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian 
Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut. 
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Implementasi sanksi keuangan bersasaran secara serta merta yang terkait dengan pendanaan 

proliferasi 

Identifikasi aset dan dana yang dipegang/dimiliki oleh orang/entitas yang statusnya telah 

ditetapkan serta pelarangan 

Pemahaman lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) serta kepatuhan terhadap kewajiban Pihak 

berwenang memastikan dan memonitor kepatuhan 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

BAB 5. UPAYA PENCEGAHAN 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

 

 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah I04. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R9-23. 

 
Capaian Langsung 4 (Upaya Pencegahan)  

Pemahaman risiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU/PPT 

Penerapan upaya mitigasi risiko 

Penerapan CDD spesifik atau yang lebih ketat serta persyaratan pencatatan 

Penerapan EDD 

Kewajiban pelaporan dan pembocoran informasi (tipping off) 
 

Kendali internal dan persyaratan hukum/peraturan yang menghambat implementasi 
 

BAB 6. PENGAWASAN 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan 
bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis 
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian 
Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut. 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan 
bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis 
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian 
Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO3. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R26-28 & R.34 & 35. 

 
Capaian Langsung 3 (Pengawasan) 

 
Pemberian izin, pendaftaran/registrasi, dan pengendalian yang mencegah/menghalangi 
pelaku kejahatan dan kaki tangannya untuk memasuki pasar 

 
Pemahaman pengawas dan identifikasi risiko TPPU/TPPT 

 
Pengawasan berbasis risiko untuk kepatuhan/pemenuhan persyaratan APU/PPT 

Tindakan remedial dan sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan 

Dampak tindakan pengawasan terhadap kepatuhan  

Mendorong pemahaman yang jelas akan kewajiban APU/PPT dan risiko TPPU/TPPT 
 
 

BAB 7. BADAN HUKUM DAN PENGATURAN HUKUM 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

 

 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO5. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R24  & 25.77 

 
 

77 Ketersediaan informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang akurat dan terkini juga dinilai 
oleh OECD Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes (Forum 
Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Perpajakan). Di sebagian 
kasus,  temuan yang ada bisa berbeda karena perbedaan dalam metodologi, tujuan, dan lingkup standar 
antara yang berlaku di  FATF dan di Global  Forum. 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan 
bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis 
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian 
Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

Capaian Langsung 5 (Badan Hukum dan Pengaturan Hukum) 
 

Ketersediaan informasi bagi publik terkait pendirian dan jenis badan hukum dan pengaturan 
hukum 

 
Identifikasi, asesmen, dan pemahaman akan risiko TPPU/TPPT dan kerentanan/kerawanan 
entitas hukum 

 

Upaya mitigasi untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan pengaturan hukum 
 

Akses yang tepat waktu pada informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang 
memadai, akurat, dan terkini terkait badan hukum 

 
Akses yang tepat waktu pada informasi dasar dan informasi kepemilikan manfaat yang 
memadai, akurat, dan terkini terkait pengaturan hukum 

 
Efektivitas, proporsionalitas dan efek jera/gentar dari sanksi yang dikenakan 

 

BAB 8. KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 

Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan 
 

 

 
 

Capaian Langsung yang terkait yang perlu diperhatikan dan dinilai untuk bab ini ialah IO2. 
Rekomendasi yang relevan untuk penilaian efektivitas di bagian ini ialah R.36 -40. 

 
Capaian Langsung 2 (Kerja Sama Internasional) 

 
Memberikan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi yang konstruktif dan tepat waktu 

 
Meminta bantuan hukum yang tepat waktu untuk mengejar TPPU dalam negeri, tindak pidana 
asal yang terkait, dan perkara TPPT yang memiliki unsur transnasional 

 
Meminta bentuk kerja sama internasional lainnya untuk keperluan APU/PPT 

Memberikan bentuk kerja sama internasional lainnya untuk keperluan APU/PPT 

Pertukaran informasi internasional terkait informasi dasar dan informasi kepemilikan 
manfaat terkait badan hukum dan pengaturan hukum 

Temuan Utama 

Asesor hendaknya secara ringkas merangkum simpulan mereka untuk bab ini, dengan menyoroti 
temuan-temuan yang paling signifikan.  Temuan utama dan rekomendasi tindakan utama hendaknya 
sejalan/konsisten dengan substansi laporan tanpa perlu mencerminkan satu sama lain secara kaku. 

Rekomendasi Tindakan 

Asesor hendaknya menyusun daftar ringkas yang berisi tindakan korektif utama yang diharuskan 
bagi negara yang bersangkutan agar dapat memperbaiki tingkat efektivitas dan kepatuhan teknis 
negara tersebut. Asesor hendaknya dengan jelas mengindikasikan IO/REC (Capaian 
Langsung/Rekomendasi) mana yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan tersebut. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

ANEKS KEPATUHAN TEKNIS 
 

1. Aneks ini berisi analisi terperinci tentang tingkat kepatuhan/pemenuhan terhadap 40 
Rekomendasi FATF  sesuai urut-urutan angkanya. Aneks ini tidak memuat naskah deskriptif atas 
situasi atau risiko di negara yang bersangkutan, dan dibatasi hanya pada analisis kriteria teknis 
untuk tiap Rekomendasi. Aneks ini hendaknya dibaca bersama-sama dengan laporan Evaluasi 
Timbal Balik. 

2. Apabila persyaratan FATF dan hukum atau aturan di tingkat nasional tetap sama/tidak 
berubah, laporan ini mengacu pada analisis yang dilakukan sebagai bagian dari Evaluasi Timbal 
Balik yang sebelumnya, yang dilakukan pada [masukkan tanggal]. Laporan ini dapat dilihat di 
[masukkan tautan]. 

 
Rekomendasi 1 - Penilaian Risiko dan Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Kriteria 1.1 – (Terpenuhi/Sebagian Besar Terpenuhi/Terpenuhi Sebagian/Tidak 
Terpenuhi) - Masing-masing kriteria hendaknya direview, lazimnya dalam satu paragraf. 

 

 

 
 
 
 

1. nilai (rating) yang diberikan di laporan evaluasi/MER sebelumnya, bila ada, dan 
kekurangan utama yang telah diidentifikasi; 

 
2. simpulan apapun yang diperoleh dalam proses tindak lanjut tentang apakah negara yang 

bersangkutan telah mengatasi kekurangannya; 
 
3. persyaratan baru dari sisi FATF, secara relatif dibandingkan dengan Metodologi tahun 

2004; dan 
 
4. perubahan utama pada undang-undang, peraturan, dan unsur lain yang berlaku di negara 

yang bersangkutan. 

3. Untuk tiap Rekomendasi, hendaknya terdapat paragraf pembuka yang menguraikan isu-isu 
yang memerlukan 

analisis baru serta isu-isu yang akan mengacu pada analisis sebelumnya. Hal ini hendaknya 
turut mencakup: 
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6. Kriteria 1.2 (Terpenuhi/Sebagian Besar Terpenuhi/Terpenuhi Sebagian/Tidak Terpenuhi) 
– Asesor hendaknya hanya memasukkan   analisis mereka tentang apakah kriteria tersebut sudah 
terpenuhi. Uraian umum atas situasi, konteks, atau kerangka hukum dan kelembagaan  negara yang 
bersangkutan hendaknya dimasukkan dalam laporan utama, dan tidak dalam aneks ini (meskipun 
asesor dapat melakukan rujukan silang atas poin manapun yang relevan yang ada dalam laporan 
utama). 

 

 

Pembobotan dan Simpulan 
 

 

 

 

Rekomendasi 2 - Kerja Sama dan Koordinasi Nasional 

Rekomendasi 3 - Tindak Pidana Pencucian Uang  

Rekomendasi  4 - Perampasan dan Upaya Sementara 

Rekomendasi 5 - Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  

Rekomendasi 6 – Sanksi Keuangan Bersasaran (Targeted Financial Sanction) terkait 
Terorisme dan Pendanaan terorisme 

 
Rekomendasi 7 – Sanksi Keuangan Bersasaran terkait Proliferasi 

8. Asesor hendaknya menguraikan simpulan mereka terkait nilai kepatuhan teknis yang 
sesuai, serta alasannya. 

Asesor hendaknya bersikap lugas/eksplisit dalam hal seberapa penting masing-masing 
kriteria (termasuk mengacu pada risiko dan konteks negara yang bersangkutan, sebagaimana diatur 
dalam dalam laporan evaluasi/MER utama). Kategori nilai yang diberikan hendaknya dinyatakan 
dalam cetak tebal di akhir paragraf. 

7. Asesor memiliki keleluasaan untuk mencurahkan lebih banyak bagian untuk analisis 
   khususnya terkait dengan kriteria yang kompleks atau kriteria yang berlaku bagi beberapa sektor.  

Dalam hal seperti itu, 
akan berguna apabila analisis diuraikan dalam bentuk tabel.  Namun demikian,  asesor hendaknya 
ingat bahwa panjang aneks teknis ini secara keseluruhan hendaknya biasanya dibatasi hingga 

   

5. Bila ada satu atau beberapa kriteria telah dipertimbangkan sebelumnya, dan UU, 
      atau unsur lain tidak berubah, asesor hendaknya tidak mengulangi analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Alih-alih, 
asesor hendaknya memuat rangkuman simpulan, dan memasukkan referensi/acuan pada laporan 
sebelumnya di bagian yang memuat analisis ` tersebut meman benar. 

Untuk tiap kriteria, dan sebelum narasi, tim asesmen hendaknya menguraikan dalam tanda kurung 
apakah negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan FATF. Subnilai/subrating tersebut 
pada akhirnya akan dihilangkan sebelum materi diterbitkan/dipublikasikan, namun akan 
mengarahkan pembahasan sebelum dan selama Pleno. 
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Rekomendasi 8 – Organisasi Nirlaba 

Rekomendasi 9 – UU Kerahasiaan Lembaga Keuangan 

Rekomendasi 10 – Telaah Tuntas terhadap Nasabah (CDD) 

Rekomendasi 11 – Pencatatan 

Rekomendasi 12 – Pihak dengan Ekspos Politik (PEP) 

Rekomendasi 13 – Perbankan Koresponden 

Rekomendasi 14 – Jasa Transfer Dana (MVTS)  

Rekomendasi 15 – Teknologi Baru 

Rekomendasi 16 – Transfer (Wire Transfer) 

Rekomendasi 17 – Mengandalkan Pihak Ketiga 

Rekomendasi 18 – Kendali Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan 

Rekomendasi 19 – Negara Berisiko Tinggi 

Rekomendasi 20 – Pelaporan Transaksi Mencurigakan 

Rekomendasi 21 – Kebocoran Informasi (Tipping-off) dan Kerahasiaan 

Rekomendasi 22 – DNFBP (PBJ): Telaah Tuntas terhadap Nasabah (CDD) 

Rekomendasi 23 – DNFBP (PBJ): Upaya-upaya lainnya 
 

 

Rekomendasi 24 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum 

Rekomendasi 25 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum 

(Legal Arrangements)   

Rekomendasi 26 – Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan  

Rekomendasi 27 – Kewenangan Pengawas  

Rekomendasi 28 – Pengaturan dan Pengawasan DNFBP (PBJ) 

Rekomendasi 29 - Unit Intelijen Keuangan 

Rekomendasi 30 – Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi 

Rekomendasi 31 - Kewenangan Pihak Penegak Hukum dan Investigasi  

Rekomendasi 32 – Kurir Pembawa Uang Tunai 

Rekomendasi  33 – Statistik 
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Rekomendasi 34 – Pedoman dan Masukan Balik 

Rekomendasi 35 – Sanksi 

Rekomendasi 36 – Instrumen Internasional 

Rekomendasi 37 - Bantuan Hukum Timbal Balik 

Rekomendasi 38 – Bantuan Hukum Timbal Balik: pemblokiran dan perampasan 

Rekomendasi 39 – Ekstradisi 

Rekomendasi 40 – Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 

Rangkuman Kepatuhan Teknis – Kekurangan Utama 
 

Kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF 

Rekomendasi Nilai/Rating Faktor yang mendasari nilai 

1.    Penilaian risiko & dan 
penggunaan pendekatan 
berbasis risiko 

[C] • Tabel ini hendaknya menguraikan nilai/rating yang diberikan, 
dan rangkuman seluruh faktor yang berkontribusi pada tiap 
nilai/rating. 

2.    Kerja sama dan 
koordinasi nasional 

[LC] • 

3.    Tindak pidana pencucian uang [PC] • 

4.    Perampasan dan upaya 
sementara 

[NC] • 

5.    Tindak pidana pendanaan 
terorisme 

 • 

6.    Sanksi keuangan 
bersasaran terkait 
terorisme & TPPT 

 • 

7.    Sanksi keuangan 
bersasaran terkait 
proliferasi 

  

8.    Organisasi nirlaba   

9.    UU kerahasiaan lembaga 
keuangan 

  

10. Telaah Tuntas terhadap Nasabah 
(CDD) 

  

11. Pencatatan   

12. Pihak dengan Ekspos Politik (PEP)   

13. Perbankan koresponden   

14. Jasa transfer dana (MVTS)   

15. Teknologi baru   

16. Transfer dana (wire transfer)   

17. Mengandalkan pihak ketiga   

18. Kendali internal dan cabang 
asing dan anak perusahaan 

  

19. Negara berisiko tinggi   

20. Pelaporan transaksi 
mencurigakan 

  

21. Kebocoran informasi (tipping-off) 
dan kerahasiaan 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

Kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF 

Rekomendasi Nilai/Rating Faktor yang mendasari nilai 

22. DNFBP (PBJ): Telaah Tuntas 
terhadap Nasabah (CDD) 

  

23. DNFBP (PBJ): Upaya-upaya 
lainnya 

  

24. Transparansi dan kepemilikan 
manfaat badan hukum 

  

25. Transparansi dan kepemilikan 
manfaat pengaturan hukum 

  

26. Pengaturan dan pengawasan 
lembaga keuangan 

  

27. Kewenangan pengawas   

28. Pengaturan dan pengawasan 
DNFBP (PBJ) 

  

29. Unit Intelijen Keuangan (FIU)   

30. Tanggung jawab pihak 
penegak hukum dan 
investigasi 

  

31. Kewenangan pihak penegak 
hukum dan investigasi 

  

32. Kurir Pembawa Uang Tunai   

33. Data statistik   

34. Pedoman dan masukan balik   

35. Sanksi   

36. Instrumen internasional   

37. Bantuan hukum timbal balik   

38. Bantuan hukum timbal balik: 
pemblokiran dan perampasan 

  

39. Ekstradisi   

40. Bentuk kerja sama 
internasional lainnya 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 
 

 
DOKUMEN PEDOMAN FATF 

 
 

FATF  telah menerbitkan banyak Pedoman dan Praktik Terbaik yang dapat dilihat di:  
www.fatf-gafi.org/documents/guidance/. 

http://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/�
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

DASAR HUKUM PERSYARATAN LEMBAGA KEUANGAN DAN DNFBP (PBJ) 
 
 

1. Seluruh persyaratan bagi lembaga keuangan atau DNFBP (PBJ) hendaknya dibuat dalam 
bentuk (a) UU (lihat persyaratan spesifik dalam Rekomendasi 10, 11, dan 20), atau (b) untuk 
semua kasus lainnya, UU atau perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya (yang menjadi kewenangan diskresi negara yang bersangkutan). 

2. Pada Rekomendasi 10, 11, dan 20, istilah “Undang-undang” mengacu pada peraturan 
perundang-undangan apapun yang diterbitkan atau disetujui melalui proses dengan Parlemen 
atau cara-cara lain yang setara yang terdapat dalam kerangka konstitusional di negara yang 
bersangkutan, yang memberlakukan persyaratan wajib dengan adanya sanksi terhadap 
ketidakpatuhan.  Sanksi terhadap ketidakpatuhan hendaknya bersifat efektif, proporsional, 
dan menjerakan (lihat Rekomendasi 35). Yang dimaksud dengan Undang-undang ini juga turut 
mencakup putusan pengadilan yang memberlakukan persyaratan yang relevan, dan yang 
bersifat mengikat dan otoritatifi di semua wilayah di negara yang bersangkutan. 

3. Istilah “enforceable means” (perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya) mengacu pada peraturan, pedoman, instruksi, atau dokumen atau 
mekanisme lain yang menguraikan persyaratan APU/PPT yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya dalam bahasa yang sifatnya mewajibkan dengan adanya sanksi terhadap 
ketidakpatuhan, serta diterbitkan atau mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Sanksi 
terhadap ketidakpatuhan hendaknya bersifat efektif, proporsional, dan menjerakan (lihat 
Rekomendasi 35). 

4. Dalam mempertimbangkan apakah dokumen atau mekanisme memuat persyaratan yang 
dapat membuatnya dapat dipandang sebagai enforceable means (perangkat/ketetapan lain 
yang dapat ditegakkan pemberlakuannya), faktor-faktor berikut ini hendaknya diperhatikan: 

(a) Harus ada dokumen atau mekanisme yang menguraikan atau menjadi dasar bagi 
persyaratan yang menyangkut isu-isu dalam Rekomendasi FATF, serta memberikan 
persyaratan yang dinyatakan secara jelas yang dipahami dengan semestinya. Misalnya: 

(i) ketika upaya tertentu menggunakan kata shall  atau must (yang artinya harus), 
hal ini harus dianggap sebagai suatu kewajiban/keharusan; 

(ii) ketika upaya tertentu menggunakan kata should (yang artinya hendaknya), hal 
ini bisa bersifat wajib bila pihak yang mengatur dan yang diatur menunjukkan 
bahwa tindakan tersebut memang diperlukan baik langsung ataupun tidak 
langsung serta memang dijalankan; bahasa seperti misalnya bahwa suatu upaya 
are encouraged (didorong), are recommended (disarankan), atau bahwa lembaga 
should  consider (hendaknya mempertimbangkan/memperhatikan) lebih kecil 
kemungkinannya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat wajib/keharusan. 
Dalam hal manapun ketika bahasa yang digunakan ialah yang lebih lemah, ada 
asumsi bahwa bahasa tersebut tidak menunjukkan sifat wajib/keharusan 
(kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menunjukkan hal yang 
sebaliknya). 
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(b) Dokumen/mekanisme harus dikeluarkan atau disetujui oleh pihak berwenang. 

(c) Harus terdapat sanksi atas ketidakpatuhan (sanksi tidak harus dituangkan di dalam 
dokumen yang sama yang memberlakukan atau menjadi dasar persyaratan, dan dapat 
dituangkan di dokumen lainnya, 

dengan syarat bahwa ada keterkaitan yang jelas antara persyaratan dan sanksi yang 
dapat dikenakan), yang mana sanksi tersebut bersifat efektif, proporsional, dan 
menjerakan.. Hal ini turut mencakup pertimbangan atas isu-isu sebagai berikut: 

(i) hendaknya terdapat sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan dalam 
kisaran yang memadai yang dapat dikenakan pada orang/pihak yang tidak dapat 
mematuhi/memenuhi kewajiban mereka; 

(ii) Sanksi tersebut hendaknya dapat dikenakan langsung atau tidak langsung bila 
terjdi ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan APU/PPT.   Bila 
ketidakpatuhan terhadap persyaratan APU/PPT tidak memiliki sanksi yang 
secara langsung dikaitkan dengannya, penggunaan sanksi atas pelanggaran 
persyaratan yang lebih luas, seperti misalnya tidak adanya sistem dan kendali 
yang memadai, atau kegiatan operasional tidak berjalan dengan aman dan baik, 
sudah dianggap memuaskan/memenuhi, dengan catatan bahwa, paling tidak, 
tidak dipenuhinya satu atau beberapa persyaratan APU/PPT bisa jadi (dan telah, 
bila memang sepatutnya) dikenakan sanksi secara memadai tanpa adanya 
kebutuhan untuk membuktikan ketidakmampuan pemenuhan lainnya dari segi 
kehati-hatian yang tidak terkait dengan APU/PPT; dan 

(iii) bila terdapat bukti yang meyakinkan bahwa sanksi yang efektif, proporsional, 
dan menjerakan telah dikenakan pada praktiknya. 

5. Dalam segala hal hendaknya jelas bahwa lem dan DNFBP (PBJ) memahami bahwa sanksi akan 
dikenakan apabila terjadi ketidakpatuhan, serta apa saja sanksi tersebut. 
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PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 

GLOSARIUM 
 
 
 

Istilah Definisi 

Accounts 
(Akun/rekening) 

Kata “accounts” (akun/rekening) hendaknya dibaca dengan turut 
memasukkan hubungan usaha/bisnis yang serupa antara lembaga keuangan 
dan nasabah mereka. 

Accurate (Akurat) Digunakan untuk menunjukkan informasi yang akurasi/ketepatannya telah 
diverifikasi . 

Agent (Agen) Untuk keperluan Rekomendasi 14 dan 16, agent (agen) berarti orang 
perseorangan atau badan hukum yang memberikan jasa transfer dana 
(MVTS) atas nama suatu penyedia jasa transfer (MVTS), baik yang 
berdasarkan kontrak atau di bawah arahan penyedia jasa MVTS. 

Appropriate 
authorities 
(pihak 
berwenang 
yang sesuai) 

Untuk keperluan Rekomendasi 8,  mengacu pada pihak 
berwenang/kompeten, termasuk pihak pengatur/regulator, otoritas 
perpajakan, FIU, penegak hukum, otoritas intelijen, lembaga akreditasi, dan 
lembaga yang berpotensi sebagai lembaga swapengatur di beberapa 
negara/yurisdiksi. 

Associate NPO 
(Organisasi Nirlaba 
terkait) 

Untuk keperluan Rekomendasi 8,  hal ini turut mencakup cabang asing dari 
organisasi nirlaba internasional, dan organisasi nirlaba yang telah 
mengaturkan adanya kerja sama kemitraan/persekutuan perdata 
(partnerships). 

Batch transfer 
(transfer 
sekaligus/gabungan) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, suatu transfer yang terdiri dari beberapa 
transfer (wire transfer) yang berdiri sendiri/individual yang dikirim ke 
lembaga keuangan yang sama, namun pada akhirnya bisa jadi/bisa jadi 
tidak dimaksudkan untuk dikirimkan ke orang/pihak yang berbeda. 

Bearer 
negotiable 
instruments 
(alat 
pembayaran 
lainnya, alat 
pembayaran 
atas unjuk) 

Bearer negotiable  instruments (BNIs) turut mencakup instrumen keuangan 
dalam bentuk atas unjuk/atas bawa, seperti misalnya: cek 
pelawat/traveller’s cheques; instrumen yang kepemilikannya bisa dengan 
mudah dialihkan ke pihak lain/negotiable instruments (termasuk cek, 
promes/surat sanggup bayar/promissory notes, dan wesel/money orders) 
yang berbentuk atas unjuk/atas bawa, yang akan bisa mendapat 
persetujuan [pembayaran] tanpa adanya pembatasan, yang dibuat agar 
dibayarkan pada penerima yang fiktif, atau yang dibuat dalam bentuk 
tertentu yang mana hak kepemilikannya dialihkan bersamaan dengan 
penyerahannya; instrumen tak lengkap (termasuk cek, promes/surat 
sanggup bayar/promissory  notes, dan wesel/money  orders) yang 
ditandatangani, namun dengan tidak menyertakan nama penerima 
pembayaran. 
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Bearer shares (saham 
atas unjuk) 

Bearer shares mengacu pada instrumen pembayaran yang kepemilikannya 
dapat dengan mudah dialihkan (negotiable instruments) yang mana 
kepemilikan pada suatu badan hukum dialihkan kepada orang/pihak yang 
memiliki/memegang surat saham atas unjuk tersebut. 

Beneficial owner 
(pemilik manfaat) 

Beneficial owner mengacu pada orang perseorangan yang merupakan78 pemilik 

atau pengendali akhir atas suatu nasabah 79  dan/atau orang perseorangan yang 
adalah pihak yang diatasnamakan dalam suatu transaksi.   Hal ini turut 
mencakup orang/pihak yang menjalankan kendali akhir yang efektif 
terhadap badan hukum atau pengaturan hukum. 

 
 

 

78 Istilah “ultimately owns or controls” (pemilik atau pengendali akhir) dan “ultimate effective control” 
(kendali akhir yang efektif) mengacu pada situasi di mana kepemilikan/pengendalian dijalankan melalui 
rantai kepemilikan atau melalui cara-cara pengendalian selain dari kendali langsung. 

79 Definisi ini hendaknya juga berlaku bagi pemilik manfaat atas penerima manfaat pada polis asuransi 
jiwa atau polis asuransi lain yang dikaitkan dengan investasi (unit link). 
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Istilah Definisi 

Beneficiaries 
(penerima 
manfaat) 

Untuk keperluan Rekomendasi 8 mengacu pada orang perseorangan, atau 
kelompok orang perseorangan yang menerima bantuan amal, kemanusiaan, 
atau jenis bantuan lain melalui jasa/layanan organisasi nirlaba. 

Beneficiary 
(penerima 
manfaat) 

Makna istilah beneficiary (penerima manfaat) dalam Rekomendasi FATF 
tergantung pada konteksnya: 
 Dalam UU tentang Perwalian (Trust), penerima manfaat adalah satu 

atau beberapa orang/pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari 
bentuk pengaturan perwalian/trust apapun. Suatu penerima manfaat 
bisa jadi adalah orang perseorangan atau badan hukum atau 
pengaturan hukum . Seluruh perwalian/trust (selain dari 
perwalian/trust untuk urusan amal atau perwalian/trust non-amal 
yang diperbolehkan oleh undang-undang) diwajibkan memiliki 
penerima manfaat yang bisa dipastikan. Meskipun perwalian/trust 
harus selalu punya penerima manfaat yang akhirnya bisa dipastikan, 
penerima manfaat perwalian/trust bisa saja tidak terdefinisikan 
untuk saat ini, karena trust hanya berupa obyek kewenangan, sampai 
pada saat seseorang/pihak berhak menjadi penerima manfaat atas 
pendapatan atau modal ketika tibanya daluwarsa periode waktu yang 
ditetapkan, atau yang dikenal sebagai periode akumulasi. Periode ini 
lazimnya bersamaan dengan periode kelanggengan trust (perpetuity 
period) yang dalam akta pembentukan perwalian/trust biasa disebut 
sebagai periode perwalian (trust period). 

 Dalam konteks asuransi jiwa atau polis asuransi lain yang dikaitkan 
dengan investasi, seorang penerima manfaat adalah orang 
perseorangan atau badan hukum, atau pengaturan hukum, atau 
kategori orang/pihak, yang akan mendapat pembayaran hasil polis 
asuransi tersebut bila/ketika peristiwa yang diasuransikan terjadi, 
yang kemudian ditanggung oleh polis tersebut. 

Juga mengacu pada orang perseorangan atau badan hukum atau pengaturan 
hukum yang diidentifikasi oleh pihak pengirim asal/originator sebagai 
penerima dari transfer (wire transfer) yang dimintakan. 

Beneficiary 
Financial 
Institution 
(Lembaga 
keuangan 
penerima) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada lembaga keuangan yang 
menerima transfer dana (wire transfer) dari lembaga keuangan yang 
memerintahkan secara langsung atau melalui lembaga keuangan perantara 
dan membuat dana menjadi tersedia bagi penerima. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law�
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_person�
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_person�
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Competent 
authorities 
(Pihak 
Berwenang) 

Competent   authorities  (pihak berwenang) mengacu pada seluruh otoritas 
publik 80 yang ditunjuk dan memegang tanggung jawab memerangi 
pencucian uang dan/atau  pendanaan terorisme.  Hal ini khususnya mencakup 
FIU;  otoritas yang memiliki fungsi investigasi dan/atau penuntutan 
pencucian uang, tindak pidana asal yang terkait, dan pendanaan terorisme, 
serta penyitaan/pemblokiran dan perampasan aset pidana; otoritas yang 
menerima laporan pembawaan uang dan BNI (alat pembayaran lainnya) 
lintas negara; dan otoritas yang memiliki tanggung jawab pengawasan atau 
monitoring APU/PPT yang dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan 
lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) terhadap persyaratan APU/PPT.   
Lembaga swapengatur (SRB) tidak dianggap masuk sebagai pihak berwenang. 

 
 
 
 

 

80 Hal ini turut mencakup pengawas keuangan yang dibentuk sebagai otoritas independen non-
pemerintah yang memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang. 
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Istilah Definisi 

Confiscation 
(Perampasan)  

Istilah confiscation (perampasan),  yang turut mencakup forfeiture  (perampasan 
untuk negara sebagai bentuk hukuman) bila berlaku, berarti pengambilalihan 
dana atau aset lainnya secara permanen yang dilakukan berdasarkan perintah 
dari pihak berwenang atau pengadilan. Perampasan dalam arti penyitaan atau 
penegahan (confiscation), atau perampasan dalam arti perampasan sesuatu 
untuk menjadi milik negara sebagai suatu bentuk hukuman (forfeiture) 
dilakukan melalui prosedur yudisial atau administratif yang mengalihkan 
kepemilikan dana atau aset lain tertentu kepada Negara 81.  Dalam hal ini,  orang 
atau entitas yang memiliki kepentingan (interest) pada dana atau aset lainnya 
tersebut  pada saat terjadinya penyitaan atau perampasan kehilangan seluruh 
haknya, secara prinsip, atas dana atau aset lainnya yang disita atau dirampas. 
Perintah penyitaan atau perampasan biasanya dihubungkan dengan putusan 
bersalah secara pidana atau putusan pengadilan di mana properti yang disita 
atau dirampas telah ditetapkan merupakan properti yang berasal dari atau 
dimaksudkan untuk digunakan dalam pelanggaran hukum. 

Core Principles 
(Prinsip Inti) 

Core Principles  (Prinsip Inti) mengacu pada Core  Principles  for  Effective  
Banking Supervision (Prinsip Inti Pengawasan Perbankan yang Efektif) yang 
dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, Objectives and 
Principles for Securities Regulation (Tujuan dan Prinsip Pengaturan Sekuritas) 
yang dikeluarkan oleh International Organization of Securities Commissions, 
dan Insurance Supervisory Principles (Prinsip Pengawasan Perasuransian) yang 
dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors. 

 
Correspondent 
banking 
(Perbankan 
koresponden) 

Correspondent  banking  (perbankan koresponden) ialah penyediaan layanan 
perbankan oleh satu bank (“bank koresponden”)  kepada bank lain (“bank 
responden”). Bank besar berskala internasional umumnya bertindak sebagai 
koresponden untuk ribuan bank lain di dunia. Bank responden bisa mendapat 
berbagai jenis layanan, termasuk manajemen dana kas (e.g., rekening dengan 
pendapatan bunga/interest-bearing accounts dalam berbagai mata uang), 
transfer dana internasional, kliring cek, rekening payable-through, dan layanan 
penukaran mata uang asing. 

Country (Negara)  Dalam Rekomendasi FATF, istilah country atau countries (negara, tunggal 
maupun jamak) sama-sama mengacu pada teritori atau yurisdiksi. 

Cover Payment Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada transfer dana (wire transfer) 
yang menggabungkan pesan pembayaran yang dikirim secara langsung oleh 
lembaga keuangan yang memerintahkan transfer kepada lembaga keuangan 
penerima dengan rute instruksi (the cover) dari lembaga keuangan pemberi 
perintah kepada lembaga penerima melalui satu atau beberapa lembaga 
keuangan perantara. 

Criminal activity 
(kejahatan, 
tindak pidana) 

Criminal activity (kejahatan, tindak pidana) mengacu pada: (a) seluruh tindak 
kejahatan yang menjadi tindak pidana asal pencucian uang di suatu negara;  
atau (b)  setidaknya kejahatan yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana 
disyaratkan dalam Rekomendasi 3. 
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Cross-border 
Wire Transfer 
(Transfer 
Lintas 
Negara)  

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada wire transfer (transfer dana) 
apapun di mana lembaga keuangan yang memerintahkan dan yang menerima 
berada di negara yang berbeda. Istilah ini juga mengacu pada rangkaian wire 
transfer (transfer dana) yang mana setidaknya salah satu dari lembaga 
keuangan yang terlibat berada di negara yang berbeda. 

Currency 
(uang/mata uang) 

Currency  (uang/mata uang) mengacu pada uang kertas dan uang logam/koin 
yang diedarkan sebagai alat pembayaran. 

 
 

81 Untuk keperluan penilaian efektivitas, istilah “confiscation” (penyitaan/perampasan) bisa memiliki 
penerapan yang lebih luas. 
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Istilah Definisi 

Designated 
categories of 
offences 
(kategori 
tindak 
pidana yang 
sudah 
ditetapkan) 

 

Designated categories of offences (kategori tindak pidana yang sudah ditetapkan) 
berarti: 

 keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir dan racketeering 
(usaha memperkaya diri secara tidak sah); 

 terorisme, termasuk pendanaan terorisme; 

 perdagangan manusia dan penyelundupan migran; 

 eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak; 

 perdagangan ilegal obat narkotika dan zat psikotropika; 

 perdagangan ilegal senjata; 

 perdagangan ilegal barang curian dan barang lainnya; 

 korupsi dan suap; 

 perbuatan curang/penipuan; 

 pemalsuan uang; 

 pemalsuan dan pembajakan produk; 

 kejahatan lingkungan hidup; 

 pembunuhan, mengakibatkan cidera tubuh berat; 

 penculikan, penahanan/penyekapan ilegal, dan penyanderaan; 

 perampokan atau pencurian; 

 penyelundupan; (termasuk terkait dengan kepabeanan dan cukai 
dan pajak); 

 kejahatan perpajakan (terkait dengan pajak langsung dan tak langsung); 

 pemerasan; 

 pemalsuan; 

 pembajakan; dan 

 perdagangan orang dalam (insider trading) dan manipulasi pasar. 

Saat memutuskan kisaran tindak pidana yang akan tercakup sebagai tindak 
pidana asal berdasarkan masing-masing kategori di atas, tiap negara dapat 
memutuskan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya, 
bagaimana negara tersebut akan menetapkan definisi tindak pidana tersebut 
serta sifat dari unsur kekhasan dari tindak pidana tersebut yang menjadikannya 
sebagai kejahatan berat (serious offences). 



METODOLOGI 
 

 
175 

 
 

PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF DAN EFEKTIVITAS SISTEM APU/PPT 
 
 
 

Istilah Definisi 

Designated non- 
financial 
businesses and 
professions 
(Penyedia 
Barang dan 
Jasa) 

 

Designated non-financial businesses and professions, atau Usaha dan Profesi Non-
keuangan yang statusnya telah ditetapkan (Penyedia Barang dan Jasa/PBJ) 
diartikan sebagai: 

a) Kasino 82 

b) Agen real estate. 

c) Pedagang logam mulia. 

d) Pedagang batu mulia. 

e) Pengacara/ahli hukum, notaris, profesi hukum lain yang independen dan 
akuntan – ini mengacu pada praktisi tunggal, partner, atau profesional 
yang dipekerjakan oleh lembaga (firm) profesional.   Hal ini tidak 
dimaksudkan untuk mengacu pada profesional ‘internal’ yang 
dipekerjakan oleh jenis perusahaan lainnya, dan juga bukan pada 
profesional yang bekerja pada lembaga pemerintah, yang mungkin sudah 
tunduk pada upaya-upaya APU/PPT. 

f) Perwalian/Trust dan Penyedia Jasa Perusahaan (Company Service 
Providers) mengacu pada seluruh orang/pihak atau usaha yang tidak 
tercakup di manapun di Rekomendasi ini, dan yang sebagai suatu usaha 
memberikan layanan sebagai berikut kepada pihak ketiga: 

 bertindak sebagai agen/kuasa pembentukan badan hukum; 

 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk 
bertindak sebagai) direktur atau sekretaris perusahaan, partner 
dalam suatu partnership (firma/persekutuan), atau posisi lain 
yang serupa terkait dengan badan hukum lain; 

 menyediakan kantor terdaftar, alamat usaha, atau akomodasi, 
korespondensi, atau alamat administratif bagi suatu perusahaan, 
partnership (firma/persekutuan), atau badan hukum atau 
pengaturan hukum lain apapun; 

 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk 
bertindak sebagai) wali amanat (trustee) atas suatu perwalian 
(express trust) atau menjalankan fungsi yang setara dengan 
bentuk pengaturan hukum lainnya; 

 bertindak sebagai (atau mengaturkan bagi orang lain untuk 
bertindak sebagai) pemegang saham pinjam nama (nominee 
shareholder) bagi orang lain. 

 
 
 
 

 

82 Rujukan kepada Kasino dalam Standar FATF juga mencakup kasino di internet- dan kasino di kapal. 
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Istilah Definisi 

Designated 
person or entity 
(orang atau 
entitas yang 
statusnya telah 
ditetapkan) 

Istilah designated person or entity (orang atau entitas yang statusnya telah 
ditetapkan) mengacu pada: 

(i) individu, kelompok, usaha (undertaking), dan entitas yang statusnya 
telah ditetapkan (designated) oleh Committee of the Security Council 
(Komite DK PBB) yang dibentuk sejalan dengan Resolusi 1267  (1999) 
(Komite 1267),  sebagai individu yang terkait dengan Al-Qaida,   atau 
entitas dan kelompok dan usaha lain yang terkait dengan Al-Qaida; 

(ii) individu, kelompok, usaha (undertaking), dan entitas yang statusnya 
telah ditetapkan (designated) oleh Committee of the Security Council 
(Komite DK PBB) yang dibentuk sejalan dengan Resolusi 1988 (2011) 
(Komite 1988),  sebagai pihak yang terkait dengan Taliban yang 
merupakan ancaman bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan 
Afghanistan, atau entitas dan kelompok dan usaha lainnya yang terkait 
dengan Taliban; 

(iii) orang perseorangan atau badan hukum atau entitas apapun yang 
statusnya telah ditetapkan oleh yurisdiksi atau yurisdiksi supra-
nasional sejalan dengan Resolusi DK PBB 1373 (2001); 

(iv) orang perseorangan atau badan hukum atau entitas apapun yang 
statusnya telah ditetapkan untuk dikenakan sanksi keuangan 
bersasaran sejalan dengan Resolusi DK PBB 1718 (2006)  dan resolusi 
lanjutannya yang dikeluarkan oleh DK PBB dalam aneks pada resolusi 
yang terkait, atau oleh “Komite DK PBB yang dibentuk sejalan dengan 
Resolusi 1718  (2006)” (Komite Sanksi 1718) sejalan dengan Resolusi 
DK PBB 1718 (2006); dan 

(v) orang perseorangan atau badan hukum atau entitas apapun yang 
statusnya telah ditetapkan untuk dikenakan sanksi keuangan 
bersasaran sejalan dengan Resolusi DK PBB 1737 (2006)  dan resolusi 
lanjutannya yang dikeluarkan oleh DK PBB dalam aneks pada resolusi 
yang terkait, atau oleh “Komite DK PBB yang dibentuk sejalan dengan 
Resolusi 1737  (2006)” (Komite Sanksi 1737) sejalan dengan Resolusi 
DK PBB 1737 (2006) dan resolusi lanjutannya. 

Designation 
(Penetapan 
status) 

Istilah designation (penetapan status) mengacu pada identifikasi orang/pihak 83 

atau entitas yang dikenakan sanksi keuangan bersasaran yang sejalan dengan: 

 Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan resolusi lanjutannya; 

 Resolusi DK PBB 1373 (2001), termasuk penetapan bahwa 
sanksi yang terkait akan dikenakan kepada orang/pihak atau 
entitas serta komunikasi publik atas penetapan tersebut; 

 Resolusi DK PBB 1718 (2006) dan resolusi lanjutannya; 

 
 

 

83 orang perseorangan atau badan hukum. 
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Istilah Definisi 

  Resolusi DK PBB 1737 (2006) dan resolusi 
lanjutannya; dan 

 Resolusi DK PBB lainnya di masa mendatang yang 
mengenakan sanksi keuangan bersasaran dalam konteks 
pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 

Domestic Wire 
Transfer (Transfer 
Domestik)  

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada wire transfer (transfer 
dana) apapun di mana lembaga keuangan yang memerintahkan dan lembaga 
keuangan yang menerima berada di negara yang sama. Istilah ini mengacu 
pada rangkaian wire transfer (transfer dana) apapun yang seluruhnya terjadi 
di dalam perbatasan suatu negara, meskipun sistem yang digunakan untuk 
mentransfer pesan pembayaran bisa jadi berada di negara lain. Istilah ini 
juga mengacu pada rangkaian wire  transfer  (transfer dana) yang seluruhnya 
terjadi di dalam perbatasan European Economic Area (EEA)84. 

Enforceable 
means 
(Perangkat/ke
tetapan lain 
yang dapat 
ditegakkan 
pemberlakuan
nya) 

Istilah “Enforceable means” (perangkat/ketetapan lain yang dapat ditegakkan 
pemberlakuannya) mengacu pada peraturan, pedoman, instruksi, atau 
dokumen atau mekanisme lain yang menguraikan persyaratan APU/PPT 
yang dapat ditegakkan pemberlakuannya dalam bahasa yang sifatnya 
mewajibkan dengan adanya sanksi terhadap ketidakpatuhan, serta 
diterbitkan atau mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Sanksi 
terhadap ketidakpatuhan hendaknya bersifat efektif, proporsional, dan 
menjerakan (lihat Rekomendasi 35). 

Ex Parte Istilah ex parte bermakna proses beracara tanpa adanya pemberitahuan 
terlebih dahulu dan tanpa partisipasi pihak yang terkena dampaknya. 

Express trust Express trust mengacu pada perwalian/trust yang dengan jelas didirikan oleh 
pendirinya (settlor), biasanya dalam bentuk dokumen e.g., akta 
perwalian/trust dalam bentuk tertulis.  Bandingkan dengan perwalian/trust 
yang didirikan karena penerapan aturan hukum dan yang tidak berasal dari 
niat nyata atau keputusan dari pendirinya (settlor) untuk mendirikan suatu 
perwalian/trust  atau pengaturan hukum lain yang serupa (e.g., constructive 
trust). 

False declaration 
(Pernyataan yang 
tidak benar) 

Untuk keperluan Rekomendasi 32,  mengacu pada pemberian keterangan 
secara tidak benar (misrepresentation) atas nilai uang atau alat pembayaran 
lainnya (BNI) yang dibawa, atau pemberian keterangan secara tidak benar 
atas data lain yang relevan yang harus disampaikan dalam laporan 
pernyataan (declaration) atau dengan cara lain yang diminta oleh pihak 
berwenang. Hal ini turut mencakup tidak dibuatnya laporan pernyataan 
(declaration) sebagaimana yang seharusnya. 
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False disclosure 
(Pengungkapan yang 
tidak benar) 

Untuk keperluan Rekomendasi 32,  mengacu pada pemberian keterangan 
secara tidak benar (misrepresentation) atas nilai uang atau alat pembayaran 
lainnya (BNI) yang dibawa, atau pemberian keterangan secara tidak benar 
atas data lain yang relevan yang harus disampaikan dalam laporan 
pengungkapan (disclosure) atau dengan cara lain yang diminta oleh pihak 
berwenang. Hal ini turut mencakup tidak dilakukannya pengungkapan 
(disclosure) sebagaimana yang seharusnya. 

 
 
 
 

 

84 Suatu entitas dapat mengajukan permohonan/petisi kepada FATF untuk ditetapkan statusnya sebagai 
yurisdiksi supra-nasional untuk keperluan dan terbatas pada penilaian kepatuhan terhadap pemenuhan 
Rekomendasi 16. 
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Istilah Definisi 

Financial group 
(Kelompok 
keuangan) 

Financial group (Kelompok keuangan) berarti satu kelompok yang terdiri dari 
perusahaan induk atau jenis badan hukum lain yang menjalankan fungsi kendali 
dan koordinasi atas keseluruhan kelompoknya dalam pelaksanaan pengawasan 
kelompok sesuai dengan Prinsip Inti, bersama-sama dengan cabang dan/atau 
anak perusahaan yang tunduk pada kebijakan dan prosedur APU/PPT di tingkat 
kelompok. 

Financial 
institutions 
(Lembaga 
keuangan) 

Financial institutions (lembaga keuangan) berarti orang perseorangan atau 
badan hukum apapun yang bertindak sebagai suatu usaha untuk melakukan 
satu atau beberapa kegiatan atau operasional berikut ini atas nama suatu 
nasabah: 

 
1.  Penerimaan setoran dan dana lain yang dibayarkan kembali dari 

masyarakat.85 

2. Pemberian pinjaman.86 

3. Jasa pembiayaan keuangan.87 

4. Jasa transfer dana (MVTS).88 

5. Penerbitan dan pengelolaan sarana pembayaran (e.g., kartu kredit dan 
debit, cek, cek pelawat, wesel/money orders dan giro perbankan/bankers' 
drafts, uang elektronik). 

6. Jaminan dan komitmen keuangan. 
7. Perdagangan: 

(a) instrumen pasar uang (cek, surat utang/bills,  sertifikat deposito, 
derivatif, dll.); 

(b) valuta asing; 
(c) nilai tukar, suku bunga, dan instrumen indeks; 
(d) surat berharga yang dapat dialihkan (transferable securities); 
(e) Perdagangan berjangka komoditas. 

8. Keikutsertaan dalam penerbitan surat berharga (securities  issues) dan 
pemberian layanan keuangan yang terkait dengannya. 

9. Pengelolaan portofolio individual dan kolektif. 
10. Penyimpanan dan pengadministrasian uang tunai atau surat berharga 

yang likuid atas nama orang/pihak lain. 
11. Investasi, administrasi, atau mengelola dana atau uang atas nama 

orang/pihak lain. 
12. Penjaminan (underwriting) dan penempatan asuransi jiwa dan asuransi 

lain yang dikaitkan dengan investasi 89. 
13. Penukaran uang dan mata uang. 

 
 

85 Hal ini juga termasuk private banking. 

86 Hal ini turut mencakup, inter alia:  kredit konsumen; kredit pinjaman kepemilikan; anjak piutang, 
dengan atau tanpa jaminan pembayaran kembali/recourse; dan pembiayaan transaksi komersial 
(termasuk pembelian piutang/forfeiting). 
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87 Hal ini tidak mencakup pengaturan pembiayaan keuangan terkait produk konsumen. 

88 Ini tidak berlaku untuk orang perseorangan atau badan hukum apapun yang hanya menyediakan 
lembaga keuangan dengan pesan atau sistem pendukung lain untuk transmisi dana. Lihat Catatan 
Interpretasi untuk Rekomendasi 16. 
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Istilah Definisi 

Foreign 
counterparts 
(Mitra kerja 
asing) 

Mitra kerja asing mengacu pada pihak berwenang di luar negeri yang 
mengemban tanggung jawab dan fungsi yang serupa yang berkaitan dengan 
kerja sama yang diinginkan, meskipun apabila pihak berwenang asing tersebut 
memiliki sifat atau status yang berbeda (e.g., tergantung negaranya, pengawasan 
APU/PPT atas sektor keuangan tertentu bisa jadi dijalankan oleh seorang 
pengawas yang juga memiliki tanggung jawab pengawasan kehati-hatian atau 
oleh suatu unit pengawasan di FIU). 

Freeze 
(Pemblokiran) 

Dalam konteks perampasan dan upaya sementara (e.g., Rekomendasi 4, 32, dan 
38), istilah pemblokiran diartikan sebagai larangan atas pengalihan/transfer, 
pengubahan/konversi, penyerahan/disposisi, atau pemindahan properti, 
peralatan, atau alat/instrumen lainnya atas dasar, dan untuk sepanjang 
durasi/masa berlakunya, suatu tindakan yang diinisiasi oleh pihak berwenang 
atau pengadilan berdasarkan mekanisme pemblokiran, atau hingga 
dikeluarkannya penetapan penyitaan atau perampasan oleh pihak berwenang. 

Untuk keperluan Rekomendasi 6 dan 7 tentang implementasi sanksi keuangan 
bersasaran, istilah pemblokiran diartikan sebagai larangan atas 
pengalihan/transfer, pengubahan/konversi, penyerahan/disposisi, atau 
pemindahan dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang 
atau entitas yang statusnya telah ditetapkan atas dasar, dan untuk sepanjang 
durasi/masa berlakunya, suatu tindakan yang diinisiasi oleh Dewan Keamanan 
PBB atau yang sejalan dengan resolusi DK PBB yang berlaku oleh pihak 
berwenang atau pengadilan. 

Untuk semua kasus, properti, peralatan, instrumen, dana atau aset lainnya yang 
diblokir tetap menjadi properti orang perseorangan atau badan hukum yang 
memiliki kepentingan (interest) atasnya pada saat pemblokiran, dan dapat terus 
diadministrasikan/diselenggarakan oleh pihak ketiga, atau melalui pengaturan 
lain yang dibentuk oleh orang perseorangan atau badan hukum tersebut 
sebelum diambilnya suatu tindakan berdasarkan mekanisme pemblokiran, atau 
yang sejalan dengan ketentuan lain di tingkat nasional. Sebagai bagian dari 
pelaksanaan pemblokiran, suatu negara dapat memutuskan untuk mengambil 
kendali atas properti, peralatan, instrumen, atau dana atau aset lainnya sebagai 
bentuk perlindungan agar hal-hal tersebut tidak dilarikan. 

Fundamental 
principles of 
domestic law 
(Prinsip-
prinsip dasar 
yang berlaku 
dalam UU di 
negara 
tersebut) 

Hal ini mengacu pada prinsip hukum dasar yang mendasari sistem hukum 
nasional dan yang memberikan kerangka dalam penyusunan undang-undang di 
tingkat nasional dan dalam pelaksanaan kewenangan. Prinsip-prinsip dasar 
tersebut lazimnya termaktub atau dinyatakan dalam Konstitusi yang berlaku 
nasional atau dokumen yang serupa, atau melalui putusan yang dikeluarkan oleh 
pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan 
atau penafsiran yang bersifat mengikat atas Undang-undang yang berlaku 
nasional. Meskipun hal ini akan berbeda antarnegara, beberapa contoh prinsip-
prinsip dasar ini turut mencakup hak untuk mendapat proses sewajarnya (rights 
of due process), praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan hak 
seseorang untuk mendapat perlindungan efektif oleh pengadilan. 
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Funds (Dana) Istilah funds (dana) mengacu pada aset dalam bentuk apapun, baik benda 
ataupun tak benda, berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak 
bergerak, dengan cara perolehan apapun, serta dokumen atau instrumen hukum 
dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital, yang 
merupakan bukti kepemilikan atas, atau kepentingan pada, aset tersebut. 

 
 

89 Hal ini berlaku pada usaha asuransi dan perantara asuransi (agen dan pialang). 
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Istilah Definisi 

Funds or other 
assets (Dana 
atau aset 
lainnya) 

Istilah funds or  other  assets  (dana atau aset lainnya) diartikan sebagai aset 
apapun,  termasuk, namun tidak terbatasa pada, aset keuangan, sumber daya 
ekonomi (termasuk minyak dan sumber daya alam lainnya), properti dalam 
bentuk apapun, baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak 
bergerak, yang diperoleh dengan cara apapun, serta dokumen atau instrumen 
hukum dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital, 
yang menjadi bukti kepemilikan atas, atau kepentingan pada, dana atau aset 
lainnya tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, kredit perbankan, cek 
pelawat, cek perbankan, wesel/money orders, saham, surat berharga, obligasi, 
bilyet/drafts, atau surat kredit/LC, dan kepentingan, dividen, atau pendapatan 
lain apapun atau nilai yang berasal dari atau didapatkan melalui dana atau aset 
lainnya tersebut, dan aset lainnya yang berpotensi digunakan untuk 
memperoleh dana, barang, atau jasa. 

Identification 
data (data 
identifikasi) 

Istilah identification  data  (data identifikasi) mengacu pada dokumen, data, 
atau informasi sumber yang andal/reliabel dan independen. 

Intermediary 
financial 
institution 
(Lembaga 
keuangan 
perantara) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16,  mengacu pada lembaga keuangan dalam 
rantai pembayaran berupa serial payment atau cover payment yang menerima 
dan meneruskan transfer dana (wire transfer) atas nama lembaga keuangan 
yang memerintahkan transfer dan lembaga keuangan yang menerima, atau 
lembaga keuangan lain yang menjadi perantara. 

International 
organisations 
(organisasi 
internasional) 

Organisasi internasional ialah entitas yang dibentuk oleh kesepakatan politik 
resmi antara negara-negara anggotanya, yang menyandang status sebagai 
traktat/perjanjian internasional; keberadaannya diakui oleh undang-undang di 
negara anggota; dan mereka tidak diperlakukan sebagai unit lembaga yang 
berkedudukan (resident) di negara tempat mereka berada. Contoh organisasi 
internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional 
yang terkait seperti misalnya International Maritime Organisation; organisasi 
internasional di tingkat regional seperti misalnya the Council of Europe, 
lembaga-lembaga Uni Eropa, Organization  for  Security  and  Co-operation  in   
Europe   dan the   Organization   of   American   States;   organisasi 
internasional militer seperti misalnyathe North Atlantic Treaty Organization, 
dan organisasi ekonomi seperti misalnya the World  Trade  Organisation  atau 
the Association of Southeast Asian Nations, dll. 
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Law (hukum, atau 
Undang-undang) 

Dalam Rekomendasi 10,  11, dan 20,  istilah “law” (hukum atau Undang-
undang) mengacu pada peraturan perundang-undangan apapun yang 
diterbitkan atau disetujui melalui proses dengan Parlemen atau cara-cara lain 
yang setara yang terdapat dalam kerangka konstitusional di negara yang 
bersangkutan, yang memberlakukan persyaratan wajib dengan adanya sanksi 
terhadap ketidakpatuhan. Sanksi terhadap ketidakpatuhan hendaknya bersifat 
efektif, proporsional, dan menjerakan (lihat Rekomendasi 35).  Yang dimaksud 
dengan hukum atau Undang-undang ini juga turut mencakup putusan 
pengadilan yang memberlakukan persyaratan yang relevan, dan yang bersifat 
mengikat dan otoritatifi di semua wilayah di negara yang bersangkutan. 

Legal 
arrangements 
(Pengaturan 
hukum) 

Legal arrangements (pengaturan hukum) mengacu pada express trusts atau 
pengaturan hukum lain yang serupa. Contoh pengaturan hukum yang serupa 
(untuk keperluan APU/PPT) turut mencakup fiducie, treuhand, dan fideicomiso. 

Legal persons 
(badan hukum) 

Legal persons (badan hukum) mengacu pada entitas apapun selain orang 
perseorangan yang dapat menjalin hubungan permanen sebagai nasabah di 
lembaga keuangan atau untuk memiliki properti sendiri. Hal ini bisa mencakup 
perusahaan, badan, yayasan, anstalt, partnerships (firma atau persekutuan 
perdata), atau perhimpunan/asosiasi dan entitas lain yang relevan dan serupa. 
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Istilah Definisi 

 Money 
laundering 
offence 
(Tindak 
pidana 
pencucian 
uang) 

Acuan (kecuali pada Rekomendasi 3) pada money laundering offence (tindak 
pidana pencucian uang) mengacu tidak hanya pada tindak pidana utama, namun 
juga pada tindak pidana tambahan. 

Money or value 
transfer service 
(jasa transfer 
uang atau nilai 
uang/MVTS) 

Money or value transfer services (MVTS) (jasa transfer uang atau nilai uang) 
mengacu pada layanan keuangan yang melibatkan penerimaan uang tunai, cek, 
alat pembayaran lain atau penyimpanan nilai uang lain, serta pembayaran 
sejumlah uang yang sesuai dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya kepada 
penerima melalui komunikasi, pesan, transfer, atau melalui jaringan kliring 
tempat jasa MVTS tersebut berada. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 
ini bisa melibatkan satu atau beberapa perantara dan pembayaran final kepada 
suatu pihak ketiga, dan bisa mencakup metode pembayaran baru apapun.  
Kadang layanan ini memiliki kaitan dengan wilayah geografis tertentu dan 
digambarkan menggunakan berbagai istilah yang spesifik, termasuk hawala, 
hundi, dan fei-chen. 

Non-conviction 
based 
confiscation 
(Perampasan 
tanpa 
pemidanaan) 

Non-conviction      based     confiscation      (perampasan tanpa pemidanaan) 
diartikan sebagai perampasan melalui prosedur peradilan yang terkait dengan 
suatu tindak pidana namun yang mana tidak memerlukan adanya putusan 
pidana/bersalah. 

Non-profit 
organisations 
(Organisasi 
nirlaba) 

Untuk keperluan Rekomendasi 8, mengacu pada badan hukum atau pengaturan 
hukum atau organisasi yang utamanya terlibat dalam menggalang dana atau 
mendistribusikan dana untuk tujuan seperti misalnya tujuan amal, keagamaan, 
budaya, pendidikan, sosial, atau perkumpulan persaudaraan (fraternal), atau 
untuk melakukan “kegiatan yang berjenis kebajikan” lainnya. 

Ordering 
financial 
institution 
(Lembaga 
keuangan 
yang 
memerint
ahkan 
transfer) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada lembaga keuangan yang 
menginisiasi transfer dana serta mentransfer dana tersebut saat menerima 
permintaan untuk melakukan transfer atas nama pihak asal 
transaksi/originator. 
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Originator (Pihak 
asal transaksi) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada pemilik akun/rekening yang 
memperbolehkan dilakukannya transfer dana (wire transfer) dari 
akun/rekening tersebut, atau bila tidak melibatkan akun/rekening, orang 
perseorangan atau badan hukum yang memberikan perintah pada lembaga 
keuangan yang memerintahkan untuk melakukan transfer. 

Payable-through 
accounts 

Untuk keperluan Rekomendasi 13, mengacu pada akun/rekening koresponden 
yang digunakan langsung oleh pihak ketiga untuk melangsungkan usaha atas 
nama mereka. 

Physical cross- 
border 
transportation 
(pembawaan 
secara fisik 
lintas negara) 

Untuk keperluan Rekomendasi 32, mengacu pada pembawaan secara fisik atas 
uang atau alat pembayaran lainnya (BNI) yang masuk atau keluar dari satu 
negara ke negara lain. Istilah ini turut mencakup moda transportasi sebagai 
berikut: (1) pembawaan oleh orang perseorangan, atau dalam bawaan atau 
kendaraan yang menyertai orang tersebut; (2) pengiriman uang atau alat 
pembayaran lainnya (BNI) melalui kargo kemas atau (3) pengeposan uang atau 
alat pembayaran lainnya (BNI) oleh orang perseorangan atau badan hukum. 
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Istilah Definisi 

Politically 
Exposed Persons 
(Pihak dengan 
Ekspos 
Politik/PEP) 

Foreign PEPs  (PEP Asing) ialah individu yang tengah atau telah dipercaya oleh 
suatu negara asing untuk memegang fungsi jabatan publik terkemuka, 
contohnya Kepala Negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat 
pemerintah senior, pejabat peradilan atau pejabat militer, pelaksana senior di 
badan usaha milik negara, pejabat penting di partai politik. 

Domestic PEPs (PEP Dalam Negeri) ialah individu tengah atau telah dipercaya 
oleh suatu negara di dalam negerinya untuk memegang fungsi jabatan publik 
terkemuka, contohnya Kepala Negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, 
pejabat pemerintah senior, pejabat peradilan atau pejabat militer, pelaksana 
senior di badan usaha milik negara, pejabat penting di partai politik. 

Persons  who   are   or   have   been   entrusted   with   a   prominent   function   by   
an international  organisation   (orang yang tengah atau telah dipercaya oleh 
suatu organisasi internasional untuk memegang fungsi jabatan terkemuka) 
mengacu pada anggota manajemen senior,   i.e. direktur, wakil direktur, dan 
anggota dewan pengurus atau fungsi yang setara. 

          
         Proceeds (hasil 

[hasil kejahatan]) 
Proceeds (hasil) mengacu pada properti/harta apapun yang berasal atau 
diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui dilakukannya suatu 
tindak pidana. 

Property (properti, 
atau harta 
kekayaan) 

Property (properti) berarti aset/harta kekayaan dalam jenis apapun, baik 
benda ataupun tak benda, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tak 
berwujud, serta dokumen atau instrumen hukum yang merupakan bukti 
kepemilikan,  atau kepentingan atas aset tersebut. 

Qualifying wire 
transfers 
(transfer dana 
yang memenuhi 
kualifikasi) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, diartikan sebagai transfer dana lintas negara di 
atas ambang batas yang berlaku sebagaimana diuraikan pada paragraf 5 dalam 
Catatan Interpretasi untuk Rekomendasi 16 sebagai berikut: 

“Negara dapat mengadopsi ambang batas de   minimis   untuk transfer 
dana lintas negara (tidak lebih dari USD/EUR 1.000), yang mana berlaku 
persyaratan sebagai berikut: 

(a) Negara hendaknya memastikan agar lembaga keuangan turut 
memasukkan dalam transfer dana tersebut:   (i) nama pihak asal 
(originator); (ii)  nama penerima;  dan (iii) nomor rekening untuk 
masing-masing pihak, atau nomor unik sebagai referensi transaksi.   
Informasi tersebut tidak perlu diverifikasi akurasinya,  kecuali 
apabila terdapat kecurigaan akan pencucian uang atau pendanaan 
terorisme, yang mana dalam hal ini lembaga keuangan hendaknya 
melakukan verifikasi atas informasi terkait nasabahnya. 

(b) Akan tetapi, negara bisa mensyaratkan agar transfer dana lintas 
negara yang masuk ke negaranya yang nilainya di bawah ambang 
batas harus memasukkan informasi pihak asal yang diperlukan 
dan yang akurat.” 



METODOLOGI 
 

 
188 

Reasonable 
measures 
(upaya 
sewajarnya) 

Istilah Reasonable Measures (upaya sewajarnya) berarti: upaya-upaya yang 
sesuai yang sepadan/sebanding dengan risiko pencucian uang atau pendanaan 
terorisme. 
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Istilah Definisi 

Related to 
terrorist 
financing or 
money 
laundering 
(terkait 
dengan 
pendanaan 
terorisme 
atau 
pencucian 
uang) 

Untuk keperluan Rekomendasi 32, bila digunakan untuk menggambarkan uang atau 
alat pembayaran lainnya (BNI), mengacu pada uang atau alat pembayaran 
lainnya (BNI) yang: (i) merupakan hasil dari, atau digunakan atau dimaksudkan 
atau dialokasikan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme, tindak 
terorisme, atau organisasi teroris; atau (ii) dicuci, hasil dari pencucian uang atau 
tindak pidana asal, atau alat yang digunakan dalam, atau dimaksudkan untuk 
digunakan dalam dilakukannya tindak pidana. 

Required 
(diharuskan 
untuk, 
dipersyaratkan, 
diperlukan, 
diwajibkan) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, digunakan untuk menggambarkan situasi di 
mana seluruh unsur dari informasi yang diperlukan sudah tersedia. Subparagraf 
6(a), 6(b), dan 6(c) menguraikan required originator information (informasi 
pihak asal yang diperlukan). Subparagraf 6(d) dan 6(e) menguraikan required 
beneficiary information (informasi penerima yang diperlukan). 

Risk (risiko) Segala hal yang mengacu pada risiko mengacu pada risiko pencucian uang 
dan/atau pendanaan terorisme. Istilah ini hendaknya dibaca bersama dengan 
Catatan Interpretasi untuk Rekomendasi 1. 

Satisfied (yakin, 
puas, terpenuhi) 

Bila terdapat acuan dalam hal lembaga keuangan merasa satisfied (yakin, puas, 
terpenuhi) untuk hal tertentu, maka lembaga tersebut harus dapat memberikan 
justifikasi penilaiannya pada pihak berwenang. 

Seize (menyita) Istilah seize   (menyita) berarti larangan atas pengalihan/transfer,  
pengubahan/konversi, penyerahan/disposisi, atau perpindahan properti atas 
dasar suatu tindakan yang diinisiasi oleh pihak berwenang atau pengadilan 
berdasarkan mekanisme pemblokiran.  Akan tetapi, berbeda dengan tindakan 
pemblokiran, penyitaan dilakukan berdasarkan mekanisme yang 
memungkinkan pihak berwenang atau pengadilan mengambil kendali atas 
properti tertentu tersebut. Properti yang disita tetap menjadi properti milik 
orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan pada 
properti tersebut pada saat penyitaan terjadi, meskipun pihak berwenang atau 
pengadilan kerap kali akan mengambil alih kepemilikan, pengadministrasian, 
atau pengelolaan properti yang disita. 
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Self-regulatory 
body (lembaga 
swapengatur/
SRB) 

SRB merupakan badan yang mewakili suatu profesi (e.g., pengacara, notaris, 
profesi hukum lain yang independen atau akuntan), dan yang terdiri dari 
anggota dari profesi yang bersangkutan, berperan dalam mengatur orang/pihak 
yang memenuhi kualifikasi untuk bergabung dan menjalankan profesi tersebut, 
serta melakukan fungsi pengawasan atau monitoring tertentu.  Badan semacam 
itu hendaknya menegakkan pemberlakuan aturan guna memastikan agar 
standar moral dan etika yang tinggi dapat dijaga oleh mereka yang 
mempraktikkan profesi tersebut. 

Serial Payment Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada rantai pembayaran langsung 
yang sifatnya berurutan di mana transfer dana dan pesan pembayaran yang 
menyertainya melintas bersamaan dari lembaga keuangan yang memerintahkan 
kepada lembaga keuangan yang menerima secara langsung atau melalui satu 
atau beberapa lembaga keuangan perantara (e.g., bank koresponden). 

Settlor (Pendiri 
Perwalian/Trust) 

Settlors  (pendiri perwalian/trust) ialah orang perseorangan atau badan hukum 
yang mengalihkan kepemilikan atas aset mereka kepada wali/trustee melalui 
suatu akta perwalian/trust atau bentuk pengaturan lain yang serupa. 
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Istilah Definisi 

Shell bank (bank 
cangkang) 

Shell bank (bank cangkang) ialah bank yang tidak memiliki keberadaan fisik 
di suatu negara tempatnya didirikan dan mendapat izin, serta yang tidak 
terafiliasi dengan kelompok keuangan yang teregulasi yang tunduk 
pada/dikenakan pengawasan konsolidasi yang efektif. 
Physical  presence  (keberadaan fisik) berarti pihak pengendali (meaningful  
mind) dan manajemen berada di dalam suatu negara. Keberadaan sekadar 
agen setempat atau staf rendahan bukan merupakan keberadaan fisik. 

Should (hendaknya, 
sebaiknya) 

Untuk keperluan penilaian kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF, kata 
should (hendaknya) memiliki arti yang sama dengan kata must (harus). 

Straight-through 
processing 
(pemrosesan 
langsung) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada transaksi pembayaran 
yang dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan intervensi manual. 

Supervisors 
(pengawas) 

Supervisors (pengawas) mengacu pada pihak berwenang yang telah ditunjuk 
atau badan non-publik yang memiliki tanggung jawab guna memastikan 
kepatuhan oleh lembaga keuangan (“financial supervisors” atau pengawas 
keuangan 90) dan/atau DNFBP (PBJ) terhadap pemenuhan persyaratan untuk 
memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme . Badan non-publik 
tersebut (yang dapat mencakup jenis SRB tertentu 91) hendaknya memiliki 
kewenangan mengawasi dan memberikan sanksi pada lembaga keuangan  
atau DNFBP (PBJ) dalam hal persyaratan APU/PPT. Badan non-publik ini 
hendaknya juga diperkuat dengan undang-undang agar dapat menjalankan 
fungsinya,dan diawasi oleh pihak berwenang dalam hal fungsi tersebut. 

Targeted 
financial 
sanctions 
(sanksi 
keuangan 
bersasaran) 

Istilah targeted financial sanctions (sanksi keuangan bersasaran) berarti 
pemblokiran aset dan larangan untuk mencegah dana atau aset lainnya agar 
tidak dapat tersedia, langsung ataupun tidak langsung, sebagai manfaat bagi 
orang dan entitas yang statusnya telah ditetapkan. 

Terrorist (teroris) Istilah terrorist (teroris) mengacu pada orang perseorangan manapun yang: 
(i) melakukan, atau mencoba melakukan, tindak terorisme dengan cara 
apapun, langsung atau tidak langsung, secara sadar dan melawan hukum;  (ii)  
ikut serta sebagai kaki tangan dalam tindak terorisme; (iii) mengatur atau 
mengarahkan pihak lainnya untuk melakukan tindak terorisme; atau (iv) 
berkontribusi pada dilakukannya tindak terorisme oleh sekelompok 
orang/pihak yang bertindak dengan kesamaan tujuan di mana kontribusi 
diberikan secara sadar dan dengan tujuan untuk mendorong tindak 
terorisme atau dengan pengetahuan atas niat kelompok tersebut untuk 
melakukan tindak terorisme. 
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90 Termasuk Prinsip Inti/Core  Principles  pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan yang terkait 
dengan implementasi Rekomendasi FATF. 

91 Untuk keperluan penilaian efektivitas, “pengawas” turut mencakup SRB/lembaga swapengatur. 
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Istilah Definisi 

Terrorist act (tindak 
terorisme) 

Suatu terrorist act (tindak terorisme) turut mencakup: 
 

(a) tindakan yang merupakan pelanggaran yang termasuk dalam lingkup, 
dan yang didefinisikan di salah satu traktat/perjanjian sebagai berikut: 
(i) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970) 
(Konvensi Pemberantasan Penyitaan Pesawat Secara Melawan Hukum); 
(ii) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against  the  Safety  
of  Civil  Aviation  (1971) (Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan 
Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil);  (iii) Convention on 
the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally  
Protected Persons, including Diplomatic Agents  (1973) (Konvensi 
Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang/pihak yang 
Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik); (iv) 
International Convention against the Taking of Hostages (1979) 
(Konvensi Internasional tentang Penyanderaan); (v) Convention on the 
Physical Protection of Nuclear Material (1980) (Konvensi tentang 
Perlindungan Fisik atas Materi Nuklir); (vi) Protocol for the Suppression 
of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving  International  Civil  
Aviation, supplementary  to  the  Convention  for  the  Suppression  of  
Unlawful  Acts against  the  Safety   of   Civil Aviation (1988) (Protokol 
Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Kekerasan di 
Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, tambahan 
bagi Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap 
Keselamatan Penerbangan Sipil); (vii) Convention   for   the Suppression  
of   Unlawful  Acts  against  the  Safety  of  Maritime  Navigation (2005) 
(Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum atas Keselamatan 
Navigasi Kelautan);  (viii)  Protocol  for the Suppression of  Unlawful  
Acts  against  the Safety  of  Fixed Platforms located on the Continental 
Shelf (2005) (Protokol Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum 
terhadap Keamanan Platform Tetap yang Berlokasi di Landas Kontinen); 
(ix) International  Convention  for  the  Suppression  of    Terrorist 
Bombings (1997) (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan 
Pengeboman Teroris); dan (x) International   Convention   for   the 
Suppression   of   the Financing of Terrorism (1999) (Konvensi 
Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme). 

 
(b) tindakan lain apapun yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian 

atau cidera tubuh serius terhadap warga sipil, atau terhadap 
orang/pihak manapun yang tidak aktif ambil bagian dalam kekerasan 
yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata, ketika tindakan tersebut, 
berdasarkan sifat dan konteksnya, bertujuan mengintimidasi suatu 
populasi, atau memaksa suatu pemerintah atau lembaga internasional 
untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. 
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Terrorist 
financing 
(pendanaan 
terorisme) 

Terrorist   financing  (pendanaan terorisme) ialah pendanaan tindak 
terorisme, atau teroris, atau organisasi teroris. 

Terrorist financing 
abuse 
(penyalahgunaan 
pendanaan 
terorisme) 

Untuk keperluan Rekomendasi 8 mengacu pada eksploitasi organisasi 
nirlaba oleh teroris dan organisasi teroris untuk menggalang atau 
memindahkan dana, memberikan dukungan logistik, mendorong atau 
memfasilitasi rekrutmen teroris, atau mendukung teroris atau organisasi 
teroris dan kegiatan operasionalnya. 

Terrorist financing 
offence (tindak 
pidana pendanaan 
terorisme) 

Acuan (kecuali pada Rekomendasi 4) pada terrorist financing offence (tindak 
pidana pendanaan terorisme) mengacu tidak hanya pada tindak pidana 
utama, namun juga pada tindak pidana tambahan. 

Terrorist 
organisation 
(organisasi 
teroris) 

Istilah terrorist   organisation   (organisasi teroris) mengacu pada kelompok 
teroris manapun yang: (i) melakukan, atau mencoba melakukan, tindak 
terorisme dengan cara apapun, langsung atau tidak langsung, secara sadar 
dan melawan hukum;  (ii)  ikut serta sebagai kaki tangan dalam tindak 
terorisme; (iii) mengatur atau mengarahkan pihak lainnya untuk melakukan 
tindak terorisme; atau (iv) berkontribusi pada dilakukannya tindak 
terorisme oleh sekelompok orang/pihak yang bertindak dengan kesamaan 
tujuan di mana kontribusi diberikan secara sadar dan dengan tujuan untuk 
mendorong tindak terorisme atau dengan pengetahuan atas niat kelompok 
tersebut untuk melakukan tindak terorisme. 
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Istilah Definisi 

Third parties 
(pihak ketiga) 

Untuk keperluan Rekomendasi 6 dan 7, istilah third parties (pihak ketiga) 
meliputi, namun tidak terbatas pada, lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ). 
Istilah third parties (pihak ketiga) diartikan sebagai lembaga keuangan atau 
DNFBP (PBJ) yang diawasi atau dimonitor dan yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi 17. 

Trustee (wali) Istilah trust (perwalian) dan trustee (wali) hendaknya dipahami sebagaimana 
dijabarkan dalam dan sejalan dengan Pasal 2 the Hague Convention on the law 
applicable to trusts and their recognition (Konvensi Den Haag tentang Aturan 
Hukum yang Berlaku bagi Trust dan Pengakuannya) 92. 
Wali/trustees bisa berupa profesi (e.g., tergantung dari negara/yurisdiksinya, 
yaitu pengacara atau trust company) bila mereka dibayar untuk bertindak 
sebagai wali/trustee dalam usaha tersebut, atau non-profesi (e.g., orang/pihak 
yang bertindak tanpa imbalan atas nama keluarga). 

Unique 
transaction 
reference 
number 
(nomor 
unik 
referensi 
transaksi) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16,  mengacu pada gabungan antara huruf, 
angka, atau simbol yang ditentukan oleh penyedia jasa pembayaran, sesuai 
dengan protokol sistem pembayaran dan penyelesaian/settlement   atau sistem 
penyampaian pesan yang digunakan dalam transfer dana. 

Wire Transfer 
(transfer dana, 
transfer 
elektronik) 

Untuk keperluan Rekomendasi 16, mengacu pada transaksi apapun yang 
dijalankan atas nama pihak asal/originator lewat lembaga keuangan melalui 
saluran elektronik dengan maksud membuat sejumlah dana tersedia bagi 
orang/pihak yang menjadi penerima di lembaga keuangan penerima,  terlepas 
dari apakah pihak asal/originator dan penerima merupakan orang/pihak yang 
sama.93 

 
 

 

92 Pasal 2 the Hague Convention ialah sebagai berikut: 

Untuk keperluan Konvensi ini, istilah "trust" mengacu pada hubungan hukum yang dibentuk – inter- 
vivos atau atas kematian - oleh seseorang/pihak, yaitu settlor, saat aset ditempatkan di bawah kendali 
seorang wali/trustee untuk kepentingan penerima manfaat atau untuk tujuan tertentu yang spesifik. 
Suatu perwalian/trust memiliki ciri/karakteristik sebagai berikut - 
a) aset merupakan dana terpisah dan bukan bagian dari harta milik wali itu sendiri; 
b) kepemilikan atas aset dalam perwalian/trust tetap atas nama wali/trustee atau atas nama 

orang/pihak lainnya atas nama wali/trustee; 
c) wali/trustee memiliki tugas dan kewenangan, dalam hal ia bertanggung gugat, untuk mengelola, 

menggunakan, atau melepas aset sesuai dengan ketentuan dalam perwalian/trust tersebut dan 
tugas khusus yang dikenakan terhadapnya berdasarkan undang-undang. 

Pengecualian oleh pendiri/settlor atas hak dan kewenangan tertentu, serta kenyataan bahwa 
wali/trustee itu sendiri bisa jadi memiliki hak sebagai penerima manfaat, tidak serta merta tak sejalan 
dengan keberadaan perwalian/trust. 
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93 Sebagaimana dipahami bahwa penyelesaian transfer dana dapat terjadi berdasarkan perjanjian net 
settlement arrangement. Catatan Interpretasi ini mengacu pada informasi yang harus dimasukkan dalam 
instruksi yang dikirim oleh lembaga keuangan asal kepada lembaga keuangan penerima, termasuk melalui 
lembaga keuangan perantara manapun, untuk memungkinkan pengucuran dana kepada penerima. Net 
settlement manapun antara lembaga keuangan dapat dikecualikan berdasarkan paragraf 4(b). 
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Istilah Definisi 

Without delay 
(serta merta) 

Frasa without   delay   (serta merta) bermakna, idealnya, dalam hitungan jam 
sejak penetapan status oleh DK PBB atau Komite Sanksi yang terkait (e.g., 
Komite 1267, Komite 1988,  Komite Sanksi 1718, atau Komite Sanksi 1737).       
Untuk keperluan S/RES/1373(2001), frasa without  delay (serta merta) 
bermakna setelah adanya alasan kuat, atau dasar yang wajar/masuk akal, untuk 
mencurigai atau meyakini bahwa suatu orang atau entitas adalah teroris, 
pendana teroris atau organisasi teroris. Dalam kedua kasus, frasa without delay 
(serta merta) hendaknya ditafsirkan dalam konteks adanya kebutuhan untuk 
mencegah dilarikannya atau lenyapnya dana atau aset lainnya yang terkait 
dengan teroris, organisasi teroris, pihak yang mendanai terorisme, serta 
pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan adanya kebutuhan 
tindakan bersama di tingkat global agar dapat dengan cepat merintangi dan 
menghalangi pergerakan mereka. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fatf-gafi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februari 2013 

http://www.fatf-gafi.org/�

	Februari 2013
	UNTUK MENILAI KEPATUHAN TEKNIS TERHADAP PEMENUHAN REKOMENDASI FATF
	DAFTAR AKRONIM
	PENGANTAR
	RISIKO DAN KONTEKS
	INTERPRETASI DAN PEDOMAN UMUM

	KEPATUHAN TEKNIS
	PENETAPAN NILAI (RATING) UNTUK KEPATUHAN

	EFEKTIVITAS
	KERANGKA UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
	Tujuan Tingkat Tinggi:
	PENETAPAN RUANG LINGKUP
	HUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN TEKNIS
	MENGGUNAKAN METODOLOGI EFEKTIVITAS
	ISU LINTASBIDANG
	SIMPULAN TENTANG EFEKTIVITAS
	REKOMENDASI TENTANG CARA MENINGKATKAN SISTEM APU/PPT
	TITIK RUJUKAN

	PENILAIAN KEPATUHAN TEKNIS
	KEWAJIBAN DAN KEPUTUSAN BAGI NEGARA
	KEWAJIBAN DAN KEPUTUSAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN DNFBP (PBJ)

	PENILAIAN EFEKTIVITAS
	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti

	Isu Inti yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah Capaian Hasil sudah dipenuhi
	a) Contoh Informasi yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti
	b) Contoh Faktor Spesifik yang dapat mendukung simpulan terkait Isu Inti


	ANEKS I
	ANEKS II
	RINGKASAN EKSEKUTIF
	Temuan Utama
	Risiko dan Situasi Umum
	Tingkat Efektivitas dan Kepatuhan Teknis secara Keseluruhan
	Penilaian Risiko, koordinasi, dan penetapan kebijakan (Bab 2 - IO.1; R.1, R.2, R.33)
	Intelijen Keuangan, Pencucian Uang, dan Perampasan (Bab 3 - IO 6-8; R.3, R.4, R.29- 32)

	Tindakan Prioritas
	Nilai Efektivitas & Kepatuhan Teknis

	LAPORAN EVALUASI TIMBAL BALIK
	Prakata

	BAB 1. RISIKO DAN KONTEKS TPPU/TPPT
	Risiko TPPU/TPPT dan Penetapan Lingkup Isu Berisiko Tinggi
	Gambaran Umum Risiko TPPU/TPPT
	Kajian Risiko Negara yang Bersangkutan &  Penetapan Lingkup bagi Isu Berisiko Tinggi

	Materialitas
	Unsur Struktural
	Latar Belakang dan Faktor Kontekstual Lainnya
	Strategi APU/PPT
	Upaya Pencegahan


	BAB 2. KEBIJAKAN DAN KOORDINASI APU/PPT DI TINGKAT NASIONAL
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 1 (Risiko,  Kebijakan, dan Koordinasi)
	Pemahaman negara yang bersangkutan atas risiko TPPU/TPPT yang dihadapinyaKebijakan nasional untuk mengatasi risiko TPPU/TPPT yang telah diidentifikasi Pengecualian, upaya yang lebih sederhana dan lebih ketatTujuan dan kegiatan pihak berwenangKoordinas...


	BAB 3. SISTEM HUKUM DAN ISU OPERASIONAL
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 6 (Intelijen Keuangan TPPU/TPPT)
	Pemanfaatan intelijen keuangan dan informasi lainnya LTKM diterima dan diminta oleh pihak berwenang
	Konsistensi investigasi dan penuntutan TPPU dengan ancaman dan profil risiko, serta kebijakan APU di tingkat nasional

	Capaian Langsung 8 (Perampasan)

	BAB 4. PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PROLIFERASI
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 9 (investigasi dan penuntutan TPPT)
	Penuntutan/putusan pidana atas jenis-jenis kegiatan TPPT sejalan/konsisten dengan profil risiko negara yang bersangkutan
	Identifikasi dan investigasi TPPT
	Pendekatan bersasaran, upaya penjangkauan (sosialisasi/penyuluhan), dan pengawasan terhadap organisasi nirlaba yang berisiko Pencabutan/perampasan aset dan alat TPPT

	Capaian Langsung 11 (sanksi keuangan TPPP)

	BAB 5. UPAYA PENCEGAHAN
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Penerapan CDD spesifik atau yang lebih ketat serta persyaratan pencatatan Penerapan EDD


	BAB 6. PENGAWASAN
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 3 (Pengawasan)
	Pemberian izin, pendaftaran/registrasi, dan pengendalian yang mencegah/menghalangi pelaku kejahatan dan kaki tangannya untuk memasuki pasar


	BAB 7. BADAN HUKUM DAN PENGATURAN HUKUM
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 5 (Badan Hukum dan Pengaturan Hukum)
	Ketersediaan informasi bagi publik terkait pendirian dan jenis badan hukum dan pengaturan hukum
	Upaya mitigasi untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan pengaturan hukum


	BAB 8. KERJA SAMA INTERNASIONAL
	Temuan Utama dan Rekomendasi Tindakan
	Capaian Langsung 2 (Kerja Sama Internasional)
	Memberikan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi yang konstruktif dan tepat waktu


	ANEKS KEPATUHAN TEKNIS
	Rekomendasi 1 - Penilaian Risiko dan Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko
	Pembobotan dan Simpulan

	Rekomendasi 2 - Kerja Sama dan Koordinasi Nasional Rekomendasi 3 - Tindak Pidana Pencucian Uang
	Rekomendasi  4 - Perampasan dan Upaya Sementara
	Rekomendasi 5 - Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
	Rekomendasi 6 – Sanksi Keuangan Bersasaran (Targeted Financial Sanction) terkait Terorisme dan Pendanaan terorisme
	Rekomendasi 24 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum Rekomendasi 25 – Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum (Legal Arrangements)
	Rekomendasi 26 – Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan  Rekomendasi 27 – Kewenangan Pengawas
	Rekomendasi 40 – Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya
	Rangkuman Kepatuhan Teknis – Kekurangan Utama


	DOKUMEN PEDOMAN FATF
	DASAR HUKUM PERSYARATAN LEMBAGA KEUANGAN DAN DNFBP (PBJ)
	GLOSARIUM
	Februari 2013

