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SIARAN PERS 

 

SINERGI  PPATK DENGAN LEMBAGA INTELIJEN KEUANGAN  

ARGENTINA DAN GHANA 

Buenos Aires, Argentina, 15 Maret 2018 

 

Menyebut kata Argentina, masyarakat Indonesia akan sangat fasih menyebut 

beberapa nama legenda sepak bola dunia yang berasal dari negara tersebut. Nama-

nama seperti Mario Kempes, Diego Maradona, hingga yang terkini Lionel Messi 

adalah nama-nama yang lekat dengan ingatan masyarakat Indonesia yang terkenal 

“gila bola”. Atau, tentu saja menyebut Argentina tidak akan lepas dari kaitannya 

dengan musik dan tarian Tango yang kesohor, yang sudah ada sejak awal abad 19 

dan terus bertahan hingga kini. 

Namun, cerita tentang Argentina kali ini sama sekali tidak terkait dengan sepak 

bola, apalagi musik dan tarian Tango. Buenos Aires tidak sedang menghelat Piala 

Dunia atau Copa America, melainkan pertemuan tahunan Egmont Group, sebuah 

organisasi internasional yang menghimpun lembaga intelijen keuangan (financial 

intelligence unit / FIU) dari berbagai belahan dunia. Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) selaku lembaga intelijen keuangan Indonesia turut 

berpartisipasi dan mengambil beberapa peran strategis di dalam pertemuan Egmont 

tahun ini, terlebih tema yang diangkat kali ini adalah peran lembaga intelijen keuangan 

dalam mengidentifikasi dan mengungkap praktik megakorupsi. 

Pertemuan Egmont juga menjadi momentum bagi PPATK untuk menjalin kerja 

sama yang semakin erat dengan lembaga intelijen keuangan dari berbagai negara 

yang hadir, khususnya dengan tuan rumah Argentina. Kerja sama tersebut 

diformalkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding / MoU) antara PPATK dengan Unidad de Información Financiera (UIF) 

sebagai lembaga intelijen keuangan Argentina. Nota Kesepahaman diteken langsung 
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oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Presiden UIF Mariano Federici. 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi pertukaran data dan informasi, riset dan 

pengembangan, dan berbagai bentuk kerja sama lainnya guna mengoptimalkan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana pendanaan terorisme di kedua negara.  

“PPATK sangat mengapresiasi penerimaan yang baik dari Argentina, 

khususnya UIF selaku penyelenggara pertemuan Egmont tahun ini. Terlebih dengan 

adanya penandatanganan Nota Kesepahaman, semoga membuat hubungan kerja 

sama kita kian erat”, kata Kepala PPATK dalam sambutannya. 

Selain dengan Argentina, PPATK juga menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan Financial Intelligence Centre (FIC) yang merupakan lembaga intelijen 

keuangan Ghana. Ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan Ghana juga mirip 

dengan Argentina, dengan penekanan pada pertukaran data dan informasi.  

Dari jarak  15.214 km, dari  Argentia ke Jakarta, Pak Badar, Begitu Kiagus 

Ahmad Badaruddin dipanggil memberikan khabar gembira buat kita,  Indonesia yang 

diwiliki oleh Dr. Dian Edian Rae, Wakil Kepala   PPATK pada sidang Egmont Group 

di Argentina didapuk sebagai Vice Chairman of Exchange Information Working Group. 

“Ïni khabar gembira buat kita semua atas kepercayaan yang diberikan oleh institusi 

intelijen dibidang keuangan dunia kepada Indonesia” ujar Kepala PPATK.   

Secara keseluruhan, PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman 

dengan 54 lembaga intelijen keuangan dari berbagai negara. Adanya Nota 

Kesepahaman sangat membantu dalam mengoptimalkan peran PPATK dalam 

menegakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di 

Indonesia, khususnya terkait penelusuran dana yang berada di luar negeri. Kerja 

sama yang erat dengan berbagai negara juga sangat berperan dalam penelusuran 

asset recovery untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. 
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