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PENGANTAR PIMPINAN

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. (foto: Vanni Mulyadi)

Assalamualaikum wr wb 
Laporan Semester dan Laporan 
Tahunan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan menjadi 
amanat yang rutin dipenuhi sebagai 
implementasi akuntabilitas PPATK 
seperti tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Dalam laporan ini, tertuang penjelasan 
berbagai program dan capaian PPATK 
selama periode semester I tahun 2021 
untuk disampaikan kepada Presiden RI 
dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, juga 
untuk diketahui oleh publik.

Laporan Semester ini penting 
dan krusial juga sebagai sarana 
untuk membangun pemahaman 
dan penguatan  komitmen  antara 
PPATK dan seluruh pemangku 
kepentingan, yang meliputi Komite 
Koordinasi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, Lembaga Pengawas 
dan Pengatur, Lembaga Penegak 
Hukum,  Pihak Pelapor, Kementerian/
Lembaga terkait, Sivitas Akademika, 

Pers, dan  seluruh komponen masyarakat 
lainnya. Biar bagaimanapun, upaya 
mencegah dan memberantas tindak 
pidana pencucian uang (TPPU), tindak 
pidana pendanaan terorisme (TPPT), 
dan kejahatan ekonomi lainnya tidak 
mungkin bisa hanya dilaksanakan oleh 
PPATK sendiri.

Laporan Semester ini berisikan 
penjelasan kerja nyata PPATK dalam 
mencegah dan memberantas TPPU, 
TPPT dan tindak pidana ekonomi 
lainnya, penguatan jejaring kerja sama 
di dalam dan luar negeri, penguatan 
infrastruktur hukum anti-pencucian 
uang dan pencegahan pendanaan 
terorisme (APU/PPT), program edukasi 
dan komunikasi publik, riset di bidang 
APU/PPT, capaian strategis, hingga 
rencana kerja PPATK pada semester II 
tahun 2021.

Secara umum, Laporan Semester 
PPATK Tahun 2021 merupakan bentuk 
tindak lanjut atas arahan Presiden RI, 
Ir. H. Joko Widodo, yang disampaikan 
dalam Rapat Koordinasi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU dan TPPT pada awal tahun 2021. 
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Presiden RI Joko Widodo telah 
memberikan   arahan      kepada 
PPATK dan seluruh pemangku 
kepentingan rezim APU/PPT untuk 
menjaga integritas dan stabilitas 
sistem perekonomian dan stabilitas 
sistem keuangan, khususnya di tengah 
penanganan pandemi Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional. Presiden 
menyampaikan harapannya kepada 
seluruh pemangku kepentingan 
APU/PPT untuk terus memperkuat 
sinergi dalam mendukung penegakan 
hukum, termasuk menjamin 
pertumbuhan sistem keuangan dan 
perekonomian yang kuat, sehat, dan 
berkesinambungan.

Arahan Presiden tersebut 
ditindaklanjuti antara lain dalam bentuk 
penanganan shadow economy yang 
mengakibatkan kerugian pada negara. 
Kerja nyata PPATK bersama dengan 
lembaga terkait seperti Direktorat 
Jenderal Pajak berhasil mengungkap 
shadow economy dalam sektor 
e-commerce, termasuk mendeteksi 
adanya praktik pencucian uang 
berbasis perdagangan (tradebased 
money laundering). Kerja sama PPATK 
dengan DJP juga secara nyata berhasil 
meningkatkan penerimaan negara 
sebesar Rp76.401.275.591 selama 
periode Januari hingga Juni 2021.

Dalam konteks dukungan 
terhadap penanganan pandemi 
Covid-19, PPATK telah melaksanakan 
kegiatan vaksinasi secara tuntas dan 
juga melakukan refocusing anggaran 
dalam bentuk penghematan sebesar 
Rp. 20.904.944.000 guna memperkuat 
upaya penanganan pandemi.

Segenap apresiasi dan ucapan 
terima kasih yang tulus dihaturkan 
kepada seluruh pemangku 
kepentingan yang telah membantu 

dalam menegakkan rezim APU/PPT 
di Indonesia. Ucapan terima kasih dan 
apresiasi disampaikan kepada Presiden 
RI dan Dewan Perwakilan Rakyat 
RI, serta lembaga yang tergabung 
dalam Komite Koordinasi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU, berikut seluruh instansi terkait 
lainnya yang ragam kontribusinya tidak 
dapat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa ucapa terima 
kasih kepada rekan-rekan pers 
dan masyarakat yang selalu setia 
mendukung kerja PPATK. Tanpa 
dukungan besar yang kerap menyertai 
gerak PPATK, perjuangan PPATK 
tidak akan ada artinya. Ke depan, 
segenap capaian yang sudah ditoreh 
akan menjadi pelecut semangat 
seluruh insan PPATK    untuk terus 
meningkatkan semangat dan kualitas 
kerja demi terwujudnya Indonesia Maju 
dan Berintegritas, bebas dari segala 
bentuk pencucian uang, pendanaan 
terorisme, serta segala bentuk 
kejahatan ekonomi lainnya.

Dengan bangga kami sampaikan 
Laporan Semester PPATK Tahun 2021. 
Semoga segenap kerja dan capaian ini 
bermanfaat bagi bangsa dan negara, 
sekaligus mendapat ridha dari Allah 
SWT. Wassalamualaikum wr wb.

Jakarta, 1 Juli 2021

Dr. Dian Ediana Rae, 
Kepala PPATK
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Sekretaris Utama

Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pemberantasan

Rinardi menjabat sebagai Sekretaris Utama PPATK 
sejak 22 Mei 2018. Ia sebelumnya menjalani karir di 
Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Provisi Bengkulu (2017-
2018) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provisi 
Jambi (2014-2017). Ia pernah menempuh pendidikan 
di Rensselaer Polytechnic Institute New York, Amerika 
Serikat, studi Management Information System dan 
Universitas Diponegoro studi Ekonomi Manajemen.

Muhammad   Sigit menjabat  Deputi Bidang 
Pencegahan PPATK sejak tahun 2017. Pria lulusan 
University of Birmingham, studi International Business 
ini memiliki riwayat karir di Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (DJBC) 
dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Di DJBC, ia antara lain pernah menjabat sebagai 
Direktur Audit (2015-2017) dan Direktur Penindakan 
dan Penyidikan (2012-2015). Sedangkan di KPK, ia 
pernah diamanahkan sebagai Direktur Gratifikasi 
(2010-2011), Direktur LHKPN (2005-2010), dan 
Direktur Pengawasan Internal (2004-2005). Ia juga 
pernah menjabat sebagai Inspektur 2, Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan RI pada tahun 2012.

Ivan Yustiavandana menjabat sebagai Deputi 
Bidang Pemberantasan PPATK sejak Agustus 
2020. Ia merupakan Doktor pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan meraih 
gelar LL.M., pada Washington College of Law, 
Washington D.C., Amerika Serikat. Ia bergabung 
dengan PPATK sejak tahun 2003, dan pernah 
menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan 
Pengembangan periode tahun 2013 hingga 2020.

Rinardi

Muhammad Sigit

Ivan Yustiavandana
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Di awal tahun 2021, Presiden 
RI Joko Widodo telah memberikan 
arahan kepada PPATK dan seluruh 
pemangku kepentingan rezim anti-
pencucian uang dan pencegahan 
pendanaan terorisme (APU/PPT) 
untuk menjaga integritas dan 
stabilitas sistem perekonomian 
dan stabilitas sistem keuangan, 
khususnya di tengah penanganan 
pandemi Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional. Presiden 
menyampaikan harapannya kepada 
seluruh pemangku kepentingan 
APU/PPT untuk terus memperkuat 
sinergi dalam mendukung 
penegakan hukum, termasuk 
menjamin pertumbuhan sistem 
keuangan dan perekonomian yang 
kuat, sehat, dan berkesinambungan.

Arahan Presiden tersebut 
ditindaklanjuti antara lain dalam 
bentuk penanganan shadow 
economy yang mengakibatkan 
kerugian pada negara. Kerja nyata 
PPATK bersama dengan lembaga 
terkait seperti Direktorat Jenderal 
Pajak berhasil mengungkap shadow 
economy dalam sektor e-commerce, 
termasuk mendeteksi adanya 
praktik pencucian uang berbasis 
perdagangan (trade-based money 
laundering). Kerja sama PPATK 
dengan DJP juga secara nyata berhasil 
meningkatkan penerimaan negara 
sebesar Rp. 76.401.275.591 selama 
periode Januari hingga Juni 2021.

Guna mewujudkan upaya 
membangun integritas ekonomi bangsa, 
PPATK meluncurkan aplikasi transaksi 
keuangan, goAML pada 1 Februari 
2021. goAML akan menggantikan 
aplikasi pelaporan sebelumnya, yaitu 
Gathering Reports  and  Informa-
tion Processing  System (GRIPS).  

goAML akan meningkatkan 
kualitas laporan yang disampaikan oleh 
Pihak Pelapor, mengintegrasikan berbagai 
jenis laporan, serta menghasilkan data 
dan informasi profil terduga pencucian 
uang dan pendanaan terorisme 
yang lebih komprehensif. Dengan 
demikian, proses tindak lanjut dalam 
bentuk analisis/pemeriksaan oleh 
PPATK dapat dijalankan lebih cepat.

Dalam proses penegakan hukum, 
kabar baik datang dari kerja dan dukungan 
pada putusan uji materi Mahkamah 
Konstitusi terhadap Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. MK berpendapat bahwa 
frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 
UU TPPU memberikan pengertian dalam 
arti yang luas, yaitu termasuk Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan 
demikian, putusan MK membukakan 
jalan bagi PPNS guna menyidik tindak 
pidana asal sekaligus penyidikan tindak 
pidana pencucian uang, yang semakin 
memperkuat konsep multi-investigator.
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Dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, selama periode paruh tahun 
pertama 2021 PPATK menghasilkan 
236 Hasil Analisis (HA), 229 Informasi, 
dan 13 Hasil Pemeriksaan (HP) yang 
terindikasi berbagai tindak pidana 
asal. Keseluruhan HA, HP, dan 
Informasi tersebut telah disampaikan 
kepada lembaga penegak hukum, 
Kementerian/Lembaga terkait, 
dan lembaga intelijen keuangan 
negara lain. Tindak pidana asal 
tersebut meliputi tindak pidana 
pendanaan terorisme, korupsi, tindak 
pidana perpajakan, narkotika, dan 
berbagai tindak pidana lainnya.

PPATK juga tergabung dalam 
berbagai Satgas penegakan hukum, 
seperti Satuan Tugas Asistensi 
Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Perpajakan, Tindak Pidana Pencucian 
Uang, dan Penelusuran Harta 
Kekayaan Hasil Tindak Pidana; Panitia 
Antar Kementerian Penyusunan 
Rencana Aksi Nasional Pencegahan 
dan Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Tahun 2020-
2024; Satgas Daftar Terduga Teroris 
dan Organisasi Teroris (DTTOT); Satgas 
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 
Pungli); Satgas Penanganan Hak Tagih 
Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI); Satgas Kemitraan 
Strategis Pemerintah dan Swasta 
( Public-Private Partnership / PPP) 
dengan nama INTRACNET; Satgas 
Waspada Investasi; Satgas Percepatan 
Implementasi Pengawasan 
Kepatuhan atas Koperasi yang 
Melakukan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam; dan Satgas JAGADARA yang 
terdiri atas PPATK, Direktorat Jenderal 
Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Dalam upaya membangun 
kultur integritas bangsa ini, PPATK 
meluncurkan PPATK Integrity Forum. 
Dengan mengusung tema “Refleksi 

Karakter dan Jati Diri Bangsa”, 
PPATK Integrity Forum menjadi 
forum yang diisi oleh tokoh bangsa 
yang telah teruji integritas dan 
kredibilitasnya dalam membangun 
Indonesia. Dalam edisi perdananya, 
seorang ahli ekonomi, cendekiawan, 
pengajar, dan politisi berintegritas 
Indonesia, Prof. Emil Salim didapuk 
sebagai sosok yang mengisi PPATK 
Integrity Forum dengan tema 
“Membangun Integritas Bangsa 
dengan Ilmu dan Keteladanan”.

Segenap prestasi berhasil 
ditorehkan pada semester pertama 
tahun 2021. PPATK meraih peringkat 
pertama dengan predikat “Sangat 
Memuaskan”    dengan  nilai 93,93,  
pada penghargaan di bidang 
kearsipan untuk kategori Lembaga 
Setingkat Kementerian, Lembaga Non 
Struktural, dan Lembaga Penyiaran 
Publik. PPATK juga berhasil meraih 
2 penghargaan dari 5 kategori dalam 
BKN Award 2021, yaitu peringkat 
1 dalam Implementasi Penilaian 
Kinerja (Kategori IV), dan peringkat 
2 dalam Perencanaan Kebutuhan, 
Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, 
dan Pensiun (kategori I). Untuk 
kelima belas kalinya secara berturut-
turut, PPATK juga berhasil menjaga 
amanat pengelolaan keuangan 
negara dalam bentuk capaian opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam bentuk dukungan pada 
upaya penanggulangan Covid-19, 
PPATK telah melaksanakan kegiatan 
vaksinasi secara tuntas dan juga 
melakukan refocusing anggaran 
dalam bentuk penghematan 
sebesar Rp. 20.904.944.000 guna 
memperkuat upaya penanganan 
pandemi.
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Presiden RI, Joko Widodo menegaskan urgensi untuk menjaga integritas dan 
stabilitas sistem perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, khususnya 
di tengah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi Tahunan 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 
Pidana Pendanaan Terorisme pada Kamis, 14 Januari 2021, yang diselenggarakan 
secara virtual. Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) ini, Presiden menyampaikan harapannya kepada 
seluruh pemangku kepentingan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan 
terorisme (APU/PPT) untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung 
penegakan hukum, termasuk menjamin pertumbuhan sistem keuangan dan 
perekonomian yang kuat, sehat, dan berkesinambungan.
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Keynote speech Kepala PPATK saat peluncuran goAML (Foto : Vanni Mulyadi)
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Pada Pertemuan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 
dan TPPT Tahun 2021 pada tanggal 14 Januari 2021, Presiden Jokowi 
memberikan arahan kepada PPATK untuk terus memainkan peranan 

penting untuk menangani shadow economy. Shadow economy mencakup 
segala aktivitas yang dapat memberikan nilai ekonomi, baik legal maupun 
ilegal, namun tidak tercatat oleh negara. Persoalan ini sangat kompleks, 
tidak hanya mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak, namun juga 
berdampak luas pada tatanan sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara. 
Risiko shadow economy ini juga terus berkembang seiring dengan kondisi 
perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi yang ada di Indonesia.

Bersama Direktorat Jenderal Pajak mengungkap 
shadow economy dalam sektor e-commerce

Perluasan data Penyedia Jasa Keuangan

Pendeteksian Trade-Based Money Laundering

• Ditemukan lebih dari 500.000 rekening yang tidak dapat 
teridentifikasi kepemilikan NPWP-nya dengan total nilai 
transaksi yang cukup besar

• Pentingnya data transaksi perbankan untuk mengungkap 
nilai shadow economy khususnya dari sektor e-commerce

• Dapat mengungkap besaran sectoral shadow economy, 
khususnya e-commerce

• Dapat menggagas rekomendasi kebijakan untuk 
mengatasi permasalahan shadow economy tersebut

• Para pelaku tindak pidana narkotika, korupsi, perpajakan, 
kehutanan, atau tindak pidana lainnya dapat mencuci 
uang hasil kejahatan dengan memanfaatkan mekanisme 
perdagangan.

• Penyedia Jasa Keuangan melakukan pemantauan 
terhadap transaksi pembayaran perdagangan yang 
dilakukan oleh para eksportir dan importir untuk 
ditindaklanjuti dengan Analisis atau Pemeriksaan PPATK

• Dalam pengungkapan Trade-Based Money Laundering, 
PPATK membutuhkan kerja sama dan pertukaran data 
antar Kementerian dan Lembaga yang lebih luas

Laporan Semester PPATK 202122



23



Laporan Semester PPATK 202124



25



Laporan Semester PPATK 202126



27



Laporan Semester PPATK 202128



CAPAIAN

29



Laporan Semester PPATK 202130



31



Laporan Semester PPATK 202132



33



Laporan Semester PPATK 202134



35



Aplikasi goAML merupakan solusi perangkat lunak terpadu yang  
dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  
secara khusus untuk digunakan oleh lembaga intelijen keuangan (FIU). Secara 
umum, goAML mengakomodasi 3 proses, yaitu menerima laporan dari Pihak  

Pelapor, menganalisis laporan yang diterima dari Pihak Pelapor, dan mendiseminasi Hasil 
Analisis serta Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Melalui goAML, 
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) memiliki akses untuk langsung melakukan 
pengawasan dan selanjutnya berkoordinasi dengan PPATK apabila diperlukan langkah 
lebih lanjut.
 Di samping itu, penyampaian Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi kepada 
APH juga dapat dilakukan melalui aplikasi goAML. Hal ini akan mempercepat upaya 
penyelidikan atau penyidikan tindak pidana asal (TPA), baik yang dinilai berisiko tinggi yaitu 
tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, maupun TPA lainnya. Implementasi aplikasi 
goAML juga diharapkan merupakan salah satu upaya mitigasi risiko yang diidentifikasi 
dalam National Risk Assessment (NRA) Indonesia, mengingat LPP akan berada pada aplikasi 
goAML untuk memantau tingkat kepatuhan setiap Pihak Pelapor yang berada di bawah 
pengawasannya.

Dapat memproses upaya
penundaan, penghentian sementara, 
dan pemblokiran transaksi 
keuangan oleh Pihak Pelapor
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Aplikasi Politically Exposed Person (PEP) 
merupakan aplikasi yang memuat 
informasi tentang Penyelenggara Negara 
yang terdiri atas nama lengkap, Nomor 

Induk Kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, 
jabatan, serta nama instansi tempat bekerja. 
Keberadaan PEP ditujukan untuk melakukan 
identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap 
profil Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat 
oleh Pihak Pelapor. PEP juga mendukung 
penanganan TPPU dan/atau tindak pidana asal 
oleh instansi penegak hukum, mendukung  
pengawasan kepatuhan oleh Lembaga Pengawas 

dan Pengatur, serta mendukung upaya 
pencegahan dan pemberantasan TPPU 
oleh lembaga terkait lainnya.
 Aplikasi PEP dapat dimanfaatkan 
oleh Pihak Pelapor, instansi penegak 
hukum, Lembaga Pengawas dan 
Pengatur (LPP), dan lembaga 
lain di bidang pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang yang ditetapkan 
oleh Kepala PPATK. Basis data PEP 
merupakan hasil pemadanan beberapa 
sumber data antara lain data Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi, data kependudukan dari 
Kementerian Dalam Negeri, dan data 
kepegawaian dari Badan Kepegawaian 
Negara yang merupakan refleksi atas 
kolaborasi domestik dalam upaya 
memerangi kejahatan pencucian uang 
di Indonesia.
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Guna mengoptimalkan upaya pencegahan pendanaan terorisme, PPATK bersama 
seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen membangun Platform 
Pertukaran Informasi Pendanaan Terorisme yang dinamai dengan SIPENDAR. 

Berbagai pihak yang terlibat antara lain Badan Intelijen Negara, Badan Nasional  
Penanggulangan Terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Bank Umum, Penyelenggara 
Transfer Dana (PTD), dan Penyelenggara e-Money.
 Platform Pertukaran Informasi Pendanaan Terorisme akan memiliki 10 modul 
yang terbagi atas 5 modul yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dan 
5 modul lain yang akan digunakan oleh PPATK. Platform juga memiliki informasi 
spesifik guna mengakomodasi kebutuhan Kementerian/Lembaga atas permintaan 
data (inquiry) dalam rangka kepentingan penanganan insiden terorisme dan/
atau kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan  
terorisme.

Pembangunan Platform Pertukaran Informasi 
Anti-Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)

Modul SIPENDAR
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Guna mendukung keterpilihan sosok-sosok calon penyelenggara negara 
dengan rekam jejak yang bersih, secara rutin PPATK melaksanakan  
fungsi fit and proper guna menyeleksi kandidat yang akan menempati pos 

penting di berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara.  
Peran PPATK dalam proses ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara 
yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan. Selama periode semester I tahun 
2021, PPATK menerima dan mengirimkan informasi terkait proses fit and proper  
kepada sejumlah Kementerian dan Lembaga.

Keterpilihan

d
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Penyusunan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal (PPSPM) tahun 2021 bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, memahami, dan mengevaluasi risiko atas pencucian uang di Indonesia, 
tidak hanya risiko domestik tetapi juga risiko dari dan ke luar negeri.  
 Hasil penilaian risiko nasional yang kerap disebut dengan NRA (National 
Risk Assessment) ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, yaitu 
sebagai input atau dasar perumusan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU dan TPPT. Penyusunan NRA juga menjadi kebutuhan dalam 
skala internasional sebagaimana dimandatkan dalam Rekomendasi Financial 
Action Task Force (FATF) Nomor 1, di mana setiap negara diharuskan untuk 
mengidentifikasi dan melaksanakan penilaian risiko TPPU, sekaligus melakukan 
penerapan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berbasis risiko.
 NRA direncanakan untuk diluncurkan pada Semester II tahun 2021 bersama 
dengan Presiden RI dan pemangku kepentingan utama rezim APU/PPT.
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Satgas Data Statistik TPPU/TPPT adalah satuan tugas yang bertujuan 
untuk mengelola data statistik yang dimiliki 6 instansi penegak 
hukum TPPU/TPPT dan 3 instansi terkait lainnya. Keenam instansi 
penegak hukum TPPU/TPPT tersebut terdiri atas Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Keuangan yang meliputi  
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan  
Cukai, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan 
Narkotika Nasional, dan lembaga terkait lainnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. 
 Data statistik yang dikelola oleh Satgas Data TPPU/TPPT ini diharapkan 
berguna untuk memberikan informasi kepada Pemerintah dalam pengambilan 
keputusan atau tindak lanjut untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, keberadaan 
Satgas Data Statistik juga memiliki peran krusial untuk meningkatkan nilai Indonesia 
pada Rekomendasi FATF nomor 33 terkait dengan Data Statistik. Tindak lanjut kerja 
dari Satgas Data Statistik adalah membentuk sebuah aplikasi/platform yang dapat 
mengakomodir kebutuhan Satgas Data Statistik secara komprehensif.
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Kepala PPATK menekankan urgensi 
Direksi, Dewan Komisaris, dan  
Eksekutif pada Penyedia Jasa 
Keuangan Bank dan Non-Bank  

untuk melakukan upaya responsif atas  
perubahan risiko di masa pandemik 
Covid-19, khususnya penyalahgunaan  
teknologi yang seharusnya dimanfaatkan 
untuk memudahkan transaksi keuangan, 
namun pada prakteknya digunakan sebagai 
media pencucian uang. Transaksi nonface-
to-face meeting kerap kali disalahgunakan 
oleh pelaku tindak pidana untuk 
memanfaatkan atau menguasai rekening 
orang lain sebagai sarana kejahatan. 
 Direksi/Dewan Komisaris atau  
eksekutif perlu melakukan penilaian 
risiko TPPU dan TPPT terhadap seluruh 
produk jasa keuangan berbasis teknologi,  
serta dilengkapi dengan mitigasi risiko yang  
memadai, misalnya adanya pembatasan 

nilai transaksi per hari, kewajiban 
menggunakan digital ID, dan mitigasi 
risiko lainnya.
 Direksi, Dewan Komisaris, dan  
Eksekutif juga wajib memahami  
tipologi yang memiliki level 
risiko tinggi terhadap TPPU. Di 
antaranya, penggunaan identitas 
palsu, pengalihan ke aset 
properti, penggunaan nominees 
atau nama pinjaman, smurfing, 
structuring, penggunaan jasa 
profesi, penggunaan metode/sistem 
pembayaran baru, pemanfaatan 
korporasi (legal person), pemanfaatan 
sektor yang tidak teregulasi dengan 
baik, khususnya yang berisiko tinggi 
menyalahgunakan PJK Non-Bank 
sebagai media pencucian uang.
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Pelaporan transaksi keuangan yang diterima PPATK di tahun 2021  
mengalami dua fase. Fase pertama di bulan Januari 2021 saat PPATK masih 
menggunakan aplikasi GRIPS, dan fase berikutnya sejak Februari 2021  
seiring mulai diimplementasikannya aplikasi pelaporan goAML. 

Semua laporan transaksi yang diterima menjadi data dukung yang  
berharga guna pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan guna  
mendukung penegakan hukum perkara tindak pidana pencucian uang,  
tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana ekonomi lainnya.
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Pengawasan Kepatuhan tersebut dilaksanakan dalam rangka  
mengawasi kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan Prinsip 
Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaksanakan kewajiban pelaporan 
kepada PPATK. Selain kegiatan pengawasan kepatuhan tersebut juga 

dilakukan kolaborasi yang baik dengan para stakeholder baik itu Lembaga 
Pengawas dan Pengatur (LPP), asosiasi dan pihak pelapor. Sehubungan dengan 
kondisi pandemi Covid-19, sebagian besar kegiatan audit kepatuhan maupun 
audit khusus (joint audit) dilaksanakan melalui mekanisme audit jarak jauh  
(video conference).
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dengan

perdagangan
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Pengendalian 
transaksi narkotika 
yang dilakukan oleh 

terpidana yang berada 
di dalam lapas

Penggunaan hawala 
dan pencucian 

uang menggunakan 
aset kripto dengan 

memanfaatkan digital 
exchange
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SATGAS PAJAK

SATGAS WASPADA 
INVESTASI

SATGAS PUNGLI

SATGAS TPPO

SATGAS UMROH
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ganti ilustrasi 
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Pasal 39 ayat (1) huruf d uu no.16 Tahun 2009
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Kejaksaan Agung RI
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Kepolisian RI

Kepala PPATK menjalin koordinasi dengan Kepala Kepolisian RI, 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Reserse Kriminal 
Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Koordinasi dibangun 
guna memperkuat langkah-langkah strategis kedua lembaga guna 
meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana perekonomian. Salah satu bentuk konkritnya adalah komitmen 
untuk meningkatkan pengenaan pasal pencucian uang untuk setiap 
kejahatan ekonomi yang ditangani Kepolisian. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan asset recovery (pemulihan aset negara), menimbulkan 
efek jera, dan deterrent effect terhadap pelaku atau calon pelaku tindak 
pidana perekonomian.
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merchant e-commerce
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kurang foto kepala dan BIN
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Kerja sama ini juga sangat strategis karena PPATK dapat meningkatkan 
pemahaman terkait penanganan pencucian uang dan pendanaan 
terorisme tidak hanya kepada para pegawai KY, namun juga kepada para 
hakim. Hal ini diperlukan karena lembaga yang terlibat dalam proses 
penegakan hukum dari hulu ke hilir seharusnya memiliki komitmen 
dan pemahaman yang sama terhadap penerapan pendekatan follow 
the money dan follow the suspect, termasuk para hakim. Dengan 
demikian, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan dan 
menimbulkan efek jera melalui pengenaan pasal-pasal pencucian uang. 
 
Keberadaan Nota Kesepahaman juga membuat PPATK dapat terus 
menjalankan perannya dalam melaksanakan kerja sama pertukaran informasi 
terkait proses penyeleksian Calon Hakim Agung (fit and proper test) dan 
proses pengawasan hakim. Pertukaran informasi ini sangat penting dalam 
upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta 
perilaku hakim dalam rangka mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa.

Laporan Semester PPATK 202178



79



Laporan Semester PPATK 202168



81



PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan APU/PPT  
termasuk pendanaan proliferasi di Indonesia, mempersiapkan secara penuh 
proses keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force on Money 

Laundering (FATF). Saat ini, Indonesia dalam tahap persiapan pelaksanaan on-site 
visit dalam rangka Mutual Evaluation oleh FATF, yang menjadi prasyarat sebuah 
negara dapat menjadi anggota FATF. Karena pandemi Covid-19, rangkaian on-site 
visit yang semula diagendakan pada periode Juni-Juli 2021 diputuskan untuk dilak-
sanakan pada November 2021 sesuai dengan keputusan yang ditetapkan dalam  
Rapat Pleno FATF.
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Dengan status sebagai Observer, Indonesia melalui PPATK dan Kemen-
terian/Lembaga terkait lainnya selalu aktif berpartisipasi dalam forum 
yang diselenggarakan oleh Financial Action Task Force on Money Laun-

dering (FATF). Kepala PPATK, sebagai Ketua Delegasi RI dalam forum FATF, ak-
tif memberikan intervensi dan tanggapan atas kepentingan Pemerintah Indo-
nesia di forum FATF. Atas peran aktif tersebut, Kepala PPATK diundang untuk 
menghadiri G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) dan memberikan tangga-
pan atas implementasi regulasi mengenai Beneficial Ownership (BO) di Indonesia.
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Peran aktif PPATK dalam organisasi 
regional Asia/Pacific Group on  
Money Laundering (APG) 

diwujudkan dalam forum-forum APG yang  
membahas tindak lanjut Mutual 
Evaluation terhadap suatu negara/ 
yurisdiksi. Dipercayanya PPATK sebagai 
bagian dari reviewer APG menunjukkan 
kapasitas mumpuni personel PPATK 
dalam memahami implementasi standar  
internasional APU/PPT, termasuk menjadi 
sarana yang efektif dalam menyampaikan 
kepentingan Pemerintah Indonesia agar dapat 
dipertimbangkan dan dimasukan dalam dokumen 

yang akan diimplementasikan 
oleh negara-negara anggota 
APG. 

 Turut sertanya PPATK  
dalam penyusunan APG  
Typologies Report juga 
menunjukkan bentuk 
komitmen Indonesia melalui 
PPATK untuk berbagi  
pengalaman atas tipologi 
kasus tindak pidana  
pencucian uang dan tindak  
pidana pendanaan 
terorisme yang terjadi di  
Indonesia. Hal ini ditujukan  
agar menjadi lesson learned 
bagi masyarakat global, 
khususnya di regional Asia 
Pasifik.
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PPATK berperan aktif dalam the Egmont Group, yang merupakan organisasi  
internasional yang menghimpun seluruh lembaga intelijen keuangan dari  
berbagai negara/yurisdiksi. Di lembaga ini, Kepala PPATK mengemban 

amanah sebagai Regional Representative untuk kawasan Asia Pasifik. Posisi ini 
membuat PPATK menjadi bagian dari anggota the Egmont Committee yang 
merupakan forum strategis dalam menyusun governance issues, termasuk arah 
dan tujuan dari the Egmont Group.
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PPATK bersama lembaga 
intelijen keuangan Australia 
(AUSTRAC) merupakan 

inisiator dari the Counter-
Terrorism Financing Summit (CTF 
Summit), yang merupakan forum  
regional pertama di dunia yang 
membahas isu dan merumuskan  
kebijakan terkait anti-pendanaan 
terorisme. Salah satu hasil konkret 
CTF Summit adalah pembentukan 
Financial Intelligence  
Consultative Group (FICG), yang 
menjadi sarana pertukaran  
informasi sekaligus pembangunan 
project bersama FIU di  
kawasan Asia Tenggara, Australia, 
dan Selandia Baru.
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Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme / Indonesian Financial Intelligence Institute (Pusdiklat 
APU/PPT / IFII) bersama dengan International Training and Methodology 

Centre for Financial Monitoring (ITMCFM) Rusia menyelenggarakan Webinar dengan 
tema “Approaches in Identifying Cryptocurrencies Associated with The Terrorism 
Financing and Extremism”. Webinar menghadirkan narasumber dari PPATK dan 
ITMCFM Rusia. Penyelenggaraan Webinar ini dilatarbelakangi kemunculan mata 
uang kripto yang memunculkan tantangan baru dalam upaya anti-pencucian uang 
dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Karakteristik yang dimiliki aset 
kripto, khususnya terkait dengan anonimitas dan kerahasiaan membuatnya rentan 
untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Hal disebabkan akan makin sulitnya 
aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan. Karena itulah, menjadi krusial 
bagi seluruh personel PPATK, aparat penegak hukum, maupun lembaga pengawas 
dan pengatur lebih memahami seluk beluk aset kripto sehingga upaya mitigasi 
resiko penyalahgunaannya dapat dilakukan secara optimal.

Dalam upaya memerangi kejahatan pendanaan terorisme pada wilayah Asia  
Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, disepakati pembentukan sebuah platform 
pertukaran informasi intelijen keuangan yang aman. Hal ini juga menjadi 

keluaran dari Counter-Terrorism Financing Summit, yang diwujudkan dalam bentuk  
Financial Intelligence Consultative Group – Information Sharing Platform  
Working           Group (Kelompok Kerja ISP).  Kelompok Kerja ISP diketuai oleh lembaga intelijen  
keuangan Australia (AUSTRAC) dan beranggotakan PPATK dan lembaga intelijen  
keuangan Malaysia (BNM). Progres pembangunan aplikasi regional AML-CFT ISP masih 
terus berjalan intensif selama tahun 2021.
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Pertemuan PPATK dengan lembaga intelijen keuan-
gan Jepang (HoFIU) merupakan bentuk dukungan terha-
dap proses Mutual Evaluation Review (MER) yang sedang dijala-

ni oleh Jepang. MER merupakan proses penilaian kepatuhan suatu negara 
terhadap standar internasional APU/PPT yang tertuang dalam Rekomendasi FATF.  
Dalam hal ini, PPATK memberikan sejumlah rekomendasi yang berperan krusial da-
lam peningkatan penilaian di sejumlah indikator dan kesuksesan Jepang melalui 
proses MER.
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Pada tahun 2021, PPATK dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
Indonesia telah menyusun program kegiatan secara bilateral dalam kerangka 
UNODC – PPATK Programme Partnership. Program ini memuat kegiatan yang  

lebih teknis dan operasional terkait dengan pencegahan dan pemberantasan 
TPPT serta pengembangan kapasitas pemangku kepentingan terkait di Indonesia. 
Program tersebut dibagi ke dalam 5 Workstream yaitu CFT Training, Points to Prove 
Course, Professional Development Systems, Regional Engagement, dan Thematic 
Webinar. Setiap Workstream memuat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan 
dengan melibatkan Kementerian/Kembaga terkait.
 Selain dengan UNODC Indonesia, PPATK juga bekerjasama dengan UNODC  
Regional dalam menyelenggarakan Workshop dengan tema “Effective money 
laundering investigations of forestry / environmental crimes”. Kegiatan ini 
menghadirkan narasumber dari PPATK dan Badan Reserse Kriminal Polri guna 
membahas penyusunan strategi, prosedur, mekanisme operasional APU PPT
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Kerja sama bilateral PPATK dengan AUSTRAC yang merupakan lembaga inteli-
jen keuangan Australia dikemas dalam kerangka PPATK-AUSTRAC Partnership 
Program (PAPP). Kerja sama kedua lembaga terjalin dengan tujuan penguatan  

kapasitas kedua lembaga di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Kerja sama PPATK dan  
AUSTRAC di tahun 2021 antara lain meliputi Workstream FATF MER/Membership 
Support, Workstream Intelligence Cooperation and Engagement, dan Workstream  
Corporate Engagement and Development.

Pertemuan PPATK dengan Asian Development Bank (ADB) diselenggarakan 
guna memperkuat kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan trade-based 

money laundering (TBML). Pertemuan kedua lembaga berjalan secara intensif 
dengan turut melibatkan UNODC, Sekretariat The Egmont Group, FIU Belanda, dan 
FIU Luksemburg.
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APU/PPT
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MEDIA VISIT

media visit
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Menurut hasil penilaian risiko pada badan usaha di tahun 2017 yang disusun 
PPATK, ditemukan bahwa jenis badan usaha yang bergerak di bidang per-
dangan (trading) merupakan risiko tinggi sebagai sarana pencucian uang di 

Indonesia. Di samping itu, ekspor-impor juga termasuk ke dalam risiko tinggi dalam 
pencucian uang. Hal ini diperkuat dengan fakta terkini tentang tingginya peman-
faatan transaksi badan usaha yang begerak di bidang perdagangan maupun ek-
spor-impor sebagai sarana pengalihan (layering) dana hasil kejahatan, baik dari dan 
ke luar negeri (inward and outward). 
 Kondisi ini sejalan dengan hasil penilaian sektoral terhadap pabean dan cu-
kai tahun 2017 yang menunjukan bahwa customs fraud, penyeludupan unmani-
fest dan penadahan barang impor/ekspor merupakan tindak pidana yang berisiko 
dilakukan TPPU serta penyelundupan impor bongkar tanpa ijin, penyelundupan im-
por, penyembunyian, penyelundupan impor-pengeluaran tanpa ijin dan penyelund-
upan ekspor-undeclare/tanpa dokumen ekspor merupakan tindak pidana yang  
berisiko tinggi dilakukan TPPU.
 Atas dasar tersebut, PPATK menyusun kajian penilaian risiko pencucian uang 
berbasis perdagangan guna menentukan langkah mitigasi utama dalam upaya 
pendeteksian dan pemberantasan TPPU berbasis perdagangan tersebut. Laporan 
akhir kegiatan ini ditargetkan selesai pada semester II tahun 2021.
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Dalam aturan Pemilu di Indonesia, dana kampanye berkaitan dengan pemasukan 
dan pengeluaran partai politik atau kandidat selama masa kampanye pemilihan. 
Karena itulah, partai atau kandidat diwajibkan membuka rekening khusus untuk 

kampanye. Berkaitan dengan dana kampanye, setidaknya ada empat aspek yang saling 
berkaitan yaitu, pengumpulan dana, pencatatan, penggunaan dan audit laporan dana 
kampanye.
 Namun begitu, masih ditemukan sejumlah masalah yang mengiringi implemen-
tasi dari aturan terkait dana kampanye. Selama dua dekade, eksistensi demokrasi di  
Indonesia masih dinodai berbagai perilaku korupsi elit politik, termasuk oleh kepala  
daerah. Kontestasi elektoral (pilkada dan pemilu) selama ini seringkali dinodai oleh berb-
agai tindak pidana korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan 
bahwa jumlah kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun 
2018 adalah yang paling besar, dengan total 20 kepala daerah yang terjaring. Sedangkan 
pada tahun 2019, tercatat terdapat sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap 
tangan KPK. 
 Atas dasar itulah, PPATK melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Risiko Dana 
Kampanye menjadi Sarana Pencucian Uang”. Riset ini akan memetakan faktor-faktor 
ancaman, kerentanan dan dampak dana kampanye pada Pilkada 2020. Di samping 
itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi indikator transaksi keuangan mencuriga-
kan yang berindikasi pelanggaran dana kampanye yang dapat digunakan oleh Penye-
dia Jasa Keuangan dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.  
Penelitian ini ditargetkan selesai pada Semester II tahun 2021. 
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Fenomena Foreign Terrorist Fighter (FTF) di Indonesia diklasifikasikan 
terhadap mereka yang berangkat ke luar negeri  
untuk bergabung dengan kelompok teror di luar negeri.  

Diklasifikasikan juga sebagai FTF untuk orang-orang di luar 
negeri yang masuk ke Indonesia untuk bergabung dan 
memperkuat jaringan teror di Indonesia. Dalam kaitannya 
dengan organisasi teroris ISIS, data pada tahun 2018 
menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan negara 
asal tertinggi penyumbang ISIS. Namun begitu, Indonesia 
merupakan negara dengan sejumlah besar kontributor FTF, 
dengan total 1.580 orang terlibat, dengan rincian 1.067 pria dan 
513 wanita.
 Temuan ini menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut 
tentang “Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Pejuang Teroris 
Asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) di Indonesia”. Riset ini akan 
memetakan faktor-faktor ancaman, kerentanan, dan dampak 
dari FTF terhadap keamanan Indonesia. Di samping itu, penelitian 
ini juga akan mengidentifikasi indikator transaksi keuangan 
mencurigakan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh FTF 
yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam 
melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. 
Penelitian ini ditargetkan selesai pada semester II 
tahun 2021.
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Dalam perkembangannya, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks 
seiring dengan semakin banyaknya variasi fasilitas maupun instrumen 
transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun 

penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. 
Atas dasar tersebut, dibutuhkan panduan atau gambaran terkait modus atau tipologi 
yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dengan konstruksi hukum yang 
lengkap. Laporan tipologi pencucian uang juga dapat dimanfaatkan oleh aparat 
penegak hukum untuk mengungkap modus kejahatan yang ada dan bagaimana 
penerapan hukum terhadap TPPU tersebut. 
 Penyusunan laporan tipologi Pencucian Uang juga merupakan implementasi 
kepatuhan atas Rekomendasi FATF Nomor 29. Rekomendasi dari organisasi 
internasional anti-pencucian uang tersebut menekankan bahwa lembaga intelijen 
keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis 
untuk mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu, melalui kegiatan 
identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Laporan akhir 
tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan ditargetkan untuk dirilis 
pada semester II tahun 2021.
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Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on 
ML/TF) merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap 
efektivitas Program APU/PPT yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan 

APU/PPT. Hasil FIR akan menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas 
Pengatur terkait dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, 
dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APU/PPT di 
setiap Pihak Pelapor. Penyusunan FIR juga bertujuan untuk menguatkan integritas 
sistem keuangan nasional, yang diharapkan turut meningkatkan trust dan kredibilitas 
Indonesia dalam sistem keuangan dan perekonomian global. Laporan penilaian FIR 
ditargetkan selesai pada Semester II tahun 2021.
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PPATK menyusun penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan dan 
Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 
sebagai bentuk monitoring and evaluation tools secara 

periodik atas peranan PPATK dalam mencapai serangkaian hasil 
yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional  
terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan  
pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
 Penyusunan Indeks Efektivitas telah dimulai sejak tahun 2020 dalam  
bentuk pilot project. Pada tahun tersebut, telah disusun Naskah Akademik 
Metodologi, Instrumen Survei, dan Penilaian Angka Indeks Efektivitas dengan 
melibatkan pemangku kepentingan utama sebanyak 131 responden di wilayah 
DKI Jakarta dan FIU negara lain. Laporan akhir penilaian Indeks Efektivitas akan 
dirilis pada semester II tahun 2021.
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Berdasarkan hasil 
p e n d a h u l u a n 
p e m b a h a r u a n 

penilaian risiko nasional 
terhadap pencucian uang 
(Preliminary Report of 
National Risk Assessment 
on Money Laundering), 
diketahui bahwa tindak 
pidana korupsi merupakan 
salah satu jenis tindak 
pidana asal pencucian uang 
yang paling berisiko tinggi. 
Karena itulah, diperlukan 
penilaian risiko sektoral 
pencucian uang dari hasil 
tindak pidana korupsi, atau 
yang kerap disebut Sectoral 
Risk Assessment (SRA). 
 SRA terkait pencucian 
uang hasil tindak pidana 
korupsi akan mencakup 
beberapa sektor ekonomi 
strategis, meliputi sumber 
daya alam, pangan, 
pendidikan dan kesehatan, 
infrastruktur, pertanahan, 
hiburan dan pariwisata, 
reformasi birokrasi dan 
penegakan hukum, serta 
ketenagakerjaan. SRA 
diproyeksikan untuk menjadi 
peta jalan pencegahan 
dan pemberantasan 
TPPU hasil korupsi secara 
sistemik di Indonesia. 
SRA juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan nilai 
efektivitas Indonesia dalam 
mitigasi risiko pencucian 
uang hasil tindak pidana 
korupsi pada sektor strategis 
berdasarkan analisa 
value chain risk. Laporan 
akhir SRA tindak pidana 
korupsi ditargetkan dapat 
diluncurkan pada Semester 
II tahun 2021.

Pencucian
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Sejak tahun 2020, para anggota Financial Intelligence Consultative Group 
(FICG) yang terdiri dari negara-negara ASEAN Plus Australia dan Selandia Baru  
telah menyepakati adanya perluasan untuk membentuk adanya Kelompok 

Kerja baru, yaitu Anti Money Laundering Working Group. Sejak tahun lalu pula 
ditetapkan sejumlah aksi prioritas di regional maupun joint research yang  
merupakan fokus global terhadap isu terkini APU/PPT, yang meliputi penyusunan 
Redflag Indikator terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional Hasil 
Korupsi, penyusunan Penilaian Ancaman Pencucian Uang Hasil Perdagangan 
Satwa Liar atau Threat Assessment on Money Laundering of Illegal Wildlife Trade, 
dan penyusunan Studi Kelayakan Pertukaran Informasi Regional terkait Daftar PEP 
(Politically Exposed Persons).  Finalisasi keseluruhan joint research ini akan dilakukan 
pada semester II tahun 2021 dalam rangkaian kegiatan 6th Counter-Terrorism  
Financing Summit Tahun 2021.
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Refocusing

Rp. 174.472.884

Rp. 158.057.940

Rp. 50.135.146

Rp. 45.645.461
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Berintegritas
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