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Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menjadi Anggota Financial Action Task Force 

Paris, 24 Februari 2023 

 

B/001/HM.02.07/II/2023 

 
 
Upaya Indonesia untuk memperoleh hasil penilaian yang memuaskan untuk menjadi 

anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing 

(FATF) dan terus mendapatkan apresiasi dari negara-negara FATF dalam kemajuan 

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi 

Senjata Pemusnah Massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir ini. Hal tersebut telah digarisbawahi oleh mayoritas negara-negara dalam 

rangkaian pertemuan Plenary FATF pada tanggal 20 – 24 Februari 2023 di Paris, 

Perancis.   

Dalam kesempatan tersebut berbagai negara FATF memahami urgensi keanggotaan 

Indonesia pada FATF dan berkomitmen untuk bersama Indonesia melalui contact group 

memenuhi rencana aksi prioritas menuju keanggotaan Indonesia pada FATF dalam 

waktu dekat ini. Untuk itu, Plenary FATF kali ini telah menyepakati Indonesia untuk 

mendapatkan jalur fast track melalui penyusunan Action Plan dengan timeline yang 

singkat dan terukur.  

Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan Action Plan agar dapat memperoleh 

hasil penilaian Mutual Evaluation Review (MER) FATF dengan hasil memuaskan 

(Satisfactory) sehingga dapat diterima menjadi negara anggota FATF (full membership) 

pada putaran sidang FATF bulan Juni 2023.  

Contact Group yang terdiri dari wakil 8 negara termasuk sejumlah negara G7 yang 

berfungsi untuk mendampingi Indonesia agar berhasil dalam pemenuhan Action Plan 

tersebut. Dalam pelaksanaan Action Plan ini, Indonesia akan melakukan konsolidasi 

tingkat nasional baik di level tertinggi maupun di level operasional dan teknis dalam 

rangka meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF. 

http://www.ppatk.go.id/


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | www.ppatk.go.id 

 

 

Sebagaimana diketahui, Indonesia tercatat hanya membutuhkan setidaknya satu 

Immediate Outcome (IO) lagi dengan rating Substantial untuk dapat diterima menjadi 

anggota penuh FATF. Hasil itu diperoleh dari Indonesia yang sampai saat ini telah 

berhasil melaksanakan tahap On-Site Visit, First Draft, Second Draft, Face to Face 

Meeting, hingga Final Draft MER. 

FATF adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan 

pencucian uang, pendanaan terrorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah 

masal. Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak 

positif bagi kredibilitas perekonomian negara yaitu meningkatnya persepsi positif 

terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya 

pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri.  Selain itu, 

dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF diharapkan akan dapat 

memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait APUPPT 

sehingga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan 

mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. 
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