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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

          Tahun 2021 diwarnai berbagai dinamika dan setiap negara di seluruh dunia masih 
menghadapi gelombang pandemik COVID-19. Pada masa pandemik ini, fokus kebijakan 
pemerintah beralih untuk penanganan pandemik COVID-19, kesehatan, bantuan sosial, 
pemulihan ekonomi nasional, perubahan budaya, pola hidup, dan pola kerja. Dalam kondisi 
tersebut PPATK terus menunjukkan komitmennya dalam mengerjakan serangkaian analisis 
dan pemeriksaan terhadap berbagai kasus korupsi, narkotika, penipuan, dan tindak kejahatan 
lainnya yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. 

PPATK mengalami perubahan transformasi organisasi pada awal tahun 2021. Demi 
mencapai visi, misi, dan tujuan, PPATK telah melaksanakan serangkaian tindakan untuk 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, antara 
lain melalui upaya koordinasi dan kerja sama, pelaksanaan analisis dan pemeriksaan, audit dan 
pengawasan kepatuhan, serta pemberian edukasi kepada masyarakat. 
          PPATK menyusun laporan kinerja tahun 2021 sebagai salah satu wujud 
pertanggungjawaban kepada publik. Laporan kinerja tersebut menguraikan rencana kinerja 
yang telah ditetapkan, target kinerja, realisasi kinerja dan anggaran, dan pencapaian PPATK 
sebagai pertanggungjaaban lembaga kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang diemban oleh PPATK. Laporan kinerja ini memberikan gambaran mengenai 
pertanggungjawaban PPATK dalam upaya mencapai target dan pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki. 

  Laporan ini menyajikan analisis antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dan 
prestasi kinerja PPATK pada tahun 2021. Capaian kinerja PPATK pada tahun 2021 adalah 
sebesar 120%.  
         Apresiasi setinggi-tingginya diberikan oleh PPATK kepada seluruh pihak eksternal yang 
telah bekerja sama dengan PPATK. Semoga kerja sama yang baik yang telah terjalin selama 
ini dapat terus dipertahankankan sejalan dengan upaya-upaya PPATK untuk meningkatkan 
kualitas layanan yang lebih baik lagi. 
        Terima kasih pula kepada seluruh jajaran PPATK, khususnya para pegawai yang terus 
menjaga integritas dan profesionalismenya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai 
salah satu bentuk pertanggungjawaban dan feedback bagi PPATK untuk mendorong 
peningkatan kinerja. 

     
             Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

                 Jakarta,     Februari 2022 
               Kepala PPATK, 

 
 

 
 
 

                                                                                                                       Ivan Yustiavandana 
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Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi 

baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan stabilitas 

perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Untuk mendukung 

pencapaian visi tersebut, PPATK menjalankan empat misi, yaitu (1) Meningkatkan 

kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan 

dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran 

serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun 

internasional; (3) Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan (4) 

Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan 

PPATK.  

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK 

telah menetapkan satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama. Sasaran strategis 

PPATK, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia memiliki satu Indikator Kinerja 

Utama (IKU), yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 

2020-2024, rencana kerja, dan arah kebijakan, capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan 

hasil yang sangat memuaskan dengan realisasi IKU Indeks efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia sebesar 

6,89 indeks, sehingga capaian kinerja PPATK adalah 120%.  

PPATK berhasil mencapai target kinerja pada tahun 2021 karena PPATK 

memperoleh dukungan dari para ahli (expert judgment), tim akademisi, tim ahli, dan tim 

internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Selain itu, selama 

proses pelaksanaan survei, terdapat dua kendala utama yang dihadapi oleh para responden, 
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yaitu kendala teknis dan kendala yang terkait dengan substansi kuesioner. Namun, Tim 

Helpdesk PPATK memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden 

yang menemui kendala ketika melakukan pengisian kuesioner.  

Realisasi kinerja sebesar 6,89 indeks pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 

0,09 indeks apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020, yaitu sebesar 6,98 

indeks. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan nilai pada aspek kerja sama internasional, 

tindakan pencegahan TPPU, tindakan pencegahan TPPT, penanganan perkara TPPT, 

sanksi keuangan TPPT dan proliferasi, dan perampasan aset. Namun demikian, PPATK 

telah berhasil mencapai kinerja yang melampaui target kinerja dan akan selalu berupaya 

melaksanakan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dalam aspek-aspek 

tersebut pada tahun mendatang. 

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, PPATK memperoleh alokasi 

anggaran sebesar Rp224.608.345.000,00. Pada tahun berjalan, PPATK melakukan 

refocussing dan realokasi belanja untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan 

penanganan pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga 

pagu anggaran PPATK berubah menjadi Rp181.783.991.000,00. PPATK berhasil 

merealisasikan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp178.583.512.284,00 atau 

98,25%. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila 

dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 120%. 

Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa, 

pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, seminar atau webinar yang sebagian 

besar dilaksanakan secara daring, dan perubahan pola kerja menjadi sebagian pegawai 

melaksanakan Work From Office dan Work From Home, serta meminimalkan kegiatan yang 

menggunakan biaya perjalanan dinas karena terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyaraka (PPKM) oleh pemerintah terkait masih merebaknya pandemik COVID-19 

di Indonesia.  

PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara berkelanjutan 

atas pengelolaan kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi di tengah kondisi pandemik 

COVID-19. PPATK selalu berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dengan menindaklanjuti 

rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat 

PPATK atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi 

PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan, antara lain:  



PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 ix 

 

a. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian 

kinerjanya seara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja 

sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024.  

b. PPATK melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perubahan situasi, dan 

kondisi dalam upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan 

pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PPATK juga telah 

melakukan beberapa kali refocussing dan revisi anggaran, penyesuaian target kinerja, dan 

target output. 

c. PPATK menerapkan pola kerja kombinasi antara Work from Home (WFH) dan Work from 

Office (WFO). Pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, dan 

sosialisasi/workshop/bimtek menggunakan metode daring karena masih terdapat kebijakan 

pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam upaya 

percepatan penanganan pandemik COVID-19. 

d. PPATK memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan WFH. Pusat 

TI juga terus melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan di gedung Pusat PPATK maupun 

pada Pusdiklat APUPPT guna mendukung pelaksanaan Flexible Working Space (FWS). 

e. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil 

evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk 

menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja. 

f. PPATK melaksanakan Pencanangan Renaksi BIG-25: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 

PPATK 2021 yang disusun sebagai salah satu wujud komitmen dan kesungguhan PPATK 

dalam mendukung program reformasi birokrasi. 

g. PPATK Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui 

peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing system dan 

penanganan benturan kepentingan secara berkala. 

h. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga 

Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi 

perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam. 

i. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan 

mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang 

menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum 

internasional, seperti Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas 

kasus-kasus kejahatan lintas negara. 
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PPATK juga meraih berbagai prestasi pada tingkat nasional dan internasional, antara lain:  

1. Capaian kinerja pada tingkat nasional, meliputi:  

a.  Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan 

Keuangan PPATK selama lima belas kali berturut-turut, yaitu Laporan Keuangan 

PPATK tahun 2006-2020.  

b.  Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan 

Keuangan PPATK tahun 2020.  

c.   Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan kategori "Sangat Baik" yang diberikan 

oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. 

     d.  Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Menuju Informatif 

untuk kategori Lembaga Non Struktural yang diberikan oleh Komisi Informasi 

Pusat. 

e.  Peringkat II (Sangat Memuaskan) Tingkat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga 

Setingkat Kementerian, dan Lembaga Non Struktural berdasarkan Hasil 

Pengawasan Kearsipan Tahun 2021. 

f.   Arsiparis PPATK memperoleh Juara III Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 

dengan kategori tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia. 

g.   PPATK telah menghasilkan dua Hasil Pemeriksaan yang telah berkekuatan hukum 

tetap (inkhract). Putusan pengadilan atas dua hasil pemeriksaan tersebut telah 

berkontribusi pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar 

Rp8.000.000.000,00, uang pengganti kerugian negara sebesar 

Rp16.807.283.375.000,00, dan aset berupa handphone, mobil, beserta tanah seluas 

908 m2. 

h.   Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi PPATK 

kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013-2021 telah menghasilkan 

kontribusi penerimaan negara sebesar Rp7.497.656.383.311,00.  

 

2.  Capaian kinerja pada tingkat internasional, meliputi:  

 a.  PPATK menjadi co-lead bersama BNM Malaysia dalam project Transnational 

Laundering of Corruption Proceeds Redflag Indicators. 

b.   PPATK menjadi co-lead bersama AMLO Thailand dalam project kedua terkait 

Regional Threat Assessment on Illegal Wildlife Trafficking. 
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c.   PPATK menjadi co-lead bersama AUSTRAC dan AMLC Filipina dalam project 

Report on Terrorism Financing Information Sharing. 

 
Meskipun target kinerja PPATK pada tahun 2021 telah berhasil tercapai, PPATK 

menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu segera dievaluasi 

dan menjadi dasar pertimbangan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode 

selanjutnya. Kegiatan evaluasi kinerja dilaksanakan melalui perbaikan pada setiap proses yang 

terdapat di setiap unit kerja dan merupakan proses berkelanjutan yang harus terus-menerus 

dilaksanakan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK tahun 2021 telah 

dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penegakan rezim 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
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A. Latar Belakang 
 

Penyusunan Laporan Kinerja PPATK Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan kinerja PPATK ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi PPATK selama tahun 2021. Laporan kinerja PPATK juga dimaksudkan sebagai 

wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan PPATK, sekaligus 

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan di PPATK. 

B. Gambaran Umum Organisasi 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga 

independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian 

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK sangat berperan aktif dalam upaya 

menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal 

(predicate crimes). PPATK terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik walaupun masih 

dihadapkan dengan tantangan pandemik COVID-19.  

PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan 

Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut: 

1. Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar 
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pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui 

harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, 

stabilitas, dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.  

     2. Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan 

keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:  

         a. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri melalui 

upaya untuk menghilangkan diskrimasi terhadap pelaku usaha nasional;  

         b. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi 

penegakan hukum nasional untuk mengupayakan asset recovery melalui konsep 

follow the money dan pengenaan pasal-pasal TPPU;  

      c.  Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat 

melalui pemberantasan narkotika, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak 

pidana lainnya;  

      d.  Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan 

pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana 

kampanye; dan  

        e.  Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 

membantu kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang 

berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Surat 

Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan 

Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, 

Akuntabel, dan Transparan dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan 

pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon 

I dan eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.  

 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, PPATK telah menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan 

Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 



 

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2021   3 |  

 

2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

PPATK Tahun 2020-2024. Renstra PPATK tersebut memuat visi, misi, tujuan, arah 

kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2020-2024 dan merupakan dasar bagi pelaksanaan 

tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.  

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2016 dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK 

menyelenggarakan fungsi, yaitu:  

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;  

b. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;  

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan  

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi 

tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

C.  Struktur Organisasi PPATK 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan 

unsur PPATK terdiri atas: 

1. Kepala PPATK; 

2. Wakil Kepala PPATK; 

3. Sekretariat Utama; 

4. Deputi Bidang Pencegahan; 

5. Deputi Bidang Pemberantasan; 

6. Pusat; 

7. Inspektorat; 

8. Jabatan Fungsional; dan 

9. Tenaga Ahli. 
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Penjabaran struktur organisasi PPATK ditetapkan dalam Peraturan PPATK 

Nomor 12 Tahun 2020 dengan struktur organisasi, sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PPATK 
 

  

Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut, PPATK terdiri dari 

pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak. Berdasarkan data kepegawaian 

PPATK hingga 31 Desember 2021, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

PPATK sebanyak 562 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai PPATK 

per 31 Desember 2021 
 

No. Jenis Pegawai Jumlah Pegawai  

1. ASN tetap 339 orang 

2. ASN dipekerjakan 15 orang 

3. Non ASN dipekerjakan 17 orang 

4 PPNPN 191 orang 

 Total  562 orang 
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D. Isu-isu Strategis PPATK 
 

PPATK menghadapi berbagai kendala dan tantangan selama tahun 2021. Kendala dan 

tantangan tersebut, antara lain pandemik COVID-19 yang masih melanda wilayah 

Indonesia dan terdapat kebijakan pemerintah terkait refocussing dan realokasi anggaran, 

serta kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga PPATK harus 

menyesuaikan anggaran dan kegiatannya sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. 

Selain pelaksanaan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam menghadapi 

tantangan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

PPATK juga telah mengidentifikasi hal-hal strategis yang perlu dipersiapkan pada tahun 

2021, meliputi: 

1. Implementasi GoAML, termasuk memberikan sosialisasi kepada pihak pelapor sebagai 

pemangku kepentingan utama dalam pemanfaatan GoAML melalui pelaporan LTKM, 

LTKT, penyesuaian perangkat hukum, penyempurnaan proses bisnis, dan pelatihan-

pelatihan. 

     Aplikasi goAML merupakan sistem terpadu yang menyediakan kemampuan pengelolaan 

database analisis intelijen dan memenuhi persyaratan bisnis FIU terkait pengumpulan 

data, validasi data, pengelolaan alur kerja, penugasan dan pelacakan, pelaporan statistik, 

pengelolaan sumber daya, pengelolaan dokumen, pembuatan dan pengelolaan file 

intelijen, dan diseminasi output intelijen dari FIU. 

     Aplikasi GoAML mengintegrasikan empat belas fungsi yang terpisah menjadi satu 

kesatuan yang memenuhi kebutuhan TI dan bisnis FIU. Proses tersebut dilaksanakan 

dalam tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, analisis, dan diseminasi. Penggunaan 

aplikasi GoAML tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal PPATK, tetapi juga 

memberikan kemudahan dalam pelaporan bagi pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan 

Pengatur (LPP), dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum). 

2. Peningkatan kualitas sistem teknologi informasi. 

     PPATK telah menyusun Roadmap IT Masterplan tahun 2020-2024. IT Masterplan 

merupakan pemetaan rencana strategis teknologi informasi yang mencakup pemetaan 

terhadap tata kelola penggunaan sumber daya TI, pemetaan manajemen risiko, dan 
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rencana kebutuhan TI berupa infrastruktur maupun sistem TI untuk periode lima tahun 

agar tepat sesuai dengan tujuan. 

    Penguatan TI PPATK tahun 2021 meliputi tiga aspek, yaitu: 

a. Tata Kelola, meliputi penerapan ISO 27001 tentang sistem keamanan informasi  

berdasarkan analisis risiko.  

b. Arsitektur Aplikasi dan Informasi dengan tujuan untuk: 

− Merancang arsitektur TI yang sesuai dengan kebutuhan PPATK dengan   

mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat; 

− Memberikan panduan untuk mengimplementasikan TI secara efektif dan efisien 

guna menghasilkan nilai manfaat yang optimal. 

            Pembangunan aplikasi yang direncanakan pada tahun 2021, antara lain: 

− Pengembangan Aplikasi Politically Exposed Person (penambahan modul sebagai 

lanjutan tahun 2019); 

− Aplikasi Database Terorisme (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris); 

− Aplikasi Chatting Platform dan pembinaan terintegrasi; 

− Integrasi sistem automasi internal, meliputi (JDIH, Sipenas, Simpeg, Website 

Pusdiklat, dan Sistem Reformasi Birokrasi). 

c. Infrastruktur, meliputi peningkatan availability dengan penerapan sistem Clustering 

seluruh perangkat pendukung sistem PPATK untuk meningkatkan performa 

infrastruktur TI, melakukan virtualisasi server-server di PPATK, pembangunan 

Security Operation Center dan Network Operation Center, termasuk penerapan SIEM 

(Security Incident Event Management) dan pembangunan Command Center dan 

Unified Data Communication. 

3. Peningkatan kerja sama internasional dalam upaya mendukung keanggotaan 

Indonesia di FATF, termasuk pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga 

terkait dalam upaya pemenuhan rekomendasi Mutual Evaluation Review. 

4. Pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan 

a. Pelaksanaan kegiatan National Risk Assessment. 

   Salah satu riset utama PPATK adalah National Risk Assessment (NRA) yang 

merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber maupun 
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metode pencucian uang dan pendanaan terorisme, kelemahan dalam sistem anti 

TPPU dan TP, dan kerawanan lainnya yang dihadapi yang berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung pada negara tertentu yang melaksanakan penilaian. 

b. Pelaksanaan kegiatan Financial Integrity Rating (FIR) 

PPATK akan mengimplementasikan pengembangan Financial Integrity Review & 

Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF) sebagai suatu 

kajian makro dan instrumen penilaian mikro terhadap integritas Pihak Pelapor atas 

efektivitas program APUPPT yang telah diterapkan. Hasil FIR on ML/TF akan 

menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dalam 

merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko 

yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT pada setiap Pihak Pelapor dan 

penguatan integritas sistem keuangan nasional.  

5. Proses reorganisasi PPATK melalui pemutakhiran proses bisnis, reformasi birokrasi, 

dan penguatan perundang-undangan. PPATK akan melakukan langkah-langkah prioritas 

dalam penyempurnaan organisasi yang mencakup, antara lain: 

a. Melakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi unit-unit 

organisasi.  

b. Pembentukan unit-unit kerja baru yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan 

efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.  

c. Pemisahan satu unit kerja menjadi dua unit kerja untuk mempertegas ruang lingkup 

tugas dan fungsi.  

d. Penggabungan unit kerja untuk meningkatkan efektivitas kinerja. 

6. Peningkatan fungsi Pusdiklat APU PPT sebagai langkah PPATK untuk meningkatkan 

kapabilitas aparat penegak hukum dan pihak pelapor dalam pencegahan dan 

pemberantasan TPPU-PT, meliputi: 

− Melanjutkan program prioritas nasional terkait pendidikan dan pelatihan Apgakum 

terpadu (pemulihan aset, criminal justice system dalam penanganan TPPU/TPPT, 

intelijen keuangan dasar, dan hukum pidana formil dan materiil); 

− Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pihak pelapor (PJK bank dan nonbank, 

pasar modal, dan PBJ); 
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− Implementasi pelatihan APU PPT berstandar internasional yang mencakup 

kurikulum, tenaga pengajar, training delivery, dan prasarana fisik; 

− Proses transisi untuk implementasi kebijakan PNBP; dan 

− Persiapan pelaksanaan sertifikasi nasional maupun internasional. 

 

E. Dasar Hukum 

Dasar  hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK, 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;  

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;  

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 

10. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 

06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Tahun 2020-2024; 

11. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan; dan 

12. Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024.  

 

F. Sistematika Penyajian 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi organisasi, 

susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis dan permasalahan utama 

(isu strategis) yang sedang dihadapi oleh organisasi.  

BAB II   PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini menjelaskan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK. 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun  

2020-2024 dan Perjanjian Kinerja PPATK. 

BAB IV  PENUTUP 
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Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 

mendatang.  

LAMPIRAN 

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan 

kinerja. 
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A.  Rencana Strategis 

PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan 

berpedoman pada visi presiden dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK 

disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU 

dan pendanaan terorisme dengan berfokus pada meningkatkan pemanfaatan produk-

produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum, asset recovery, dan 

good governance, serta secara tidak langsung ikut menjaga sistem keuangan dari dana 

ilegal. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dapat 

tetap terjaga, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sesuai 

arah kebijakan pada RPJP dan RPJMN. 

Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024 merupakan dokumen 

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan 

strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh 

PPATK pada tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan 

dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK 

Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis tahun 2020-2024. 

Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan PPATK  

Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di 

PPATK.  

 

 
 

 

BAB 
II 

Perencanaan 
kinerja 
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1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024 
 

 
VISI ppatk 

 

 

 

 

 

PPATK dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui pelaksanaan 

serangkaian kebijakan, antara lain pembinaan pihak pelapor, pengawasan kepatuhan 

terhadap penerapan aturan anti pencucian uang, pelatihan anti TPPU dan TPPT, riset-

riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Lembaga Pengawas 

Pengatur (LPP) dan pemangku kepentingan lainnya. 

Visi PPATK berupaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana 

pencucian uang dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, 

serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sektor 

keuangan 

MISI ppatk 

PPATK melaksanakan misi presiden dan wakil presiden. Misi tersebut, 

yaitu misi kedua (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya 

Saing), misi keenam (penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

dan terpercaya), dan kedelapan (pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, 

dan terpercaya). 

Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2020-2024, sebagai berikut:  

 

 

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan 
Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, 
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. 
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Tabel 2.1 

Misi PPATK 

No. MISI 

1 
Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil 

riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme. 

2 
Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara 

optimal di lingkup nasional maupun internasional. 

3 
Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

4 
Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang dan tata 

kelola kelembagaan PPATK. 

 

Gambar 2.1 

Visi dan Misi PPATK Tahun 2020-2024 
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tujuan PPATK 

Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program 

prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator 

yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis PPATK adalah Memperkuat rezim 

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. 

 

SASaran strategis  

 

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan 

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan serta bagian 

integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin 

suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk 

memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. 

Tabel 2.2 

Sasaran Strategis PPATK Tahun 2020-2024 
 

Sasaran Strategis PPATK IKU PPATK 

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme di Indonesia. 

Indeks efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang dan pendanaan terorisme Indonesia. 

 

Dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga 

belas arah kebijakan, yaitu:  

1.  Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;  

2.  Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme;  

3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan 
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anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku 

kepentingan;  

4.  Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana  

pencucian uang dan pendanaan terorisme;  

5.   Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang dan pendanaan terorisme;  

6.  Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;  

7.  Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu 

dan berbasis risiko;  

8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;  

9.  Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia serta PPATK dalam hubungan regional dan 

internasional;  

10.  Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;  

11.  Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait 

dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;  

12.  Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan  

13.  Transformasi kelembagaan PPATK.  

 

Peta Strategi PPATK 

Sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-

masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi 

PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2 Peta Strategi PPATK Tahun 

2020-2024, sebagai berikut:  
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Gambar 2.2 

Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024 
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B. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian 

kinerja. 

Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M., telah menetapkan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2021 PPATK pada 11 Desember 2020. Perjanjian kinerja tersebut disusun 

dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah mendapat pengesahan dari 

Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 

2021 PPATK Nomor: SP DIPA-078.01-0/2021 tanggal 23 November 2020. Perjanjian 

Kinerja PPATK bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 

kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi. 

Pada 25 Oktober 2021 bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden Republik 

Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, melantik Kepala PPATK periode tahun 2021-2026, yaitu 

Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala 

PPATK, ditetapkan bahwa Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. diangkat sebagai 

Kepala PPATK untuk periode masa jabatan 2021-2026. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., 

LL.M menggantikan posisi Dr. Dian Ediana Rae, S.H., LL.M. yang menjabat sebagai 

Kepala PPATK periode 2020-2021. 

Menindaklanjuti keputusan presiden tersebut, Kepala PPATK yang baru telah 

menetapkan kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPATK pada 9 November 2021. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.3, sebagai berikut: 

 

 

 



 

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2021   18 |  

 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPATK 

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target 

PPATK 

1 

Terwujudnya efektivitas 

pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme di 

Indonesia. 

Indeks efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan 

terorisme Indonesia. 

5,73 

indeks 

 

Pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPATK 

merupakan alokasi anggaran pada awal tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 

Rp224.608.345.000,00. Pada tahun berjalan, anggaran PPATK mengalami beberapa kali 

refocussing dan realokasi belanja dalam upaya mendukung program pemerintah dalam 

percepatan penanganan pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 

sehingga pagu anggaran PPATK per 31 Desember 2021 adalah sebesar 

Rp181.783.991.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu 

program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme dan program Dukungan Manajemen. Dalam upaya pencapaian target kinerja 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pagu anggaran 

PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program dan kegiatan, sebagai berikut:  

Tabel 2.4 

Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2021 
 

Kode 

Program/Kegiatan 

Nama 

Program/Kegiatan 

                 Pagu Anggaran 

                          (Rp) 

           Pagu Anggaran Revisi 

                 (Rp) 

WA Dukungan 

Manajemen  

174.472.884.000 

 

147.837.593.000 

3374 - Pengawasan 

Internal PPATK. 

250.000.000 82.973.000 

3375 - Pengelolaan 

Perencanaan dan 

Keuangan PPATK. 

116.898.584.000    105.174.872.000 

3376 - Pengelolaan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Organisasi dan 

Ketatalaksanaan 

PPATK. 

5.500.000.000 3.047.838.000 

3377 - Penyelenggaraan 

Ketatausahaan, 

Kerumahtanggaan 

dan Perlengkapan 

PPATK. 

29.555.565.000 19.145.956.000 
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BE Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan 

Pendanaan Terorisme 

50.135.461.000 

 

33.946.398.000 

 

3365 - Pendidikan dan 

Pelatihan anti 

pencucian uang 

PPATK 

25.018.735.000 21.432.931.000 

3379 - Pengelolaan Bidang 

Hukum PPATK. 

1.200.000.000 634.211.000 

3380 - Pelaksanaan kerja 

sama dan Hubungan 

Masyarakat 

PPATK. 

 

5.630.500.000    1.406.761.000 

3381 - Pengelolaan 

Teknologi 

Informasi PPATK. 

29.104.961.000 26.050.180.000 

3382 - Pengawasan 

Kepatuhan Pihak 

Pelapor. 

1.100.000.000 246.529.000 

3383 - Pengawasan 

Kewajiban 

Pelaporan dan 

Pembinaan Pihak 

Pelapor. 

1.450.000.000 266.390.000 

3384 - Analisis Transaksi 

dan Pengelolaan 

Laporan 

Masyarakat. 

900.000.000 269.074.000 

5232 - Pemeriksaan dan 

Pengembangan 

Riset TPPU. 

8.000.000.000 4.026.276.000 

 Jumlah 224.608.345.000 181.783.991.000 
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A. Capaian Kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat 

realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai 

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Untuk 

mencegah terjadinya deviasi yang signifikan antara realisasi dengan target kinerja pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU), PPATK menetapkan Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 

2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa 

capaian maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%. 

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja PPATK pada tahun 2021 sebesar 

120%. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat terwujud karena PPATK memperoleh 

dukungan dari para ahli (expert judgment), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam 

penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme Indonesia. Selain itu, selama proses pelaksanaan survei, Tim Helpdesk PPATK 

memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui kendala ketika 

mengisi kuesioner Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme Indonesia.  

Pengukuran capaian kinerja IKU melalui aplikasi e-RKA (aplikasi Rencana Kinerja dan 

Anggaran) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan, sebagai berikut: 

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment, sehingga data realisasi kinerja diinput 

oleh tim pengelolaan kinerja ke dalam aplikasi e-RKA. 

2. Tiga jenis polarisasi IKU, yaitu: 
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a. Maximize: Nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target. 

b. Minimize: Nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target. 

c. Stabilize: Nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu. 

3. Capaian kinerja IKU ditunjukkan dengan warna merah, kuning, atau hijau dengan interval, 

sebagai berikut: 

Warna Deskripsi Kategori 

 100≤nilai≤120 Sangat Baik 
 

 
80≤nilai˂100 Baik 

 

 0<nilai< 80 Tidak Baik 

 

4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Kamus IKU yang memuat definisi, variabel pembentuk, 

metode perhitungan, formulasi, dan sumber data. 

5. Validitas data kinerja mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, kelengkapan data, dan 

keakuratan data. 

Pencapaian IKU PPATK yang tertuang dalam aplikasi e-RKA diilustrasikan dalam Gambar 

3.1, sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Capaian Kinerja PPATK Tahun 2021 
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Sasaran strategis PPATK, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pencapaian sasaran 

strategis tersebut selama periode Renstra PPATK Tahun 2020-2024 diukur menggunakan Indikator 

Kinerja Utama dengan target kinerja, sebagai berikut: 

Gambar 3.2 

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU Tahun 2020-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 

PPATK memiliki satu sasaran strategis dan satu IKU. Penjelasan mengenai capaian kinerja 

PPATK tahun 2021, sebagai berikut: 

 

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan dan 

masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran 

strategis ini diukur keberhasilannya melalui satu IKU, yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Pada tahun 2021, 

capaian kinerja ini sangat baik dengan capaian kinerja sasaran strategis adalah 120%. IKU ini 

merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. 

Indikator kinerja utama PPATK diukur dengan formulasi, sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Formula Perhitungan IKU PPATK 
 

    Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan 

Indeks efektivitas 

pencegahan dan 

pemberantasan tindak 

pidana anti pencucian 

uang dan pendanaan 

terorisme di Indonesia 

1. Untuk dimensi yang membentuk masing-masing sub-

indeks dilakukan pembobotan dengan metode Analitical 

Hirarchical Process (AHP) dan dilakukan rata-rata 

geometrik secara tertimbang terhadap bobot masing-

masing dimensi. Pemilihan rata-rata geometrik ini 

disebabkan rata-rata geometrik lebih sensitif terhadap 

variasi data dibandingkan dengan rata-rata arimatika. 

Dengan demikian, formula penghitungannya, sebagai 

berikut:  

Skor dari dimensi ke-i (i = 1, 2, … , 5) adalah x_i dengan 

bobot dari hasil AHP sebesar w_i, maka skor untuk 

masing-masing sub-indeks dihitung dengan formula, 

sebagai berikut: 

Skor Sub − Indeks =  √∏ 𝑤𝑖 × 𝑥𝑖
5
𝑖=1

5
  

2. Untuk masing-masing Sub-Indeks Pemberantasan dan 

Sub-Indeks Pencegahan diberikan bobot, yaitu masing-

masing sebesar 50% dengan rata-rata aritmetika, sehingga 

formula untuk penghitungan ultimate indeksnya, sebagai 

berikut: 

Indeks Efektivitas APUPPT 

= (0,5 × skor Sub-Indeks Pemberantasan) + (0,5 × skor 

Sub-Indeks Pencegahan) 
  

 

Penyusunan indeks efektivitas kinerja PPATK 2021 dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan implementasi atas 

kelanjutan dari program Pilot Project indeks efektivitas tahun 2020. Penilaian indeks efektivitas 

kinerja PPATK 2021 merupakan bentuk monitoring dan evaluation tools secara periodik atas kinerja 

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. Kegiatan ini didasari oleh upaya Indonesia yang masih 

berstatus sebagai observer dan bermaksud untuk menjadi keanggotaan penuh pada lembaga FATF, 

sehingga mendapatkan manfaat dalam bidang ekonomi, policy making, dan hubungan internasional. 

Manfaat bidang ekonomi yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika menjadi anggota penuh 

FATF, antara lain menunjukkan bahwa tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan 

perdagangan Indonesia sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan 
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ekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju dan sejalan dengan kedudukan Indonesia 

dengan negara G20. Selain itu, Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan 

dan standar internasional terkait upaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam 

hubungan internasional Indonesia dengan negara lain akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di 

tingkat internasional.  

Target nilai indeks efektivitas tahun 2021 adalah sebesar 5,73 yang masuk dalam kategori 

efektif. Penilaian indeks efektivitas ini melibatkan responden dari internal dan eksternal PPATK. 

Pihak internal PPATK yang terlibat dalam penilaian indeks adalah Direktorat Analisis Pemeriksaan 

II (DAP II), Direktorat Hukum (DH), Direktorat Kerja sama dan Humas (DKH), Pusdiklat APUPPT, 

Direktorat Analisis Pemeriksaan I (DAP I), Direktorat Pelaporan (DP), Direktorat Pengawasan 

Kepatuhan (DPK), dan Pusat Teknologi Informasi (PTI). Selain itu, pihak eksternal terdiri dari para 

responden yang berasal dari pihak pelapor, Lembaga Penegak Hukum (LPH), key stakeholders, 

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan FIU luar negeri. 

Penyusunan model Indeks Efektivitas mengacu pada tugas dan fungsi PPATK menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan 

memberantas TPPU dan TPPT. Model Indeks Efektivitas ini juga mengukur peran PPATK sesuai 

dengan best practice internasional berupa FATF Methodology dengan 11 Immediate Outcome (IO). 

Selain itu, pengukuran Indeks Efektivitas juga diharapkan selaras dengan program reformasi 

birokrasi yang diselenggarakan oleh PPATK sebagai focal point rezim APU/PPT.  

Indeks Efektivitas didefinisikan sebagai indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur 

untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam pencegahan dan 

pemberantasan TPPU/TPPT dalam lingkup domestik dan internasional. Angka Indeks Efektivitas 

dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Indonesia dalam mencegah dan memberantas 

TPPU dan TPPT. Kategori efektivitas yang merujuk pada best practice metodologi FATF dijelaskan 

dalam Tabel 3.2, sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kategori Efektivitas Berdasarkan Metodologi FATF 
 

Kategori Definisi Efektivitas 

Sangat efektif Capaian langsung hampir seluruhnya sudah terpenuhi, tetapi 

masih diperlukan perbaikan kecil. 

Efektif Capaian langsung sebagian besar sudah terpenuhi, tetapi masih 

diperlukan perbaikan yang tidak banyak. 

Cukup efektif Capaian langsung dalam banyak hal sudah dipenuhi, tetapi masih 

diperlukan banyak perbaikan. 

Kurang efektif Capaian langsung tidak terpenuhi atau terpenuhi, tetapi dapat 

diabaikan dan masih diperlukan perbaikan yang mendasar. 
 

Indeks Efektivitas (ultimate index) dibagi menjadi dua sub-indeks sesuai dengan tugas dan 

fungsi PPATK, yakni Sub-Indeks Pencegahan dan Sub-Indeks Pemberantasan. Mekanisme penilaian 

Indeks Efektivitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu self assessment dari pihak internal 

PPATK dan penilaian pihak eksternal dari para mitra strategis PPATK. 

o Sub-Indeks Pencegahan terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai berikut: 

1. Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik adalah peranan PPATK dalam pemahaman risiko 

pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta kebijakan dan koordinasi yang dilakukan 

PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). 

2. Kerja sama internasional adalah peranan PPATK dalam melakukan kerja sama internasional 

dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), 

termasuk keikutsertaan PPATK dalam forum internasional, MoU dengan lembaga internasional, 

pertukaran informasi intelijen keuangan, joint analysis, dan intelijen keuangan dalam 

mendukung penelusuran aset dan perampasan aset. 

3. Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor adalah peranan PPATK dalam pengawasan dan 

pengaturan terhadap pihak pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa 

dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. 

4. Pencegahan pencucian uang adalah peranan PPATK dalam pencegahan di bidang pencucian 

uang, termasuk pemberian pedoman kewajiban pelaporan, umpan balik, pedoman pendeteksian 

transaksi keuangan mencurigakan dan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia 
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barang/jasa dan profesi yang diatur dan diawasi oleh PPATK, serta pendidikan dan pelatihan 

kepada pihak pelapor. 

5. Pencegahan pendanaan terorisme adalah peranan PPATK dalam pencegahan di bidang 

pendanaan terorisme, termasuk pemberian pedoman kewajiban pelaporan, umpan balik, 

pedoman pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan dan pedoman prinsip mengenali 

pengguna jasa bagi penyedia barang/jasa dan profesi yang diatur dan diawasi oleh PPATK, serta 

pendidikan dan pelatihan kepada Pihak Pelapor. 

6. Badan hukum dan perikatan adalah peranan PPATK dalam pencegahan terhadap badan hukum 

dan perikatan lainnya sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan 

mengidentifikasi badan usaha dan perikatan hukum yang memiliki risiko tinggi TPPU/TPPT.  

 

o Sub-Indeks Pemberantasan terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai berikut: 

1. Hasil intelijen keuangan TPPU adalah Peranan PPATK dalam menghasilkan hasil intelijen 

keuagan indikasi TPPU, termasuk tindak lanjut pelaporan transaksi keuangan menjadi Hasil 

Analisis/Hasil Pemeriksaan indikasi TPPU, permintaan data/informasi/keterangan kepada 

Pihak Pelapor, dan penghentian transaksi. 

2. Hasil intelijen keuangan TPPT adalah Peranan PPATK dalam menghasilkan hasil intelijen 

keuagan indikasi TPPT, termasuk tindak lanjut pelaporan transaksi keuangan menjadi Hasil 

Analisis/Hasil Pemeriksaan indikasi TPPT, permintaan data/informasi/keterangan kepada 

Pihak Pelapor. 

3. Penanganan perkara TPPU adalah peranan PPATK dalam mendukung lembaga penegak 

hukum melakukan penanganan perkara pencucian uang, termasuk pemenuhan permintaan 

lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, pemenuhan layanan hukum untuk mendukung 

penanganan perkara TPPU, dan pendidikan dan pelatihan. 

4. Penanganan perkara TPPT adalah peranan PPATK dalam mendukung lembaga penegak 

hukum melakukan penanganan perkara pencucian uang, termasuk pemenuhan permintaan 

lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, pemenuhan layanan hukum untuk mendukung 

penanganan perkara TPPT, serta pendidikan dan pelatihan. 

5. Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi adalah peranan PPATK dalam melakukan sanksi 

keuangan terhadap entitas yang teridentifikasi pendanaan terorisme dan pendanaan 
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proliferasi, termasuk dalam frezzing without delay atau pembekuan aset melalui penghentian 

sementara transaksi.  

6. Perampasan aset adalah peranan PPATK dalam mendukung perampasan aset hasil tindak 

pidana pencucian uang melalui penelusuran aset. 

Kedua sub-indeks tersebut dalam perhitungan Indeks Efektivitas (ultimate) memiliki bobot 

yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dari para ahli 

(expert judgment), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK karena kedua bidang (sub-

indeks) tersebut dinilai memiliki kesamaan tingkat kepentingan. Setiap dimensi memiliki ukuran 

bobot yang berbeda-beda berdasarkan hasil penilaian para ahli (expert judgment), tim akademisi, tim 

ahli, dan tim internal PPATK. Penilaian bobot dari para ahli ini menggunakan AHP. Ukuran Indeks 

Efektivitas tersebut menggunakan skala 0-10 sesuai metodologi FATF. Model Indeks Efektivitas 

tersebut akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mengukur Indikator Kinerja Utama 

(IKU) PPATK. 

Rerangka kerja teoretis (theoretical framework) model Indeks Efektivitas diilustrasikan dalam 

Gambar 3.3, sebagai berikut: 

Gambar 3.3 

Rerangka Model Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia 
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Dimensi dalam masing-masing sub-indeks Pencegahan dan Pemberantasan diperoleh 

berdasarkan 11 IO. Dalam prosesnya terdapat perumusan dimensi yang diuraikan secara rinci 

mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Selain itu, terdapat penggabungan antara 

IO 10 dan IO 11 menjadi dimensi Sanksi keuangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Masing-

masing sub-indeks memiliki enam dimensi pembentuk. Masing-masing dimensi tersebut dibentuk 

oleh indikator pembentuk yang mengkombinasikan 11 IO dengan indikator kinerja eselon I dan II di 

PPATK sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010, dan capaian langsung sesuai metodologi FATF. Dua belas dimensi pembentuk 

Indeks Efektivitas diukur oleh pihak internal PPATK (self assessment) dan pihak eksternal PPATK 

yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT. Hubungan dimensi pembentuk IE 

dengan kategori kelompok penilai dijelaskan dalam Tabel 3.3, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Dimensi Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia 

 

 Metode pembobotan sub-indeks dan indikator dilakukan dengan menggunakan metode expert 

judgment melalui penghitungan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penilaian bobot per dimensi 

menggunakan pendekatan AHP dengan melibatkan pihak expert yang terdiri dari pihak internal 

PPATK, tim ahli, dan tim akademisi. Bobot per dimensi pembentuk IE dijelaskan dalam Tabel 3.4, 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia 

Kode 

Dimensi 
Dimensi Bobot (%) 

Subdimensi Pencegahan 

C1 Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik 20 

C2 Kerja sama internasional 15 

C3 Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor 20 

C4 Tindakan pencegahan TPPU 15 

C5 Tindakan pencegahan TPPT 15 

C6 Badan hukum dan perikatan 15 

Subdimensi Pemberantasan 

R1 Hasil intelijen keuangan TPPU 20 

R2 Hasil intelijen keuangan TPPT 20 

R3 Penanganan perkara TPPU 15 

R4 Penanganan perkara TPPT 15 

R5 Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi 15 

R6 Perampasan aset 15 

 

Jawaban dari setiap responden dihitung dan dikonversi ke dalam skala 0-10 dengan skala 0 

(tidak efektif) hingga 10 (efektif). Besaran angka indeks menggunakan skala 10 ini mengacu pada 

penilaian MER dengan masing-masing kriteria yang dijelaskan dalam Tabel 3.5, sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Skala Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme Indonesia 

Skala Indeks Kategori Definisi 

0,00 - 2,50 Kurang 

Efektif 

Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT 

masih belum efektif, sehingga diperlukan perbaikan 

secara fundamental dalam seluruh aspek. 

2,51 - 5,00 Cukup 

Efektif 

Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT 

telah sesuai, tetapi efektivitasnya masih rendah, 

sehingga masih diperlukan perbaikan major dalam 

seluruh aspek. 
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Skala Indeks Kategori Definisi 

5,01 – 7,50 Efektif Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPP 

sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan 

minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan. 

7,51 – 10,00 Sangat 

Efektif 

Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT 

sudah sangat efektif, tetapi masih diperlukan 

penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih 

dapat ditingkatkan. 

 

Objek penelitian dalam penelitian Indeks Efektivitas 2021 adalah para pemangku kepentingan 

PPATK yang terdiri dari Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak 

Hukum, key stakeholders, dan Financial Intellegence Units. 

 

Sampel Responden Kategori Pihak Pelapor 

Berdasarkan jumlah total populasi sebanyak 6910 responden dan jumlah ketersediaan kontak 

data responden sebanyak 971 responden, maka dengan menggunakan rumus Krejcie and Morgan 

pada taraf kesalahan sebesar 5% diperoleh jumlah sampel sebesar 410. Jumlah sampel 410 responden 

tersebut disebar kepada masing-masing kelompok industri secara proporsional sesuai dengan 

keragaman kondisi populasi. Sebaran sampel berdasarkan kelompok industri ditunjukkan dalam 

Tabel 3.6, sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Distribusi Sampel Responden 

 



PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O21 31  

 

Responden Kategori LPP, Lembaga Penegak Hukum, dan Key Stakeholders 

Kategori LPP, Lembaga Penegak Hukum, dan Key Stakeholders memiliki jumlah responden 

yang jauh lebih sedikit dibandingkan kategori Pihak Pelapor. Keseluruhan data dari kategori LPP, 

Lembaga Penegak Hukum, dan key stakeholders sebanyak 268 responden, sehingga tidak akan 

dilakukan sampling dan tidak ada perhitungan minimum jumlah responden. Survei akan 

dilaksanakan kepada seluruh responden kategori LPP, Lembaga Penegak Hukum, dan key 

stakeholders. Berikut adalah jumlah responden untuk kategori LPP, Lembaga Penegak Hukum, dan 

key stakeholders yang menjadi target survei. 

Tabel 3.7 

Jumlah Responden Kategori LPP, Penegak Hukum, dan Key Stakeholders 
 

 

Responden kategori Lembaga Pengawas dan Pengatur terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 
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Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Hukum dan HAM. 

Responden LPP lebih detail diuraikan dalam Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Responden Kategori LPP 
 

 

Responden kategori Lembaga Penegak Hukum dan key stakeholders ditunjukkan dalam Tabel 

3.9 dan Tabel 3.10. 

Tabel 3.9 

Responden Kategori Lembaga Penegak Hukum 
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Tabel 3.10 

Responden Kategori Key Stakeholders 
 

 
 

Survei penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPT 

2021 menggunakan lima jenis kuesioner berdasarkan kategori responden, yaitu Pihak Pelapor, 

Lembaga Pengawan dan Pengatur (LPP), Lembaga Penegak Hukum, key stakeholders, dan Financial 

Intellegent Unit’s (FIU’s). Dari total responden sebanyak 1269 responden, terdapat 808 responden 

yang melakukan pengisian kuesioner atau respon rate sebesar 63,7%. Hasil survei juga 

memperlihatkan sebagian besar (85,4%) dari keseluruhan responden merupakan responden untuk 

kuesioner Pihak Pelapor, kuesioner Lembaga Penegak Hukum (10,8%), Lembaga Pengawas dan 

Pengatur (LPP) (1,7%), key stakeholders (1,5%), dan FIU’s (0,6%).  
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Tabel 3.11 memperlihatkan rincian hasil capaian kuesioner jika dibandingkan dengan 

ketersediaan data. 

Tabel 3.11 

Capaian Survei Berdasarkan Jenis Kuesioner 
 

 

 

Indeks Efektivitas Internal 

Indeks Efektivitas Internal peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah indeks yang diukur berdasarkan 

kertas kerja yang berasal dari unit kerja-unit kerja di PPATK. Unit kerja yang mengisi penilaian 

untuk indeks internal adalah Direktorat Analisis Pemeriksaan II (DAP II), Direktorat Hukum (DH), 

Direktorat Kerja sama dan Humas (DKH), Pusdiklat APUPPT, Direktorat Analisis Pemeriksaan I 

(DAP I), Direktorat Pelaporan (DP), Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK), dan Pusat Teknologi 

Informasi (PTI). 

Nilai indeks efektivitas internal adalah sebesar 6,97 yang masuk kategori efektif. Sub-indeks 

Pencegahan memperoleh nilai 7,25 yang masuk kategori efektif dan sub-indeks Pemberantasan 

memperoleh nilai 6,69 yang masuk kategori efektif. Dimensi yang mendapatkan skor tertinggi 

adalah dimensi (R3) penanganan perkara TPPU. Skor dimensi (R3) sebesar 9,02 yang masuk 

kategori sangat efektif. Dimensi lain yang juga mendapatkan penilaian sangat efektif, antara lain 

dimensi (C1) Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik, dimensi (C2) Kerja sama Internasional, 

dimensi (C3) Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor, dan dimensi (R4) Penanganan Perkara 

TPPT. 
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Tabel 3.12 

 Indeks Efektivitas Internal 
 

 

 Dimensi yang memiliki skor cukup rendah (<6,00), antara lain adalah dimensi (C5) Tindakan 

Pencegahan TPPT, dimensi (R2) Hasil Intelijen Keuangan TPPT, dan dimensi (R6) Perampasan 

Aset. Dimensi-dimensi ini disusun oleh indikator yang merujuk pada kertas kerja Direktorat Analisis 

Pemeriksaan I dan II. Indikator penyusun dimensi (C5) yang memiliki skor rendah, antara lain 

persentase hasil analisis terkait DTTOT terhadap total hasil analisis pendanaan terorisme, identifikasi 

analisis dan evaluasi terhadap risiko ormas disalahgunakan sebagai pendanaan terorisme, 

keterlibatan pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait (termasuk pihak pelapor) dalam 

penyusunan penilaian risiko ormas disalahgunakan sebagai pendanaan terorisme, kegiatan 

penjangkauan sosialisasi mengenai ormas yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian 

sumbangan (NPO) sesuai penilaian risiko ormas disalahgunakan sebagai pendanaan terorisme, dan 

pedoman indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. 

Indikator penyusun dimensi (R2) yang memiliki skor rendah, yaitu terkait tindak lanjut HA/HP 

indikasi TPPT terhadap total HA/HP indikasi TPPT yang disampaikan, permintaan informasi 

PPATK kepada pihak pelapor dalam penyusunan HA/HP terhadap total laporan HA/HP yang 

terindikasi TPPT, pemenuhan informasi dan atau hasil analisis yang diminta oleh instansi (inquiry) 

terkait TPPT terhadap total permintaan informasi dan/ atau  hasil analisis, permintaan informasi 

PPATK kepada FIU luar negeri terhadap total laporan HA/HP yang terindikasi TPPT, dan 

pemenuhan permintaan informasi FIU luar negeri kepada PPATK terhadap total permintaan 

informasi dari FIU luar negeri yang berindikasi TPPT. Sementara itu, indikator penyusun dimensi 

(R6) yang memiliki skor rendah, yaitu terkait banyaknya laporan HA/HP indikasi TPPU yang 

dimanfaatkan dengan asset tracing terhadap total laporan HA/HP, pemenuhan data dari PPATK 

terkait dengan asset tracing terhadap total permintaan (inquiry) Lembaga Penegak Hukum, tunda 
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transaksi materil terhadap total tunda transaksi dan pemenuhan FIU luar negeri atas permintaan 

Lembaga Penegak Hukum dalam mendukung outgoing MLA terhadap total permintaan Lembaga 

Penegak Hukum dalam mendukung potensi outgoing MLA. 

 

Indeks Efektivitas Eksternal 

Indeks efektivitas eksternal peranan PPATK dalam upaya pencegahan  dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme mendapatkan skor 6,82 

yang masuk kategori efektif. Skor indeks untuk sub-indeks pencegahan adalah sebesar 7,08 yang 

masuk kategori efektif. Skor indeks untuk sub- indeks p e m b e rantasan sebesar 6,57 yang masuk 

kategori efektif. Dimensi yang memiliki skor penilaian tertinggi adalah  dimensi (C2) kerja sama 

internasional. Skor untuk dimensi kerja sama internasional adalah 8,32 yang masuk kategori 

sangat efektif. 

Tabel 3.13 

 Indeks Efektivitas Eksternal 

 

Beberapa dimensi tercatat masih memiliki skor penilaian cukup rendah, yaitu dimensi (C3) 

pengawasan dan pengaturan pihak pelapor dan dimensi (R5) sanksi keuangan TPPT dan 

proliferasi. Beberapa aspek dalam dimensi C3 yang masih mendapatkan penilaian cukup rendah, 

sehingga memerlukan perbaikan adalah pada indikator pelaksanaan pengawasan kepatuhan secara 

onsite dan off-site yang dilakukan oleh PPATK, kemanfaatan website PPATK, video tata cara 

PMPJ, penyampaian secara langsung berupa seminar/ceramah/FGD dan kurikulum pelatihan 

pusdiklat APUPPT PPATK bagi lembaga responden, kepuasan yang masih rendah pada asistensi 

atau bimbingan pelaporan, sosialisasi tata cara pelaporan, panduan aplikasi dan tata cara 

pelaporan, AML News, dan daftar DTTOT UN List. Beberapa tata cara pelaporan juga dianggap 

masih menyulitkan para pihak pelapor. Beberapa feedback yang diterima oleh lembaga responden 
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mengenai banyaknya unsur kualitas laporan yang dievaluasi oleh PPATK untuk ketepatan waktu 

dan kesesuaian penyampaian laporan dengan ketentuan yang berlaku bagi non-elektronik juga 

masih di bawah 50%. 

Dimensi (R5) sanksi keuangan TPPT dan proliferasi juga memiliki skor terendah 

dibandingkan dengan dimensi lainnya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya skor dimensi 

ini adalah terdapat penilaian kurang bermanfaat terkait pertanyaan "Bagaimana kemanfaatan 

pertukaran informasi dengan PPATK dalam mendukung investigasi atas pelanggaran dan 

ketidakpatuhan terhadap sanksi keuangan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi?". 

Pertanyaan "Dari sejumlah pertukaran informasi dengan PPATK untuk mendukung investigasi 

atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap sanksi keuangan pendanaan terorisme dan 

pendanaan proliferasi yang dimanfaatkan oleh lembaga anda?" dijawab dalam kisaran 0%-25% 

oleh beberapa responden. Kelompok responden pelapor yang menilai dimensi (R5) juga 

memberikan penilaian rendah untuk dimensi ini. Responden pihak pelapor dalam menjawab 

persentase memenuhi permintaan penghentian sementara transaksi dari daftar UN List 1267, 

1373, dan 1737 hanya sebesar 0%-25% sebanyak lebih dari 70% dari total  keseluruhan 

responden pelapor. 

  
     Indeks Efektivitas Total 

Indeks efektivitas total merupakan gabungan antara indeks efektivitas internal dan 

eksternal. Masing-masing sub-indeks diberikan bobot 50% untuk menjadi indeks efektivitas total. 

Skor indeks efektivitas total adalah sebesar 6,89 yang masuk kategori efektif. Sub-indeks 

Pencegahan memiliki skor sebesar 7,16 yang masuk kategori efektif dan sub-indeks 

Pemberantasan memiliki skor 6,63 yang masuk kategori efektif. Secara total dimensi yang 

mendapatkan skor tertinggi adalah (R3) penanganan perkara TPPU, dimensi (C1) risiko, 

kebijakan dan koordinasi domestik, dimensi (C2) kerja sama internasional, dan (R4) penanganan 

perkara TPPT. Keempat dimensi ini      mendapatkan skor yang masuk dalam kategori sangat efektif. 
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          Tabel 3.14 

Indeks Efektivitas Total 
 

Terdapat dimensi yang memiliki skor rendah, yaitu dimensi (R5) sanksi keuangan TPPT dan 

proliferasi. Dimensi ini mendapatkan skor yang masuk dalam kategori cukup efektif karena skor 

dimensinya kurang dari 5. Rendahnya skor dimensi ini juga dipengaruhi skor indeks eksternal yang 

cukup rendah. 

Survei dan Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan        

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2021 

menghasilkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Penilaian ultimate index atas efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 2021 memperoleh nilai 

indeks 6,89. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT 

sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya secara 

berkelanjutan. 

2. Penilaian sub-indeks Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 2021 

memperoleh nilai 7,16. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan 

TPPU/TPPT sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya 

secara berkelanjutan. 

3. Penilaian sub-indeks Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 2021 

memperoleh nilai 6,63. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan 

TPPU/TPPT sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya 

secara berkelanjutan. 
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4. Analisis efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme berdasarkan kategori pelapor menunjukkan bahwa dimensi risiko, kebijakan, 

dan koordinasi domestik merupakan dimensi dengan penilaian terbaik dengan skor 7,58, 

sementara dimensi pengawasan dan pengaturan pihak pelapor skornya adalah 5,96. Berdasarkan 

kategori Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dimensi dengan penilaian terendah adalah 

dimensi tindakan pencegahan TPPT dengan skor 5,54 yang masuk kategori efektif. 

5. Analisis efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucianuang dan 

pendanaan terorisme berdasarkan kategori Aparat Penegak Hukum (APH) menunjukkan bahwa 

dimensi hasil intelijen keuangan TPPT memiliki skor tertinggi, yaitu 8,27, sedangkan dimensi 

sanksi keuangan TPPT dan proliferasi memiliki skor terendah, yaitu 5,63. 

6. Analisis efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan karakteristik wilayah berisiko tinggi 

menunjukkan bahwa masih perlu upaya ekstra bagi PPATK untuk melakukan perbaikan pada 

dimensi sanksi keuangan TPPT dan Proliferasi yang memiliki skor 4,36 dengan kategori cukup 

efektif. 

7. Pandangan dan rekomendasi para stakeholders dalam meningkatkan kinerja operasional PPATK 

dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah 

dengan meningkatkan kualitas layanan operasional terhadap para stakeholders di bidang edukasi 

dan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, layanan dan program, substansi dan informasi, kerja 

sama, waktu, dan administratif. 

8. Pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya 

peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan 

memperhatikan berbagai isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, 

ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Sementara itu, menurut hasil analisis impact-

uncertainty, PPATK perlu memprioritaskan pada aspek lingkungan yang memiliki dampak yang 

tinggi dengan uncertainty rendah. 
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Tabel 3.15 
Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2020-2024 

 

Indeks efektivitas pencegahan 

dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme Indonesia 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Target 5,46 
indeks 

5,73 
indeks 

6,16 
indeks 

6,78 
indeks 

7,63 
indeks 

Realisasi 6,98 
indeks 

    6,89 

indeks 

- - - 

Capaian 127,84% 120,24% - - - 

Capaian yang diakui 120% 120% - - - 

 
Berdasarkan data dalam Tabel 3.15, PPATK menargetkan kinerja IKU Indeks efektivitas 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia 

pada tahun 2021 sebesar 5,73 indeks. Realisasi kinerja IKU adalah 6,89 indeks dari skala 10, 

sehingga capaian kinerja indikator kinerja tersebut adalah 120,24% atau maksimal sebesar 120%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah berjalan secara 

efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan. 

Realisasi kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,09 indeks apabila dibandingkan 

dengan ralisasi tahun 2020 sebesar 6,98 indeks. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan nilai pada 

aspek kerja sama internasional, tindakan pencegahan TPPU, tindakan pencegahan TPPT, penanganan 

perkara TPPT, sanksi keuangan TPPT dan proliferasi, dan perampasan aset. Namun demikian, 

PPATK telah berhasil mencapai kinerja yang melampaui target kinerja dan akan selalu berupaya 

melaksanakan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dalam aspek-aspek tersebut 

pada tahun mendatang. 

PPATK berhasil mencapai target kinerja pada tahun 2021 karena PPATK memperoleh 

dukungan dari para ahli (expert judgment), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam 

penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme Indonesia. Selain itu, selama proses pelaksanaan survei, terdapat dua kendala 

utama yang dihadapi oleh para responden, yaitu kendala teknis dan kendala yang terkait dengan 

substansi kuesioner. Namun, Tim Helpdesk PPATK memberikan layanan bantuan selama 24 jam 

kepada para responden yang menemui kendala ketika melakukan pengisian kuesioner.  
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Tabel 3.16 

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024 
 

IKU Target Tahun Realisasi 

Tahun 

2021 

Persentase 

Realisasi 

Dibanding 

Target 

Tahun 
2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Indeks efektivitas 

pencegahan dan 

pemberantasan 

tindak pidana 

pencucian uang 

dan pendanaan 

terorisme 
Indonesia 

5,46 

indeks 

5,73 

indeks 

6,16 

indeks 

6,78 

indeks 

7,63 

indeks 

     6,89 

indeks 

90,30% 

 
Berdasarkan data dalam Tabel 3.16, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, 

capaian kinerja IKU pada tahun 2021 telah mencapai 90,30%. Secara persentase, capaian kinerja ini 

sudah baik dan PPATK akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut pada 

tahun mendatang. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja 

pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi, 

meliputi: 

1.  Rekomendasi perbaikan kinerja PPATK untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan 

pemberantasan TPPU dan TPPT, sebagai berikut: 

1) Prioritas perbaikan pada dimensi Indeks Efektivitas Eksternal yang masih memiliki nilai 

indeks di bawah 7,50, yaitu: 

a. Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi (3,96). 

b. Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor (5,98). 

c. Tindakan Pencegahan TPPU (6,22). 

d, Hasil Intelijen Keuangan TPPT (6,98). 

e. Hasil Intelijen Keuangan TPPU (6,99). 

f. Penanganan Perkara TPPU (7,04). 

g. Perampasan Aset (7,05). 

h. Tindakan Pencegahan TPPT (7,07). 

i. Penanganan Perkara TPPT (7,11). 

j. Badan Hukum dan Perikatan (7,41). 
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2) Prioritas perbaikan pada dimensi Indeks Efektivitas Internal yang masih memiliki nilai indeks 

di bawah 7,50, yaitu: 

a. Perampasan Aset (5,22). 

b. Tindakan Pencegahan TPPT (5,78). 

c. Hasil Intelijen Keuangan TPPT (5,92). 

d. Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi (6,00). 

e. Badan Hukum dan Perikatan (6,02). 

f, Hasil Intelijen Keuangan TPPU (6,15). 

g. Tindakan Pencegahan TPPU (7,10). 

2.  Rekomendasi-rekomendasi taktis untuk perbaikan kinerja operasional PPATK dalam upaya 

peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, antara lain: 

1) Edukasi dan Sosialisasi 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan pelatihan terkait pelaporan, regulasi, 

informasi serta daftar DTTOT kepada para stakeholders. 

b. Kuantitas sosialisasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai media komunikasi 

seperti aplikasi, email, newslatter, dan media sosial resmi PPATK ataupun pertemuan 

secara tatap muka. 

c. Kuantitas pelatihan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan secara rutin dan 

berkala, serta memperbanyak pelatihan bagi para stakeholder, terutama yang terkait dengan 

pelatihan pelaporan, aplikasi, indikator transaksi keuangan mencurigakan, APUPPT, dan 

regulasi. 

d. Kualitas sosialisasi dan pelatihan dapat ditingkatkan dengan memberikan informasi dan 

materi yang dapat lebih mudah dipahami oleh para stakeholders, serta memberikan tes 

sebelum dan sesudah pelatihan agar dapat mengukur pemahaman peserta pelatihan dan 

dapat merancang kebutuhan pelatihan selanjutnya. 

e. Melakukan pemutakhiran pada pedoman pelaporan dan sosialisasi yang intensif kepada 

Pihak Pelapor. 

2) Komunikasi dan Koordinasi 

a. Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

komunikasi dan koordinasi antara PPATK dengan lembaga stakeholders. 

b. Optimalisasi seluruh media komunikasi secara formal maupun informal dalam komunikasi 

dan koordinasi antara PPATK dengan lembaga stakeholders. 
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c. Meningkatkan responsiveness dari Person in Charge (PIC) PPATK dan Call Centre PPATK 

dalam melayani kebutuhan dan permasalahan lembaga. 

d. Mengadakan kegiatan tahunan sebagai wadah komunikasi antara Pihak Pelapor dengan 

PPATK untuk membahas kendala dalam implementasi regulasi. 

e. Feedback dari PPATK terkait pelaporan dari Pihak Pelapor dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelaporan. 

f. Membentuk sharing platform antara PPATK dengan LPP agar dapat memberikan informasi 

lebih intensif kepada para stakeholders LPP. 

g. Mengadakan rekonsiliasi secara berkala antara PPATK dengan Lembaga Penegak Hukum 

setiap enam bulan sekali. 

h. Kordinasi dalam rapat komite dapat menggunakan mekanisme diskusi, sehingga peserta 

rapat memiliki pemahaman dan kesamaan persepsi. 

3) Layanan dan Program 

a. PPATK memberikan layanan perlindungan hukum dan pendampingan kepada Pihak Pelapor 

yang mendapat panggilan dari lembaga penegak hukum karena adanya temuan pada laporan 

yang disampaikan oleh Pihak Pelapor. 

b. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap aplikasi SIPENAS 

agar dapat beroperasi dengan optimal dalam melakukan pemantauan dan monitoring Aksi 

Stranas TPPU dan TPPT. 

c. PPATK dapat menjadi ahli dalam dalam persidangan terkait kasus yang dikenakan Undang-

Undang TPPT. 

d. Memberikan pendampingan atau asistensi bagi Direktorat Jendral Kekayaan Negara dalam 

penyusunan Risk Based Supervision dan asistensi bagi Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ketika pelaksanaan audit. 

e. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai joint audit untuk menyamakan 

persepsi antara PPATK dengan LPP. 

4) Substansi dan Informasi 

a. Meningkatkan kualitas informasi hasil audit dan rekomendasi PPATK dengan format yang 

lebih mudah dipahami, rinci, dan lengkap. 

b. Melakukan pemutakhiran berkala dalam tipologi TPPU dan TPPT. 

c. HA/HP (proaktif) indikasi TPPU memuat tambahan penyajian data seperti format tahunan, 

informasi transaksi antarrekening, layering, pivoting data, tingkat persamaan persepsi dan 
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ekspektasi terhadap data, tingkat prioritas, bentuk dan detail informasi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan lembaga penegak hukum. 

d. NRA dan SRA memuat sosiologi yang lebih detail dan analisis terkait kondisi yang akan   

datang. 

5) Kerja sama 

a. PPATK mempercepat proses penandatanganan kerja sama dengan OJK terkait pertukaran 

informasi mengenai pelanggaran kewajiban pelaporan dan koordinasi pengenaan sanksi 

administrasi atas pelanggaran kewajiban pelaporan. 

b. PPATK membuat perjanjian kerja sama dengan PJK untuk memudahkan penyidik meminta 

data terkait pendanaan terorisme kepada PJK. 

6) Waktu dan Administratif 

a. PPATK dapat memberikan rekomendasi langsung kepada struktur organisasi kelembagaan 

yang berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan. 

b. Prosedur penyampaian surat diberikan secara spesifik kepada bagian yang dituju dan waktu 

penyampaian surat diberikan dalam jangka waktu yang memadai. 

c. Waktu penyampaian HA/HP dan pemberian data dapat dilakukan dalam jangka waktu 1x24 

jam. 

4. Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja 

PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 

adalah dengan memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT 

di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada 

aspek lingkungan. 

5. Rekomendasi untuk perbaikan metodologi, instrumen, dan pelaksanaan survei, antara lain: 

a. Focus Discussion Group bersama para pakar PESTEL dapat dilaksanakan dengan waktu yang 

lebih lama, sehingga penggalian informasi dari para pakar dapat lebih mendalam. 

b. Adanya glosarium yang lebih lengkap dan daftar Frequently Asked Questions yang diberikan 

kepada responden agar responden dapat lebih memahami substansi kuesioner. 

c. Melakukan validasi dan penambahan kontak data responden agar dapat menjangkau responden 

yang lebih luas. 

d. Melakukan pembaruan data sampling frame agar pengumpulan data lebih optimal dan mewakili 

keragaman populasi. 
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    e. Pelaksanaan indepth interview dilakukan tanpa melibatkan pihak internal PPATK untuk 

menghindari terjadinya bias respon dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan 

objektif. 

 

C. Realisasi Anggaran  

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, PPATK memperoleh alokasi anggaran sebesar 

Rp224.608.345.000,00. Pada tahun berjalan, PPATK melakukan refocussing dan realokasi belanja 

untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan penanganan pandemik COVID-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga pagu anggaran PPATK berubah menjadi sebesar 

Rp181.783.991.000,00. PPATK berhasil merealisasikan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar 

Rp178.583.512.284,00 atau 98,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPATK telah melakukan 

efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 

yang sangat baik, yaitu 120%. 

PPATK telah melaksanakan empat kali refocussing anggaran PPATK atas dasar, sebagai 

berikut: 

1.  Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocussing 

dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Menindaklanjuti surat tersebut, PPATK 

telah melakukan penghematan belanja yang bersumber dari Program Dukungan Manajemen dan 

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT. Penghematan difokuskan pada belanja 

honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, sisa lelang dan/atau swakelola, serta 

kegiatan yang tidak mendesak. 

2.  Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan 

Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Menindaklanjuti surat tersebut, PPATK telah 

melakukan pemotongan anggaran yang bersumber dari belanja operasional pegawai pada 

alokasi/akun Tunjangan Khusus (komponen tunjangan kinerja THR dan Ketiga Belas sebagai 

tindak lanjut dari PP Nomor 63 Tahun 2021). 

3.  Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Refocussing 

dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Menindaklanjuti surat tersebut, PPATK 

telah melakukan pemotongan anggaran yang bersumber dari belanja non-operasional (belanja 

barang dan belanja modal). 
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4.  Surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocussing 

dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV. Menindaklanjuti surat 

tersebut, PPATK telah melakukan pemotongan anggaran yang bersumber dari belanja 

operasional dan non-operasional (belanja barang dan belanja modal). 

Tabel 3.17 

Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK 

Tahun 2021 dan 2020 
 

Kode 

Program/ 
Kegiatan 

Nama Program/Kegiatan Realisasi 

Tahun 2021 
(Rp) 

Realisasi 

Tahun 2020 
(Rp) 

Persentase  

Naik 

(Turun) 
WA Program Dukungan 

Manajemen  

145.875.452.115 136.629.668.417 6,77% 

3374 Pengawasan internal PPATK 82.133.575 283.762.874 (71,06%) 

3375 Pengelolaan perencanaan dan 

keuangan PPATK 

115.427.237.152 101.732.336.005 13,46% 

3376 Pengelolaan sumber daya 

manusia, organisasi, dan 

ketatalaksanaan PPATK 

3.047.594.923 4.232.539.773 (28,00%) 

3377 Penyelenggaraan 

ketatausahaan, 

kerumahtanggan, dan 
perlengkapan PPATK 

27.318.486.465 30.381.029.765 (10,08%) 

BE Program Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU dan 

Pendanaan Terorisme 

32.708.060.169 71.639.609.317 (54,34%) 

3365 Pendidikan dan pelatihan anti 

pencucian uang PPATK 

854.549.658 21.524.883.696 (96,03%) 

3379 Pengelolaan bidang hukum 

PPATK 

588.899.228 946.866.087 (37,81%) 

3380 Pelaksanaan kerja sama dan 

humas PPATK 

1.310.615.854 3.610.866.297 (77,46%) 

3381 Pengelolaan teknologi 

informasi PPATK 

25.304.105.186 36.262.398.581 (30,22%) 

3382 Pengawasan kepatuhan pihak 

pelapor 

220.739.336 313.717.709 (29,64%) 

3383 Pengawasan kewajiban 

pelaporan dan pembinaan 
pihak pelapor 

246.916.712 656.384.726 (62,38%) 

3384 Analisis transaksi dan 

pengelolaan laporan 

masyarakat 

222.716.915 710.228.863 (68,64%) 

5232 Pemeriksaan dan 

pengembangan riset TPPU 

3.959.517.280 7.614.263.358 (48,00%) 

 Jumlah 
 

178.583.512.284 208.269.277.734 (14,25%) 
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     Berdasarkan data dalam Tabel 3.17, pada tahun 2021 diketahui bahwa realisasi anggaran 

PPATK per 31 Desember 2021 sebesar Rp178.583.512.284,00, sehingga realisasi anggaran pada 

tahun 2021 menurun sebesar (Rp29.685.765.450,00) atau (14,25%) apabila dibandingkan dengan 

realisasi anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.269.277.734,00. Penurunan realisasi 

anggaran yang sangat signifikan terdapat pada kegiatan Pengawasan internal PPATK (71,06%) dan 

Pelaksanaan kerja sama dan humas PPATK (77,46%).  

D. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya 

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk 

mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target kinerja. Efisiensi merupakan hubungan antara 

output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. 

Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input 

yang serendah-rendahnya atau input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya. 

Apabila rasio capaian output lebih besar dari rasio realisasi anggaran, maka pelaksanaan output 

dikatakan efisien dan apabila sebaliknya dikatakan tidak efisien. Dari tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa capaian output melebihi capaian realisasi anggaran, sehingga penggunaan 

anggaran dari sisi rasio capaian output dapat dikatakan telah efisien. 

Tabel 3.18 

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran PPATK Tahun 2021 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja Utama 

Pagu Anggaran 

 (Rp) 

Realisasi 

Anggaran (Rp) 

Persentase 

Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Capaian 

Outcome 

Terwujudnya 

efektivitas 

pencegahan dan 

pemberantasan 

tindak pidana anti 

pencucian uang 

dan pendanaan 

terorisme di 

Indonesia 

Indeks efektivitas 

pencegahan dan 

pemberantasan 

tindak pidana 

pencucian uang 

dan pendanaan 

terorisme 

Indonesia 

181.783.991.000 178.583.512.284 98,25% 120% 120% 

 

Capaian kinerja PPATK sebesar 120% telah berhasil melampaui target kinerja dengan 

realisasi anggaran sebesar 98,25%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021, 

PPATK berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup 
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tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara 

efektif dan efisien. Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain: 

a) Penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. 

b) Penggunaan fasilitas sarana dan prasarana internal PPATK untuk pengadaan kegiatan rapat dan 

konsinyering untuk efisiensi biaya paket meeting dalam/luar kota. 

c) Kegiatan rapat, workshop, sosialisasi, webinar, audit, dan pendidikan dan pelatihan sebagian 

besar dilaksanakan secara daring karena masih terjadi pandemik COVID-19 di Indonesia. 

d) Pengurangan kegiatan perjalanan dinas karena terdapat kebijakan pemerintah berupa 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19, 

sehingga pelaksanaan kegiatan dialihkan melalui media daring. 

e) Seluruh anggota tim di PPATK tidak diberikan honorarium sesuai kebijakan Kepala PPATK. 

Tabel 3.19 

Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK Tahun 2021 

 

 

 

  

 

 

 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur 

kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu 

tolok ukur keberhasilan satuan kerja dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan nilai IKPA yang 

diterbitkan dalam aplikasi OM-SPAN oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai aspek pada 

masing-masing IKPA PPATK per 31 Desember 2021, sebagai berikut: 

a. Nilai aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan sebesar 92,44. 

b. Nilai aspek kepatuhan terhadap regulasi sebesar 93,00. 

c. Nilai aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan PPATK sebesar 98,47. 

d. Nilai aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 95,00. 

Dengan demikian, nilai akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran PPATK adalah 95,18. Nilai ini 

menunjukkan bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kesesuaian perencanaan, 
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efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi 

telah berjalan dengan baik. 

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART merupakan instrumen monitoring 

dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai kinerja 

anggaran PPATK per 31 Desember 2021, sebagai berikut: 

a. Aspek kinerja sebesar 95,24. 

b. Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja K/L atas Aspek Manfaat sebesar 100. 

Dengan demikian, rata-rata nilai kinerja anggaran PPATK adalah 90,47. Nilai ini menunjukkan 

bahwa tingkat kinerja PPATK yang dilihat dari sisi kinerja dan capaian sasaran strategis/nilai kinerja 

K/L atas aspek manfaat telah berjalan dengan baik. 

 

E. Kinerja dan Capaian Lainnya 

Selama tahun 2021, PPATK berhasil meraih prestasi-prestasi yang membanggakan pada 

tingkat nasional dan internasional, meliputi:  

1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi: 

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan 

PPATK tahun 2020. 

b. Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Menuju Informatif untuk 

kategori Lembaga Non Struktural yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat. 

c. Predikat II (sangat memuaskan) pada kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat 

Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan hasil 

pengawasan Arsip Nasional Republik Indonesia. 

 

Gambar 3.4 

Penghargaan Opini WTP PPATK Tahun 2006-2020 

d. Penghargaan atas capaian 

opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

untuk Laporan Keuangan 

PPATK selama lima belas 

kali berturut-turut, yaitu 

Laporan Keuangan 

PPATK tahun 2006-2020. 
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e.  Arsiparis PPATK memperoleh Juara III Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 dengan 

kategori tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 

f. PPATK telah menghasilkan dua Hasil Pemeriksaan yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkhract). Putusan pengadilan atas dua hasil pemeriksaan tersebut telah berkontribusi 

pada penerimaan negara dari pengenaan denda sebesar Rp8.000.000.000,00, uang 

pengganti kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00, dan aset berupa 

handphone, mobil, beserta tanah seluas 908 m2. 

g. Dalam upaya mendukung penerimaan negara, penyampaian data/informasi PPATK 

kepada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2013-2021 telah menghasilkan kontribusi 

penerimaan negara sebesar Rp7.497.656.383.311,00. 

 

 

Gambar 3.5 

Penghargaan Merit Sistem PPATK Tahun 2021 

    h.    Penghargaan Penerapan 

Sistem Merit dengan 

kategori "Sangat Baik" 

yang diberikan oleh 

Komisi Aparatur Sipil 

Negara. 

 

 
 

2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi: 

a.  PPATK menjadi co-lead bersama BNM Malaysia dalam project Transnational 

Laundering of Corruption Proceeds Redflag Indicators. 

b.  PPATK menjadi co-lead bersama AMLO Thailand dalam project kedua terkait 

Regional Threat Assessment on Illegal Wildlife Trafficking. 

c.  PPATK menjadi co-lead bersama AUSTRAC dan AMLC Filipina dalam project 

Report on Terrorism Financing Information Sharing. 
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F.   Rencana Pengembangan 

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja, PPATK 

terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun rencana pengembangan dalam bidang 

manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur, dan aplikasi yang meliputi: 

1.  Pelaksanaan reorganisasi secara menyeluruh dengan mengubah proses bisnis berkenaan dengan 

implementasi aplikasi GoAML. Melakukan peninjauan kembali kedudukan, tugas, dan fungsi 

unit-unit organisasi agar dapat mengidentifikasi tugas dan fungsi unit-unit kerja yang perlu 

dipertajam, ditambahkan, dikurangi, atau dialihkan ke unit kerja lainnya. 

2.   Peningkatan kerja sama internasional dan penguatan organisasi berbasis manajemen risiko.  

3.    Pengembangan program agen perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program percontohan  

dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi di PPATK.  

3.  Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani pada setiap unit kerja.  

4.   PPATK akan mengembangkan aplikasi Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 

Pengembangan aplikasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan 

Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan 

Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar 

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana 

Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata 

Pemusnah Massal. 

5. PPATK akan melakukan pemadanan aplikasi Pertukaran Informasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR), PEP, dan GoAML. 
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A.  Kesimpulan 

 

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari lima tahun periode perencanaan strategis yang 

tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. Pada tahun ini, PPATK masih 

dihadapkan pada kondisi pandemik COVID-19 yang melanda di Indonesia dan berdampak 

pada seluruh dimensi kehidupan sosial dan ekonomi. Laporan kinerja ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPATK selama tahun 

2021, termasuk kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan langkah-langkah 

perbaikan yang akan ditempuh dalam upaya mendukung pencapaian Renstra PPATK 

Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana aksi 

selanjutnya.  

Laporan Kinerja Tahun 2021 PPATK menyajikan pencapaian satu sasaran strategis 

dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2021. Capaian 

kinerja PPATK pada tahun 2021 adalah 120%. Capaian kinerja PPATK tahun 2021 adalah 

sama apabila dibandingkan dengan capaian kinerja PPATK tahun 2020. Hal ini terjadi 

karena adanya Keputusan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja 

Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 yang 

mengatur bahwa capaian kinerja maksimum yang diakui adalah 120%. 

Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 

sebesar Rp178.583.512.284,00 atau 98,25% dari total alokasi anggaran sebesar 

Rp181.783.991.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan 

sebesar 12,88% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 

85,37%. Hal ini juga membuktikan bahwa PPATK telah efektif dan efisien dalam 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat 

baik.  
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B. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK 
 

Untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024, 

PPATK memberikan perhatian terhadap IKU yang mendukung pencapaian target kinerja 

dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis 

PPATK. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, antara lain:  

a. PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK. 

b. PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data 

dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK.  

c. PPATK memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran.  

d. PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas 

capaian kinerjanya seara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian 

kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024.  

e. PPATK melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perubahan situasi, 

dan kondisi dalam upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan 

pandemik COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PPATK juga telah 

melakukan beberapa kali refocussing dan realokasi anggaran, penyesuaian target kinerja, 

dan target output. 

f. PPATK menerapkan pola kerja kombinasi antara Work from Home (WFH) dan Work 

from Office (WFO). Pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, dan 

sosialisasi/workshop/bimtek menggunakan metode daring karena masih terdapat 

kebijakan pemerintah berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

dalam upaya percepatan penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia. 

g. PPATK memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan WFH. 

Pusat TI juga terus melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan di gedung Pusat PPATK 

maupun pada Pusdiklat APUPPT guna mendukung pelaksanaan Flexible Working Space 

(FWS). 
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h. Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil 

evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk 

menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja. 

i. PPATK melaksanakan Pencanangan Renaksi BIG-25: Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi PPATK 2021 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan 

PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi. 

j. PPATK Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing 

system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala. 

k. PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, 

Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi 

transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam. 

l. PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan 

mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang 

menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum 

internasional, seperti Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange 

atas kasus-kasus kejahatan lintas negara. 

m. Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap 

kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

TPPU dan TPPT adalah PPATK agar memperhatikan berbagai isu penting yang 

berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, 

lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan. 

k. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan metodologi dan instrumen dalam 

pelaksanaan survei indeks efektivitas TPPU dan TPPT, antara lain: 

1. Focus Discussion Group bersama para pakar PESTEL dapat dilaksanakan dengan 

waktu yang lebih lama, sehingga penggalian informasi dari para pakar dapat lebih 

mendalam. 

2. PPATK melakukan validasi dan penambahan kontak data responden agar dapat 

menjangkau responden yang lebih luas. 

3. PPATK melakukan pembaruan data sampling frame agar pengumpulan data lebih 

optimal dan lebih mewakili keragaman populasi. 
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4. Pelaksanaan indepth interview dilakukan tanpa melibatkan pihak internal PPATK 

dengan tujuan untuk menghindari bias respon dan mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dan objektif. 

 

PPATK selalu berupaya menyelenggarakan sistem pengelolaan kinerja, meskipun 

masih berada dalam kondisi menghadapi situasi pandemik COVID-19. Keberhasilan 

PPATK juga tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa 

memberikan dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja PPATK. Oleh karena itu, 

laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan 

transparan atas capaian kinerja dan strategi PPATK. Laporan kinerja ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan capaian kinerja PPATK, 

sehingga berdampak positif terhadap penegakan rezim pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
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A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPATK 
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B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2020 

PPATK 

 

 
 
 

C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP 15 kali berturut-turut untuk Laporan 

Keuangan Tahun 2006-2020 PPATK 
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D. PPATK meraih penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan kategori "Sangat 

Baik" yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. 
 

 
 
 
 
 

E. Arsiparis PPATK memperoleh Juara III Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 

pada kategori tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia 
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F. PPATK dan BP2MI menandatangani Nota Kesepahaman pada 7 Oktober 2021 

 

 
 

 
 

G.      Aplikasi Rencana Kinerja dan Anggaran (Aplikasi e-RKA) 
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H. Pencanangan Renaksi BIG-25: Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2021 

 

 
 
 
 
 

I. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (Pusdiklat APUPPT) memperoleh Akreditasi Lembaga Penyelenggara 

Pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kategori Bintang Satu pada 

6 Desember 2021 
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J. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Pusdiklat APU PPT PPATK 

 

  
 
 

K. Pelaksanaan Indepth Interview Penilaian Indeks Efektivitas Peranan PPATK 

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia 
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L.  Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU dengan PPATK Tahun 2021 
 

 

No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

1 Ditjen Pajak 1. Pertukaran informasi. 

2. Pelatihan. 

3. Komite TPPU. 

4. Pertukaran informasi melalui SOC. 

5. Pengembangan SOC.  

6. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

7. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK 

8. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

2 Ditjen Bea dan Cukai 1. Pertukaran informasi. 

2. Pelatihan. 

3. Komite TPPU. 

4. Pertukaran informasi melalui SOC. 

5. Pengembangan SOC.  

6. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

7. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK. 

8. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

 

3 Departemen Kehutanan 1. Pertukaran informasi. 

2. Pelatihan penanganan perkara TPPU dan TP bidang kehutanan. 

3. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

4. Sosialisasi rezim TPPU 

 

4 Itjen Departemen Keuangan 1. Pertukaran informasi. 

2. Rapat koordinasi penanganan perkara.  

3. Sosialisasi 

5 Ditjen Administrasi Hukum Umum 1. Pertukaran informasi 

2. Komite TPPU 

3. Pembangunan prototype Database PEPs. 

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

6 Ditjen Imigrasi 1. Pertukaran informasi. 

2. Rapat koordinasi pengembangan akses data ke Imigrasi 

7 Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan  

Pertukaran informasi. 

8 Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi 

1. Pertukaran informasi. 

2. Koordinasi dalam Komite TPPU. 

3. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1. Pertukaran Informasi 

2. Sosialisasi 

10 Badan Pemeriksa Keuangan RI Pertukaran informasi. 

11 Universitas Sriwijaya    Sosialisasi 

12 PT Pertamina (Persero) 1. Koordinasi terkait permintaan informasi oleh Pertamina 

2. Sosialisasi 

13 Universitas Indonesia dan Bank 

Indonesia 

(terkait pendirian Pusat Kajian APU 

di UI) 

1. Penelitian. 

2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi 

14 Universitas Udayana Sosialisasi 

15 Universitas Bina Nusantara 

 

1. Penelitian. 

2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi 

16 Universitas Esa Unggul 1. Penelitian. 

2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi 

17 Universitas Airlangga Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi 

18 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum  Pertukaran informasi. 

19 Itjen Kementerian Hukum dan 

HAM  

Pertukaran informasi 

20 Universitas Lambung Mangkurat Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018 

21 Itjen Kementerian Agama RI Pertukaran informasi. 

22 Sistem Administasi Badan Hukum 

DJ AHU Kementerian Hukum dan 

Pertukaran informasi. 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

HAM 

23 Kementerian Dalam Negeri RI 

(Nota Kesepahaman) 

1. Pertukaran informasi.  

2. Pembangunan prototype Database PEPs. 

3. Komite TPPU. 

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

24 Itjen Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI 

Pertukaran informasi. 

25 Ditjen  Kependudukan dan Catatan 

Sipil  

(Perjanjian Kerja Sama) 

Pertukaran informasi. 

26 Badan Pengawasan Obat Makanan Pertukaran informasi. 

27 Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) 

1. Pertukaran informasi melalui SOC. 

2. Pengembangan SOC. 

3. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

 

28 Bank Indonesia (Pembaruan MoU) 1. Pertukaran informasi. 

2. Perumusan produk hukum.  

3. Komite TPPU. 

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

29 Bank Indonesia (Perjanjian Kerja 

Sama/PKS) 

Pertukaran informasi 

30 Kementerian Kesehatan 1. Pertukaran Informasi. 

2. Sosialisasi. 

3. Rapat koordinasi penanganan tindak lanjut informasi 

31 Badan SAR Nasional 

(BASARNAS) 

1. Pertukaran informasi. 

2. Sosialisasi 

32 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  1. Pertukaran informasi 

2. Sosialisasi  

33 Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan 

1. Pertukaran informasi. 

2. Rapat koordinasi dalam upaya RAN PPK 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS) 

 

34 Lembaga Sandi Negara  

(MoU) 

1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT. 

2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 

3. Sosialisasi. 

4. Penempatan pegawai Lemsaneg di PPATK 

35 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) 

(Perjanjian Kerja Sama) 

1. Implementasi aplikasi mobile DTTOT. 

2. Pengembangan aplikasi pemblokiran pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal 

36 Universitas Gadjah Mada    Penelitian 

37 Universitas Jember (UNEJ) Penelitian 

38 Kementerian Pertahanan 1. Pertukaran informasi. 

2. Rakor penanganan perkara. 

3. Sosialisasi. 

4. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI 

39 Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

1. Pertukaran informasi. 

2. Sosialisasi 

40 Universitas Islam Negeri Alauddin  Sosialisasi 

41 Badan Intelijen Negara 1. Pertukaran informasi. 

2. Rapat koordinasi dalam rangka pertukaran informasi. 

3. Komite TPPU. 

4. Koordinasi monitoring NPO 

5. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF 

42 Kementerian Koperasi dan UKM 1. Koordinasi pelaksanaan PMPJ bagi koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 

2. Komite TPPU 

3. Sosialisasi 

4. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF 

43 Kesepakatan Bersama antara 

Kementerian Keuangan, Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 

dan PPATK 

Koordinasi mengenai pertukaran informasi 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

44 Badan Narkotika Nasional (BNN)  1. Pertukaran informasi. 

2. Pelatihan. 

3. Komite TPPU. 

4. Pertukaran informasi melalui SOC. 

5. Pengembangan SOC.  

6. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

7. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

45 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) 

 

1. Pertukaran informasi. 

2. Pelatihan. 

3. Komite TPPU. 

4. Pertukaran informasi melalui SOC. 

5. Pengembangan SOC.  

6. Rapat koordinasi penanganan perkara. 

7. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

46 Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia (LPPI) 

Pelatihan pegawai PPATK di LPPI. 

47 Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT) 

1. Kerjasama dalam Tim Sinergitas Antar 36 Kementerian/Lembaga dalam Program 

Penanggulangan Terorisme di wilayah NTB dan Sulteng; 

2. Komite TPPU. 

3. Penyusunan dokumen TC dan IO pada 2020 dalam prosedur MER FATF. 

 

48 Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka dan Komoditi 

(BAPPEBTI) (Perjanjian Kerja 

Sama /PKS) 

Koordinasi implementasi pengenaan sanksi administratif bagi pedagang berjangka dan komoditi 

selaku Pihak Pelapor 

49 TNI Angkatan Udara (TNI AU) 1. Pertukaran informasi. 

2. Rakor penanganan perkara. 

3. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI AU 

50 Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN) 

1. Pertukaran informasi 

2. Koordinasi rencana pengembangan prototype database PEPs 

51 Kementerian Perhubungan 1. Pertukaran informasi. 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

(Nota Kesepahaman) 2. Sosialisasi 

3. Rakor penanganan perkara 

52 Kementerian Perhubungan 

(Perjanjian Kerja Sama dengan Itjen 

Kemenhub) 

 

1. Pertukaran informasi. 

2. Rakor penanganan perkara 

53 Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 

Gas Bumi (SKK Migas) 

1. Pertukaran informasi. 

2. Sosialisasi 

 

54 Sekretaris Jenderal Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) Tentang 

LPSE  

Penggunaan aplikasi LPSE Kemenkeu oleh PPATK dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik 

55 Ditjen Pajak Kemenkeu → Petunjuk 

Teknis  

Pertukaran informasi. 

56 Universitas Jayabaya 1. Sosialisasi 

2. Penyusunan kurikulum khusus TPPU di program magister kenotariatan Universitas Jayabaya 

57 Universitas Brawijaya 1. Sosialisasi 

2. Koordinasi rencana penyusunan kurikulum khusus TPPU di kampus Universitas Brawijaya 

58 Satgas Waspada Investasi Koordinasi terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi 

59 Badan Kepegawaian Negara (Nota 

Kesepahaman/MoU) 

Pengembangan prototype database PEPs 

60 Badan Kepegawaian Negara 

(Perjanjian Kerjasama/PKS) 

Pengembangan prototype database PEPs 

Kerja sama pengembangan web service 

61 Sekretariat Jenderal Kemenkeu  

(MoU tentang Penempatan Lulusan 

PKN STAN Tahun 2018 di Luar 

Kementerian Keuangan yang Telah 

Lulus Seleksi Kompetensi Dasar) 

Penempatan 16 orang lulusan PKN STAN di PPATK pada Desember 2018 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

62 Perpustakaan Nasional RI Koordinasi pengembangan digitalisasi Perpustakaan APU-PPT di Pusdiklat PPATK 

63 Universitas Surabaya Sosialisasi 

64 MoU dengan Bawaslu Pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 

serta penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada 

penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum. 

65 PKS Satgas Waspada Investasi 1. Forum koordinasi 

2. Pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi  

3. Penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi 

4. Tukar menukar data dan informasi dan 

5. Bidang lain sesuai kesepakatan. 

66 MoU dengan Menkumham 1. Pertukaran informasi  

2. Pemanfaatan informasi transaksi keuangan dalam rangka pemenuhan permintaan bantuan hukum 

timbal balik dalam masalah pidana  

3. Penelitian atau riset  

4. Sosialisasi  

5. Pendidikan dan pelatihan   

6. Pengembangan sistem teknologi informasi  

67 MoU Satgas Umrah 1. Pertukaran data dan/atau informasi 

2. Pencegahan 

3. Pengawasan 

4. Perlindungan 

5. Penanganan 

6. Pembentukan Satuan Tugas 

68 MoU dengan Kementerian BUMN 1. Pertukaran informasi 

2. Sosialisasi 

3. Pendidikan dan pelatihan 

4. Penelitian dan riset 

69 MoU OJK 1. Pertukaran informasi 

2. Penyusunan ketentuan hukum danlatau pedoman 

3. Koordinasi pemeriksaan (audit) 

4. Edukasi dan sosialisasi 

5. Pendidikan dan pelatihan 

6. Penelitian atau riset 
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No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

70 MoU KPU 1. Pertukaran informasi 

2. Penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman 

3. Edukasi dan sosialisasi 

4. Pendidikan dan pelatihan 

5. Penelitian atau riset 

6. Pengembangan sistem teknologi informasi 

7. Kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK. 

71 PKS Dukcapil  Pertukaran informasi 

72 PKS Satgas Umrah 1. Pembentukan satuan tugas, 

2. Pertukaran data dan/atau informasi: 

3. Pencegahan, 

4. Pengawasan: 

5. Pelindungan, 

73 MoU LPDP Pembahasan pengembangan sumber daya manusia PPATK 

74 MoU BPS 1. Penyediaan data dan/atau informasi di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 

2. Pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 

3. Pengembangan dan peningkatan sumber daya di bidang statistik dan bidang Pencegahan dan 

Pemberanta san Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 

 

75 MoU UNDIP  Sosialisasi 

76 PKS LPDP 1. Penyusunan program beasiswa 

2. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai PPATK 

3. Sosialisasi dan pembekalan 

4. Pendaftaran beasiswa 

5. Seleksi dan pengumuman beasiswa 

6. Dukungan teknis dan administrasi 

7. Pelaksanaan program persiapan keberangkatan, 

8. Penyelenggaraan studi 

77 MoU dengan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Keuangan 

(Penempatan lulusan PKN STAN di 

PPATK) 

Penempatan 4 orang lulusan PKN STAN di PPATK pada Desember 2020 
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78 PKS dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) 

1. Pertukaran Informasi 

2. Pendidikan dan Pelatihan 

79 MoU dengan Kementerian 

Kesehatan 

Pertukaran informasi 

80 MoU dengan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Kementerian PUPR)    

Pertukaran informasi 

81 PKS  dengan Badan Siber dan Sandi 

Negara (Pemanfaatan Sertifikasi 

Elektronik pada Sistem Elektronik 

di PPATK) 

1. Penerapan tanda tangan digital pada dokumen kearsipan di lingkungan PPATK 

2. Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) PPATK Versi 2.0 

82 MoU dengan PT Telkom Indonesia 

(Persero) 

Pertukaran informasi 

83 MoU dengan  Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) 

Pertukaran informasi 

84 PKS dengan  Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) 

Pertukaran informasi 

85 MoU dengan  Kementerian 

Komunikasi dan Informasi 

(Kemenkominfo) 

Pertukaran informasi 

86 MoU dengan  Komisi Yudisial (KY) Pertukaran informasi 

87 MoU dengan Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Pertukaran informasi 

88 MoU dengan  Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) 

1. Pertukaran Informasi 

2. Bimbingan teknis BAZNAS terkait pendirian Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di PPATK 

89 MoU dengan  Kementerian 

Keuangan 

1. Pertukaran informasi 

2. Pendidikan dan pelatihan 

3. Koordinasi persiapan on-site visit MER FATF 
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M.  Rekomendasi-rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik Tahun 2021 
 

Nomor 

Rekomendasi 

Rekomendasi FATF   Kondisi per 31 

Desember 2021 

Tindak Lanjut Tahun 2021 

 

Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-

based approach 

LC • Indonesia telah selesai melakukan pengkinian (updating) National 

Risk Assessment on Money Laundering and Terrorism Financing 

(NRA on ML/TF) yang diikuti dengan 10 (sepuluh) Sectoral Risk 

Assessment. 

• Mitigasi berbasis risiko sesuai hasil NRA telah ditetapkan secara 

nasional dan dilaksanakan dalam rincian Rencana Aksi per tahun 

dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan 

TPPT Tahun 2017-2019 (Stranas TPPU dan TPPT). 

• Semua Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah menerapkan 

pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision/RBA) dalam 

berbagai tahap capaian. 

• Indonesia telah menyelesaikan dan mempublikasikan NRA TPPU, 

TPPT, dan Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) 

Holistik Tahun 2021. 

Rec. 2 National cooperation and 

coordination 

LC • Kerja sama nasional telah dilaksanakan dalam Komite TPPU yang 

telah menetapkan Rencana Aksi Tahun 2020 dalam Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 

(Stranas TPPU dan TPPT) sebagai kebijakan nasional berbasis risiko. 

• Kebijakan dan koordinasi antara aparat penegak hukum (apgakum) 

dan LPP dalam berbagai Satgas, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja 

Sama, dan Peraturan Bersama. 

• Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan Stranas TPPU dan 

No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2021 

4. Koordinasi penanganan perkara dengan DJP dan DJBC 

5. Pengembangan platform pertukaran informasi PPATK-DJP-DJBC 

90 PKS dengan  Rumah Sakit Umum 

Daerah Tarakan 

Koordinasi peningkatan fasilitas kesehatan untuk pegawai dan keluarga pegawai PPATK 

91 PKS dengan  Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PKM) Kecamatan 

Gambir 

Koordinasi peningkatan fasilitas kesehatan untuk pegawai dan keluarga pegawai PPATK 
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Tindak Lanjut Tahun 2021 

 

TPPT Periode 2020-2024 dengan menyusun Rencana Aksi secara 

tahunan, yaitu Rencana Aksi Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahun 

2021. 

Rec. 3 Money Laundering Offence LC • Pemidanaan TPPU dan pelaksanaan pemidanaannya sesuai pasal 3, 4, 

dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah sesuai Konvensi Wina dan telah 

cukup  memadai. 

• Indonesia telah mempunyai aturan hukum nasional dan putusan 

inkracht pada pemidanaan TPPU korporasi. 

• Indonesia telah menunjukkan pemidanaan pemalsuan dan pembajakan 

hak cipta, tetapi belum secara eksplisit menyatakan bahwa tindak 

pidana pemalsuan dan pembajakan merupakan tindak pidana asal bagi 

TPPU. 

Rec. 4 Confiscation and provisional 

measures 

LC • Indonesia telah melakukan mekanisme penundaan, penghentian, dan 

pemblokiran transaksi keuangan terkait harta kekayaan yang diduga 

merupakan hasil tindak pidana sebagai proses awal dari penyitaan aset 

hasil tindak pidana sesuai UU, KUHP, dan KUHAP. 

• Indonesia telah melakukan perampasan harta kekayaan dan properti 

hasil kejahatan dalam berbagai kasus korupsi dan kerugian negara 

dalam jumlah nominal yang signifikan. 

• Indonesia telah melakukan perlindungan terhadap bona fide Pihak 

Ketiga yang dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

• Indonesia memiliki beberapa mekanisme untuk pengelolaan dan 

apabila diperlukan Indonesia akan membuang barang/properti yang 

dibekukan, dirampas, atau disita dalam Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 1983 mengenai Implementasi KUHAP, Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Objek Negara yang disita dan Hasil Penyitaan Negara di 

Rumah Penyimpanan Objek Sitaan Negara, dan Peraturan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.06/2011 

mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang 

Hasil Sitaan dan Barang-Barang Gratifikasi. 
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Rec. 5 Terrorist financing offence LC • Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 

yang telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan pendanaan terorisme 

sesuai dengan Konvensi PBB dan FATF Guidance on Criminalising 

Terrorist Financing. 

• Indonesia telah menjatuhkan hukuman incrackht terhadap perkara 

pendanaan terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2013. 

Rec. 6 Targeted financial sanctions related 

to terrorism & TF 

PC • Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama tentang pembekuan 

aset Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan 

peraturan-peraturan oleh LPP yang mengatur tindakan-tindakan yang 

diperlukan terkait DTTOT, yaitu identifikasi, pencantuman nama, 

pencabutan nama, pembekuan, dan pencabutan pembekuan. Instansi-

instansi kunci Indonesia yang terlibat dalam Pencegahan Pendanaan 

Terorisme, antara lain PPATK, Kepolisian Republik Indonesia, 

BNPT, BIN dan Kementerian Luar Negeri RI masuk dalam 

keanggotaan Satgas DTTOT. 

• Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan secara lengkap Resolusi 

Dewan Keamanan PBB (UNSCR) Nomor 1267 terkait pembekuan 

secara serta merta (freezing without delay). 

Rec. 7 Targeted financial sanctions related 

to proliferation 

NC • Indonesia telah mempunyai Peraturan Bersama mengenai pembekuan 

aset Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara Kementerian Luar 

Negeri RI, PPATK, Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir (BAPETEN), yaitu Peraturan Bersama Pendanaan 

Proliferasi 2017 untuk mengimplementasikan United Nations 

Targeted Financial Sanctions (UN TFS) terkait dengan proliferasi 

senjata pemusnah massal dan pendanaannya. Peraturan Bersama 

Pendanaan Proliferasi 2017 dan lampirannya menjelaskan tentang 

proses implementasi pencantuman nama individu dan entitas yang 

terduga dengan pendanaan proliferasi. 

• Indonesia sudah melakukan koordinasi lintas instansi, tetapi belum 

melaksanakan pencantuman pada sebagian besar daftar Korea Utara 

dan seluruh daftar Iran dalam rerangka Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal. 
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Rec. 8 Non-Profit Organizations LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 terkait ormas. 

• Indonesia telah mengidentifikasi ancaman sektor NPO dan 

melaksanakan tindakan-tindakan mitigasi risiko NPO yang konsisten 

dengan hasil NRA terkait NPO. 

• Indonesia telah melaksanakan koordinasi yang erat dan pertukaran 

informasi dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas. 

• Indonesia telah menyelesaikan SRA Ormas dan mensosialisasikan 

mitigasi risiko ormas ke daerah-daerah yang paling banyak 

mempunyai NPO berisiko tinggi. 

Rec. 9 Financial institution secrecy laws C • Indonesia telah melaksanakan perlindungan kerahasiaan informasi 

dari Pihak Pelapor sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 

Tahun 2010 (UU TPPU). 

• Indonesia telah melindungi kerahasiaan informasi dari Pihak Pelapor 

dalam setiap tahap dalam proses penegakan hukum. 

• UU TPPU tidak melarang pertukaran informasi antar-institusi 

keuangan yang diharuskan oleh Rekomendasi 13, 16, dan 17. 

• Pasal 58 dalam Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK) menyediakan kerahasian informasi bersama bagi 

kelompok. Terdapat ketentuan sejenis dalam Pasal 10 ayat (2) dalam 

Peraturan APU/PPT Bank Indonesia bagi Pembayaran Non Bank dan 

Penyedia Jasa Penukaran Uang dan Pasal 43 Peraturan Mengenal 

Nasabah Bappebti bagi Pedagang Berjangka. 

Rec. 10 Customer due diligence LC • Seluruh LPP bagi Pihak Pelapor dalam UU TPPU telah mempunyai 

dan melaksanakan peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna 

Jasa (PMPJ) bagi Pihak Pelapor yang menjadi kewenangannya. 

• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada legal arrangements untuk 

pedagang berjangka dan PMPJ bagi koperasi. 

• Indonesia perlu mengurangi defisiensi dalam waktu persyaratan CDD 

bagi pedagang berjangka (future traders), koperasi, dan bank 

penerima dalam wire transfer, definisi mengenai Beneficial 

Ownership dan pendekatan berbasis risiko untuk koperasi, dan 

persyaratan CDD tentang pengaturan hukum untuk pedagang 

berjangka. 
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Rec.11 Record keeping LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 1997 mengenai 

pencatatan dokumentasi perusahaan. 

• Pasal 21 UU TPPU mewajibkan pihak pelapor untuk menyimpan 

rekaman dan dokumen-dokumen mengenai identitas nasabah 

minimum selama 5 tahun. 

• Seluruh LPP telah mempunyai peraturan yang mewajibkan Pihak 

Pelapor melakukan dokumentasi pencatatan (record keeping) terkait 

APU-PPT paling sedikit lima tahun. 

• Indonesia perlu meningkatkan record keeping pada koperasi dan 

perposan selaku Pihak Pelapor. 

• Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang menetapkan 

bahwa dalam kasus pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim harus diberikan kewenangan untuk meminta pihak pelapor 

untuk menyediakan pernyataan tertulis mengenai aset orang yang (1) 

dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, (2) tersangka, (3) terdakwa. 

Rec.12 Politically exposed persons LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan 

Pihak Pelapor melakukan identifikasi Politically exposed persons 

(PEPs) domestik dan mancanegara yang menjadi nasabah atau 

pengguna jasa. 

• Indonesia perlu meningkatkan identifikasi PEP pada koperasi dan 

perposan selaku Pihak Pelapor. 

• Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa  

mensyaratkan institusi keuangan untuk memiliki sistem manajemen 

risiko untuk mengidentifikasi apakah nasabah atau pemilik manfaat 

(Beneficial Ownership) adalah PEP asing. 

Rec. 13 Correspondent banking C LPP terhadap bank, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mempunyai 

peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai terkait 

korespondensi perbankan sesuai persyaratan-persyaratan dalam 

Rekomendasi FATF. 

Rec.14 Money or value transfer services C LPP terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), yaitu BI telah 

mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan yang sangat memadai 

terkait KUPU sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi FATF. 
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Rec. 15 New technologies LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan 

Pihak Pelapor melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko dalam 

penggunaan teknologi baru dalam jasa keuangan. 

• Indonesia perlu meningkatkan upaya mitigasi risiko penggunaan 

teknologi baru dalam industri jasa keuangan nonperbankan. 

Rec. 16 Wire transfers LC • Indonesia telah melaksanakan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

transfer dana. 

• Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang melakukan  jasa transfer dana 

telah mempunyai peraturan APU-PPT terkait pelaksanaan terhadap 

UU Nomor 3 Tahun 2011. 

• Indonesia perlu meningkatkan pengawasan pada transfer dana oleh 

intermediary bank dan walk-in-customer. 

Rec. 17 Reliance on third parties LC • LPP terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) selaku Pihak Pelapor 

yang dapat melakukan jasa yang melibatkan Pihak Ketiga, yaitu BI 

dan OJK telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan PJK 

melakukan PMPJ pada Pihak Ketiga sesuai persyaratan-persyaratan 

dalam Rekomendasi FATF. 

• LPP perlu meningkatkan PMPJ pada Pihak Ketiga dengan 

menentukan kriteria-kriteria Pihak Ketiga dari negara berisiko tinggi 

terutama pada PJK nonperbankan dan money changer. 

Rec. 18 Internal controls and foreign 

branches and subsidiaries 

C Seluruh LPP pada Pihak Pelapor yang mempunyai jaringan kantor dan 

anak perusahaan  telah mempunyai peraturan APU-PPT dan pelaksanaan 

yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam Rekomendasi 

FATF. 

Rec. 19 Higher-risk countries LC • Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan 

Pihak Pelapor melakukan identifikasi nasabah dan calon nasabah dari 

negara berisiko tinggi dengan merujuk pada negara-negara yang masih 

masuk dalam daftar FATF Public Statements. 

• Indonesia perlu meningkatkan identifikasi nasabah dan calon nasabah 

dari negara berisiko tinggi pada koperasi dan perposan selaku Pihak 

Pelapor. 
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Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C Seluruh LPP telah mempunyai peraturan APU-PPT yang mewajibkan 

Pihak Pelapor melakukan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(LTKM) kepada PPATK dan menjaga kerahasiaannya dengan 

pelaksanaan yang sangat memadai sesuai persyaratan-persyaratan dalam 

Rekomendasi FATF berdasarkan UU TPPU. 

Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC • UU TPPU telah menjamin dan melaksanakan kerahasiaan pelaporan 

LTKM yang bersifat sangat rahasia oleh Pihak Pelapor kepada 

PPATK dengan ketentuan pidana bagi setiap pihak yang 

membocorkan informasi dalam LTKM tersebut (tipping-off). 

• Indonesia perlu meningkatkan perlindungan terhadap Pihak Pelapor 

dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 (UU TPPT) 

Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC • Seluruh LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor berdasarkan PP 

Nomor 43 Tahun 2015 telah telah mempunyai peraturan APU-PPT 

yang mewajibkan Profesi melakukan PMPJ sesuai persyaratan-

persyaratan dalam Rekomendasi FATF. 

• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan. 

Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC • Kasino merupakan penyedia jasa ilegal dan melanggar hukum pidana 

sehingga dilarang di Indonesia. 

• Indonesia perlu meningkatkan PMPJ pada profesi akuntan dan PMPJ 

profesi terkait UU TPPT. 

Rec. 24 Transparency and beneficial 

ownership of legal persons 

PC • Indonesia baru menetapkan Perpres tentang Beneficial Ownership 

(BO), yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada Maret 

2018, sehingga implementasi atas peraturan tersebut belum maksimal. 

• Seluruh LPP perlu membuat peraturan yang mewajibkan kepada Pihak 

Pelapor untuk melakukan identifikasi BO berdasarkan Perpres Nomor 

13 Tahun 2018. 

Rec. 25 Transparency and beneficial 

ownership of legal arrangements 

PC • Hukum di Indonesia tidak mengenal express trust dan legal 

arrangement lainnya yang mirip dengan express trust. 

• Indonesia harus meningkatkan identifikasi PJK, Profesi, dan Pihak 

Pelapor lainnya yang dalam bisnis tertentu dapat melakukan kegiatan 

bisnis seperti foreign trust, sehingga dapat melakukan PMPJ. 

Rec. 26 Regulation and supervision of 

financial institutions 

LC • Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan 

melaksanakan ketentuan pengawasan dan pengaturan terhadap Pihak 

Pelapor dalam rezim APU-PPT sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

dalam Rekomendasi FATF. 
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• Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan pengaturan terhadap 

koperasi selaku Pihak Pelapor. 

Rec. 27 Powers of supervisors LC • Seluruh LPP terhadap Pihak Pelapor telah mempunyai dan 

melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi 

terhadap Pihak Pelapor. 

• Indonesia harus meningkatkan kewenangan pengawasan dan 

pengenaan sanksi terhadap koperasi selaku Pihak Pelapor. 

Rec. 28 Regulation and supervision of 

DNFBPs 

PC • PPATK selaku LPP terhadap beberapa Profesi telah melakukan 

kebijakan dan prosedur untuk pengawasan APU-PPT berbasis risiko. 

• Indonesia harus meningkatkan pengawasan APU-PPT berbasis risiko 

pada profesi advokat dan notaris. 

Rec. 29 Financial intelligence units C Indonesia telah mempunyai PPATK sebagai unit intelijen keuangan yang 

telah melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan yang sangat memadai 

baik dalam lingkup domestik dan internasional sesuai persyaratan-

persyaratan dalam Rekomendasi FATF. 

Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/ 

investigative authorities 

LC • Indonesia mempunyai enam instansi penegak hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. 

• Polri merupakan apgakum yang berwenang melakukan penyidikan 

tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). 

• Semua apgakum mempunyai kewenangan dan prosedur untuk 

melakukan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana. 

• Indonesia perlu meningkatkan penyidikan tindak pidana yang 

melibatkan investigasi keuangan. 

Rec. 31 Powers of law enforcement and 

investigative authorities 

LC • Instansi penegak hukum telah mempunyai kewenangan yang cukup 

memadai dalam melakukan penyidikan, antara lain penyamaran, 

penyadapan, dan akses terhadap data sistem komputer. 

• Semua instansi penegak hukum dapat meminta informasi intelijen 

keuangan kepada PPATK. 

• Indonesia harus meningkatkan penggunaan teknik investigasi 

keuangan pada semua tindak pidana asal dan TPPU.  

Rec. 32 Cash couriers LC • Indonesia telah melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 

Tahun 2016 mengenai pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan 

Indonesia. 
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• Indonesia telah melaksanakan mekanisme deklarasi pembawaan uang 

tunai lintas batas kepabeanan, baik dalam mata uang Rupiah dan mata 

uang asing maupun alat pembayaran lainnya (Bearer Negotiable 

Instruments/BNI) dalam jumlah minimal setara 100 juta Rupiah. 

• Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi bagi pelanggaran 

terhadap pembawaan uang tunai lintas batas kepabeanan. 

Rec. 33 Statistics LC • PPATK telah melakukan statistik terkait APU-PPT secara memadai 

yang dibuat setiap bulan dan dipublikasikan melalui website. 

• Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, semua instansi pemerintah termasuk LPP dan 

apgakum wajib menyampaikan laporan semester dan laporan tahunan 

dengan menyajikan pengkinian data statistik. 

• Indonesia perlu meningkatkan statistik terkait penanganan aset melalui 

mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA).  

• Indonesia telah mulai membangun aplikasi Statistik TPPU dan TPPT 

terintegrasi dengan tahap awal yaitu antara PPATK, Polri, dan 

Kejaksaan pada tahun 2021. 

Rec. 34 Guidance and feedback LC • Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah 

mempunyai dan melaksanakan bimbingan dan umpan balik terhadap 

Pihak Pelapor terkait rezim APU-PPT secara memadai. 

• LPP terhadap Profesi selaku Pihak Pelapor perlu meningkatkan 

bimbingan dan umpan balik secara menyeluruh. 

Rec. 35 Sanctions LC • Seluruh LPP terhadap PJK dan PBJ selaku Pihak Pelapor telah 

mempunyai peraturan dan melaksanakan kewenangan pengenaan 

sanksi terhadap Pihak Pelapor pada sektor-sektor yang signifikan. 

• Indonesia perlu meningkatkan pengenaan sanksi terhadap koperasi 

dan menyusun peraturan mengenai pengenaan sanksi terhadap profesi. 

Rec. 36 International instruments LC • Indonesia telah meratifikasi  dan melaksanakan empat Konvensi PBB 

yang strategis terkait rezim APU-PPT, yaitu  the Vienna Convention, 

the Merida Convention, the Palermo Convention, and the Terrorism 

Financing Convention.  

• Indonesia perlu meningkatkan detail implementasi empat Konvensi 

tersebut secara menyeluruh. 
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Rec. 37 Mutual legal assistance LC • Indonesia telah mempunyai UU tentang MLA dan melaksanakannya 

melalui penanganan perkara yang melibatkan MLA hasil kerja sama 

apgakum dan Kemenkumham. 

• Indonesia perlu meningkatkan pelaksanaan MLA pada perkara yang 

melibatkan prinsip dual criminality. 

Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and 

confiscation 

LC • Indonesia telah melaksanakan UU MLA dalam melakukan 

identifikasi, pemblokiran, dan penyitaan aset hasil kejahatan 

berdasarkan permintaan dari yurisdiksi asing. 

• Indonesia perlu meningkatkan jumlah pemblokiran dan penyitaan aset 

melalui MLA.  

Rec. 39 Extradition LC • Indonesia telah melaksanakan UU tentang ekstradisi yang 

memungkinkan TPPU dan TPPT sebagai perkara yang dapat menjadi 

dasar melakukan ekstradisi terhadap perseorangan melalui perjanjian 

bilateral. 

• Indonesia perlu mempertimbangkan penetapan mekanisme ekstradisi 

yang lebih disederhanakan, sehingga mempercepat proses ekstradisi. 

Rec. 40 Other forms of international 

cooperation 

LC • PPATK, LPP, dan apgakum telah mempunyai kerja sama internasional 

dengan counter part negara lain terkait rezim APU-PPT yang cukup 

memadai. 

• Indonesia perlu meningkatkan kerja sama pertukaran informasi 

internasional yang dilakukan oleh antara LPP di Indonesia dengan 

LPP negara lain dan antara apgakum di Indonesia dengan apgakum di 

negara lain. 

IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial • Indonesia telah selesai menyusun NRA, SRA, dan RBA yang 

memadai. 

• Implementasi kebijakan oleh PPATK, LPP, apgakum, dan Pihak 

Pelapor telah cukup konsisten dengan mitigasi risiko dalam NRA, 

SRA, dan RBA. 

• Indonesia telah menyelesaikan dan mempublikasikan NRA TPPU, 

TPPT, dan Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) 

Holistik Tahun 2021. 

• Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan Stranas TPPU dan 

TPPT Periode 2020-2024 dengan menyusun Rencana Aksi secara 

tahunan, yaitu Rencana Aksi Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahun 

2021. 
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IO 2 International Cooperation Substantial • Indonesia telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai 

tindak pidana asal bagi TPPU dengan melibatkan kerja sama 

internasional, pencarian bukti di luar negeri, dan penggunaan MLA. 

• Kemenkumham telah menunjukkan kapabilitas untuk menjalankan 

MLA. 

• Indonesia juga telah menggunakan MLA dalam kerja sama 

penanganan perkara pendanaan terorisme atau terorisme. 

IO 3 Supervision Moderate • Dua LPP terhadap PJK selaku Pihak Pelapor, yaitu BI dan OJK, serta 

PPATK selaku LPP telah melakukan pengawasan berbasis risiko 

secara signifikan. 

• Pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang dapat membuat jera 

(dissuasive) perlu ditingkatkan. 

• LPP terhadap profesi advokat, notaris, dan akuntan perlu banyak 

meningkatkan pengawasan dan kepatuhan berbasis risiko. 

IO 4 Prevention Measures Moderate • Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran besar telah melakukan 

tindakan-tindakan penguatan APU-PPT, antara lain PMPJ, 

pengendalian internal, dan dokumentasi pencatatan yang bersifat 

signifikan. 

• Indonesia harus meningkatkan tindakan-tindakan penguatan APU-PPT 

pada sektor profesi dan Perusahaan PJK dan PBJ yang berukuran 

kecil. 

IO 5 Legal Persons and Arrangements Moderate • Hukum di Indonesia tidak mengakomodasi pembentukan legal 

arrangements secara spesifik. 

• PPATK, LPP, dan apgakum telah dapat memperoleh informasi BO 

dari bank besar secara cepat. 

• Indonesia harus meningkatkan upaya mitigasi risiko terhadap legal 

persons yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham. 

IO 6 Financial Intelligence Substantial • PPATK telah melakukan koordinasi penanganan perkara TPPU, 

TPPT, dan tindak pidana asal yang erat dengan apgakum. 

• PPATK perlu meningkatkan pelaporan LTKM oleh Profesi. 

• PPATK perlu meningkatkan pertukaran informasi melalui sistem 

komunikasi elektronik yang aman (secured online communication). 

• Apgakum perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam 

melakukan teknik investigasi keuangan dalam penyidikan  TPPU dan 

tindak pidana asal. 
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IO 7 Money laundering investigation and 

prosecution 

Moderate • Apgakum di Indonesia telah banyak melakukan penyidikan dan 

penuntutan TPPU  terhadap pelaku perseorangan yang melakukan 

TPPU dari tindak pidana korupsi dan narkotika. 

• Indonesia telah melaksanakan beberapa putusan vonis pemidanaan 

TPPU bagi korporasi dan jumlahnya perlu ditingkatkan. 

• Indonesia perlu meningkatkan jumlah penyidikan perkara TPPU yang 

lebih kompleks atau rumit. 

IO 8 Confiscation Substantial • Melalui Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2020, Indonesia telah 

memerintahkan apgakum untuk melakukan penyitaan aset dan 

pemulihan aset dalam perkara TPPU, TPPT, dan tindak pidana asal 

berisiko tinggi yang merujuk pada hasil NRA. 

• Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset hasil TPPU 

dari tindak pidana korupsi dan narkotika dengan jumlah yang 

signfikan. 

• Apgakum Indonesia telah melaksanakan penyitaan aset dari 

penanganan perkara TPPT dan terorisme dengan jumlah yang 

konsisten dengan tingkat risiko TPPT di Indonesia. 

IO 9 Terrorist financing investigation and 

prosecution 

Substantial • Apgakum Indonesia telah melakukan 55 vonis perkara tindak pidana 

pendanaan terorisme (TPPT). 

• Apgakum mempunyai kemampuan yang memadai dalam melakukan 

identifikasi, penyidikan, dan penuntutan TPPT. 

• PPATK, BIN, dan Densus 88 Polri telah bekerja sama dalam 

mengidentifikasi dan menyidik aktivitas pendanaan terorisme yang 

sebagian besar berhubungan dengan serangan terorisme. 

• Vonis hukuman terhadap pelaku TPPT telah memadai. 

• Indonesia secara umum telah mengintegrasikan pencegahan 

pendanaan terorisme dalam upaya nasional memerangi terorisme. 

IO 10 Terrorist financing preventive 

measures & financial sanctions 

Moderate • Indonesia telah melakukan pencantuman nama dan pemblokiran aset 

DTTOT sesuai UNSCR 1267, tetapi belum dapat dilakukan secara 

serta merta (without delay). 

• Indonesia telah melakukan pemblokiran sesuai UNSCR 1373, tetapi 

baru dilakukan secara terbatas. 

• Indonesia perlu meningkatkan pengawasan ormas berbasis risiko 

TPPT.  
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IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low • Indonesia menetapkan Peraturan Bersama antar-instansi terkait 

mengenai pemblokiran senjata pemusnah massal. 

• Indonesia harus menerapkan Peraturan Bersama tersebut dengan 

melakukan pencantuman nama dan pemblokiran pada seluruh daftar 

Iran dan Korea Utara. 
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