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Banyak spesies, seperti kayu rosewood ini, terancam 
punah, dan perdagangannya diatur secara ketat 

karena ancaman seperti penebangan liar dan 
pembukaan lahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINGKASAN INTI 

Kejahatan lingkungan mencakup berbagai kegiatan, dari penambangan ilegal dan 
perdagangan hasil hutan dan bahan tambang hingga pembukaan lahan ilegal dan 
perdagangan limbah. Pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini bervariasi dari 
kelompok kejahatan terorganisir besar hingga perusahaan multinasional dan 
individu. Pelaku kejahatan lingkungan mengandalkan sektor keuangan dan non-
keuangan untuk mencuci hasil mereka. 

Sifat kejahatan lingkungan yang 'berisiko rendah, imbalan tinggi' menjadikan sumber 
pendapatan yang menguntungkan dan aman bagi para penjahat. Hal ini sebagian 
disebabkan oleh lingkungan peraturan dan hukum yang tidak selalu konsisten secara 
global dan tidak sepenuhnya menangani aspek keuangan dan risiko pencucian uang 
(PU) dari kejahatan ini. 

FATF melakukan penelitian ini untuk memperkuat kesadaran akan skala dan 
karakteristik hasil kejahatan dan teknik pencucian untuk kejahatan lingkungan. Studi 
ini didasarkan pada laporan FATF 2020 tentang aliran keuangan dari perdagangan 
satwa liar ilegal. Laporan ini menyatukan keahlian dari seluruh Jaringan Global FATF 
untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat dilakukan pemerintah dan sektor 
swasta untuk menghambat keuntungan dari hasil kejahatan lingkungan. Temuan 
untuk laporan ini didasarkan pada studi kasus dan praktik baik yang diberikan oleh 
lebih dari 40 negara, di samping keahlian dari masyarakat sipil dan sektor swasta. 

Studi PBB menunjukkan bahwa hasil dari kejahatan lingkungan berada dalam urutan 
yang sama besarnya dengan kejahatan keuangan lainnya. (UNEP, 2016[1]) Namun, 
tindakan pemerintah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan 
menuntut pencucian uang terkait masih terbatas. Laporan FATF ini menunjukkan 
peran signifikan dari penipuan berbasis perdagangan dan penyalahgunaan 
perusahaan cangkang dan topeng (shell companies and front companies) untuk 
mencuci keuntungan dari pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan 
limbah. Ini juga menunjukkan bahwa penjahat sering kali mencampur barang legal 
dan ilegal di awal rantai pasokan sumber daya  
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untuk menyembunyikan sumber terlarang mereka. Hal ini dapat mempersulit 
pendeteksian aliran keuangan yang mencurigakan di kemudian hari dalam rantai 
nilai, hingga tingkat yang sebelumnya tidak dikaji oleh FATF. Ini menyoroti perlunya 
otoritas anti pencucian uang (APU) untuk membangun hubungan kerja dengan mitra 
non-tradisional, termasuk penyelidik kejahatan lingkungan dan lembaga 
perlindungan lingkungan, dan untuk membangun dialog dengan berbagai pemangku 
kepentingan. Laporan ini mengidentifikasi prioritas utama berikut: 

• Semua Anggota Jaringan Global FATF harus mempertimbangkan apakah 
penjahat mungkin menyalahgunakan sektor keuangan dan non-keuangan 
mereka untuk menyembunyikan dan mencuci keuntungan dari kejahatan 
lingkungan. Jaringan ini meliputi negara-negara tanpa sumber daya alam 
domestik. 

• Anggota juga harus memperkuat kapasitas operasional mereka untuk 
mendeteksi dan melakukan investigasi keuangan terhadap kejahatan 
lingkungan. Ini termasuk bekerja dengan mitra asing untuk berbagi informasi, 
memfasilitasi, penuntutan, dan pemulihan efektif aset yang dipindahkan dan 
ditahan di luar negeri. 

• Negara-negara harus sepenuhnya menerapkan standar FATF sebagai alat 
yang efektif untuk memerangi pencucian uang dari kejahatan lingkungan. Ini 
termasuk memastikan penjangkauan APU ke perantara yang relevan yang 
dicakup oleh Standar FATF, seperti pedagang logam dan batu mulia dan trust 
and company service providers. 

Studi ini telah memperkuat pemahaman FATF tentang risiko pencucian uang dari 
pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah. Namun, itu juga 
menyoroti kebutuhan untuk pekerjaan lebih lanjut. Kebetuhan tersebut termasuk 
pemahaman lebih lanjut tentang aliran keuangan khusus untuk perdagangan limbah, 
sebagian karena kurangnya kasus pencucian uang yang ada untuk kejahatan khusus 
ini. Selain itu, laporan ini menyoroti pentingnya dan peluang untuk kerja regulasi dan 
kebijakan lebih lanjut. 
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Kejahatan kehutanan, yang meliputi pembalakan 
liar dan pembukaan lahan ilegal, diperkirakan 

menghasilkan USD 51 hingga 152 miliar per tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bab 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Masalah 
 

Kejahatan lingkungan diperkirakan menjadi salah 
satu kejahatan yang menghasilkan pendapatan paling 
menguntungkan di dunia, menghasilkan sekitar USD 110 
hingga 281 miliar keuntungan kejahatan setiap tahun.1 Tiga 
area fokus studi ini - kejahatan kehutanan, penambangan 
liar, dan perdagangan limbah - mencapai 66%, atau dua 
pertiga dari angka ini. Kejahatan lingkungan memiliki 
dampak luas di luar biaya finansial, termasuk bagi planet ini, 
kesehatan dan keselamatan publik, keamanan manusia, dan 
pembangunan sosial dan ekonomi. Ini juga memicu korupsi, 
seraya menyatu dengan kejahatan serius lainnya seperti 

perdagangan narkoba dan kerja paksa. (Uhm, 2020[2]) 

Tindakan pemerintah untuk mendeteksi dan mengganggu  

 

 

 
 
aliran keuangan ini 

 tidak proporsional dengan skala masalah ini. Misalnya, terlepas dari hasil yang 
signifikan, fokus pada kejahatan lingkungan dalam penilaian risiko dan investigasi 
keuangan yang relevan masih terbatas hingga saat ini. Menanggapi survei FATF, 
kurang dari setengah negara responden (20) telah mempertimbangkan kejahatan 
lingkungan dalam penilaian risiko pencucian uang (PU) nasional atau sektoral 
mereka. Sebagian besar negara mengkriminalisasi setidaknya beberapa aspek 
kejahatan lingkungan baik melalui tindak pidana khusus (misalnya, penebangan kayu 
secara ilegal) atau melalui pelanggaran lingkungan yang lebih umum (misalnya,  

 
 

1 RHIPTO, INTERPOL and GI (2018) World Atlas of Illicit Flows. Angka ini termasuk hasil 
untuk: kejahatan kehutanan, penambangan ilegal, perdagangan limbah, perdagangan 
satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan pencurian minyak, dan kejahatan yang terkait 
dengan penangkapan ikan ilegal. 

 
“Hasil dari 
perdagangan limbah 
ilegal, kehutanan dan 
pertambangan 
mencapai hingga dua 
pertiga dari semua 
keuntungan dari 
kejahatan 
lingkungan.” 
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eksploitasi sumber daya alam secara ilegal), tetapi undang-undang dan peraturan 
sering kali dirancang secara sempit dan dapat mengecualikan elemen transnasional 
dari pelanggaran tersebut (misalnya, transportasi dan pemrosesan lintas batas). 

Tantangan-tantangan ini diperparah oleh: (i) koordinasi yang terbatas antara otoritas 
anti-pencucian uang dan anti-pendanaan teroris (APU/PPT), seperti penyelidik dan 
pengawas keuangan, dan aktor yang menerapkan kebijakan kejahatan dan 
perlindungan lingkungan, dan (ii) kurangnya kewenangan atau sumber daya bagi 
penegak hukum untuk menyelidiki dan menelusuri hasil kejahatan lingkungan. Lebih 
jauh lagi, di beberapa negara tidak ada kesadaran masyarakat dan kemauan politik 
yang cukup untuk menelusuri uang untuk kejahatan lingkungan. 

FATF telah berfokus pada TPPU dari kejahatan lingkungan sebagai area prioritas sejak 
2019. Pada tahun 2020, FATF menerbitkan laporan tentang risiko pencucian uang dari 
perdagangan satwa liar ilegal yang meminta negara-negara untuk meninjau paparan 

risiko mereka terhadap perdagangan gelap ini. (FATF, 2020[3]) Di bawah kepresidenan 
Jerman selama dua tahun (2020-2022), FATF menjadikannya prioritas untuk lebih 
memperkuat pemahaman tentang skala dan karakteristik pencucian dari kejahatan 
lingkungan secara lebih luas, dan untuk berbagi praktik yang baik tentang alat 
disrupsi. Pekerjaan ini juga didasarkan pada dua laporan FATF sebelumnya tentang 
risiko pencucian uang dari perdagangan emas (FATF, 2015[4]) dan berlian (FATF, 
2013[5]) masing-masing, serta studi oleh badan regional FATF tentang TPPU dan TPPT 
Terkait dengan Industri Ekstraktif di Afrika Barat (GIABA, 2019[6]). 

Memastikan akses ke perbankan dan layanan keuangan lainnya sangat penting untuk 
setiap upaya memerangi pencucian uang. FATF menyadari bahwa beberapa 
yurisdiksi yang kaya sumber daya alam menghadapi masalah akses ke perbankan, 
termasuk untuk segmen yang luas dari populasi mereka. Yurisdiksi ini sering berada 
di wilayah yang sangat bergantung pada hubungan perbankan koresponden untuk 
memastikan akses ke pasar keuangan global. Laporan FATF ini mengakui bahwa 
populasi yang sama yang memiliki kesulitan akses terhadap layanan perbankan, akan 
melakukan kegiatan yang sah yang berdampak pada lingkungan sebagai sumber mata 
pencaharian dan pendapatan keluarga. 

PBB, G7, G20 dan badan-badan internasional lainnya telah mengakui perlunya 
menangani aliran keuangan dari kejahatan lingkungan. Pada bulan Desember 2019, 
Resolusi Majelis Umum PBB 74/177 dari 18 meminta semua Negara Anggota untuk 
mengkriminalisasi perdagangan gelap spesies fauna dan flora liar yang dilindungi dan 
kejahatan lain yang mempengaruhi lingkungan, seperti perdagangan kayu, logam 
mulia, batu dan mineral lainnya, yang melibatkan kelompok kriminal terorganisir 
sebagai pelanggaran serius (yaitu, mengkriminalisasi pencucian hasil kejahatan 
tersebut)2. Kebutuhan untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang yang timbul 
dari kejahatan lingkungan lebih lanjut ditegaskan pada tahun 2019 dalam “Peta Jalan 
untuk Pembiayaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” Sekretaris 
Jenderal PBB, yang menyerukan perlunya percepatan tindakan dalam menargetkan 
memerangi aliran keuangan gelap, pencucian uang dan perusakan lingkungan. 

(United Nations, 2019[7]) 
 
 
 
 

 

2 (United Nations, 2020[15]) Sebuah "kejahatan serius" di UNTOC didefinisikan sebagai 
tindak pidana yang dikenakan setidaknya empat tahun penjara. 
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1.2. Tujuan Laporan ini 
 

Laporan FATF ini bermaksud untuk: 

1. Mencermati metode yang saat ini digunakan penjahat untuk mencuci 
keuntungan mereka dari kejahatan lingkungan, dan langkah-langkah yang 
diambil negara-negara untuk menindaknya. 

2. Meningkatkan kesadaran otoritas nasional dan sektor swasta tentang skala 
dan karakteristik risiko pencucian uang yang timbul dari kejahatan 
lingkungan dan praktik baik yang dapat mereka ambil untuk memeranginya. 

3. Identifikasi tindakan prioritas di tingkat nasional dan internasional untuk 
membantu memerangi keuntungan kriminal dari kejahatan lingkungan, 
termasuk pertimbangan peraturan atau kebijakan yang potensial. 

 

1.3. Relevansi Standar FATF 
 

Standar FATF saat ini menyediakan kerangka kerja yang berguna bagi negara dan 
sektor swasta untuk menangani pencucian uang dari kejahatan lingkungan.3 Grafik di 
bawah ini memberikan contoh beberapa persyaratan, yang telah disepakati untuk 
diterapkan oleh semua negara di Jaringan Global FATF. 

 
Gambar 1.1. Relevansi Standar FATF untuk Memerangi Kejahatan Lingkungan 

 
                         Standar FATF mengharuskan negara-negara untuk:   

Mengkriminalisasi pencucian uang untuk berbagai pelanggaran 
lingkungan. 

(Rekomendasi FATF 3) 

Mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan 
teroris mereka di seluruh area kejahatan, dan mengambil langkah-
langkah untuk mengurangi risiko ini. 

 

(Rekomendasi FATF 1) 

Pastikan bahwa sektor swasta menyadari risiko TPPU/TPPT, dan bahwa 
mereka memperkenalkan langkah-langkah pencegahan, seperti 
melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Relevansi khusus 
untuk penelitian ini, kewajiban ini mencakup, antara lain: bank, 
pedagang logam dan batu mulia, pengacara dan trust and company 
service providers (TCSP) ketika melakukan transaksi keuangan.. 

 
 
 

(Rekomendasi FATF        
9 – 23) 

Dari perspektif penegakan hukum, negara harus memiliki kekuatan 
yang cukup untuk menyelidiki, melacak, dan menyita aset kriminal di 
seluruh wilayah kejahatan. 

 
(Rekomendasi FATF     

29-31) 

  
 Catatan: Kewajiban FATF berlaku ketika pedagang logam dan batu mulia terlibat dalam transaksi tunai 
dengan pelanggan senilai atau di atas USD/EUR 15.000. 

 
 
 
 

3 Standar FATF mengidentifikasi kejahatan lingkungan sebagai salah satu kategori 
kejahatan pencucian uang. Ini berarti bahwa negara-negara harus mengkriminalisasi 
berbagai kejahatan lingkungan dalam cakupan yang memadai untuk TPPU sesuai dengan 
lingkungan risikonya. 
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1.4. Ruang Lingkup dan Definisi 
 

Meskipun tidak ada definisi universal tentang kejahatan lingkungan, umumnya 
mengacu pada tindak pidana yang merusak lingkungan.4 Laporan ini berfokus pada 
pencucian uang dari kejahatan lingkungan tertentu, yang meliputi: pembalakan liar, 
pembukaan lahan ilegal, penambangan liar dan perdagangan limbah karena 
melibatkan keuntungan kriminal yang signifikan, dan penyatuan dengan kejahatan 
serius lainnya. Meskipun demikian, tim proyek telah mengambil pendekatan inklusif 
dalam mendefinisikan ruang lingkup masing-masing kejahatan ini untuk mengenali 
perbedaan interpretasi mereka di seluruh negara. 

Pembalakan liar termasuk pemanenan, pemrosesan, pengangkutan, pembelian, atau 
penjualan kayu yang bertentangan dengan hukum domestik dan internasional. 

Pembukaan lahan ilegal mengacu pada akuisisi dan pembukaan lahan secara ilegal 
baik untuk pertanian, bangunan, atau spekulasi real estat. 

Kejahatan kehutanan adalah istilah umum untuk menggambarkan aktivitas kriminal 
di sektor kehutanan yang mencakup seluruh rantai pasokan, mulai dari pemanenan 
dan pengangkutan hingga pemrosesan dan penjualan, termasuk pembalakan liar dan 
pembukaan lahan. 

Penambangan ilegal adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin 
negara (tanpa adanya hak atas tanah, izin pertambangan, dan izin eksplorasi atau 
pengangkutan mineral), atau kegiatan pertambangan dengan izin negara yang 
diperoleh melalui korupsi. 

Perdagangan limbah termasuk ekspor ilegal dan/atau pembuangan ilegal seperti 
limbah elektronik (e-waste), plastik, dan bahan berbahaya. 

FATF mengakui bahwa kejahatan lingkungan lainnya seperti yang terkait dengan 
penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan atau perdagangan karbon 
ilegal juga menghasilkan keuntungan yang signifikan. Namun, kegiatan ini tidak 
termasuk dalam cakupan laporan ini untuk menjaga agar laporan tetap fokus. 
Demikian pula, laporan FATF sebelumnya mencakup pencucian uang dari 
perdagangan satwa liar ilegal; oleh karena itu, laporan ini tidak membahas masalah 
tersebut. 

Laporan ini terutama berfokus pada aliran gelap yang dihasilkan oleh penambangan 
ilegal komoditas primer - misalnya, kayu ilegal, atau logam dan batu mulia. Dalam 
kasus perdagangan limbah, laporan ini terutama berfokus pada bagaimana penjahat 
mendapatkan keuntungan dengan memperdagangkan dan membuang limbah secara 
ilegal. Laporan ini tidak fokus pada hasil yang dihasilkan dari komoditas sekunder, 
seperti produk yang dikembangkan di lahan yang dibuka oleh deforestasi ilegal 
(misalnya, kedelai, daging sapi, minyak sawit), meskipun FATF mengakui bahwa ini 
adalah pendorong penting dari kejahatan tersebut. 

Terakhir, meskipun terdapat bukti bahwa kelompok bersenjata dan organisasi 
teroris, dalam berbagai tingkatan, mengandalkan kejahatan lingkungan tertentu 
untuk mendukung dan membiayai operasi mereka, laporan ini berfokus pada 
ancaman pencucian uang yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan, daripada 
keamanan manusia atau risiko pendanaan teroris.5 

 

4 Definisi ini sebagian mengacu pada hasil karya badan-badan internasional lainnya, termasuk UNEP. 
5 Fakta bahwa laporan ini tidak fokus pada isu-isu ini secara rinci tidak mengurangi 

signifikansinya, atau menghalangi pekerjaan lebih lanjut oleh FATF di bidang-bidang ini 
di masa depan.. 
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 Kotak 1.1. Apa yang membedakan antara perdagangan legal dan ilegal 

untuk limbah, penebangan dan pertambangan? 

Ada pasar legal yang signifikan untuk pengelolaan limbah, penebangan 
dan pertambangan, termasuk untuk logam dan batu mulia. 

Kegiatan ini sering menjadi ilegal ketika: (i) dilakukan tanpa izin negara, 
(ii) ketika kontrak dan konsesi dijamin melalui korupsi atau intimidasi, 
(iii) ketika layanan melibatkan penipuan (misalnya, perlakuan palsu 
terhadap limbah berbahaya), dan (iv) untuk 
penebangan/penambangan, ketika ekstraksi bertentangan dengan 
persyaratan yang disepakati, seperti kuota atau persyaratan lainnya. 
Kegiatan ilegal tersebut dapat berdampak signifikan pada kesehatan dan 
keberlanjutan populasi dan ekosistem lokal. 

Seringkali penjahat mengandalkan pasar legal dalam barang-barang 
lingkungan untuk mencuci produk dan keuntungan yang diperoleh 
secara ilegal. Hal ini bahkan bisa terjadi sampai-sampai produk ilegal 
melampaui produk yang ada di sektor legal, seperti emas dan kayu. 
Negara-negara telah menandatangani beberapa perjanjian internasional 
untuk membatasi perdagangan ilegal flora yang dilindungi, logam dan 
batu mulia serta limbah berbahaya. Misalnya, Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) adalah perjanjian internasional yang menetapkan standar 
global untuk pengaturan perdagangan hewan dan tumbuhan yang 
terancam punah (termasuk kayu). Demikian pula, Konvensi Basel adalah 
perjanjian internasional yang dirancang untuk mengurangi pergerakan 
limbah berbahaya antar negara, dan khususnya dari negara maju ke 
negara berkembang. Perjanjian internasional ini dilaksanakan melalui 
undang-undang dan peraturan domestik untuk memfasilitasi 
perdagangan yang legal, berkelanjutan dan dapat dilacak, sekaligus 
mencegah dan menangani perdagangan ilegal. 

 
Sumber: UNODC/RHIPTO. 

 
 

1.5. Metodologi 
 

Para ahli dari Kanada, Irlandia dan UNODC memimpin penelitian ini. Selain itu, 
negara-negara berikut telah mendukung pekerjaan ini sebagai bagian dari tim 
proyek: Argentina, Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, Kosta Rika, Finlandia, Jerman, 
Indonesia, Irlandia, Italia, Madagaskar, Belanda, Norwegia, Peru, Singapura , Afrika 
Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Zimbabwe. Tim Proyek juga 
mendapat manfaat dari masukan dari pengamat dan organisasi internasional 
termasuk Sekretariat CITES, Komisi Eropa, Grup Egmont, Dana Moneter 
Internasional, Organisasi Departemen Luar Negeri Amerika melawan Kejahatan 
Transaksional Terorganisir, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD), Grup Bank Dunia dan Organisasi Kepabeanan Dunia. 
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Temuan untuk penelitian ini didasarkan pada: 

• Tinjauan literatur yang ada dan materi sumber terbuka tentang topik ini untuk 
lebih mempersempit cakupan laporan FATF ini, termasuk mengidentifikasi 
kejahatan lingkungan tertentu yang menjadi fokus, berdasarkan ukuran dan 
kompleksitas. 

• Permintaan ke Jaringan Global FATF di lebih dari 200 yurisdiksi untuk kasus 
pencucian uang yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Tim proyek juga 
mengedarkan kuesioner yang mencakup: persepsi negara tentang risiko, 
undang-undang dan wewenang nasional untuk pencucian uang dan kejahatan 
lingkungan, pemulihan aset, dan kerja sama internasional. Secara total, tim 
proyek menerima masukan dari sekitar 45 negara. 

• Dua lokakarya di sela-sela Pertemuan Pakar Gabungan virtual FATF pada 
November 2020, termasuk masukan dari pakar publik dan masyarakat sipil 
tentang tren dan tantangan pencucian uang di seluruh kejahatan lingkungan. 

• Dua konsultasi virtual pada Maret 2021 dengan para pakar dari sektor swasta 
dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi indikator aktivitas keuangan 
yang mencurigakan untuk pembalakan liar, penambangan ilegal, dan 
perdagangan limbah6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ini termasuk masukan dari United for Wildlife Financial Taskforce, perwakilan dari 
perwakilan bank global dan Wolfsberg Group, Jeweler's Vigilance Association, London 
Bullion Market Association, di samping masukan dari perwakilan LSM berikut: Conflict 
Awareness Project, Environmental Investigation Agency ( EIA), Global Financial 
Integrity, Igarape Institute, Rainforest Action Network, RHIPTO, Royal United Services 
Institute for Defense and Security Studies (RUSI), Sherpa, The Sentry, TRAFFIC, dan 
World Resource Institute. 
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MONEY LAUNDERING FROM ENVIRONMENTAL CRIMES  11 

Kenaikan harga emas baru-baru ini telah 
membuat penambangan emas ilegal 

semakin menarik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bab 2. GAMBARAN UMUM ALIRAN KEUANGAN DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN 

 

2.1. INTI BAB 
 

Perkiraan skala aliran keuangan dari kejahatan lingkungan sangat bervariasi tetapi 
bukti menunjukkan bahwa hasil mencapai ratusan miliar dolar per tahun yang 
berdampak pada semua wilayah. Dengan pengecualian perdagangan limbah, 
kejahatan lingkungan umumnya terjadi di negara berkembang dan berpenghasilan 
menengah yang kaya sumber daya, dengan hasil yang berasal dari negara dengan 
perekonomian yang lebih besar dan maju. 

Beberapa penjahat mengkhususkan diri dalam satu atau lebih kejahatan lingkungan, 
dan mengandalkan jaringan khusus untuk memindahkan produk dan memfasilitasi 
arus keuangan. Jaringan ini dapat bervariasi dalam kompleksitas dan berkisar dari 
kurir tunai hingga jaringan front companies dan shell companies untuk memindahkan 
dana. Namun, kejahatan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari perusahaan 
kriminal yang lebih luas yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal. Kelompok-
kelompok tersebut dapat terlibat dalam kejahatan lingkungan, bersama dengan 
kejahatan yang lain, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, korupsi 
dan penggelapan pajak. Dalam hal ini, aliran keuangan yang dihasilkan oleh kejahatan 
lingkungan akan diintegrasikan ke dalam jaringan kriminal yang lebih besar. 

Jaringan ini dapat beroperasi karena adanya korupsi, dan mengeksploitasi 
pengawasan peraturan yang lemah dalam rantai sumber daya lingkungan untuk 
memfasilitasi kejahatan mereka. Salah satu tema kunci di seluruh kejahatan 
lingkungan adalah ketergantungan para penjahat pada “pencampuran” (yaitu, 
mencampur kayu ilegal, logam dan batu mulia, dan produk limbah dengan rekan legal 
mereka) di awal rantai pasokan. Praktik ini membuat sulit untuk membedakan antara 
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aliran keuangan yang sah dan tidak sah yang seringkali membutuhkan koordinasi 
mendalam antara otoritas APU dan penyelidik lingkungan yang terlatih secara 
khusus, baik di dalam negeri maupun lintas batas. Peran penting dimainkan oleh 
pejabat publik (sering dikaitkan dengan penyuapan dan korupsi), penggunaan 
struktur perusahaan yang kompleks, dan perantara (misalnya, akuntan, pengacara, 
dll.). Penggunaan yurisdiksi lepas pantai, untuk memfasilitasi penempatan dan/atau 
pelapisan dana, juga menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi pemilik manfaat 
yang mendasarinya7. 

 

2.2. Skala Arus Keuangan: Estimasi Global 
 

Meskipun beberapa perkiraan oleh berbagai badan internasional, sulit untuk 
mengetahui skala pasti dari hasil gelap dari kejahatan lingkungan. Tidak semua 
negara mengumpulkan data berdasarkan jenis kejahatan dan data yang tersedia tidak 
selalu dapat dibandingkan. Meskipun hal ini terjadi di banyak bidang kejahatan, 
perbedaan definisi nasional tentang kejahatan lingkungan menimbulkan tantangan 
tambahan untuk kuantifikasi. 

Beberapa negara telah melakukan penilaian risiko TPPU untuk mempertimbangkan 
posisi mereka dalam rantai pasokan kejahatan lingkungan global, dan oleh karena itu 
tidak mudah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang skala pasar kriminal. 
Ukuran dan kecanggihan di ketiga kejahatan yang termasuk dalam laporan ini dapat 
bervariasi dari penjahat individu atau perusahaan, hingga perusahaan kriminal global 
yang canggih dan terintegrasi dengan baik. Sebagian besar hasil, terutama dengan 
penambangan ilegal dan pembalakan liar, diyakini pada akhirnya akan masuk ke 
sistem keuangan internasional. 

 
Gambar 2.1. Hutan hujan yang dibuka secara ilegal, seringkali 

untuk penggunaan lahan ilegal 
 

2.2.1. Kejahatan Kehutanan 
 

7 Offshore berarti mendasarkan dan memindahkan dana di yurisdiksi pihak ketiga. 
Namun, yurisdiksi yang digunakan untuk mendirikan struktur perusahaan yang 
memfasilitasi kejahatan lingkungan telah diamati oleh sektor nirlaba di Asia, Afrika, 
Cekungan Karibia, Timur Tengah dan Eropa. 
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Dalam kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan (termasuk pembalakan liar dan 
pembukaan lahan ilegal) tampaknya menjadi yang paling signifikan berdasarkan nilai 
keuntungan kriminal. INTERPOL 2018 World Atlas of Illicit Financial Flows 
menemukan bahwa kejahatan kehutanan menghasilkan sekitar USD 51 hingga 152 
miliar per tahun. Di luar keuntungan gelap, kejahatan kehutanan memiliki dampak 
negatif yang signifikan terhadap penggunaan dan penguasaan lahan, tempat tinggal 
manusia dan mata pencaharian berkelanjutan serta menyebabkan degradasi iklim, 
lahan, dan aset. 

Bank Dunia memperkirakan bahwa dari pembalakan liar saja pemerintah kehilangan 
antara USD 6 dan 9 miliar per tahun dalam pendapatan pajak. (World Bank, 2019[8]) 
Negara-negara juga dapat menderita kerugian ekonomi lebih lanjut yang signifikan 
dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kejahatan kehutanan. Misalnya, di 
Papua Nugini, studi dan analisis terbaru yang dilakukan dengan UNODC 
memperkirakan bahwa hasil gelap yang dihasilkan dari kejahatan kehutanan 
melebihi dana yang diperoleh di pasar kayu legal8. 

Berdasarkan tanggapan negara untuk penelitian ini, kejahatan kehutanan terjadi di 
seluruh dunia, tetapi tampaknya terkonsentrasi di hutan hujan primer di Amerika 
Tengah dan Selatan (termasuk di Peru, Kolombia, Ekuador, dan Brasil); Afrika tengah 
dan selatan (termasuk Republik Demokratik Kongo, Gambia, dan wilayah Great 
Lakes9); Asia Tenggara (Indonesia, Papua Nugini, Myanmar); dan sebagian Eropa 
Timur (termasuk Rusia). Kayu yang ditebang secara ilegal juga diangkut melalui 
wilayah ini ke tujuan di Asia Timur, Amerika Utara, dan Eropa Barat. 

Gambar 2.2. Profil Negara untuk Kejahatan Kehutanan 
 

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [24] yurisdiksi 
menganggap diri mereka sebagai negara sumber kejahatan kehutanan, [11] sebagai yurisdiksi transit, dan 
[10] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap diri mereka 
sebagai yurisdiksi sumber dan transit. 

 

Otoritas nasional menggunakan berbagai sumber informasi, termasuk laporan kredit, 
data transaksi bank, data ekspor, dan informasi pembayaran lainnya untuk 
mengidentifikasi dan memperkirakan aliran keuangan gelap yang memengaruhi 
yurisdiksi mereka. Namun, ketersediaan cara yang semakin beragam untuk 
memindahkan uang ke luar sistem perbankan mengakibatkan aliran keuangan gelap 
menjadi terlihat lebih rendah dari yang sesungguhnya. 

 

8 Demikian pula, dalam kasus Gambia, perkiraan ekspor rosewood ilegal (sekitar USD100 
juta, sebagaimana dinyatakan dalam impor) setara dengan setengah dari total ekspor 
negara itu, sekitar 10% dari PDB, dan lebih dari 20 kali anggaran negara Kementerian 
Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam. (UNODC, nd[16]) 

9 Ini biasanya mengacu pada Burundi, Malawi, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Republik 
Demokratik Kongo. 
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Gambar 2.3. Deforestasi karena penambangan emas menyapu bersih hutan 
hujan tropis dan mencemari tanah dengan logam berat 

 

2.2.2. Penambangan Ilegal 
 

 Penambangan ilegal menghasilkan sekitar USD 12 hingga 
48 miliar per tahun dalam hasil kejahatan, dengan emas dan 
berlian yang ditambang secara ilegal dianggap sebagai 

bahan sumber yang paling signifikan. (RHIPTO, INTERPOL 
dan GI, 2018[9]) Penambangan ilegal dan kejahatan 
lingkungan terkait terjadi di semua rantai pasokan mineral, 
baik di pertambangan skala besar (LSM) maupun 
pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM)10. Penegakan 
hukum, LSM (organisasi non-pemerintah) dan perwakilan 
industri juga menyadari bahwa kenaikan harga emas 
internasional baru-baru ini telah menonjolkan masalah dan 
membuat penambangan emas ilegal menjadi lebih menarik. 

Tidak seperti banyak kejahatan lingkungan lainnya, penjahat menggunakan sektor 
pertambangan untuk menghasilkan hasil kejahatan melalui penambangan ilegal, dan 
untuk mencuci hasil kejahatan lain dengan menggunakan ciri industri yang padat 
uang. Standar FATF mengatasi risiko ini sebagian dengan memperluas persyaratan 
AML/CFT ke pedagang logam dan batu mulia. Namun, penting untuk diketahui bahwa 
logam dan batu mulia, dalam bentuk mentah (atau belum diproses), memiliki nilai 
yang melekat. Akibatnya, mereka bertindak sebagai bentuk mata uang yang 
memungkinkan perdagangan/pembayaran barang di luar sektor keuangan formal. 
Yurisdiksi yang memainkan peran penting sebagai sumber, transit, atau tujuan 

 
 
 
 

10. Lihat laporan OECD yang relevan: 
http://mneguidelines.oecd.org/trendsinstakeholderreportingmineralsupplychains.htm 

 
“Yurisdiksi di setiap 
wilayah 
mengidentifikasi 
sebagai titik transit 
untuk aliran 
keuangan dari 
penambangan ilegal, 
menggarisbawahi 
kompleksitas jejak 
uang.” 

http://mneguidelines.oecd.org/trendsinstakeholderreportingmineralsupplychains.htm
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untuk jenis sumber daya ini, dapat mempertimbangkan untuk mendefinisikan barang-
barang ini sebagai Bearer-Negotiable Instruments (untuk memperkuat kesadaran 
pergerakan lintas batas).11 

Beberapa negara telah berusaha untuk mengukur aliran keuangan gelap yang 
dihasilkan oleh penambangan ilegal di yurisdiksi mereka. Misalnya, di Peru, nilai 
produksi emas ilegal tumbuh dari perkiraan USD 84 juta pada tahun 2005 menjadi 
lebih dari 1 miliar pada tahun 2014. Meskipun terjadi penurunan aliran berikutnya 
pada tahun 2015, pihak berwenang menganggap bahwa ancaman dari aliran ini terus 
meningkat berdasarkan peningkatan tajam selama tiga tahun terakhir dalam laporan 
transaksi mencurigakan (STR) yang mengidentifikasi penambangan ilegal sebagai 
pelanggaran asal (predicate offence). 

Berdasarkan tanggapan kuesioner, Amerika Selatan dan Afrika adalah sumber utama 
kegiatan penambangan ilegal dengan bahan yang terutama ditujukan untuk pasar 
logam dan batu mulia besar yang berlokasi di seluruh dunia. Namun, wilayah ini juga 
memiliki logam tambang lain yang penting dalam produksi global. Logam yang 
ditambang ini sering dipindahkan ke titik terpusat (misalnya, penyulingan, peleburan, 
dll.) di pasar global.12 

 
Gambar 2.4. Profil Negara untuk Penambangan Ilegal 

 

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [23] yurisdiksi 
menganggap diri mereka sebagai negara sumber penambangan ilegal, [11] sebagai yurisdiksi transit, dan 
[8] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap diri mereka 
sebagai yurisdiksi sumber dan transit. 

 

 
 

11 Bearer negotiable instrument (BNI) termasuk instrumen moneter dalam bentuk bearer 
seperti: cek perjalanan; negotabel instrumen (termasuk cek, surat sanggup bayar dan 
wesel) baik dalam bentuk bearer, disahkan tanpa pembatasan, dibuat untuk penerima 
pembayaran fiktif, atau dalam bentuk lain yang kepemilikannya diberikan pada saat 
penyerahan; instrumen yang tidak lengkap (termasuk cek, surat sanggup bayar dan 
wesel) ditandatangani, tetapi tanpa nama penerima pembayaran. 

12 Sehubungan dengan Emas, London Bullion Market Association mengidentifikasi China, 
Hong Kong, India, Jepang, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Swiss, Turki, Uni Emirat Arab, 
Inggris, dan Amerika Serikat sebagai pusat utama. Yurisdiksi ini mengoperasikan 
infrastruktur pasar yang penting untuk aktivitas perdagangan emas batangan termasuk 
pertukaran perdagangan, fasilitas penyimpanan, fasilitas pemrosesan, daur ulang, dan 
pemurnian; dan konsumsi. 
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Yurisdiksi di setiap wilayah merupakan titik transit untuk aliran keuangan 
penambangan ilegal, menggarisbawahi kompleksitas jejak uang dan rantai pasokan 
untuk bahan yang ditambang secara ilegal. Hal ini dapat dikaitkan dengan 
kompleksitas rantai pasokan global, peran yang dimainkan oleh kelompok kejahatan 
transnasional terorganisir dalam kegiatan ini, dan metode yang digunakan oleh para 
aktor ini untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ditambang secara ilegal dengan 
bahan-bahan yang sah. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa aliran keuangan gelap 
yang terkait dengan penambangan ilegal bersifat global. 

 
Gambar 2.5. Pembuangan ban ilegal di alam, yang dapat menyebabkan 

degradasi lingkungan, melepaskan racun ke dalam tanah saat terurai 
 

2.2.3. Perdagangan Limbah 

Sementara perdagangan limbah ilegal menghasilkan sekitar 
10-12 miliar dolar AS per tahun, biaya pembersihan bagi 
pemerintah dari kejahatan semacam itu seringkali jauh lebih 
signifikan, serta menimbulkan ancaman terhadap kesehatan 
dan keselamatan masyarakat. Dalam perdagangan limbah, 
negara-negara menyoroti sifat terorganisir dari 
perdagangan ilegal limbah berbahaya. Limbah B3 termasuk 
limbah elektronik yang mengandung kadmium atau timbal, 
senyawa arsenik atau asbes, atau residu dari proses di 
industri kimia. 

Berdasarkan tanggapan yang diterima, Amerika Utara dan Eropa Barat adalah 
sumber utama dan negara transit untuk perdagangan limbah ilegal, sementara 
sebagian Afrika sub-Sahara, Asia Tenggara, serta Amerika Tengah dan Selatan 
tampaknya menjadi tujuan utama. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada negara 
tujuan, ketika limbah yang diperdagangkan hanya dibuang secara lokal, atau di laut. 

 
“Sindikat kriminal 
memainkan peran 
penting dalam 
perdagangan limbah 
di banyak negara 
maju.” 
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Gambar 2.6. Tanggapan Negara untuk Peran yang Diidentifikasi Sendiri dalam 
Perdagangan Limbah 

 

Catatan: Dari negara-negara yang memberikan tanggapan kuesioner untuk penelitian ini, [18] yurisdiksi 
menganggap diri mereka sebagai negara sumber untuk perdagangan limbah ilegal, [8] sebagai yurisdiksi 
transit, dan [9] sebagai yurisdiksi tujuan. Opsi ini tidak eksklusif, misalnya, yurisdiksi dapat menganggap 
diri mereka sebagai yurisdiksi sumber dan transit. 

 

Sindikat kriminal memainkan peran penting dalam perdagangan limbah di banyak 
negara maju. Ini termasuk kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki atau 
mengoperasikan front companies yang sah dalam pengelolaan limbah, tetapi tidak 
beroperasi seperti yang dinyatakan. Sebaliknya, mereka sering menggunakan proses 
pembuangan atau penyimpanan di bawah standar. Perusahaan-perusahaan ini 
mungkin terlibat dalam penipuan untuk mendapatkan kontrak pembuangan limbah 
dan kemudian membuangnya secara ilegal, yang menghasilkan hasil gelap – seraya 
merugikan pemerintah jutaan dalam biaya pembersihan. 

 

2.3. Karakteristik dan Tren Geografis Aliran Keuangan Gelap 
 

2.3.1. Karakteristik Arus Perdagangan Limbah 
 

Negara-negara pada umumnya memberikan masukan yang 
lebih sedikit tentang perdagangan limbah untuk penelitian 
ini daripada untuk pembalakan dan pertambangan liar. 
Namun, masukan yang diterima menunjukkan bahwa aliran 
keuangan dari perdagangan limbah mungkin transnasional, 
regional atau bahkan domestik. Dalam beberapa kasus, 
mereka bersifat transnasional ketika melibatkan ekspor 
ilegal kontainer yang diisi dengan limbah berbahaya atau 
tidak sesuai, salah diklasifikasikan sebagai bahan daur ulang 
dan sering dikirim ke negara berkembang atau 
negara-negara berpenghasilan menengah. Namun, dalam kasus lain, limbah tidak 
boleh meninggalkan yurisdiksi atau wilayah, dan dibuang/disimpan secara ilegal. 
Untuk alasan ini, dibandingkan dengan pembalakan liar dan penambangan liar, 
perdagangan limbah dan aliran keuangan terkait tampaknya lebih bersifat regional, 
dan bahkan domestik. 

Seperti kejahatan lain yang diteliti dalam penelitian ini, hasil dari perdagangan limbah 
seringkali dicampur dengan keuntungan dari perdagangan limbah yang legal. 
Selanjutnya, kelompok kriminal yang melakukannya dalam skala besar harus mampu 
mengangkut material fisik dalam jumlah besar. 

Karakteristik perdagangan limbah menghadirkan tantangan unik untuk disrupsi. 
Tidak seperti bahan yang diekstraksi dari kehutanan atau pertambangan, limbah 
memiliki nilai negatif. Kewajiban ini memberikan insentif kepada bisnis untuk  

 
“Tidak seperti bahan 
yang diekstraksi dari 
kehutanan atau 
pertambangan, limbah 

memiliki nilai 
negatif.” 
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membuang limbahnya semurah dan semudah mungkin, baik legal maupun ilegal. Ini 
memberikan kelompok kriminal dengan banyak pelanggan dan peluang potensial. 
Karena hanya ada sedikit insentif keuangan langsung bagi yurisdiksi untuk 
memerangi perdagangan limbah ilegal, dan karena kemungkinan biaya repatriasi 
yang signifikan ditanggung oleh pemerintah, seringkali hanya ada sedikit motivasi 
bagi yurisdiksi untuk menangani kegiatan ilegal ini. Sementara perdagangan limbah 
mungkin lebih sulit untuk dideteksi dan diselidiki melalui aliran keuangan, 
pentingnya penyelidikan keuangan paralel tidak boleh diremehkan, dan merupakan 
alat penting untuk mengidentifikasi jaringan kriminal yang lebih besar. 

Salah satu cara untuk mengabaikan peraturan di sektor limbah adalah dengan hanya 
menyatakan limbah, seperti barang elektronik, sebagai barang bekas yang dibuang 
begitu saja atau diekspor ke negara tujuan di mana peti kemas tetap tinggal tanpa 
rencana pengumpulan atau pembuangan. Demikian pula, ekspor limbah rumah 
tangga jarang diizinkan; namun, sering kali bercampur dengan bahan kimia beracun 
atau limbah berbahaya lainnya dan dibuang ke dalam negeri karena inspeksi 
cenderung terbatas. 

Beberapa perusahaan yang memiliki izin yang sah untuk menangani limbah dapat 
mengimpor limbah dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan izin 
mereka dan mengekspornya atau membuangnya begitu saja. Metode ini tampaknya 
paling umum di Eropa, karena kurangnya kontrol perbatasan internal. 

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang sah dapat menggunakan metode 
pembuangan limbah ilegal sebagai tindakan penghematan biaya. Dana yang 
seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembuangan limbah legal (yang lebih 
mahal) justru meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Meskipun karakteristik 
unik limbah dapat menghadirkan beberapa tantangan,13 hal ini seharusnya tidak 
menghambat upaya negara untuk menyelidiki dan menuntut pencucian uang dan 
pelanggaran terkait. 

 

2.3.2. Karakteristik Arus Penambangan Liar dan Penebangan Liar 

Aliran dari penambangan liar dan pembalakan liar lebih mirip daripada aliran dari 
perdagangan limbah. Oleh karena itu, mereka dipertimbangkan secara bersamaan di 
bagian ini. Penjahat yang terlibat dalam kegiatan ini mengandalkan teknik serupa 
untuk menyembunyikan aliran keuangan dari kejahatan asal lainnya (misalnya, 
perdagangan senjata dan narkoba, dll.). Ini berarti menggunakan sektor keuangan 
informal dan formal, memindahkan uang melalui berbagai rekening dan lembaga 
keuangan dan penggunaan perantara yang mungkin, atau mungkin tidak, terkait 
dengan kegiatan kriminal awal. Maksud keseluruhan adalah upaya yang disengaja 
untuk menciptakan lapisan sebanyak mungkin antara tindakan kejahatan lingkungan 
dan pemegang rekening di mana dana ditempatkan setelah penjualan barang ilegal. 

Sebagaimana dicatat dalam laporan FATF lainnya, perantara seperti pengacara, 
akuntan dan trust and corporate service providers memainkan peran penting dalam 
memungkinkan aliran keuangan gelap, dan penebangan dan pertambangan liar tidak 
terkecuali. Namun, perantara seperti pengirim barang, perusahaan asuransi, dan 
pialang bea cukai juga memainkan peran penting. Lebih lanjut, penting untuk 
mempertimbangkan peran pengirim barang dan perantara pabean ketika memeriksa 
peran pencucian uang berbasis perdagangan (TBML) dan penipuan berbasis  

 

13 Jika sebuah perusahaan melakukan pelanggaran serius dengan membuang atau mengolah 
limbah secara ilegal, setiap hasil yang dihasilkan untuk kontrak ini akan menjadi 
keuntungan kejahatan, yang mungkin perlu disembunyikan atau dicuci. 
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perdagangan dalam kejahatan lingkungan, seperti yang akan dibahas nanti dalam 
laporan ini. 

Di beberapa yurisdiksi yang kaya sumber daya, pengawasan regulasi atas ekstraksi 
sumber daya, dan penerbitan izin konsesi bisa jadi tidak jelas dan sangat rentan 
terhadap korupsi. Jenis kejahatan ini sering dilakukan di daerah terpencil di mana 
kehadiran otoritas untuk pemantauan dan penegakan dapat dibatasi. Lebih lanjut, 
bila dilakukan di wilayah perbatasan, para pelaku kejahatan akan lebih mudah 
menyembunyikan penyelundupan tenaga kerja secara ilegal serta kurir uang tunai 
untuk penyembunyian arus kas. Untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat 
secara fisik meninggalkan negara tersebut, jaringan terorganisir akan menggunakan 
pejabat bea cukai yang korup atau mengeksploitasi titik-titik rawan di perbatasan 
yang menjadi tujuan ekspor barang. 

Hal ini pada gilirannya menciptakan lingkungan permisif yang memungkinkan 
penerbitan izin konsesi kepada orang-orang yang terkait dengan penerbit. Pejabat 
publik yang korup seperti itu adalah kunci untuk memfasilitasi skema pencucian uang 
yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui siapa pemilik manfaat yang 
sebenarnya, dan diskrining dengan tepat untuk pejabat publik (PEP).14 

Seperti area kejahatan lainnya, penjahat akan mengeksploitasi yurisdiksi lepas pantai 
dengan standar APU/PPT yang kurang berkembang. Ini adalah bentuk arbitrase yang 
memungkinkan aktor menyembunyikan pembayaran dan keuntungan dari kejahatan 
lingkungan dengan lebih mudah. 

Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana struktur perusahaan yang kompleks 
dengan koneksi ke PEP, atau anggota keluarga mereka, menghadirkan tantangan 
untuk memerangi penambangan ilegal dan pembalakan liar.15 PEP ini akan sering 
bertindak sebagai perwakilan lokal untuk usaha pertambangan multinasional atau 
sebagai direktur manajemen perusahaan. 

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah, penjahat sering mendirikan 
perusahaan yang beroperasi di negara sumber untuk logam dan batu mulia (misalnya, 
emas, coltan, dan mineral lainnya) yang memiliki berbagai tingkat asosiasi dengan 
anak perusahaan atau perusahaan pemegang saham yang berlokasi di yurisdiksi 
pihak ketiga . Anak perusahaan ini sering dipisahkan lebih jauh dari induk utama 
(lihat negara A di bawah). 

Dana kemudian ditransfer melalui negara ketiga, termasuk pusat luar negeri, untuk 
menyembunyikan pemilik manfaat (lihat Negara B). Pelaku kriminal ini 
memanfaatkan rendahnya komunikasi antar yurisdiksi, dan kontrol yang lebih lemah 
untuk menentukan pemilik manfaat dan mengidentifikasi transaksi yang 
mencurigakan. Selain tantangan dalam memisahkan aliran keuangan yang sah dan 
tidak sah karena pencampuran, penempatan dana di yurisdiksi yang berbeda dari 
tempat kejahatan dilakukan menciptakan penghalang tambahan untuk identifikasi 
dan penuntutan dan juga memfasilitasi kejahatan sekunder penghindaran pajak. 

 
 
 

14 Ada upaya yang dilakukan oleh mitra FATF, seperti Bank Dunia, untuk membantu daerah 
kaya sumber daya memahami risiko ini dengan mengembangkan panduan untuk 
memperkuat penilaian risiko dan penyaringan PEP dalam upaya memerangi kejahatan 
lingkungan dan satwa liar. 

15 Kasus-kasus ini paling dominan terlihat di Afrika. Ada beberapa bukti bahwa mereka juga 
memainkan peran di Amerika Selatan, namun seperti yang disebutkan pada Gambar 2, 
juga ada cara lain. 
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Gambar 2.7. Contoh Rantai Pasokan Kriminal untuk Penambangan Ilegal 
 

 
Sementara studi ini mengamati konvergensi aliran keuangan dari kejahatan 
lingkungan dan area kejahatan lainnya, studi ini juga mengidentifikasi jaringan 
khusus dan rantai pasokan (terutama dengan penambangan ilegal dan pembalakan 
liar). Misalnya, salah satu rantai pasokan tersebut adalah penambangan emas ilegal 
di Republik Demokratik Kongo yang kemudian dipindahkan ke yurisdiksi tetangga 
seperti Rwanda dan Uganda (melalui jaringan penyelundupan) untuk diekspor ke 
penyulingan di Timur Tengah atau untuk penyelundupan selanjutnya ke Asia. 
Pembayaran kemudian akan dilakukan baik oleh perantara kepada penyelundup, 
atau akan datang kemudian setelah perantara mengantar emas ke penyulingan di 
Timur Tengah.16  Ketika ada penyelundupan rahasia ke Asia, penjahat sering 
mengandalkan jaringan pengiriman uang informal seperti hawalas, dalam upaya 

menghindari pengawasan sektor keuangan formal. (IMPACT, 2019[10]) 

Terlepas dari produknya, entitas yang terlibat dalam pemurniannya mungkin tidak 
sepenuhnya menyadari bahwa produk tersebut bersumber ilegal. Sementara contoh 
di atas menyoroti arus yang dihadapi di pasar emas, itu hanya contoh jaringan yang 
ada dan mendukung kegiatan kriminal. Masuk akal untuk berasumsi bahwa logam 
mulia lainnya, seperti tembaga, coltan, dan kobalt, mungkin mengikuti tren serupa.17 

 
 
 

16 Perlu dicatat bahwa pola serupa telah diamati di Amerika Selatan di mana emas yang 
bersumber dari Peru dan Venezuela dipindahkan melalui negara-negara tetangga di 
benua atau Cekungan Karibia. 

17 Penting untuk tetap menyadari bahwa pemindahan batu dan logam mulia dilakukan 
untuk tujuan yang sah. Namun, jalur yang diamati untuk: 
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Dalam kasus pembalakan liar dan penambangan liar, salah satu karakteristik umum 
aliran keuangan adalah pergerakan dana yang signifikan ke daerah pedesaan dengan 
ekonomi berbasis uang tunai daripada ke kota/pusat keuangan. Ini tidak konsisten 
dengan arus keuangan yang terkait dengan investasi langsung formal atau asing dan 
hasil pembayaran untuk tenaga kerja dan peralatan yang terkait dengan pembalakan 
liar dan penambangan ilegal. Hal ini dapat mengakibatkan aliran keuangan dari 
lembaga keuangan besar menuju lembaga keuangan daerah yang terintegrasi secara 
pedesaan, dan seterusnya melalui Money Value Transfer Services (MVTS) yang tidak 
diatur dan diatur untuk memberi kompensasi kepada pekerja di daerah tersebut 
(banyak di antaranya mungkin tidak memiliki rekening bank terdaftar) dan untuk 
pengadaan peralatan yang diperlukan untuk ekstraksi dan transportasi keluar dari 
zona pedesaan. Buruh yang dipekerjakan untuk melakukan pembalakan liar atau 
penambangan ilegal dibayar tunai, atau mereka dapat memilih untuk mengirim uang 
tersebut ke pihak ketiga (misalnya, keluarga) melalui jaringan MVTS dengan biaya 
tertentu. 

Secara keseluruhan, di sektor pertambangan tampaknya ada pandangan umum 
bahwa penambang skala kecil (sering disebut sebagai 'artisanal') mewakili segmen 
risiko terbesar, dan akibatnya memiliki tantangan untuk diintegrasikan ke dalam 
sektor keuangan formal. Hal ini membuka peluang bagi pelaku kriminal atau aktor 
informal untuk masuk ke dalam sektor pertambangan untuk membiayai, mengambil 
alih, atau memeras operasi semacam ini yang seringkali menjadi satu-satunya sumber 
pembiayaan bagi pelaku skala kecil. 

Namun, sama pentingnya untuk menunjukkan bahwa operasi penambangan skala 
besar dapat menghadirkan serangkaian risiko yang setara, tetapi berbeda. 
Sebagaimana dicatat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), risiko yang ditimbulkan oleh operator yang lebih besar mencerminkan skala 
operasi dan kompleksitasnya. Operasi pertambangan skala besar menghadirkan 
risiko yang lebih besar untuk terlibat dalam korupsi atau pengambilan sumber daya 
dari konsesi ilegal serta penghindaran pajak melalui struktur perusahaan yang 

kompleks di yurisdiksi di luar yurisdiksi di mana perusahaan induk berada. (OECD, 
nd[11]) 

 

2.4. Tren Regional 
 

Di Amerika Selatan, penjahat yang terlibat dalam kejahatan lingkungan dapat 
menjadi bagian dari ekosistem kriminal yang lebih luas, memanfaatkan jaringan  

 

Berlian: Rusia, Botswana, Kanada, DRC, Australia, dan Afrika Selatan adalah yurisdiksi 
sumber utama untuk berlian; namun, Jewelers Vigilance Association menunjukkan 
bahwa perusahaan di Thailand dan India adalah tujuan utama untuk pemotongan dan 
pemolesan. 

Kobalt: DRC menambang lebih dari setengah kobalt dunia, dengan perusahaan-
perusahaan di China memainkan peran dominan dalam pemurnian. 

Tembaga: Chili, Peru, Cina, dan DRC adalah negara pertambangan utama tembaga. 
Perusahaan di Jepang dan Chili memang memainkan peran penting dalam peleburan, 
namun pabrik peleburan tembaga utama dunia adalah Cina. 

Sumber data WMP_2015_2019.pdf (bgs.ac.uk) dan didukung oleh: 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc- 
667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf 

Coltan: DRC menambang sekitar 80% coltan dunia dan diyakini diselundupkan ke 
yurisdiksi tetangga, seperti Rwanda, untuk diekspor. (coltan | Earth Sciences Museum | 
University of Waterloo (uwaterloo.ca) 

https://www2.bgs.ac.uk/mineralsuk/download/world_statistics/2010s/WMP_2015_2019.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf
https://uwaterloo.ca/earth-sciences-museum/resources/detailed-rocks-and-minerals-articles/coltan%22/
https://uwaterloo.ca/earth-sciences-museum/resources/detailed-rocks-and-minerals-articles/coltan%22/
https://uwaterloo.ca/earth-sciences-museum/resources/detailed-rocks-and-minerals-articles/coltan%22/
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penyelundupan dan pencucian yang ada yang digunakan untuk kejahatan lain yang 
akan memanfaatkan banyak negara transit, pengiriman uang tunai massal, korupsi 
dan penipuan perdagangan serta didukung oleh jaringan struktur perusahaan yang 
kompleks. Konsultasi menunjukkan bahwa penjahat di wilayah Amerika Selatan 
sering mendirikan entitas perusahaan di pulau-pulau Karibia yang langsung 
berinteraksi dengan calon pembeli yang terlibat dalam pemurnian produk. Semua 
dana kemudian akan melewati struktur perusahaan ini. Dana ini akan tetap berada di 
yurisdiksi transit ini sebagai sarana penempatan atau akan menemukan jalan kembali 
ke negara sumber. 

Namun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.5 di bawah, satu yurisdiksi di 
Amerika Selatan mengamati bahwa arus bergerak dengan cara yang tidak melibatkan 
struktur perusahaan lepas pantai. Yurisdiksi ini mencatat bahwa produk dan dana 
akan bergerak langsung dari negara sumber (negara B di bawah) ke tujuan (negara 
A) dan arus kembali langsung ke negara sumber. Meskipun tidak ada komponen luar 
negeri, itu tidak kalah rumitnya karena dana disamarkan melalui jaringan shell 
companies domestik yang telah didirikan oleh Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa 
Profesi (DNFBP), (terutama akuntan) tanpa mengidentifikasi pemilik manfaat yang 
sebenarnya. DNFBP ini akan mengidentifikasi pemilik manfaat untuk register, tetapi 
individu yang disebutkan di daftar akan berupa manajemen dengan hubungan yang 
jauh ke pemilik utama yang sebenarnya. Upaya ini dimungkinkan oleh fakta bahwa 
DNFBP (PBJ) dan daftar bisnis tidak memiliki kapasitas atau menghargai pentingnya 
informasi dan bagaimana mereka dapat memungkinkan pencucian uang yang terkait 
dengan kejahatan lingkungan. 

 
Gambar 2.8. Contoh Rantai Pasokan Kriminal untuk Penambangan dan Penebangan 
Ilegal 

 

Baik di Afrika maupun Amerika Selatan, tercatat bahwa banyak individu yang 
dipekerjakan dalam ekstraksi sumber daya alam cenderung beroperasi di luar sistem  
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keuangan formal (misalnya, tidak memiliki rekening bank). Arus akan berpindah dari 
pusat keuangan utama ke daerah pedesaan untuk mendukung pembayaran tunai. 

Republik Kongo mencatat bahwa mereka telah mengamati pembayaran seluler 
sebagai sarana kompensasi. Lebih lanjut, Afrika Selatan mencatat penggunaan kartu 
prabayar dan kartu hadiah sebagai alat yang digunakan dalam perdagangan satwa liar 
ilegal, dan percaya bahwa mungkin saja kartu tersebut digunakan untuk memfasilitasi 
kejahatan lingkungan lainnya, terutama mengingat keterkaitan yang ada. Studi ini 
menyoroti peran kunci sektor perbankan formal untuk memindahkan dan 
mentransfer arus keuangan yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Konsultasi 
telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan besar dengan kehadiran global akan 
memberikan layanan keuangan di beberapa wilayah kepada entitas dan individu yang 
terlibat dalam kehutanan dan pertambangan. Namun, ada preferensi untuk menjaga 
hubungan perbankan dengan aktor yang lebih besar yang terlibat dalam kegiatan ini. 
Masyarakat sipil telah mengamati tren yang berkembang bagi bank-bank 
internasional untuk melihat penyediaan layanan keuangan kepada individu atau 
usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam sektor bisnis dengan dampak 
lingkungan (misalnya, pertambangan pada tingkat apapun, kayu, dll.) tidak termasuk 
dalam risiko yang menarik bagi mereka. 

Ini telah menciptakan peluang bagi lembaga keuangan yang lebih kecil dan regional 
untuk masuk dan menyediakan akses ke layanan perbankan untuk jenis bisnis ini. 
Namun, peluang ini juga dapat menciptakan kerentanan yang berpotensi 
dimanfaatkan oleh pelaku ilegal. Lembaga keuangan yang lebih kecil memiliki lebih 
sedikit sumber daya untuk didedikasikan pada kontrol APU/PPT dibandingkan 
dengan rekanan mereka yang lebih besar. Hal ini membuat kecil kemungkinan 
mereka dapat mendeteksi atau menyelidiki aktivitas terlarang secara menyeluruh. 
Selanjutnya, keluarnya lembaga keuangan yang lebih besar dan masuknya lembaga 
keuangan yang lebih kecil dan/atau regional memiliki manfaat tambahan bagi pelaku 
gelap, yaitu menciptakan lapisan tambahan antara pemrakarsa dan pemilik manfaat. 
Menyarangkan aktivitas dalam hubungan perbankan koresponden mengaburkan 
pemilik manfaat utama dan mengurangi risiko transaksi yang terkait dengan 
kejahatan lingkungan yang diidentifikasi. Ini juga telah menciptakan peluang untuk 
masuknya perusahaan perdagangan komoditas yang lebih besar dan dana investasi 
pembiayaan perdagangan, yang mungkin memiliki kewajiban APU/PPT yang 
terbatas. 

Lebih lanjut, berdasarkan bantuan teknis di Asia Tenggara dan Amerika Selatan dalam 
penyelidikan pembalakan liar, UNODC mengamati bahwa sebagian besar kasus 
melibatkan penggunaan sektor perbankan dan DNFBP (PBJ). Konsultasi dan data 
geologi menunjukkan bahwa kawasan Asia dan Timur Tengah memainkan peran 
penting pada tahap menengah produksi dan pemurnian logam dan batu mulia, serta 
kayu. Selanjutnya, produk-produk ini didistribusikan secara luas ke pasar tujuan di 
Asia, Eropa, dan Amerika Utara. 

 

2.5. Konvergensi dengan Area Kejahatan lainnya 
 

Kejahatan lingkungan tidak terjadi dalam ruang hampa dan aliran keuangan yang 
dihasilkannya sering dikaitkan dengan kegiatan kriminal lainnya. Karena kedalaman 
dan luasnya isu-isu tersebut, laporan ini tidak sepenuhnya mengeksplorasi semua 
elemen tersebut; namun, gambar dan studi kasus di bawah ini menjelaskan beberapa 
bidang konvergensi, termasuk ketergantungan pada perdagangan manusia untuk 
kerja paksa dan dukungan untuk konflik bersenjata. Rincian lebih lanjut tentang 
konvergensi antara kejahatan lingkungan dan kriminalitas yang lebih luas dapat  
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ditemukan di Lampiran B laporan ini. 

Gambar 2.9. Kemungkinan Konvergensi di Area Kejahatan 
 

Sumber: UNODC/RHIPTO. 
* Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat makalah FATF tentang Pencucian Uang dan Perdagangan 
Satwa Liar (FATF, 2020[3]) 
** Meskipun diakui sebagai isu penting, isu-isu tersebut tidak dibahas secara rinci dalam makalah ini. 

 
 
Tax crimes = kejahatan perpajakan 
Tax evasion= penghindaran pajak 
Evasion of duties = penghindaran kewajiban 
 
Corruption = korupsi 
Bribery = penyuapan 
Falsification of concession licenses = pemalsuan izin konsesi 
 
Smuggling = penyelundupan 
Guns = senjata 
Drugs = narkoba 
 
Waste trafficking = perdagangan limbah 
Illegal logging = pembalakan liar 

Illegal mining = penambangan liar 
 
Other environmental crimes = kejahatan lingkungan lainnya 
Illegal wildlife trade = perdagangan satwa liar gelap 
 
Terrorism and armed insurgency = terorisme dan 
pemberontakan bersenjata 
 
Human trafficking and smuggling = perdagangan dan 
penyelundupan manusia 
Forced labor and enslavement = kerja paksa dan 
perbudakan 
Kidnapping = penculikan 
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 Kotak 2.1. Studi Kasus: Pencucian dari Penambangan Emas Ilegal, 

dan Kejahatan Berat lainnya 

Dalam beberapa tahun terakhir, Afrika Selatan menuntut 21 orang untuk 
berbagai pelanggaran. Pelanggaran ini termasuk berpartisipasi dalam 
kegiatan perusahaan kriminal, mengelola perusahaan kriminal, 
pencucian uang, pencurian, memperoleh, memiliki, atau membuang dan 
mengangkut emas mentah atau bahan yang mengandung emas, 
kepemilikan bahan peledak, perdagangan imigran ilegal, dan percobaan 
pembunuhan. 

Kelompok ini bersekongkol untuk melakukan pelanggaran yang 
berkaitan dengan penambangan ilegal bahan yang mengandung emas di 
tingkat tambang yang tidak digunakan, serta penjualan bawah tanah 
emas mentah setelah proses ekstraksi. Dalam penyelidikan, ditemukan 
16 pabrik pengolahan emas ilegal yang mengolah emas senilai USD 6 
juta. Pihak berwenang menggunakan bukti ponsel, menganalisis 3.500 
dokumen yang mengindikasikan bahwa para penjahat menjual emas 
murni sekitar USD 307.553, menggunakan bukti yang diberikan oleh ahli 
geologi yang berkualifikasi, dan melacak properti dan kendaraan yang 
dibeli oleh satu anggota. Upaya ini membuahkan hukuman atas 
pemerasan, pencucian uang dan pelanggaran sehubungan dengan 
Undang-Undang Logam Mulia. Setidaknya satu anggota kelompok 
adalah mantan pekerja tambang. 

Selama operasi polisi, kelompok itu meledakkan bom rakitan dan 
"memasang jebakan" di beberapa daerah lain. Tempat tinggal dan 
barang-barang pribadi ditemukan di bawah tanah. Semua terdakwa 
dihukum atas berbagai tuduhan seperti yang ditunjukkan di atas, 
termasuk 15 tahun penjara atas tuduhan Pencucian Uang. 

Sumber: Afrika Selatan. 
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Pekerja di sumur tambang emas. Deforestasi untuk 
membuka jalan bagi pertambangan 

menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem, 
dan kondisi yang tidak diatur menimbulkan 

risiko kesehatan dan keselamatan yang cukup 
besar bagi pekerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 3. ANALISIS PENCUCIAN UANG DARI KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN 
 

3.1. Inti Bab 
 

Studi ini menunjukkan bahwa penjahat sering mengandalkan sektor padat uang 
(sering dikaitkan dengan sektor ekspor) dan penipuan berbasis perdagangan untuk 
mencuci hasil kejahatan lingkungan. Dalam kasus pembalakan liar dan penambangan 
ilegal, negara-negara mengidentifikasi ketergantungan yang besar pada front 
companies yang berlokasi di pusat lepas pantai, transaksi pihak ketiga dan perantara 
yang terlibat (pengacara, penyuling) untuk menyembunyikan pembayaran dan 
keuntungan hasil pencucian uang. 

Karena arus keuangan yang tidak teratur terkait dengan kejahatan lingkungan, pusat 
keuangan regional yang terletak di seluruh wilayah dunia tampaknya memainkan 
peran penting dalam menyediakan dana untuk kegiatan terlarang ini serta mencuci 
hasil kejahatan ini. Mereka juga dapat bertindak sebagai perantara perdagangan 
untuk memfasilitasi pencampuran, terutama untuk barang-barang pertambangan. 
Negara tidak mengajukan kasus apa pun dengan investigasi keuangan yang 
melibatkan teknologi baru (seperti aset virtual, atau transaksi peer-to-peer). Namun, 
tidak adanya informasi kasus tentang penggunaan teknologi baru tidak berarti para 
penjahat tersebut tidak menggunakan teknologi tersebut. 

 

3.2. Penggunaan 'Front' Companies untuk Mencampurkan Hasil Ilegal dan Legal 
 

Di banyak kasus yang ditinjau untuk penelitian ini, penjahat menggunakan front 
companies untuk mencampurkan keuntungan dari penambangan ilegal, penebangan 
liar dan perdagangan limbah ke dalam rekening bisnis mereka yang sah. Dalam 
banyak kasus, front companies ini terkait dengan pasar sumber daya alam (misalnya, 
perusahaan penebangan, pertambangan, dan limbah), dan terlibat dalam sejumlah 
besar transaksi dengan margin keuntungan individu yang rendah. Kecanggihan front 
companies tersebut bervariasi dari skema sederhana dengan anomali yang jelas, 
hingga perusahaan canggih dengan operasi besar yang sah. Ini dapat menghadirkan 
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tantangan bagi penegak hukum dan sektor swasta untuk membedakan antara 
kegiatan yang sah dan ilegal. 

Dalam beberapa kasus, penjahat mengandalkan front companies di sektor padat uang 
lainnya yang tidak terkait dengan sumber daya alam. Misalnya, dalam satu kasus yang 
disediakan oleh Madagaskar (lihat di bawah), para penjahat memanipulasi harga 
perdagangan vanili domestik untuk membantu mengintegrasikan hasil gelap dari 
perdagangan kayu rosewood. Salah satu tema umum adalah bahwa front companies 
seperti itu sering memiliki hubungan dengan sektor ekspor-impor untuk 
memfasilitasi munculnya faktur yang sah, dan pembayaran kepada pemasok. 
Demikian pula, untuk pembalakan dan pertambangan liar, front companies seperti itu 
biasanya beroperasi di luar daerah pedesaan. Indikator lain dari potensi kriminalitas 
termasuk keluaran yang berada pada tingkat yang lebih rendah dari yang biasanya 
dimiliki oleh kapasitas produksi resmi, kapasitas produksi perusahaan sejenis di 
sektornya, atau jumlah karyawan. 

 
 

 

 Kotak 3.1. Studi Kasus: Penyalahgunaan Sektor Ekspor Padat 

Uang Tunai untuk Pencucian Hasil Perdagangan Rosewood 

Madagaskar adalah rumah bagi dua varietas rosewood yang terancam 
punah. Pihak berwenang mencatat bahwa pembalakan liar secara 
intrinsik terkait dengan korupsi dan stabilitas politik, dan bahwa teknik 
penyelundupan menjadi semakin canggih, dan terorganisir. Dari 2009 
hingga 2020, jumlah total yang terlibat dalam aliran keuangan gelap 
yang diidentifikasi dalam 76 kasus yang dirujuk ke pengadilan adalah 
sekitar USD 160 juta. 

Dalam hal mekanisme pembayaran utama untuk pembalakan liar, 
Madagaskar mengidentifikasi penggunaan umum transfer bank, 
transportasi uang tunai secara fisik (dari Madagaskar ke negara 
penjual); dan repatriasi mata uang asing yang berkaitan dengan 
pendapatan ekspor. Untuk pencucian uang, penjahat biasanya 
mengintegrasikan keuntungan gelap dengan dana dari bisnis yang 
sah (impor barang pokok, eksploitasi, dan ekspor produk 
pertambangan, dll.). Secara khusus, pihak berwenang mengidentifikasi 
pencucian dari pembalakan liar melalui sektor vanili, yang merupakan 
produk ekspor utama negara, dan sangat padat uang. Pada tahun 2014, 
individu akan membeli vanili dalam jumlah besar untuk menaikkan 
harga guna menyembunyikan percampuran dan integrasi keuntungan 
kriminal, yang disajikan sebagai pendapatan sah dari vanila. Modus 
operandi ini terdeteksi oleh penegak hukum dan diverifikasi oleh harga 
di sektor vanili yang stabil setelah larangan ekspor rosewood 
diberlakukan pada tahun 2019. 

Sumber: Madagaskar. 

 

 
3.3. Penggunaan Shell Companies untuk Menyembunyikan Pemilik Manfaat 

 

Selain front companies, kasus menunjukkan bahwa penjahat sering mengandalkan 
shell companies untuk mensimulasikan layanan dan pembayaran yang sah terkait  



PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN  29 

© FATF/OECD 2021 

 

 

 

dengan kehutanan, pertambangan, atau pasar limbah. Misalnya, dalam kasus yang 
diberikan oleh Italia di bawah ini, jaringan kriminal mendirikan perusahaan 
pembuangan limbah tanpa aktivitas bisnis yang sah. Mereka mengandalkan shell 
companies yang berlokasi di luar negeri untuk memindahkan dana bolak-balik 
berkedok faktur untuk pengolahan limbah mereka. Skema ini menyoroti pentingnya 
penjangkauan peraturan kepada penjaga gerbang (misalnya, pengacara dan trust and 
company service providers), dan mengidentifikasi pemilik manfaat individu di 
belakang perusahaan terkait. 

 
 

 

 Kotak 3.2. Studi Kasus: Jaringan Kejahatan Terorganisir yang 

Beroperasi Melalui Front Company di Sektor Limbah 

Penyelidikan ini dimulai dengan laporan transaksi mencurigakan (STR) 
yang menggambarkan arus keuangan perusahaan yang beroperasi di 
sektor logam dan pembuangan limbah tanpa struktur organisasi yang 
memadai atau aktivitas ekonomi yang dilaporkan. Anomali lainnya 
termasuk: bahwa pemegang saham sebelumnya telah diselidiki oleh 
Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2015, bahwa pemegang saham baru 
telah membeli perusahaan dengan harga yang jauh lebih rendah 
daripada nilai pasar dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
terbatas untuk beroperasi di industri yang diatur ketat. 

Investigasi mengidentifikasi pernyataan rekening perusahaan yang 
menunjukkan transfer bank, dinyatakan sebagai pembayaran di muka 
atas faktur oleh perusahaan Italia yang aktif di sektor yang sama yang 
sebelumnya telah diselidiki untuk kejahatan pajak, pembuangan limbah 
logam ilegal, dan pencucian hasil gelap Mafia. Beberapa dari perusahaan 
ini telah terlibat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum Salerno untuk asosiasi kriminal yang ditujukan untuk lalu lintas 
internasional limbah dengan negara-negara Asia Timur. Dokumen 
pengiriman dipalsukan untuk menyatakan bahwa kargo terdiri dari 
barang dan bahan baku, bukan limbah. 

Analisis oleh FIU Italia menunjukkan bahwa pemilik manfaat dari 
perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam jaringan luas orang 
perseorangan yang bertukar aliran keuangan dengan kartu prabayar 
dan menarik uang tunai. Hal ini ditemukan dengan melihat bahwa 
transaksi debit utama dalam laporan rekening perusahaan yang 
dilaporkan berkaitan dengan penarikan tunai dan transfer bank yang 
diatur untuk kepentingan entitas asing. Volume aliran keuangan yang 
terlibat berjumlah sekitar USD 14,2 juta (EUR 12 juta). 

Sumber: Italia. 

 

 
3.4. Ketergantungan pada Penipuan Berbasis Perdagangan dan Pencucian Uang 

 

Karakteristik lain di ketiga kejahatan lingkungan adalah ketergantungan pada 
penipuan berbasis perdagangan untuk menyembunyikan pergerakan uang melintasi 
perbatasan. Ini termasuk pemalsuan dokumentasi, terutama yang berkaitan dengan 
impor dan ekspor barang, dan faktur palsu dan transaksi perdagangan untuk  
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membenarkan pemindahan uang melintasi perbatasan (lihat kasus dari Italia di 
bawah). Khusus untuk kejahatan lingkungan, hal ini dapat mencakup kesalahan 
pelabelan limbah berbahaya atau kayu yang dilindungi untuk menyembunyikan nilai 
sebenarnya. Seperti yang sebelumnya telah dieksplorasi FATF dalam karyanya 
tentang pencucian uang berbasis perdagangan (TBML), tren untuk menyatakan 
barang yang dikirim dalam jumlah yang lebih atau kurang dan penggunaan deskripsi 
palsu adalah benang merah dari penipuan perdagangan dan aktivitas TBML. Dalam 
skala besar, membandingkan data perdagangan dapat memberikan wawasan tentang 
paparan risiko (seperti membandingkan apakah produksi suatu fasilitas cocok 
dengan ekspor yang dinyatakan, atau impor yurisdiksi lain). 

Kecenderungan umum untuk kejahatan lingkungan untuk mencampur barang legal 
dan ilegal dapat menciptakan tantangan dalam membedakan antara TBML dan 
penipuan berbasis perdagangan. Seorang individu/kelompok lebih mungkin untuk 
melakukan penipuan berbasis perdagangan ketika berusaha menutupi asal-usul 
barang yang bersumber secara ilegal dengan memindahkannya melalui negara-
negara transit dengan maksud untuk menggabungkan/mencampurkannya dengan 
barang-barang yang berasal dari sumber yang sah. Untuk TBML, tujuan utamanya 
adalah menggunakan sistem perdagangan untuk membersihkan hasil. Volume 
transaksi yang kompleks dan signifikan di sektor ini dapat memungkinkan para 
penjahat menggunakan perdagangan sebagai kedok untuk memindahkan uang lintas 
negara. Dalam kasus di bawah ini, kelompok kejahatan terorganisir Brasil 
mengandalkan skema berbasis perdagangan untuk mencuci hasil penambangan ilegal 
melalui salon rambut lokal. 

 
 

 

 Kotak 3.3. Studi Kasus: Zamrud, Penata Rambut, dan Pertambangan 

Berikut ini adalah kasus Brasil yang melibatkan skema pasar pertukaran bawah 
tanah untuk zamrud yang difasilitasi oleh shell companies dan Pencucian Uang 
Berbasis Perdagangan: 

FIU Brasil menerima laporan transaksi mencurigakan (STR) bahwa sekelompok 
penata rambut di Brasil mentransfer dana yang tidak sesuai dengan 
kemampuan keuangan yang diperkirakan dari lokasi di luar jangkauan bisnis 
yang wajar. Dana yang diterima segera ditransfer ke orang perseorangan yang 
diketahui sebagai penambang zamrud ilegal di timur laut Brasil. Penata rambut 
ini mengimpor rambut melalui skema TBML yang dijalankan oleh penambang 
ilegal dan kelompok kriminal profesional, dengan para penjahat menagih 
penata rambut untuk mengimpor atas nama mereka. 

Perbedaan ini mengawali pemeriksaan lebih dekat terhadap para penambang 
dan mengaitkan kelompok tersebut dengan penyelidikan sebelumnya yang 
mengungkap bahwa beberapa penambang yang terlibat dibayar oleh importir 
dari Asia Tenggara melalui skema yang dikendalikan oleh jaringan pedagang 
pasar pertukaran bawah tanah. Terungkap bahwa perusahaan pertambangan 
besar di Brasil membeli zamrud dari penambang ilegal dan diekspor ke Asia 
Tenggara menggunakan faktur palsu dan dokumentasi ekspor palsu lainnya. 
Para penambang dan perusahaan pertambangan mengekspor batu langsung ke 
perusahaan pertambangan asing dan kemudian diberi kompensasi melalui 
jaringan pedagang pasar pertukaran bawah tanah. Sementara kasus ini sedang 
berlangsung, aliran keuangan yang terlibat diperkirakan sekitar USD 120 juta. 

Sumber: Brazil. 
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3.5. Penggunaan Sektor Keuangan Regional dan Internasional 
 

Studi ini menemukan bahwa penjahat menggunakan sistem keuangan formal untuk 
mencuci hasil dari ketiga kejahatan lingkungan. Ini termasuk mengintegrasikan hasil 
melalui wire transfer pihak ketiga dengan kedok pembayaran barang dan jasa, serta 
investasi dan sponsor. Seperti disebutkan di atas, pusat keuangan regional serta 
perusahaan perdagangan komoditas dan pembiayaan perdagangan yang berlokasi di 
seluruh wilayah dunia tampaknya memainkan peran penting karena arus keuangan 
yang tidak teratur terkait dengan kejahatan lingkungan. Dalam beberapa kasus, 
investasi dibuat untuk shell companies yang terdaftar di otoritas nasional tetapi tidak 
terlibat dalam kegiatan ekonomi yang signifikan, yang selanjutnya mengaburkan 
kepemilikan manfaat akhir. Dalam kasus di bawah yang diberikan oleh AS, jaringan 
kejahatan terorganisir mengandalkan penyulingan yang terlibat yang membeli emas 
ilegal dan mentransfer hasilnya kembali ke kartel yang berbasis di Chili melalui wire 
transfer. 

Akhirnya, seperti kejahatan keuangan lainnya, kasus menunjukkan peran penting 
money value transfer services (MVTS) bawah tanah18  untuk memfasilitasi pencucian 
dari kejahatan lingkungan, dan khususnya penambangan ilegal. Tren ini seringkali 
spesifik secara regional dan mencerminkan sistem transfer informal lokal (misalnya, 
“hawala”). 

 

 

18 Money or value transfer services (MVTS) mengacu pada jasa keuangan yang melibatkan 
penerimaan uang tunai, cek, instrumen moneter lain atau penyimpan nilai lainnya dan 
pembayaran sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang sesuai kepada penerima melalui 
komunikasi, pesan, transfer, atau melalui jaringan kliring di mana tempat penyedia MVTS 
berada. Transaksi yang dilakukan oleh layanan tersebut dapat melibatkan satu atau lebih 
perantara dan pembayaran akhir kepada pihak ketiga, dan dapat mencakup metode 
pembayaran baru. 

 
Kotak 3.4. Studi Kasus: TPPU, Perdagangan Limbah dan Audit Pajak 

Italia mendeteksi dan membongkar kelompok kriminal transnasional 
yang melakukan perdagangan limbah ilegal, kejahatan pajak (faktur 
palsu), pencucian uang dan pencucian uang sendiri, yang berasal dari 
audit pajak. Guardia di Finanza melakukan audit pada perusahaan yang 
beroperasi di industri logam bekas, yang menyoroti penyimpangan 
dalam asal limbah, dokumen yang menyertainya, dan faktur yang 
terkait. Faktur palsu berjumlah USD 68 juta. Hasil kejahatan dicuci 
dengan mensimulasikan transaksi perdagangan palsu dengan 
negara lain, dipindahkan ke luar negeri dan kemudian 
dipulangkan. Teknik pencucian lain yang digunakan adalah untuk 
mensimulasikan sponsorship olahraga. 

Analisis 90 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) dan 1 laporan dari 
FIU asing membantu mengidentifikasi 44 perusahaan yang terlibat 
dalam skema gelap. Kasus ini menyebabkan 14 penangkapan, salah 
satunya adalah seorang akuntan, dan 58 dilaporkan ke Otoritas 
Kehakiman. Aset senilai USD 9,5 juta, termasuk real estat, mobil, dan 
shell companies disita. Kasus sedang berlangsung. 

Sumber: Italia. 
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 Kotak 3.5. Studi Kasus: TPPU dan Pemurnian Emas 

Inisiatif Penambangan Ilegal FBI untuk mengganggu Organisasi Kriminal 
Transnasional (TOC) mengungkap konspirasi yang bertanggung jawab 
atas impor lebih dari USD 3,5 miliar emas yang berasal dari berbagai 
kegiatan terlarang pada tahun 2017. 

Operasi Diez Condores, yang dimulai pada Januari 2016 sebagai 
penyelidikan gabungan FBI dan Polisi Investigasi Chili, mengganggu TCO 
Chili yang terlibat dalam penyelundupan emas ilegal. Operasi yang 
berbasis di Chili tersebut memperoleh emas dari berbagai sumber 
terlarang dan berkomplot dengan bisnis yang tidak bereputasi baik 
untuk menghasilkan dokumen palsu tentang asal dan komposisi emas 
yang sebenarnya. Kurir TCO membawa emas di pesawat komersial dari 
Chili ke Amerika Serikat dan mengirimkannya ke sebuah kilang AS, NTR 
Metals Miami (NTR), yang membayar emas melalui wire transfer ke Chili. 
NTR Metals menerapkan model komisi, menciptakan insentif bagi 
karyawan untuk mengimpor emas sebanyak mungkin dengan secepat 
mungkin. Meskipun beberapa bisnis mereka sah, sebagian besar berasal 
dari aktivitas TCO. 

Pada Agustus 2016, anggota TCO ditangkap di Chili setelah penyelidikan 
mendokumentasikan pengiriman emas senilai USD 80 juta yang 
bergerak melalui beberapa shell companies yang didirikan di Chili dan 
Miami, Florida dengan bantuan NTR. TCO didakwa dengan penipuan, 
penyelundupan, penipuan bea cukai, dan pencucian uang di Chili. 
Intelijen yang diperoleh selama tanya jawab anggota TCO Chili oleh 
penegak hukum AS membantu mengidentifikasi inkonsistensi dalam 
praktik NTR dan bahwa eksekutif Miami menyadari bahwa emas yang 
mereka beli melibatkan TCO di beberapa negara Amerika Latin yang 
terkait dengan penyelundupan emas, penambangan ilegal, dan kegiatan 
perdagangan narkotika. 

Investigasi tersebut menghasilkan hukuman tujuh subjek, restitusi 
sekitar USD 16 juta di Amerika Serikat dan USD 25 juta di Chili, dan 
menghambat penyelundupan logam mulia internasional dan operasi 
pencucian uang. Selain itu, pada November 2017, empat anggota TCO 
Peru yang terkait dengan investigasi didakwa. 

Sumber: Amerika Serikat. 
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Pembuangan limbah berbahaya secara 
ilegal, seperti elektronik, menimbulkan ancaman 

khusus bagi negara, dan melepaskan bahan kimia 
beracun ke lingkungan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bab 4. TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM MENGHAMBAT TPPU DARI KEJAHATAN 
LINGKUNGAN. 

 

4.1. Inti Bab 
 

Negara-negara menghadapi berbagai tantangan dalam mengidentifikasi dan 
menghambat kejahatan lingkungan. Ini termasuk kesenjangan dalam pemahaman 
dan kesadaran yang efektif tentang arus keuangan yang terkait dengan kejahatan 
lingkungan; kesenjangan koordinasi internal dan antar-lembaga; rendahnya tingkat 
kerjasama internasional dalam aliran keuangan; kurangnya kesadaran akan indikator 
risiko untuk mengembangkan tanda bahaya; dan kapasitas sektor swasta yang tidak 
memadai untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang berhasil. 

Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara menyoroti sejumlah praktik yang baik. 
Ini termasuk: 

a. penilaian risiko terkoordinasi yang melibatkan lembaga lingkungan dan APU; 

b. kerangka hukum yang jelas dan koheren (termasuk kriminalisasi TPPU untuk 
kejahatan lingkungan yang terjadi di luar negeri); 

c. panduan untuk kerjasama domestik; 

d. gugus tugas bersama dan pertukaran informasi untuk mengikuti dan 
mengembalikan uang kejahatan lingkungan dari luar negeri; dan 

e. konsultasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan tanda bahaya. 
 

4.2. Pemahaman dan kesadaran akan risiko TPPU. 
 

4.2.1. Tantangan 

Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan laporan ini, di seluruh negara ada 
kebutuhan untuk memperkuat pemahaman tentang risiko TPPU dari kejahatan 
lingkungan. Kurang dari setengah, atau hanya 20 dari 44 negara yang menanggapi 
studi FATF ini, menunjukkan bahwa mereka telah mempertimbangkan risiko TPPU 
dari kejahatan lingkungan dalam penilaian risiko nasional atau sektoral mereka. 
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Dari yurisdiksi yang telah mempertimbangkan risiko TPPU, sebagian besar berfokus 
pada kejahatan penebangan dan pertambangan, sedangkan lebih sedikit negara yang 
mempertimbangkan risiko TPPU dari perdagangan limbah. Sebagian besar yurisdiksi 
yang menanggapi menganggap diri mereka sebagai negara sumber kejahatan 
lingkungan19. Jumlah negara negara di Eropa dan Amerika Utara yang tampaknya 
telah mempertimbangkan risiko TPPU dari kejahatan lingkungan lebih sedikit. 

Ada asumsi yang salah di beberapa negara bahwa kurangnya sumber daya alam 
domestik atau kejahatan lingkungan berarti bahwa tidak ada kebutuhan yang jelas 
untuk menilai potensi ancaman TPPU dari kejahatan tersebut. Kurangnya 
pemahaman risiko secara umum ini berarti bahwa pelanggaran lingkungan saat ini 
dinilai sebagai risiko yang lebih rendah dibandingkan jenis kejahatan serius dan 
terorganisir lainnya. Akibatnya, ini memengaruhi alokasi sumber daya dan kolaborasi 
antar-lembaga untuk mengatasi kejahatan ini. 

Sementara beberapa negara mengakui paparan risiko geografis atau umum mereka 
dari kejahatan lingkungan (baik sebagai sumber, transit, atau ekonomi tujuan untuk 
aliran keuangan gelap), tantangan utama adalah kurangnya informasi yang memadai 
dan akurat tentang aliran keuangan gelap yang terkait dengan kejahatan tersebut 
untuk menginformasikan penilaian risiko yang akurat. Negara-negara mengutip 
kurangnya informasi tentang tipologi dan faktor risiko kejahatan lingkungan, serta 
data yang tidak akurat dan dimanipulasi (misalnya, data yang tidak akurat untuk 
ekspor sumber daya). Negara-negara umumnya menunjukkan bahwa meskipun 
mereka mengetahui kasus-kasus penambangan, penebangan, atau pembuangan 
limbah yang sporadis atau individual, ada pemahaman yang terbatas tentang risiko 
atau peran dalam rantai pasokan gelap yang diketahui secara lebih luas (yaitu, 
pemahaman “gambaran besar”). 

 

4.2.2. Praktik yang baik: Meningkatkan pemahaman tentang risiko TPPU 

Rekomendasi 1 mengharuskan pemerintah untuk mengidentifikasi, menilai, dan 
memahami risiko TPPU/TPPT di negara mereka. Bahkan negara-negara dengan 
sumber daya alam domestik yang terbatas harus mempertimbangkan risiko bahwa 
penjahat dapat menggunakan sektor keuangan dan non-keuangan mereka (misalnya, 
pengacara, TCSP) untuk memfasilitasi pencucian hasil dari kejahatan tersebut. Ini 
sangat relevan untuk pusat layanan keuangan dan perusahaan. 

Saat menilai risiko TPPU dari kejahatan lingkungan, otoritas yang berwenang harus 
mempertimbangkan konvergensi dengan risiko korupsi, kejahatan terorganisir, 
penipuan perdagangan, dan TBML. Yurisdiksi harus memastikan bahwa mereka 
mempertimbangkan semua sumber informasi yang relevan tentang risiko, dan 
mengembangkan pendekatan “dari atas ke bawah”. Mereka bisa mulai dengan menilai 
peran negara sebagai produsen atau pembeli barang yang rentan kejahatan 
lingkungan. Dalam hal sumber data tertentu, negara menyoroti nilai: 

a. statistik kejahatan (jumlah pelanggaran, volume kerusakan, tingkat hukuman), 

b. data aliran keuangan impor/ekspor (membandingkan data produksi dan 
konsumsi dalam negeri dengan data ekspor), 

c. analisis oleh unit intelijen keuangan (FIU), dan 

d. informasi pajak dan kepemilikan perusahaan. 
 
 

19 Yurisdiksi ini berada di Afrika Tengah, Timur dan Selatan, Amerika Tengah dan Selatan, 
dan Asia Tenggara. 
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Penting bahwa setiap upaya untuk mempertimbangkan ancaman pencucian uang 
melibatkan masukan dari lembaga setempat yang bertanggung jawab atas kejahatan 
dan perlindungan lingkungan. Studi ini juga menunjukkan manfaat dari keterlibatan 
dengan masyarakat sipil, yang sering kali menyimpan informasi berharga tentang 
lingkungan risiko dan arus keuangan yang lebih luas. 

Mengembangkan pemahaman yang memadai tentang risiko TPPU yang terkait 
dengan kejahatan lingkungan merupakan langkah pertama yang penting dalam 
mengembangkan strategi yang lebih luas untuk mengatasi jenis kriminalitas ini. 
Setiap upaya untuk menanggapi pencucian dari kejahatan tersebut harus 
diintegrasikan ke dalam strategi APU/PPT dan kejahatan lingkungan yang 
lebih luas. Bagi otoritas terkait, ini berarti memiliki pemahaman yang lebih luas 
tentang peran negara dalam rantai pasokan kejahatan lingkungan (misalnya apakah 
sebagai negara sumber, transit, atau tujuan untuk arus barang atau keuangan), dan 
menentukan faktor risiko domestik yang relevan. 

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mendukung pemahaman nasional 
tentang risiko TPPU. Mereka dapat meningkatkan kesadaran akan keterpaparan 
kelompok mereka terhadap kejahatan lingkungan, tidak hanya terkait dengan klien 
langsung mereka, tetapi juga memahami risiko yang ditimbulkan oleh hubungan 
perbankan koresponden mereka. Ini membantu memberikan pemahaman tentang 
arus keuangan (volume, nilai, metode, jalur, dll) dari mana pihak berwenang dapat 
lebih memahami peran yurisdiksi mereka dalam kejahatan lingkungan. Lebih lanjut, 
mengingat peran perantara dalam rantai pasokan sumber daya, DNFBP (misalnya, 
seperti pengacara, TCSPS, dan pedagang logam dan batu mulia) dapat banyak 
berkontribusi untuk mengembangkan pemahaman risiko yang komprehensif. 

Di bawah ini adalah pilihan contoh yang baik di mana yurisdiksi mengambil langkah 
positif untuk meningkatkan kesadaran akan risiko TPPU dari kejahatan lingkungan, 
untuk memperkaya tanggapan operasi mereka: 

 
 

 

 
Kotak 4.1. Studi Kasus: Italia dan TPPU dari Perdagangan Limbah 

Perdagangan limbah masuk dalam NRA Italia tahun 2014 dan 219 (MEF, 
2014[12]) (MEF, 2019[13]) Pada kedua NRA risiko ini disebutkan sebagai 
ancaman yang“cukup signifikan”. Penilaian risiko didasarkan pada 
pengalaman operasional otoritas dan masukan dari sektor swasta. 
Risiko inheren dari perdagangan limbah menunjukkan fakta bahwa hasil 
dari kegiatan tersebut dapat dimasukkan Kembali ke sirkuit ekonomi-
keuangan. Keberadaan ancaman perdagangan limbah illegal yang 
menaikkan tingkat risiko TPPU menyiratkan bahwa pihak-pihak yang 
diwajibkan melakukan pelaporan diminta untuk mempertimbangkan 
hal ini  pada saat menjalankan kegiatan keuangan/ professional mereka 
dan dalam kerangka kewajiban APU mereka. 

Sumber: Italia. 
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Kotak 4.2. Studi Kasus: Papua Nugini 

Studi dan analisis terbaru yang dilakukan bersama dengan UNODC di 
bawah Program Bantuan Penegakan Hukum (LEAP) untuk mengurangi 
deforestasi tropis, memperkirakan bahwa aliran keuangan gelap berasal 
dari 
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kejahatan kehutanan di Papua Nugini rata-rata mencapai lebih dari 
100% dari pasar kayu yang sah (berkisar dari sekitar 80% hingga 
sekitar 130%). 

Papua Nugini melakukan Penilaian Risiko Nasional (NRA) Pencucian 
Uang dan Pendanaan Terorismepertamanya pada tahun 2017 yang 
mengidentifikasi indikator kuat korupsi skala besar dan pembalakan liar 
di sektor kehutanan negara tersebut.1 Sejalan dengan temuan NRA, 
Rencana Strategis Nasional Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan 
Teroris 2017-2022 mewajibkan Otoritas Hutan Papua Nugini (PNGFA) 
untuk melakukan penilaian risiko sektoral. NRA mengidentifikasi bahwa 
kejahatan lingkungan mencakup berbagai pelanggaran dan tidak 
terbatas pada kejahatan terkait pertambangan dan perdagangan 
limbah.2 

NRA juga menemukan adanya penambangan ilegal seperti 
penambangan emas aluvial dan ketidakpatuhan terhadap berbagai 
ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dan produksi 
yang dirancang untuk melindungi lingkungan Papua Nugini dan 
pelanggaran ketentuan lingkungan terkait pembuangan limbah. 

Sumber: Papua Nugini. 
(1) Bank of Papua New Guinea (2017), Money Laundering and inancing of Terrorism 
National Risk Assessment, www.bankpng.gov.pg/wp- 
content/uploads/2019/04/Money-Laundering-and-Financing-of-Terrorism-National- 
Risk-Assessment-4.pdf. 
(2) Kejahatan lingkungan yang diidentifikasi dalam NRA meliputi: Penebangan liar; 
Penangkapan ikan ilegal; pembuangan/pencemaran ilegal; Penambangan ilegal; ekstraksi 
ilegal lainnya; Perdagangan ilegal spesies yang terancam punah; dan konstruksi ilegal. 

 

Kotak 4.3. Studi Kasus: Dukungan donor untuk inisiatif NRA-

kejahatan lingkungan 

Bersama dengan program bilateral GIZ Jerman “ProAmbiente II” di Peru, 
Program Global GIZ “Combating Illicit Financial Flows” (GP IFF) 
membantu pihak berwenang Peru untuk melakukan penilaian risiko 
sektoral di sektor pertambangan dan kayu dan membantu 
mengintegrasikan hasilnya ke dalam strategi anti pencucian uang 
nasional yang baru. 

Di Pantai Gading, GP IFF telah memberikan bantuan teknis dan 
keuangan kepada otoritas nasional untuk melakukan penilaian risiko 
sektoral serupa dengan fokus pada aliran keuangan gelap terkait dengan 
pertambangan emas dan berlian. Selain itu, pada tahun 2017, GP IFF 
mendanai studi komprehensif tentang “Arus Keuangan terkait dengan 
Pertambangan Emas Artisanal dan Skala Kecil” global, dengan fokus 
(antara lain) pada potensi formalisasi penambangan emas terkait 
kepatuhannya terhadap standar keberlanjutan. 

BMZ Jerman juga turut mendanai publikasi Global E-Waste Monitor 
2017 dan 2020 yang mengumpulkan data tentang tantangan limbah 
elektronik (e-waste) global. Mereka juga mendanai bersama Orang UNU 
dalam Proyek Pelabuhan pada tahun 

http://www.bankpng.gov.pg/wp-
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4.3. Kerangka Hukum 
 

4.3.1. Tantangan 

Studi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam kerangka hukum untuk 
kejahatan lingkungan terkait pencucian uang antar negara, yang menghambat lingkup 
tanggapan negara dan kerjasama internasional untuk kejahatan tersebut. 

Sebagian besar negara yang menanggapi survei FATF telah mengkriminalisasi 
setidaknya beberapa aspek kejahatan lingkungan baik melalui tindak pidana tertentu 
(misalnya, penebangan kayu secara ilegal) atau melalui pelanggaran lingkungan yang 
lebih umum (misalnya, eksploitasi ilegal sumber daya alam). Namun, tindak pidana di 
beberapa yurisdiksi dirumuskan terlalu sempit untuk menangani lingkup 
kriminalitas lingkungan aktual yang mungkin terjadi, yang berdampak pada 
bagaimana negara dapat menanggapi (misalnya, tidak mencakup impor, ekspor, atau 
perdagangan sumber daya alam).20 

Demikian pula, meskipun sebagian besar negara telah mengkriminalisasi TPPU untuk 
berbagai kejahatan lingkungan, di hampir separuh dari semua negara hal ini 
disebabkan oleh pendekatan “semua kejahatan” untuk pelanggaran TPPU, bukan 
keputusan berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Pendekatan “semua kejahatan” 
berarti bahwa semua hasil yang menghasilkan kejahatan (termasuk pelanggaran 
lingkungan) dengan hukuman di atas ambang batas minimum akan secara otomatis 
dianggap sebagai pelanggaran asal TPPU.21 

Seperti yang diilustrasikan oleh bagan di bawah ini, 26% negara penanggap 
menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan lingkungan yang tercakup dalam 
laporan ini ditetapkan secara khusus sebagai asal mula TPPU. Sejumlah kecil negara 
(9%), termasuk beberapa perekonomian utama dengan sektor keuangan yang 
signifikan secara global belum menetapkan kejahatan lingkungan sebagai 
pelanggaran asal. 

FATF mendengar kasus-kasus di mana negara-negara tanpa sumber daya alam tidak 
mengkriminalisasi kegiatan terkait (misalnya negara-negara tanpa cadangan 
pertambangan tidak mengkriminalisasi pertambangan ilegal). Hal ini dapat 
berdampak negatif terhadap cakupan investigasi TPPU dan bantuan terkait untuk 
negara-negara di mana hasil berada di yurisdiksi tetapi pelanggaran lingkungan 
terjadi di luar negeri, terutama di mana persyaratan kriminalitas ganda berlaku22. 

 

20 Ini terlepas dari kesenjangan dalam kerangka peraturan yang berkaitan dengan tindak 
pidana asal. 

21 Sementara yurisdiksi ini berpotensi mengandalkan kejahatan terkait yang memfasilitasi 
kejahatan lingkungan (misalnya, penipuan, korupsi, penyelundupan, pencurian) untuk 
mengajukan tuntutan pencucian uang, berdasarkan kasus yang ditinjau untuk laporan 
ini, hanya sedikit yurisdiksi yang melakukannya. 

22 Kriminalitas ganda untuk permintaan kerja sama internasional mengharuskan tindakan 
kriminal tersebut dianggap kriminal menurut hukum kedua negara, baik yang 
menyetujui maupun yang  meminta untuk melakukan kerja sama. 

2017, yang memperkirakan bahwa 19% dari Peralatan Listrik dan 
Elektronik Bekas (UEEE) yang diimpor saat tiba di pelabuhan Lagos, 
Nigeria, sebenarnya adalah limbah elektronik (dan karenanya ilegal). 

Sumber: Jerman. 
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Gambar 4.1. Cakupan TPPU untuk Kejahatan Lingkungan 
 

 
Bahkan di yurisdiksi di mana terdapat ketentuan legislatif yang komprehensif, ada 
perbedaan yang signifikan dalam sanksi untuk pelanggaran ini. Selain itu, beberapa 
negara mengakui bahwa hukuman yang berlaku di yurisdiksi mereka terkait dengan 
pelanggaran lingkungan sangat tidak memadai (misalnya, denda yang setara dengan 
hanya beberapa ratus USD) dan tidak proporsional dengan hasil kejahatan dan 
kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa 
berbagai kejahatan lingkungan berada di bawah ambang batas tertentu untuk masuk 
dalam pendekatan “semua kejahatan” untuk TPPU dan keuntungan yang 
menghasilkan kejahatan. Hukuman yang rendah juga menimbulkan persepsi bahwa 
kejahatan lingkungan ‘berisiko rendah, berimbalan tinggi’ bagi para penjahat. 

Kejahatan ekonomi seringkali tidak menjadi bagian dari dialog kebijakan publik 
terkait perlindungan lingkungan. Namun, kerusakan besar yang ditimbulkan oleh 
kejahatan tersebut dan keuntungan kejatan yang signifikan menyoroti peran penting 
anti pencucian uang dalam menangani kejahatan yang merusak lingkungan. 

Selain itu, lingkungan peraturan dan hukum untuk kejahatan lingkungan tidak selalu 
konsisten secara global. Oleh karena itu, jaringan kriminal mengeksploitasi kontrol 
legislatif dan operasional yang lemah untuk mengeksploitasi sumber daya alam, dan 
memindahkan hasil kejahatan melintasi perbatasan. Negara-negara sumber 
mengajukan banyak studi kasus yang merinci bagaimana lingkungan peraturan dan 
hukum yang permisif meningkatkan risiko aktivitas kriminal, dan bagaimana 
aktivitas tersebut dapat berhasil setelah terjadi. Di beberapa yurisdiksi, ini menjadi 
lingkaran setan karena pemerintah kehilangan pendapatan pajak yang sangat 
dibutuhkan, sehingga memperburuk kapasitas mereka untuk memerangi aktivitas 
kriminal dari waktu ke waktu. 

 

4.3.2. Praktik Baik: kerangka hukum 

Kasus di bawah ini menyoroti satu contoh di mana kerangka hukum yang berlaku 
mencakup berbagai kemungkinan pelanggaran yang terkait dengan kejahatan 
lingkungan. Ini termasuk kejahatan lingkungan yang dilakukan di luar yurisdiksi ini 
oleh warga negara atau penduduk, dan tanpa penerapan kriminalitas ganda. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Ditetapkan sebagai 
asal 

26% 

Semua Kejahatan 49% 

Bukan asal 9% 

Tidak jelas 16% 
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Melalui konsultasi, FATF juga mendengar pentingnya rezim perizinan yang 
transparan dan diawasi secara ketat untuk ekstraksi sumber daya alam. Ini 
termasuk rezim di mana pihak berwenang memiliki peran, tanggung jawab, dan 
kekuatan penegakan yang jelas untuk membantu mengurangi korupsi pejabat publik 
serta dokumentasi palsu. 

 
 
 
 

 Kotak 4.4. Studi Kasus: Yurisdiksi Belanda tentang Kejahatan 

Lingkungan yang Dilakukan di Luar Negeri 

Hukum Belanda mengakui yurisdiksi atas tindak pidana TPPU yang 
tindak pidana asalnya dilakukan di luar negeri, yang tidak mensyaratkan 
unsur pidana ganda. Juga tidak ada persyaratan untuk penjatuhan 
hukuman sebelumnya atas pelanggaran asal, atau bahkan bukti 
pelanggaran asal. 

Peluang terkait hukum penyelidikan TPPU yang berdiri sendiri dimulai 
pada tahun 2010 ketika Mahkamah Agung Belanda setuju dengan alasan 
bahwa bukti dapat menunjukkan asal pidana sebagai satu-satunya 
penjelasan yang dapat diterima untuk pendanaan melalui proses 
eliminasi, bahkan jika asal spesifik tidak dapat ditetapkan secara 
meyakinkan. Pada tahun 2013, Pengadilan menetapkan kerangka kerja 
untuk vonis TPPU tanpa pelanggaran asal yang diketahui. Kerangka 
tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Tidak ada bukti langsung dari tindak pidana asal tertentu. 

2. Apakah fakta dan keadaan yang diduga berkontribusi terhadap 
kecurigaan TPPU, berdasarkan pemahaman umum dan tipologi 
TPPU. 

3. Keterangan tersangka tentang asal usul dana atau barang yang 
diduga pidana (atau tidak ada keterangan). 

4. Pernyataan tersangka harus konkret dan dapat diverifikasi. 
Aliran dana atau barang juga harus dijelaskan dengan jelas, tidak 
hanya asal hukumnya. 

5. Keputusan pengadilan atas penyidikan pernyataan tersangka 
oleh jaksa penuntut umum Belanda. 

6. Keputusan pengadilan tentang apakah, berdasarkan 
penyelidikan pernyataan, dapat dikecualikan dengan kepastian 
yang cukup bahwa dana atau barang-barang yang berkaitan 
dengan kecurigaan itu mempunyai asal-usul yang sah, dan oleh 
karena itu asal-usul pidana harus dianggap sebagai satu-satunya 
penjelasan yang masuk akal. 

Sumber: Belanda. 

 

 
4.4. Koordinasi Domestik 

 

4.4.1. Tantangan 
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Kerja sama yang terbatas antara otoritas APU/PPT dan lembaga kejahatan dan 
perlindungan lingkungan di sebagian besar negara menghadirkan hambatan utama 
untuk secara efektif menangani TPPU dari kejahatan lingkungan. Standar FATF 
mengharuskan pembuat kebijakan, FIU, otoritas penegak hukum, pengawas, dan 
otoritas terkait lainnya memiliki mekanisme yang efektif untuk bekerja sama, 
mengoordinasikan, dan bertukar informasi di dalam negeri untuk memerangi TPPU. 
Namun untuk kejahatan lingkungan, lembaga terkait sering kali menyertakan otoritas 
di luar lembaga APU/PPT tradisional, yang mengharuskan negara untuk secara 
proaktif membangun saluran koordinasi. Badan-badan tersebut termasuk mereka 
yang bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasan sumber daya, serta pakar 
kejahatan dan perlindungan lingkungan. 

Faktor penting yang mendasari tantangan ini adalah sifat deteksi dan investigasi 
kejahatan lingkungan yang tidak konvensional dan khusus. Di banyak negara, 
lembaga lingkungan adalah badan terkemuka yang bertanggung jawab untuk 
menangani kejahatan lingkungan. Meskipun badan-badan ini memiliki keahlian 
dalam masalah lingkungan, mereka sering kali memiliki keahlian atau kekuatan yang 
memadai untuk mengidentifikasi dan menghambat konspirasi kejahatan terorganisir 
yang kompleks, (termasuk skema TPPU). Badan-badan lingkungan seringkali 
merupakan mitra penegakan hukum non-tradisional, dan tidak menerima sumber 
daya atau pelatihan untuk melakukan penyelidikan keuangan, yang berarti bahwa 
bukti keuangan yang penting mungkin diabaikan. Di sisi lain, lembaga APU 
tradisional, seperti unit intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum biasanya 
tidak mengakui kejahatan lingkungan sebagai bidang prioritas, dan jarang terlibat 
dengan rekanan di lembaga lingkungan untuk membantu atau mengejar kasus. 

Karena kejahatan lingkungan melibatkan penyelundupan barang melintasi perbatasan 
dan mungkin bergantung pada TBML atau skema penipuan lainnya, koordinasi 
domestik atas kejahatan lingkungan antara FIU dan lembaga bea cukai juga penting 
untuk membangun rezim pencegahan, deteksi, investigasi, dan penuntutan yang 
berhasil. Pemeriksaan perbatasan dan referensi silang data perdagangan terhadap 
transaksi keuangan untuk barang-barang yang peka terhadap lingkungan adalah alat 
yang berharga dalam mendeteksi arus keuangan yang paralel dengan kejahatan 
lingkungan. Namun, banyak negara tampaknya tidak memiliki kemampuan ini dan 
beberapa administrasi pabean telah melaporkan pengumpulan data keuangan dan 
perdagangan tentang potensi kejahatan lingkungan untuk penyelidikan. Otoritas 
pabean juga tidak memiliki keahlian teknis dalam penargetan dan identifikasi produk 
kehutanan, pertambangan dan limbah yang dikirim secara ilegal yang semakin 
memperburuk masalah. 

Koordinasi dan kerjasama dalam negeri merupakan tantangan penting di negara-
negara berkembang, yang banyak di antaranya disulitkan oleh kejahatan lingkungan 
hingga sektor kayu vital dan ekstraksi mineral. Kejahatan lingkungan sering terjadi di 
pedesaan yang terisolasi, dan daerah yang bergantung pada sumber daya, yang 
seringkali secara geografis jauh dari pusat administrasi dan keuangan. Tingkat isolasi 
dan kesenjangan yang penting dalam ketertelusuran tidak hanya mencegah 
identifikasi pelanggaran asal, tetapi juga menciptakan tantangan baru untuk 
memahami dan menelusuri aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan 
lingkungan. Misalnya, transaksi yang terjadi jauh dari pusat keuangan dengan cara 
yang terdesentralisasi untuk membayar tenaga kerja dan pertukaran barang yang 
diproduksi secara ilegal26. Ini merupakan tantangan penting untuk deteksi di antara 
otoritas terkait dan membutuhkan keahlian di lapangan untuk menyampaikan 
informasi tentang risiko dan tipologi kepada penyelidik. 
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4.4.2. Praktik Baik: Kolaborasi antara Lembaga Lingkungan dan 
Penyelidik Keuangan dan Badan Intelijen Terkait 

Beberapa pengajuan menyoroti pentingnya kerja sama domestik (dan internasional); 
menyoroti bahwa beberapa kejahatan lingkungan dapat dicegah jika pihak 
berwenang bekerja sama lebih efektif atau bertindak lebih cepat. 

Secara khusus, negara-negara mencatat pentingnya membangun saluran komunikasi 
dan dialog antara otoritas APU/PPT, termasuk FIU dan penegak hukum, serta lembaga 
kejahatan dan perlindungan lingkungan. Ini dapat mencakup pelibatan pakar 
kejahatan lingkungan dalam satuan tugas atau komite APU/PPT nasional yang lebih 
luas dan pembentukan tim multi-lembaga khusus untuk kejahatan lingkungan. Secara 
khusus, penting bagi negara-negara untuk menetapkan otoritas yang jelas untuk 
melakukan investigasi keuangan paralel untuk kejahatan lingkungan, dan 
memberikan panduan kepada otoritas di titik deteksi utama (misalnya bea cukai) 
tentang informasi keuangan apa yang harus dikumpulkan. Beberapa kasus terpilih di 
bawah ini mengilustrasikan bagaimana negara dapat menerapkan strategi nasional, 
panduan investigasi, dan membentuk gugus tugas untuk meningkatkan kolaborasi 
dan koordinasi. 

 
 

 

Kotak 4.5. Studi Kasus: Kerjasama antara Penyelidik Keuangan dan 

Bea Cukai di Madagaskar 

Madagaskar telah mengidentifikasi perang melawan pencucian uang 
yang terkait dengan kejahatan lingkungan (kehutanan, satwa liar, dll.) 
sebagai salah satu prioritas dalam strategi APU/PPT nasionalnya. 
Sebagai negara sumber kayu ilegal, Madagaskar menyoroti sumber 
utama informasi untuk investigasi keuangan yang tersedia untuk 
rekanan di lembaga pabean. Ini termasuk data ekspor dan impor; data 
mengenai pemuatan kargo kayu dari perusahaan swasta yang dapat 
dikontrak untuk mengelola pelabuhan dan/atau terminal peti kemas; 
database administrasi pertambangan tentang izin yang diberikan, 
otorisasi untuk pengangkutan dan ekspor produk pertambangan yang 
diterbitkan, deklarasi produk yang diekspor. 

Sumber: Madagaskar. 

 

Kotak 4.6. Studi Kasus: Kerjasama Domestik untuk Intelijen di 

Belanda 

Belanda telah memasukkan kejahatan lingkungan ke dalam kerangka 
intelijen nasionalnya. Kerangka kerja ini bertindak sebagai pendekatan 
standar untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menyebarkan 
intelijen. Kerangka kerja ini digunakan untuk merumuskan arahan 
strategis, membuat keputusan taktis dalam penyelidikan, dan mengelola 
sumber daya dan risiko, dan merupakan rencana kerja untuk 
pengumpulan dan analisis intelijen. Kerangka ini menyoroti daftar 
subyek tertentu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan 
menganalisis intelijen. 
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4.5. Deteksi dan Investigasi TPPU 
 

4.5.1. Tantangan: 

Untuk mendeteksi dan menghambat ancaman TPPU, otoritas terkait harus 
menggunakan intelijen keuangan dan semua bentuk informasi relevan lainnya 
dengan tepat untuk mendukung penyelidikan keuangan dan menuntut pelanggar. 
Namun, seperti yang disorot sebelumnya dalam laporan ini, jumlah investigasi 
keuangan yang dilaporkan untuk kejahatan lingkungan sangat rendah di sebagian 
besar yurisdiksi. Ini sebagian karena kesenjangan dalam kemampuan deteksi otoritas 
terkait. 

Negara-negara melaporkan hanya sejumlah kecil STR terkait dengan kejahatan 
lingkungan, yang mencerminkan persepsi risiko oleh otoritas nasional atau entitas 
pelapor. Di satu negara dengan salah satu tingkat deforestasi tertinggi, kurang dari 
1% dari semua STR yang diterima oleh FIU antara tahun 2015 dan 2019, terkait 
dengan pembalakan liar dan pembukaan lahan ilegal. FIU negara lain melaporkan 
bahwa untuk periode 2019-2020, hanya 0,04% dari laporan aktivitas 
mencurigakannya terkait dengan kejahatan lingkungan. Namun, antara 2018 dan 
2020, negara tersebut diperkirakan mengalami peningkatan sepuluh kali lipat dalam 
jumlah kasus kejahatan lingkungan yang sedang diselidiki. 

Konsultasi antar negara mengungkapkan bahwa sebagian besar FIU dan otoritas 
terkait belum mengembangkan tanda bahaya, pelatihan, tipologi, atau alat analisis 
yang relevan untuk membantu mengidentifikasi kegiatan keuangan yang terkait 
dengan penambangan ilegal, pembalakan liar, atau perdagangan limbah. FIU tidak 
memiliki banyak kasus atau wawasan tentang analisis yang berhasil atas informasi 
yang diterima dari lembaga keuangan atau entitas pelapor lainnya yang mungkin 
berkaitan dengan kejahatan lingkungan. Responden sektor swasta (FI dan NPO) juga 
menyuarakan pandangan ini, dengan beberapa peserta menyatakan bahwa transaksi 
yang terkait dengan kejahatan lingkungan sulit untuk diidentifikasi. 

Responden dari lembaga keuangan juga mencatat kurangnya umpan balik dari FIU 
dan permintaan informasi dari otoritas lain yang berwenang, yang mungkin 
menunjukkan bahwa STR terkait dengan kejahatan lingkungan tidak menerima 
tingkat perhatian yang tinggi dibandingkan dengan kejahatan lain (seperti penipuan, 
perdagangan narkoba, dan lain-lain)23 . 

 

23 Misalnya, untuk industri atau kegiatan yang lebih sensitif yang terkait dengan TPPU dan 
prioritas kejahatan keuangan, pemerintah akan sering membuat hotline atau titik kontak 
langsung untuk lembaga keuangan. Hal yang sama tidak berlaku untuk kasus kejahatan 
lingkungan di sebagian besar negara. 

Kamar Lingkungan Strategis (SMK) Belanda dibentuk pada tahun 2012 
untuk merumuskan arah strategis penanganan kejahatan lingkungan. 
Lembaga penegak utama dan Inspektorat untuk kejahatan lingkungan 
bergabung di SMK. Pada tahun 2018, seluruh organisasi yang tergabung 
dalam SMK berkomitmen pada program yang menetapkan prioritas dan 
tujuan pada subyek dan fenomena tertentu dalam memerangi kejahatan 
lingkungan. Prioritas tersebut diturunkan dari ancaman yang 
teridentifikasi dalam Penilaian Ancaman Nasional terhadap Kejahatan 
Lingkungan. Prioritas dan tujuan program mendorong pengambilan 
keputusan mengenai kasus mana yang harus diselidiki dan tentang 
subyek dan isu mana yang perlu dikumpulkan intelijen. 

Sumber: Belanda. 
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4.5.1. Praktik yang baik untuk Deteksi dan Identifikasi TPPU 

Beberapa yurisdiksi dengan berbagai tingkat kapasitas FIU mengidentifikasi peluang 
yang menjanjikan untuk menggunakan tanda bahaya untuk mendeteksi TPPU dari 
kejahatan lingkungan. Mereka mengenali masukan potensial dari menganalisis data 
dari pelaku rantai pasokan, yaitu di titik vital rantai pasokan, misalnya, kilang dan 
pabrik, atau pusat pengiriman dan perdagangan. 

AS menyoroti bagaimana ia menganggap rezim sanksi tingkat nasional mereka 
sebagai alat yang berguna untuk memperingatkan sektor swasta tentang individu 
yang terlibat dalam kejahatan lingkungan terorganisir, dan menyediakan pembekuan 
administratif pada aset yang menunggu proses peradilan. Untuk detail lebih lanjut 
tentang potensi tanda bahaya, lihat Lampiran A di bawah. 

 

 
Kotak 4.7. Studi Kasus: Deteksi melalui Monitoring Media dan 

Liputan Berita 

Beberapa FIU berkomentar bahwa sebagian besar STR mereka 
diprakarsai oleh artikel media, yang melibatkan investigasi NPO. Di 
salah satu pusat keuangan global utama di Asia Tenggara, sebagian besar 
STR-nya terkait dengan kejahatan lingkungan (di bawah 100), 
merupakan hasil liputan berita yang merugikan. 

Satu FIU menyoroti bahwa mereka telah meneruskan kasus yang 
melibatkan lebih dari USD 110 juta kepada jaksa nasionalnya terkait 
dengan deforestasi ilegal. FIU tersebut awalnya mendeteksi kasus 
menggunakan informasi yang dirilis ke media oleh LSM yang 
menyelidiki jaringan pencucian uang profesional di pusat keuangan luar 
negeri. 

Satu negara Eropa telah menerima STR yang merinci kepemilikan 
perusahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, 
dan yang didorong oleh artikel berita mengenai potensi kegiatan ilegal 
oleh entitas tersebut. 

Sumber: berbagai negara / Tanggapan Survei FATF 

 
Kotak 4.8. Studi Kasus: Penggunaan STR untuk Lebih Memahami 

Jaringan Kriminal yang Lebih Luas 

Dalam kasus yang diselidiki oleh Italian Guardia di Finanza, STR 
digunakan untuk menemukan rantai faktur palsu dan untuk 
mengidentifikasi jaringan kriminal yang terlibat dalam pembuangan 
limbah ilegal. Penyelidik Italia dalam satu kasus menganggap bahwa 
tantangan utama bagi penyelidik keuangan untuk membedakan antara 
penggunaan faktur untuk menghindari pajak dan penggunaan faktur 
untuk menyembunyikan aktivitas ilegal 
(ekstraksi/deforestasi/pembuangan) itu sendiri. Mereka menemukan 
bahwa tantangan utama adalah untuk memahami kapan kegiatan 
pembiayaan, yang merupakan bentuk faktur palsu, dimaksudkan untuk 
memfasilitasi pembuangan limbah secara ilegal dan ketika, sebaliknya, 
dilakukan secara eksklusif untuk tujuan penghindaran pajak. 

Sumber: Italia. 
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4.6. Kerjasama Internasional yang Efektif 
 

4.6.1. Tantangan 

Aliran keuangan dari kejahatan lingkungan seringkali bersifat global. Kelompok 
kriminal akan berusaha mengeksploitasi tidak adanya kerjasama antar yurisdiksi. 
Jaringan ini akan mencoba untuk mentransfer dana atau barang melalui yurisdiksi di 
mana ada kerjasama dan komunikasi praktis yang terbatas antara otoritas. Hal ini 
ditunjukkan melalui studi kasus di bawah ini oleh INTERPOL, UNODC dan RHIPTO 
(LSM Norwegia dan Pusat Analisis Global) yang menguraikan bagaimana 
penyelidikan awal yang menjanjikan gagal karena kurangnya kerjasama dengan mitra 
asing setelah dana dipindahkan ke luar negeri. Aliran uang yang kompleks melintasi 
perbatasan, melalui negara-negara transit dan melalui pusat-pusat keuangan lepas 
pantai menggunakan saluran formal dan informal yang ditunjukkan sebelumnya 
dalam laporan menyoroti kompleksitas penyelidikan dan penuntutan kejahatan ini. 
Hal ini juga menunjukkan perlunya memanfaatkan berbagai bentuk kerjasama 
internasional di antara otoritas yang berwenang. 

 
Kotak 4.9. Studi Kasus: Investigasi Keuangan Paralel di Brasil 

Operasi Archimedes Brasil mendeteksi peningkatan yang tidak dapat 
dijelaskan dalam produk kayu yang melewati Pelabuhan Manaus. Hal ini 
memicu penyelidikan terhadap proses inspeksi, yang berujung pada 
identifikasi ilegalitas dalam ekstraksi kayu. Investigasi keuangan paralel 
menghasilkan identifikasi dan pembekuan selanjutnya sebesar USD 10 
juta dalam hasil kejahatan dalam rekening perusahaan yang terlibat 
serta penyitaan 80.000 m3 kayu. 

Sumber: Brasil. 

 

Kotak 4.10. Studi Kasus: Kejahatan Kehutanan dan Kerjasama 
Internasional 

Negara A berpartisipasi dalam latihan regional yang diselenggarakan 
oleh INTERPOL, UNODC dan RHIPTO yang bertujuan untuk 
meningkatkan penggunaan investigasi keuangan terhadap pencucian 
uang dan kejahatan keuangan lainnya untuk mengurangi kejahatan 
kehutanan. Mereka memberi penjelasan kepada penyelenggara dan 
peserta tentang penyelidikan kriminal besar yang diselesaikan pada 
tahun 2018 terhadap sindikat kriminal yang bertanggung jawab atas 
pembalakan liar, pemrosesan, perdagangan, dan penyelundupan kayu 
rosewood yang dilindungi. Kurangnya penggunaan yang tepat dari 
kerjasama internasional atau INTERPOL Notices dicatat sebagai salah 
satu kesenjangan investigasi. 

Investigasi dimulai setelah informasi diberikan kepada polisi oleh 
masyarakat setempat. Tim gabungan polisi dan penjaga hutan 
menggerebek pabrik pengolahan kayu dan sebuah gudang, di mana kayu 
rosewood yang ditebang secara ilegal dengan nilai setara lebih dari USD 
1,2 juta (EUR 1 juta) disita. Empat tersangka ditangkap dalam operasi 



46  PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN 

© FATF/OECD 2021 

 

 

 

tersebut, dan dipastikan salah satunya sudah pernah ditahan tahun 
2012 karena pembalakan liar, namun saat itu dibebaskan karena tidak 
ada bukti. Pada tahun 2012, mantan istrinya, warga negara Negara B, 
ditahan di Negara A karena pembalakan liar dan kemudian dibebaskan 
karena kurangnya bukti dan selanjutnya dideportasi dari Negara A. 
Meskipun demikian, ia berhasil hidup tanpa gangguan di Negara A 
dengan identitas palsu dan menjadi broker di industri kayu gelondongan 
dan kayu melalui beberapa bisnis yang mapan di Negara A dan Negara 
B. 

Analisis transaksi keuangan yang terkait dengan tersangka dan 
perusahaan dilakukan. Analisis keuangan memfasilitasi identifikasi 
jaringan dan calon yang digunakan untuk menyamarkan Pemilik 
Manfaat dari rekening bank dan front companies serta setidaknya tiga 
tersangka lainnya yang berbasis di Negara B. Selain itu, analisis 
keuangan membantu dalam mengidentifikasi modus operandi yang 
digunakan oleh jaringan kriminal ini. 

Pada tahun 2018, surat perintah penangkapan dikeluarkan di Negara A 
terhadap gembong organisasi kriminal, namun ia diyakini telah 
melarikan diri dari Negara A dan masih buron hingga saat ini. Dalam 
operasi terpisah pada 2019, dua tersangka ditangkap di Negara A karena 
memiliki sejumlah besar kayu yang ditebang secara ilegal. Dalam kasus 
ini, kedua tersangka tergabung dalam jaringan kriminal yang dipimpin 
oleh gembong yang sama. 

Pihak berwenang di Negara A tampaknya memberikan penekanan yang 
signifikan pada aspek investigasi keuangan dari kasus tersebut, yang 
mengarah pada pengungkapan entitas yang terkait dengan gembong dan 
organisasi kriminal. Namun, kurangnya kerjasama internasional 
mengakibatkan analisis keuangan yang tidak lengkap. Penyidik 
menganalisis data keuangan yang mereka peroleh dari negara mereka 
dan tidak 'melacak uang' dengan menganalisis rekening asing 
menggunakan bantuan hukum timbal balik atau sebaliknya. Meski ada 
bukti bahwa jaringan organisasi kriminal melampaui batas Negara A. 
Selanjutnya, rekomendasi bagi pihak berwenang untuk mengeluarkan 
INTERPOL Red Notice terhadap gembong belum dilakukan hingga saat 
ini. Dalam kasus ini, tidak adanya kerja sama internasional 
menghentikan kemungkinan penelusuran aliran keuangan gelap 
internasional serta tersangka secara luas. 

Sumber: UNODC, INTERPOL, dan RHIPTO. 

 

Konsultasi antar negara untuk proyek ini menunjukkan bahwa sementara pihak 
berwenang menyadari sifat transaksi global dan kebutuhan untuk bertukar informasi 
lintas batas, hanya ada sedikit contoh praktis dari kerjasama yang berhasil dalam 
kasus TPPU untuk kejahatan lingkungan secara teratur. Negara-negara telah 
mengindikasikan bahwa mereka telah mengirim permintaan informasi, tetapi 
tanggapan terhadap permintaan tidak umum dan pertukaran kurang memadai. 
Akibatnya, kerjasama internasional yang efektif dalam aliran keuangan tetap langka 
dan tidak mencukupi. 

Di tingkat internasional, ada kebutuhan untuk memperkuat dialog antara negara-
negara sumber, transit dan permintaan untuk rantai pasokan kejahatan lingkungan 
dan pencucian terkait. Di negara tujuan, aliran keuangan dari kejahatan lingkungan  
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tidak jelas dan tidak mudah dibedakan dari transaksi yang sah. Ini mungkin karena  
penjahat mencampurkan produk lingkungan ilegal di awal rantai pasokan (seringkali 
di negara asal atau di yurisdiksi tetangga).24 Ketika negara menggunakan ruang 
lingkup terbatas untuk meninjau aliran keuangan tertentu dari impor tertentu, 
kemungkinan besar mereka akan tampak sah. Importir produk dan pemodal 
perdagangan mereka mungkin kemudian secara masuk akal menyangkal 
pengetahuan tentang asal-usul mereka yang tidak sah, atau mungkin tidak menyadari 
sama sekali tentang asal-usul mereka yang tidak sah. Untuk otoritas yang berwenang 
di negara-negara pengimpor yang menyelidiki kasus-kasus seperti itu, kesadaran 
akan risiko kejahatan lingkungan seringkali rendah, tanpa adanya kejahatan yang 
secara jelas dilakukan. 

 

4.6.2. Praktik Baik: Kerja sama internasional 

Terlepas dari tantangan ini, beberapa negara menyoroti contoh koordinasi dan 
kolaborasi yang berhasil. Ini termasuk bagaimana struktur seperti Egmont, Interpol, 
dan inisiatif regional dan jaringan jaksa telah mendukung pertukaran informasi dan 
bukti, yang secara langsung membantu penyelidikan keuangan. Negara-negara lain 
mencatat dukungan yang ditawarkan oleh donor eksternal dalam mendukung 
kerjasama internasional dan mengadvokasi dan meningkatkan kesadaran di antara 
negara-negara tujuan tentang risiko dan skala arus keuangan dari kejahatan 
lingkungan. 

Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus di bawah ini, pertukaran ini sering terjadi 
antara yurisdiksi berkapasitas lebih tinggi dan lebih rendah. Ini menyoroti pentingnya 
memperkuat kapasitas koordinasi melalui inisiatif pengembangan kapasitas dan 
program pelatihan. Program pelatihan dan pertukaran ini saling menguntungkan. 
Yurisdiksi dengan kapasitas yang lebih rendah meningkatkan kapasitas mereka untuk 
meminta dan memberikan informasi. Yurisdiksi berkapasitas lebih tinggi dapat 
meningkatkan kesadaran mereka akan aktivitas kejahatan lingkungan dan aktivitas 
TPPU terkait, sambil terlibat dengan rekan-rekan di negara sumber yang lebih 
mengenal kejahatan ini. 

 
 

24 Entitas yang terlibat dalam pembalakan liar membawa produk ke pabrik yang sama 
dengan pabrik legal, dan mineral ilegal diproses di antara bahan yang bersumber secara 
sah di dalam yurisdiksi, atau setelah diselundupkan ke negara-negara terdekat sebelum 
diekspor untuk diproses, dimurnikan, dan dijual. 

Kotak 4.11. Studi Kasus: Peru – MOU AS tentang Kejahatan Lingkungan 

AS menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan pemerintah Peru 
dan Kolombia, masing-masing pada tahun 2017 dan 2018, untuk 
memperluas kerja sama bilateral guna memerangi penambangan ilegal 
dan meminimalkan dampak negatifnya. MOU Peru mendukung lebih 
dari 40 kegiatan yang membangun kapasitas pemerintah Peru untuk 
memerangi Organisasi Kejahatan Transnasional, memberantas 
penambangan ilegal dari kawasan lindung, mendukung pengembangan 
rantai pasokan yang transparan dan dapat dilacak untuk emas skala 
kecil, dan menghilangkan penggunaan merkuri dari pertambangan emas 
artisanal dan skala kecil. Dukungan dari Departemen Luar Negeri 
bertujuan untuk mengganggu jaringan kriminal yang menyelundupkan 
migran, narkotika, emas ilegal, dan bahan kimia yang dikendalikan, serta 
untuk mencegah emas yang ditambang secara ilegal memasuki AS dan  
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pasar internasional. Dalam kerangka MOU, lembaga pemerintah AS 
lainnya dan Pemerintah Peru bekerja sama untuk melatih polisi, jaksa, 
hakim, auditor, dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk 
menyelidiki kejahatan ini dan menghukum pelakunya. AS memberikan 
pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada Unit Intelijen 
Keuangan Peru, bagi mereka untuk mengidentifikasi risiko pencucian 
uang di sektor pertambangan dan untuk mengambil langkah-langkah 
untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan 
yang terkait dengan penambangan ilegal. AS juga melatih otoritas 
pabean di pelabuhan dan bandara tentang cara mengenali dokumen 
palsu untuk meningkatkan penyitaan emas ilegal sebelum meninggalkan 
Peru. 

Sumber: Amerika Serikat. 

 
Kotak 4.12. Studi Kasus: Dukungan donor Norwegia untuk memperkuat 

kerjasama internasional 

Pada tahun 2018, Inisiatif Iklim dan Kehutanan Internasional Norwegia 
memberikan hibah multi-tahun kepada konsorsium yang terdiri dari 
Interpol, UNODC dan RHIPTO. Proyek Bantuan Penegakan Hukum untuk 
mengurangi deforestasi tropis (Proyek LEAP) memiliki tujuan 
menyeluruh untuk menghambat deforestasi ilegal di hutan hujan 
dengan fokus awal di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Pada awalnya, 
Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia mengidentifikasi 
bahwa APU dapat menjadi komponen penting untuk proyek yang juga 
mencakup dukungan untuk investigasi kejahatan terorganisir, kerja 
sama internasional, dan deteksi penyalahgunaan transportasi peti 
kemas. Donor menyetujui hibah yang mendukung penyertaan spesialis 
investigasi keuangan dan kemampuan unik masing-masing dari ketiga 
anggota konsorsium untuk berkembang menjadi satu ruang 
perdagangan untuk mendukung pencapaian tujuan proyek. Elemen APU 
dari proyek ini disorot dalam evaluasi independen sebagai memainkan 
peran penting dan sering memimpin dalam identifikasi dan 
penghambatan deforestasi ilegal. 

Sumber: Norwegia/UNODC/Interpol/RHIPTO 

 

Kotak 4.13. Studi Kasus: OAS dan inisiatif yang didukung donor untuk 

melawan penambangan ilegal. 

Pada Agustus 2019, AS membentuk proyek tiga tahun dengan OAS untuk 
memperkuat sistem nasional dan regional yang memerangi struktur 
keuangan penambangan ilegal dan untuk meningkatkan kolaborasi 
regional. Organisation of American States (OAS) Department against 
Transnational Organized Crime (DDOT) telah mempromosikan proyek 
terkait emas ilegal, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas 
lembaga yang bertanggung jawab atas semua tahap perlawanan 
terhadap keuangan penambangan illegal. Proyek ini aktif di negara 
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4.7. Peran Sektor Swasta 
 

4.7.1. Tantangan 

Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) adalah aktor penting di garis depan dalam 
menangani kejahatan keuangan, termasuk kejahatan lingkungan. Berdasarkan 
Standar FATF, lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) memiliki kewajiban APU/PPT 
tertentu25, dari uji tuntas hingga pencatatan, hingga pelaporan aktivitas 
mencurigakan. Bersama-sama, persyaratan ini dirancang untuk mengurangi paparan 
bank dan lembaga lain terhadap risiko TPPU yang terkait dengan berbagai tindak 
pidana asal dan memberikan informasi yang berguna kepada lembaga penegak 
hukum. 

Dengan melakukan transaksi atas nama klien dan menyediakan pembiayaan dan 
pinjaman untuk proyek, lembaga keuangan tanpa disadari dapat memfasilitasi 
pergerakan dana yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Untuk alasan ini, CDD 
untuk tindakan pencegahan dan laporan transaksi mencurigakan untuk mendeteksi 
aktivitas ilegal adalah alat yang sangat berharga dalam memerangi kejahatan 
lingkungan. 

Namun demikian, ada tantangan bagi sektor swasta untuk mendeteksi anomali. Ini 
termasuk kesenjangan informasi dalam CDD untuk proyek ekstraktif (di mana 
informasi tentang kepemilikan tanah atau perizinan mungkin tidak memadai). 
Seringkali, bank harus memverifikasi informasi yang diberikan oleh pelanggan di 
yurisdiksi di mana pendaftaran publik mungkin harus diverifikasi secara manual di 
tingkat regional, dan tidak tunduk pada tingkat verifikasi berbasis risiko yang 
memadai (terutama di pedesaan, zona populasi rendah). Akibatnya, entitas sektor 
swasta menghadapi tantangan penting dalam menyatukan gambaran risiko dari 
pendaftar yang tidak dapat diandalkan, informasi yang tersedia untuk umum, laporan, 
dan pemeriksaan referensi dari sumber pihak ketiga yang dapat diandalkan, LSM, 
analisis geografis, dan bentuk informasi lain untuk menentukan apakah proyek 
menghadirkan risiko kriminalitas. 

 

25 Rekomendasi FATF tidak menempatkan kewajiban pelaporan pada perusahaan yang 
terlibat dalam rantai perdagangan di industri ekstraktif (misalnya, dana investasi swasta 
non-bank, perusahaan pelayaran dan pengolah logam dan pertambangan). OECD 
memiliki rekomendasi kepada perusahaan dalam rantai pasokan logam mulia untuk 
melaporkan upaya mereka untuk melakukan uji tuntas. 

berikut: Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, dan Suriname; 
berfokus pada penyertaan pencegahan, deteksi, pemrosesan dan 
analisis intelijen, penuntutan, penyitaan, perampasan, administrasi, dan 
disposisi aset yang dihasilkan atau digunakan dalam kejahatan ini. 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi regional, 
untuk meningkatkan investigasi dan hukuman atas kejahatan yang 
terkait dengan penambangan ilegal, untuk meningkatkan kuantitas dan 
nilai aset yang disita dan dirampas terkait dengan TCO. Proyek ini telah 
berupaya untuk mencapai tujuan ini melalui, kursus pelatihan yang 
berfokus pada unit intelijen keuangan, otoritas bea cukai dan imigrasi, 
dan lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi aset yang disita 
dan dirampas. 

Sumber: AS; Organisation of American States. 
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Tantangan lain adalah bahwa tanpa tinjauan dan analisis mendalam yang dipimpin 
oleh para ahli tentang kontrak dan kegiatan yang mendasarinya, kejahatan 
kehutanan, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah dapat bersembunyi di 
depan mata sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Seperti disebutkan sebelumnya 
dalam laporan ini, pencampuran awal dalam rantai pasokan serta penggunaan 
beberapa front companies dengan hubungan dengan berbagai lembaga keuangan di 
berbagai yurisdiksi sering terjadi dalam kejahatan lingkungan. Selain itu, penggunaan 
korupsi dan ketergantungan pada PEP juga dapat membuat deteksi menjadi sulit. 
Oleh karena itu, penyembunyian awal kriminalitas yang mendasari mempersulit 
lembaga keuangan untuk mengidentifikasi keuangan yang berpotensi terkait dengan 
kejahatan lingkungan dan membatasi kemampuan mereka untuk mendeteksi 
kejanggalan. 

Lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) juga menghadapi kurangnya pengakuan global 
dari pemerintah akan pentingnya dan dampak kejahatan lingkungan. FI melaporkan 
bahwa hanya sedikit pemerintah yang tampaknya mengejar jenis kejahatan ini 
dengan tindakan penegakan. 

 

4.7.2. Praktik Terbaik terkait dengan Sektor Swasta 

Seperti disebutkan sebelumnya dalam bab ini, otoritas terkait harus cukup sadar akan 
risiko TPPU terkait kejahatan lingkungan. Negara-negara juga harus 
mengomunikasikan risiko-risiko ini kepada lembaga-lembaga sektor swasta terkait, 
memastikan bahwa kejahatan lingkungan dipertimbangkan dalam tanggapan 
kejahatan keuangan yang lebih luas. Dalam hal praktik yang baik, laporan ini 
menyoroti pentingnya dialog proaktif antara sektor publik dan swasta tentang 
lingkungan risiko, memastikan bahwa sektor swasta memahami indikator risiko 
utama, dan khususnya bagi pelanggan yang beroperasi dalam rantai pasokan sumber 
daya. 

Salah satu contoh mitigasi risiko adalah penggunaan kuesioner uji tuntas perbankan 
koresponden yang dikembangkan oleh Wolfsberg Group; asosiasi bank global yang 
bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja dan panduan untuk pengelolaan 
risiko kejahatan keuangan. Ini adalah kuesioner terperinci yang dapat digunakan 
sebagai alat bagi lembaga responden untuk menilai aktivitas koresponden mereka 
dan paparan kejahatan lingkungan. Demikian pula inisiatif yang dipimpin oleh 
industri seperti United for Wildlife Financial Taskforce, membantu berbagi praktik 
yang baik di seluruh sektor swasta. 

 

 

Kotak 4.14. Studi kasus – Kolaborasi Pemerintah Swasta untuk 

meningkatkan kesadaran APU/PPT 

Batu Mulia dan Logam Mulia Singapura (UU Pencegahan Pencucian Uang 
dan Pendanaan Terorisme (PSPM) mulai berlaku pada 10 April 2019, 
dan menjadikan sektor PSMD tunduk pada rezim regulasi dan 
pengawasan APU/PPT menyeluruh. UU PSPM mengharuskan PSMD 
yang berlaku untuk didaftarkan ke Divisi APU/PPT Kementerian Hukum 
(ACD), yang dibentuk untuk menerapkan rezim yang diperlukan untuk 
sektor tersebut. 

Karena ini adalah sektor yang baru diatur dan tingkat kesadaran risiko 
TPPU/TPPT 
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dan kontrol APU/PPT atas PSMD mungkin tidak sekuat itu, ACD telah 
bekerja sama dengan Asosiasi Industri (IA) dan mitra lainnya untuk 
terus mendidik dan meningkatkan kesadaran risiko TPPU/TPPT sektor 
PSMD. IA mewakili beragam sub sektor dalam sektor PSMD, seperti 
pengecer perhiasan, pedagang jam tangan, pedagang berlian, dan 
pedagang emas batangan. ACD telah bermitra dan berkonsultasi dengan 
IA untuk meningkatkan kesadaran risiko TPPU/TPPU sektor, standar 
dan kemampuan APU/PPT serta materi dan panduan pendidikan yang 
dikembangkan bersama untuk sektor tersebut. 

ACD memberikan panduan kepada PSMD untuk membantu mereka 
dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan UU PSPM. Pedoman 
tersebut mencakup indikator tanda bahaya untuk mempertimbangkan 
pengajuan laporan transaksi mencurigakan di mana pemasok 

menunjukkan perilaku atau transaksi yang mencurigakan. (ACD, nd[14]) 
misalnya, asal usul batu mulia atau logam mulia yang dinyatakan 
pemasok tampaknya fiktif, meragukan atau tidak dapat dijelaskan; 
pemasok dilacak ke berita negatif atau kejahatan dan (hanya untuk 
berlian kasar) berlian kasar tidak disertai dengan sertifikat Kimberley 
Process (KP) yang valid. 

Sumber: Singapura. 

 
Kotak 4.15. Memperkuat Kesadaran Risiko dalam Lembaga Keuangan 

Selama penjangkauan untuk penelitian ini, satu lembaga keuangan yang 
berbasis di Afrika menyebutkan bahwa mereka telah mulai 
memperbarui kontrol internal dan kesadaran risiko mereka untuk 
mengatasi risiko keuangan terlarang dari kejahatan lingkungan, dan 
khususnya perdagangan satwa liar ilegal dan pembalakan liar. Hal ini 
termasuk memperkuat kesadaran akan risiko tersebut dengan staf 
operasi perdagangan yang mencermati bagaimana uji tuntas pelanggan 
dapat membantu mendeteksi kasus potensial. 

Lembaga tersebut menemukan bahwa salah satu tantangan utama 
adalah mampu membedakan antara perdagangan legal dan ilegal, yang 
seringkali membutuhkan pengumpulan data yang beragam dari sumber 
yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga dapat mencari 
pelanggan yang terlibat dalam perdagangan bahan mentah yang 
beroperasi antara negara sumber dan permintaan untuk produk 
penebangan/pertambangan ilegal; dan mendapatkan dokumentasi 
pendukung lebih lanjut untuk perdagangan bahan baku yang dilindungi, 
yaitu izin CITES atau bukti dari pelanggan yang mengonfirmasi bahwa 
kayu tersebut dipanen dan diperdagangkan secara legal, dll. 

Sumber: Konsultasi FATF. 
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Di Amazon, deteksi aktivitas ilegal merupakan 
tantangan penting. Sebagian besar hutan hujan 

telah hilang karena penebangan liar dan 
pembukaan lahan illegal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB5. KESIMPULAN DAN TINDAKAN PRIORITAS 
 

Kesimpulan: 
 

Meskipun beberapa bagian dari Jaringan Global sebelumnya telah 
mempertimbangkan aspek kejahatan lingkungan, ada kebutuhan umum untuk 
kesadaran yang lebih besar dari paparan TPPU yang timbul dari kejahatan lingkungan 
di seluruh Jaringan Global FATF. Hal ini terutama terjadi pada negara-negara yang 
belum mendeteksi kejahatan lingkungan di dalam perbatasan mereka. 

Anti pencucian uang seringkali bukan bagian dari dialog kebijakan publik tentang 
perlindungan lingkungan. Terlepas dari hasil yang signifikan yang terlibat dalam 
banyak kasus, yurisdiksi sebagian besar menangani kejahatan lingkungan sebagai 
masalah konservasi daripada kejahatan keuangan yang serius. 

Di berbagai negara tampaknya juga ada kebutuhan yang jelas untuk menggambarkan 
peran antara otoritas sektor publik ketika degradasi lingkungan dikaitkan dengan 
tindak pidana serius yang terkait dengan pencucian uang dan memerlukan 
penyelidikan. Hal ini juga dapat membantu menetapkan peran dan tanggung jawab 
yang lebih jelas antara upaya konservasi, penegakan hukum dan investigasi, dan 
penuntutan pidana. Ada kebutuhan untuk hubungan kerja yang lebih efektif dan 
putaran umpan balik antara penegak hukum dan otoritas perlindungan lingkungan. 

Studi ini menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan lingkungan 
seringkali mengandalkan percampuran barang legal dan ilegal untuk 
menyembunyikan asal usulnya yang tidak sah dan menutupi sifat hasil. Laporan ini 
menyoroti ketergantungan pada penipuan berbasis perdagangan dan penyelundupan 
lintas batas untuk menyembunyikan barang dan aset dari pembalakan liar, 
penambangan ilegal, dan perdagangan limbah. Selanjutnya, dimungkinkan oleh 
korupsi, aktor yang terlibat mengandalkan struktur perusahaan, transfer pihak 
ketiga, dan yurisdiksi lepas pantai untuk mengaburkan pemilik manfaat. 

Hal ini mendasari pentingnya bagi negara-negara untuk sepenuhnya 
menerapkan Standar FATF sebagai alat untuk memerangi TPPU dari kejahatan  
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lingkungan. Khususnya, studi ini menyoroti perlunya transparansi yang lebih besar 
dari persyaratan Pemilik Manfaat serta penjangkauan dan keterlibatan DNFBP (PBJ) 
sebagai faktor penting dalam memerangi TPPU dari kejahatan lingkungan. Di seluruh 
negara, jangkauan APU/PPT dan cakupan pedagang logam dan batu mulia serta 
kepercayaan dan penyedia layanan perusahaan sangat rendah. 

Negara mungkin juga perlu menyesuaikan standar FATF untuk menangani risiko 
TPPU spesifik dari kejahatan lingkungan sejalan dengan pendekatan berbasis risiko 
FATF. Pertimbangan ini melibatkan pertimbangan untuk memperluas sistem 
deklarasi atau pengungkapan lintas batas untuk mencakup logam dan batu mulia, 
tergantung pada profil risiko negara dan posisi dalam rantai pasokan kriminal. 
Demikian pula, ini dapat mencakup penjangkauan APU/PPT ke sektor-sektor yang 
tidak tercakup oleh Standar FATF, seperti perantara utama di sepanjang rantai 
pasokan lingkungan (misalnya penyulingan, penebangan, perusahaan pertambangan, 
dll). Saat melakukan evaluasi bersama FATF, penilai juga perlu memahami risiko 
TPPU negara yang dinilai dari kejahatan lingkungan. Hal ini dapat terjadi selama fase 
pelingkupan evaluasi, di mana penilai mempertimbangkan apakah negara secara 
efektif menerapkan standar FATF yang sepadan dengan risiko TPPU/TPPT. 

 

Tindakan Prioritas: 
 

Sebagian besar negara belum mempertimbangkan risiko TPPU yang ditimbulkan oleh 
kejahatan lingkungan dalam penilaian risiko nasional mereka, termasuk yang terjadi 
di luar negeri. Namun, perdagangan logam mulia, batu, kayu, dan limbah terjadi dalam 
skala global. Sebagai prioritas, negara harus memastikan bahwa mereka 
mempertimbangkan ancaman TPPU yang ditimbulkan oleh kejahatan 
lingkungan, bahkan untuk negara yang tidak memiliki industri sumber daya 
alam dalam negeri. Hal ini mungkin memerlukan masukan dari pemangku 
kepentingan APU/PPT non-tradisional, seperti lembaga kejahatan dan perlindungan 
lingkungan, atau otoritas yang bertanggung jawab atas konsesi kehutanan atau 
pertambangan. Risiko-risiko ini harus dipertimbangkan secara holistik di samping 
kerentanan domestik seperti kecenderungan korupsi atau dialog dengan pemangku 
kepentingan terkait yang mungkin bukan entitas pelapor APU/PPT tradisional.” 

Kedua, negara-negara harus memastikan penerapan penuh standar FATF sebagai alat 
yang efektif untuk menghentikan pencucian dari kejahatan lingkungan. Ini termasuk 
memastikan bahwa otoritas APU/PPT, termasuk unit intelijen keuangan, 
memiliki kekuatan dan kapasitas operasional yang memadai untuk 
menyelidiki dan melacak aset dari kejahatan lingkungan. Ini idealnya harus 
dilakukan dalam kemitraan dengan penyelidik kejahatan lingkungan untuk 
meningkatkan kapasitas operasional yang sama untuk mendeteksi dan memperoleh 
intelijen keuangan yang relevan. 

Ketiga, negara-negara harus mempertimbangkan untuk membangun dan 
memperkuat dialog sektor publik-swasta untuk berbagi informasi risiko, dan 
inisiatif yang dipimpin oleh organisasi atau industri untuk memperkuat uji 
tuntas rantai pasokan dan aliran keuangannya26. Inisiatif ini dapat memainkan 
peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang aktivitas keuangan yang 
mencurigakan dan mengatasi pencampuran dengan menemukan cara untuk 
menunjukkan sumber barang yang sah. 

 

26 Dalam hal ini, rekomendasi OECD membantu perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan 
logam dan batu mulia untuk melakukan uji tuntas dan mengidentifikasi risiko aktivitas 
terlarang, memperkuat dialog dan kerja sama publik/swasta. 
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Lampiran A. Indikator Risiko Potensial Terkait TPPU dari Tindak Pidana 
Lingkungan 

 

 
Penggunaan Indikator Risiko 

 

Sebagaimana dicatat dalam laporan tersebut, beberapa aktivitas keuangan, atau 
perilaku, serta pola yang mencurigakan dapat dikaitkan dengan beberapa jenis 
kejahatan lingkungan. Bagian ini memberikan beberapa contoh penambangan liar, 
pembalakan liar, dan perdagangan limbah. Sasaran utama ini adalah lembaga 
keuangan dan otoritas pemerintah. 

Indikator risiko menunjukkan atau menyarankan kemungkinan terjadinya aktivitas 
yang tidak biasa atau mencurigakan. Keberadaan satu indikator dalam kaitannya 
dengan pelanggan atau transaksi mungkin tidak saja menjamin kecurigaan kejahatan 
lingkungan, dan indikator tersebut juga tidak akan memberikan indikasi yang jelas 
tentang aktivitas tersebut, tetapi harus mendorong pemantauan dan pemeriksaan 
lebih lanjut, sebagaimana mestinya. Demikian pula, munculnya beberapa indikator 
juga harus memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Indikator yang diidentifikasi di 
bawah ini harus diambil dalam konteks, dan diperbarui sesuai dengan, lingkungan 
risiko unik lembaga dan negara. Ini dapat mencakup pertimbangan lokasi geografis, 
lini bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan institusi; dan bagaimana institusi 
tersebut berinteraksi dengan pelanggannya. 

Indikator risiko ini dimaksudkan untuk melengkapi yang disediakan dalam laporan 
FATF sebelumnya, termasuk dalam studi FATF tentang pencucian uang dari sektor 

emas (FATF, 2015[4]) dan berlian (FATF, 2013[5]). 
 

Deteksi Arus Keuangan dari Penambangan dan Penebangan: 
 

Transaksi dan Arus Kas 

• Perusahaan yang beroperasi di sektor penebangan dengan transaksi yang 
sering ke pusat keuangan lepas pantai. 

• Penarikan tunai dalam jumlah besar dari lembaga keuangan yang beroperasi 

di daerah pedesaan yang mungkin dekat dengan area penambangan atau 

penebangan liar. 

• Menerima setoran dan wire transfer dari beberapa sumber tanpa alasan 

ekonomi atau keuangan. Ini termasuk transaksi dari wilayah tanpa koneksi 

logis ke situs utama operasi atau domisili individu atau perusahaan. 

• Transfer dari negara tempat peleburan emas berada ke negara sumber untuk 

emas, dan penarikan tunai hampir seketika dari sebagian besar transfer. 

• Pembayaran yang sering dari perusahaan di sektor ekstraktif kepada pemasok 

atau penerima manfaat yang tidak terkait dengan aktivitas atau bisnis badan 

hukum. 

• Peningkatan transaksi antara entitas atau individu yang tidak terdaftar di 
sektor pertambangan/penebangan (yaitu, bukan pemegang lisensi) dan  
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perusahaan penyewaan peralatan dan perusahaan penjualan peralatan27. 

• Volume dan nilai transfer tunai dari bisnis padat uang (seperti pompa bensin 

atau pompa bensin) yang besar kepada penerima manfaat di daerah yang 

dikenal sebagai sumber penambangan emas dan pembalakan liar serta 

pembukaan lahan ilegal.28 

 

Aktivitas ekonomi: 

• Peningkatan kegiatan ekonomi yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan 
(formal dan informal) di daerah pedesaan atau terpencil, khususnya di negara-
negara sumber penebangan dan penambangan liar. Ini mungkin termasuk 
tidak hanya nilai tetapi volume dan frekuensi transaksi yang melibatkan bank, 
bisnis layanan uang dan pengirim (termasuk pemroses pembayaran seluler 
dan/atau uang elektronik), atau volume omset bisnis yang luar biasa tinggi 
dalam transaksi tunai di bisnis yang menyediakan barang dan jasa konsumen 
di dekat zona berisiko. 

• Perusahaan yang baru saja dibuat yang mendaftarkan ekspor emas dalam 
jumlah yang signifikan dan periode operasi yang sangat singkat. 

• Penyimpangan/aktivitas bank yang tidak wajar (yaitu, perubahan arus kas 
yang tiba-tiba atau tidak dapat dijelaskan) atau pendapatan perusahaan dari 
perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasokan sumber daya alam 
(misalnya pemrosesan, pemanenan). 

 

Pelanggan 

• Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, transfer tunai yang melibatkan pejabat 
senior, pejabat (atau anggota keluarga) yang mengemban tanggung jawab 
terkait dengan pengelolaan atau pelestarian sumber daya alam (misalnya 
pejabat kehutanan atau pertambangan). 

• Individu dan entitas dikutip di surat kabar, laporan investigasi NPO atau 
laporan oleh organisasi internasional (publik dan rahasia) sebagai terlibat 
dalam penyuapan, korupsi, lingkungan atau kejahatan terorganisir lainnya. 

• Pelanggan dengan izin penambangan yang beroperasi di atau di sekitar zona 
konflik aktif. PEP mungkin memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan 
ini, tetapi tidak selalu. 

• Individu yang diidentifikasi sebagai manajer atau direktur dari beberapa 
perusahaan yang terkait dengan ekstraksi lingkungan. 

• Seringnya pembelian dan penjualan saham di perusahaan pemegang izin 
pertanian atau penebangan, terutama transaksi yang melibatkan pemegang 
saham di yurisdiksi pihak ketiga. 

• Perusahaan seperti penyulingan atau fasilitas pemrosesan kayu yang 

 
27 Ini dapat mencakup pembayaran untuk impor barang dan produk untuk digunakan 

dalam penebangan dan penambangan, misalnya gergaji mesin untuk pembalakan liar, 
merkuri atau bahan peledak untuk penambangan emas ilegal. 

28 Perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal mungkin memiliki perjanjian tetap 
dengan tempat pengisian bensin (atau gas) untuk membayar dengan faktur dan bukan 
langsung di tempat. 
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membayar karyawan mereka secara eksklusif dalam bentuk tunai dan/atau 
berdasarkan komisi, menciptakan potensi insentif langsung untuk investasi ke 
dalam kegiatan terlarang. 

• Perusahaan menghasilkan pendapatan minimal (atau di bawah apa yang 
diharapkan untuk aktivitas yang dinyatakan) dengan penjualan di bawah 
harga pasar ke perusahaan di mana ada hubungan langsung, seperti induk 
perusahaan. Ini kadang-kadang dapat diikuti dengan pernyataan pailit setelah 
ekstraksi selesai. 

• Perusahaan yang mengoperasikan pertambangan atau kehutanan ilegal 
memegang kontrak dengan penyediaan layanan atau kegiatan pemerintah lain 
yang tidak terkait (risiko korupsi untuk izin). 

• Pembayaran tunai atau transfer ke rekening klien/pelanggan yang beroperasi 
di industri kayu/pertambangan dari warga negara asing (atau perusahaan 
milik warga negara asing) yang tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas. 
Dana dapat dibayarkan ke rekening klien yang kemudian ditarik secara tunai 
atau ditransfer untuk kepentingan orang perseorangan yang diduga terlibat 
dalam penebangan liar, ekstraksi mineral atau sumber daya alam. 

• Klien yang tidak dapat memberikan bukti kepatuhan terhadap persyaratan 
lingkungan setempat (misalnya, bukti izin untuk kegiatan lingkungan, ekspor, 
perjanjian pembelian/sewa tanah, dll.) 

• Klien menyatakan bisnisnya adalah mengekspor bahan lingkungan tetapi 
volume/nilainya melebihi apa yang tersedia di wilayah tersebut. 

• PEP atau pejabat publik dengan tanggung jawab untuk 
pengelolaan/perlindungan lingkungan atau hak atas tanah/penguasaan yang 
melakukan perjalanan ke yurisdiksi lepas pantai untuk kegiatan bisnis yang 
dirahasiakan. 

• Klien adalah perusahaan aktif yang baru saja diaktifkan yang melakukan 
ekstraksi sumber daya dengan pendapatan yang tidak sesuai dengan aktivitas 
yang dilakukan, di mana pelanggan atau penerima manfaat utama adalah 
entitas perusahaan terkait. 

 

Titik Vital Rantai Pasokan 

• Perantara, seperti fasilitas pemrosesan kayu, penggergajian kayu, dan 
penyulingan logam adalah titik vital yang diketahui di mana sumber daya alam 
yang diekstraksi secara ilegal memasuki rantai pasokan legal. Tanda bahaya 
dapat mencakup: pencampuran pendapatan yang nyata dari berbagai sumber 
yang terkait dengan sektor pertambangan atau penebangan. Penggergajian 
atau penyulingan emas juga dapat dikaitkan dengan data pengenal unik 
(rekening/transaksi bank, data perusahaan, kode pajak, pesanan/impor 
peralatan khusus) yang dapat digabungkan dengan tanda bahaya lainnya 
untuk menyoroti aktivitas mencurigakan. 

• Agregator logam mulia nasional terkadang menggambarkan diri mereka 
sebagai penyuling. Ini adalah tren penting saat ini di Afrika. 

 

Harga ekspor & transfer 

• Transaksi perdagangan untuk membiayai bisnis ekstraktif yang melibatkan 
yurisdiksi berisiko tinggi – mis. yang terbukti memiliki risiko korupsi, konflik,  
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dan/atau ekstraksi sumber daya ilegal. 

• Pernyataan palsu atau meragukan tentang pinjaman bank, letter of credit, bea 
cukai dan dokumen pengapalan yang terkait dengan perdagangan kayu. 

• Transaksi perdagangan yang terkait dengan barang-barang yang peka 
terhadap lingkungan (misalnya, kayu bulat) ketika ada moratorium, atau ini 
telah dilarang oleh otoritas nasional. 

• Penggabungan dana melalui bisnis terkait dan ekspor/penjualan produk 
undervalued, menggunakan faktur back-to-back yang mengindikasikan skema 
penetapan harga transfer ilegal yang sedang berlangsung. 

• Inkonsistensi – dokumentasi impor/ekspor & izin/konsesi. Dokumen 
ekspor/impor menunjukkan inkonsistensi yang signifikan dalam jumlah kayu 
yang diizinkan dalam dokumen konsesi/izin dan jumlah yang dikirim. Adalah 
umum untuk kayu, kayu olahan, atau emas, untuk diekspor di bawah harga 
pasar, mengubah kepemilikan dan Bill of Lading dalam perjalanan, seringkali 
di zona perdagangan bebas pabean, dan diimpor di negara-negara penerima 
dengan nilai yang dinyatakan lebih tinggi. 

 

Kurangnya pengalaman/latar belakang di sektor yang kompleks 

• Pembelian perusahaan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan dan 
pengalaman yang memadai di sektor limbah untuk mengelola entitas yang 
beroperasi di sektor yang diatur ketat. 

• Volume/nilai yang tinggi dari penyetoran dan penarikan tunai oleh 
perusahaan sektor pengelolaan limbah. 

 

Sektor Logam dan Limbah – kegiatan yang tidak sesuai dengan operasi biasa 

• Transfer dana internasional yang besar antara perusahaan sektor 
pengelolaan limbah lokal dan negara-negara sumber yang dikenal untuk 
perdagangan limbah. 

• Transfer dana internasional yang besar antara perusahaan sektor 
pengelolaan limbah lokal dan importir/tujuan utama yang diketahui untuk 
perdagangan limbah. 

• Perusahaan yang beroperasi di sektor pembuangan logam dan limbah 
menunjukkan salah satu dari karakteristik atau perilaku berikut: 

o Tidak memiliki struktur organisasi yang memadai, 

o Memegang alamat yang tidak terkait dengan aktivitas ekonomi apa pun, 

o Memiliki saham yang dijual lebih rendah dari nilai buku, dan 

o Memiliki penarikan tunai yang tinggi yang tercatat di rekening bank yang 
dimiliki oleh perusahaan sektor pengelolaan limbah. 

• Perusahaan sektor pengelolaan limbah dengan pembayaran atau faktur 
perdagangan untuk jenis limbah yang tidak sesuai dengan yang diizinkan 
untuk diproses. 

 

Aktivitas ekonomi 

• Investasi yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan dalam fasilitas limbah dari 
entitas dengan informasi Pemilik Manfaat yang tidak jelas. 
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• Investasi atau sponsor yang tidak dapat dijelaskan dalam entitas yang tidak terkait 
dengan limbah. 

• Biaya lebih rendah dari standar industri yang diperkirakan. 
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Lampiran B. Penjelasan Lebih Lanjut tentang Konvergensi Kejahatan 
Lingkungan dengan Kejahatan Lainnya 

 

 
Kejahatan Pajak 

 

Konsultasi menyoroti kesamaan kejahatan pajak dan kejahatan lingkungan; terutama 
ketika berkaitan dengan aktor yang lebih besar dan lebih canggih. Kejahatan pajak 
dapat dikaitkan secara langsung dengan pencucian uang berbasis perdagangan 
(misalnya, bea dan pajak atas barang yang melintasi perbatasan) dan pajak yang 
terutang kepada pihak berwenang untuk penggunaan lahan publik. Namun, kejahatan 
pajak yang dirujuk juga tampak menyoroti penggunaan perbankan luar negeri serta 
penggunaan dan pemeliharaan struktur perusahaan di luar yurisdiksi tempat 
kejahatan lingkungan dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak. 

 

Penyelundupan barang haram lainnya 
 

Kelompok kejahatan terorganisir dan jaringan longgar jaringan penjahat transnasional 
telah membentuk jalur global yang mapan untuk memindahkan barang-barang yang 
terkait dengan barang-barang terkontrol lainnya (misalnya, senjata dan narkoba). 
Karena skala ini, jaringan terintegrasi yang dimiliki grup ini memudahkan untuk 
mendukung penambahan produk lingkungan yang bersumber secara ilegal ke bisnis 
inti mereka. Lebih jauh lagi, sulit untuk membedakan apakah barang yang 
dipindahkan berasal dari sumber ilegal di tempat impor, yang membuat penggunaan 
produk yang bersumber secara ilegal (dan seringkali bercampur) (yang sering kali 
tidak terdeteksi oleh petugas bea cukai) sebagai sarana persembunyian yang menarik 
untuk produk terlarang lainnya dalam pengiriman. Jaringan kriminal menggunakan 
penipuan perdagangan, korupsi (lihat di bawah) dan struktur perusahaan untuk 
meminimalkan risiko pencegatan dan deteksi. 

Emas itu sendiri dapat dicuci ke pasar global melalui beberapa metode: memperoleh 
dokumen palsu, melalui penyuapan atau ancaman, membuka front companies, 
menjual emas ke pialang yang tidak jujur, menyelundupkan emas melalui negara-
negara dengan undang-undang ekspor yang longgar, atau hanya dengan membayar 
individu dengan otorisasi untuk menjual emas yang sah. 

 

Korupsi 
 

Keberhasilan kejahatan lingkungan sangat terkait dengan korupsi. Korupsi 
memfasilitasi akses ke sumber daya serta pergerakan sumber daya global dan 
keberhasilan kelompok kriminal dapat sangat bergantung pada korupsi. 

Korupsi memfasilitasi akses ke produk-produk lingkungan melalui surat-surat 
konsesi yang dipalsukan dan izin-izin yang memungkinkan dilakukannya kegiatan-
kegiatan yang merusak lingkungan di lahan yang seharusnya dilindungi. Dokumentasi 
yang melanggar hukum juga digunakan untuk mendirikan tempat untuk 
mengekstraksi bahan atau menyimpan limbah. 

Selanjutnya, korupsi memungkinkan pemalsuan surat keterangan asal untuk 
mengesankan adanya asal yang sah untuk bahan lingkungan yang diekspor di negara 
sumber dan/atau diimpor di negara tujuan. Jika hal itu tidak memungkinkan (atau 
perlu) jaringan memungkinkan penyelundupan barang melalui titik perbatasan yang 
keropos, sumber daya yang buruk, atau rusak untuk mengurangi kemungkinan  
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interdiksi. Dokumen yang diperoleh secara tidak sah serta kesalahan faktur dan 
penipuan dapat digunakan untuk memindahkan barang yang diambil melalui jalan 
darat, kapal laut, kurir, atau jasa pos. Ini mungkin termasuk pelabuhan untuk TBML, 
bandara atau layanan kurir untuk mengangkut mineral secara langsung, atau lembaga 
keuangan untuk wire transfer. Beberapa studi kasus mencatat bahwa kelompok 
kriminal yang terdeteksi terlibat dalam penyuapan sering diketahui oleh penegak 
hukum untuk kejahatan kerah putih lainnya.29 

 

Perdagangan manusia 
 

Kejahatan lingkungan, khususnya pemanenan kayu atau batu mulia secara ilegal, 
membutuhkan banyak tenaga kerja dan bergantung pada sejumlah besar pelaku, yang 
berpotensi tanpa disadari. Dengan demikian, ada hubungan nyata dengan 
pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan (misalnya, perdagangan manusia, 
kerja paksa,). Tindakan ini dilakukan untuk menghasilkan uang, dan juga untuk 
menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 
pertambangan dan penebangan. Jaringan kriminal dan jaringan kriminal 
transnasional yang longgar dapat melakukan perekrutan di daerah dengan 
kesempatan kerja yang rendah dan memberikan alternatif ekonomi yang sah. Jika 
tidak, mereka mungkin terlibat dalam perdagangan manusia atau pekerja anak untuk 
memastikan tenaga kerja melakukan ekstraksi. Kelompok kriminal dapat 
memanfaatkan kurangnya kesempatan ekonomi di tingkat daerah untuk melakukan 
keduanya. Selain itu, kejahatan lingkungan juga dapat memakan waktu. Kelompok 
kriminal mungkin terlibat dalam pemenjaraan palsu, perbudakan kontrak, atau 
teknik lain untuk memastikan bahwa mereka yang direkrut atau diperdagangkan 
tidak meninggalkan operasi. 

 

Penyelundupan Migran 
 

Frequently, the same transportation routes are used to smuggle forest resources, 
minerals, fish, wildlife, and migrants. While human trafficking and migrant smuggling 
are distinct crimes, migrants are vulnerable to becoming victims of human trafficking 
and migrant smuggling may evolve into human trafficking, and, in such cases, the 
migrants will be recognized as victims of human trafficking. 

 

Kejahatan Lingkungan Lainnya 
 

Yurisdiksi di Afrika telah menyadari adanya kesamaan di seluruh kejahatan 
lingkungan, termasuk pembalakan liar dan perdagangan satwa liar. Pihak berwenang 
Afrika Selatan berbagi dengan tim proyek bahwa pembayaran untuk produk satwa 
liar juga dapat mengalir melalui perusahaan perdagangan kayu bersama dengan 
usaha kecil dan menengah lainnya, yang seringkali menggabungkan dana legal dan 
ilegal. Selanjutnya, kelompok kriminal tersebut akan berusaha untuk 
mendiversifikasi kegiatan kriminal mereka. Sebagaimana dicatat dengan kejahatan 
asal lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, pengetahuan yang mereka 
peroleh dari pelaksanaan kejahatan asal tersebut (misalnya, pos pemeriksaan 
perbatasan yang lemah, korupsi, rute penyelundupan, metode penyembunyian, dll.) 
memfasilitasi kejahatan lingkungan dan satwa liar.30 

 
 

29 Untuk rincian lebih lanjut lihat makalah FATF tentang korupsi (FATF, 2013[17]) 
30 Untuk rincian lebih lanjut lihat makalah FATF tentang Perdagangan Satwa Liar Ilegal (FATF, 
2020[3]). 
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Terorisme dan Pemberontakan 
 

FATF juga mengamati fakta bahwa kejahatan lingkungan, khususnya pertambangan, 
adalah alat yang menguntungkan bagi kelompok pemberontak yang berkonflik 
dengan otoritas pemerintah pusat dan organisasi teroris yang beroperasi di 
yurisdiksi yang kaya sumber daya di mana terdapat ketidakstabilan. Pelaporan 
publik oleh pemerintah dan LSM telah mencatat bahwa kelompok-kelompok ini akan 
melakukan kejahatan lingkungan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan atau 
sebagai alat transfer nilai/pembayaran barang secara langsung (misalnya, senjata 
dan narkoba). Logam dan batu mulia yang dihasilkan melalui kegiatan ini merupakan 
sumber pendanaan alternatif berbasis non-tunai yang portabel dan daya tariknya 
tidak mengherankan mengingat tantangan dalam memindahkan uang melalui sektor 
keuangan formal.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 Untuk rincian lebih lanjut lihat (FATF, 2015[4]) dan (GIABA, 2019[6]) 
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Lampiran C. Kompilasi Kasus dan Contoh Tambahan 
 
 
 
 

Kotak A C.1. Studi Kasus - Perdagangan Rosewood Ilegal dan Pelajaran 
yang Dipetik. 

Madagaskar memiliki banyak jenis kayu berharga, seperti rosewood dan 
ebony, yang terancam punah. Karena kualitas dan kelangkaannya, kedua 
varietas ini sangat diminati di pasar dunia dan telah menjadi subyek 
perdagangan gelap sejak awal abad ini. Perdagangan gelap ini telah 
mengambil dimensi kejahatan terorganisir transnasional. Berbagai 
investigasi menetapkan bahwa sebagian besar kayu rosewood dan kayu 
eboni yang mendapat izin khusus untuk pengumpulan dan ekspor 
berasal dari penebangan di kawasan lindung, bukannya tumbang karena 
angin topan (pengecualian teknis). Kayu yang diambil secara ilegal 
kemudian diperdagangkan melalui jaringan yang melibatkan pejabat 
terpilih yang korup, pembuat kebijakan, otoritas penegak hukum, dan 
pejabat lembaga perbankan. 

Upaya awal untuk memerangi kejahatan ini, seperti larangan 
penebangan dan ekspor kayu rosewood yang diperkenalkan pada tahun 
2011, memang mengakibatkan penurunan lalu lintas. Namun, hal ini 
mengakibatkan kelompok kriminal merumuskan strategi baru, seperti 
pencucian hasil perdagangan melalui sektor vanili. Namun, pelajaran 
yang dipetik dan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan 
nasional, mengakibatkan penurunan pendapatan dari perdagangan 
kayu rosewood secara terus-menerus sejak tahun 2014. 

Pertama, pihak berwenang memiliki pengalaman berharga bekerja 
dengan organisasi masyarakat sipil dan telah mengidentifikasi bahwa 
mereka memiliki peran untuk dimainkan. Pada tahun 2009, Madagaskar 
mendirikan Alliance Voahary Gasy (AVG) yang terdiri dari tiga puluh 
asosiasi, LSM, dan yayasan lingkungan. AVG berkomitmen untuk 
melestarikan sumber daya alam negara dan memerangi perdagangan 
gelap sumber daya tersebut melalui jaringan, keadilan lingkungan, 
advokasi, lobi, dan komunikasi umum. Selain itu, bekerja sama baik 
secara formal maupun informal dengan berbagai entitas publik, 
termasuk FIU, sistem pengadilan, dan otoritas pabean. Pihak berwenang 
telah membentuk berbagai komisi, termasuk komisi yang secara khusus 
menangani perdagangan kayu rosewood ilegal. AVG telah berkembang 
hingga mencakup sekitar 7.000 informan dan penyelidik di seluruh 
Madagaskar. AVG telah membentuk sistem untuk memantau informasi 
dan memberi penghargaan kepada aktivis lingkungan. AVG telah 
membuat pencapaian politik dan strategis, seperti memasukkan kayu 
roseweed dan kayu eboni dalam Lampiran II Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(CITES) dan memberikan informasi tentang stok kayu roseweed yang 
tersembunyi kepada otoritas nasional masing-masing. 
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Terakhir, SAMIFIN (lembaga APU Madagaskar yang mencakup FIU) 
mengadopsi pendekatan fleksibel untuk pengumpulan dan analisis data 
selama periode ketidakstabilan politik dan kelembagaan serta korupsi 
yang menjamur. Ini termasuk penjangkauan ke lembaga keuangan untuk 
memperkuat dan mengadaptasi langkah-langkah kewaspadaan mereka 
tentang operasi yang terkait dengan pengumpulan, penebangan, dan 
ekspor rosewood, yang dianggap berisiko tinggi terlibat dalam TPPU. 
Selain itu, pengumpulan data merupakan masalah yang terus-menerus 
timbul dalam menganalisis STR terkait kayu rosewood. Data yang 
disimpan di pusat seringkali berbeda dengan yang dihasilkan di tingkat 
lokal atau regional. Hal ini menyebabkan SAMFIN memanfaatkan data 
yang disimpan dan dihasilkan oleh sektor swasta, termasuk organisasi 
yang bekerja dalam perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, 
perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
pelabuhan Vohémar, dan perusahaan pelayaran. Pendekatan ini 
memungkinkan penemuan modus operasi yang berbeda dari penjahat 
dan memperkuat database terkait orang-orang yang terlibat dalam 
perdagangan gelap. 

Sumber: Madagaskar. 

Kotak A C.2. Studi kasus – Pencucian Uang dari Korupsi Tingkat Tinggi 
di Sektor Pertambangan 

Pada tahun 2018, AS memberlakukan sanksi terhadap Dan Gertler, dan 
14 entitas afiliasi1. Gertler telah menggunakan persahabatan dekatnya 
dengan Presiden DRC Joseph Kabila untuk bertindak sebagai perantara 
untuk penjualan aset pertambangan di DRC, yang mengharuskan 
beberapa perusahaan multinasional melalui Gertler untuk melakukan 
bisnis dengan negara bagian Kongo. Secara khusus, Fleurette Properties, 
salah satu perusahaan Gertler, telah dituduh membeli aset 
pertambangan di bawah nilai pasar dari Gécamines, dan kemudian 
menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dan kemudian 
memberikan tanda terima kasih kepada pejabat tinggi Kongo. Gertler 
dan perusahaannya, Fleurette Properties, menggunakan perusahaan 
lepas pantai untuk memfasilitasi kesepakatan semacam itu, dan 
menyembunyikan hasilnya. Akibatnya, antara tahun 2010 dan 2012 
saja, DRC kehilangan lebih dari USD 1,36 miliar pendapatan dari 
penurunan harga aset pertambangan yang dijual ke perusahaan lepas 
pantai yang terkait dengan Gertler. Kasus ini sedang berlangsung, 
dengan AS mengumpulkan informasi dari asosiasi bisnis Gertler, 
termasuk perusahaan pertambangan internasional.2 

Sumber: Amerika Serikat. 
(1) US DoT (2018), Treasury Sanctions Fourteen Entities Affiliated with Corrupt 

Businessman Dan Gertler Under Global Magnitsky, 

(2) 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0417 
WSJ (2018) , U.S. Probes Ties Between Glencore, Diamond Merchant Under Sanction, 
www.wsj.com/articles/u-s-probes-ties-between-glencore-diamond-merchant- 
under-sanction-1530827597 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0417
http://www.wsj.com/articles/u-s-probes-ties-between-glencore-diamond-merchant-under-sanction-1530827597
http://www.wsj.com/articles/u-s-probes-ties-between-glencore-diamond-merchant-under-sanction-1530827597
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Kotak A C.3. Studi kasus – Pencucian Uang dari Korupsi Tingkat Tinggi 
di Sektor Pertambangan 

Pada Januari 2021, Swiss menghukum miliarder Israel Beny Steinmetz 
dengan hukuman penjara lima tahun dan CHF50 juta (hampir USD 56,5 
juta) denda atas tuduhan korupsi terkait dengan sektor pertambangan 
di Guinea. 1 Steinmetz diduga telah membayar suap untuk 
mengamankan hak penambangan di negara Afrika dengan harga yang 
lebih rendah dari nilai wajarnya, dan memalsukan dokumen. Jaksa 
berpendapat bahwa Steinmetz memindahkan hasil dari kesepakatan 
penambangan ilegal melalui perusahaan lepas pantai dan sektor 
perbankan untuk menyembunyikan asal ilegal mereka. Kasusnya sedang 
dalam proses banding. 

Sumber: Swiss. 

(1) Swissinfo (2021), Swiss court hands diamond magnate five-year prison sentence, 
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-court-hands-diamond-magnate-five-year- 
prison-sentence-/46309514 

 
Kotak A C.4. Studi Kasus: Inisiatif Memerangi Kejahatan 
Konservasi untuk mengidentifikasi area konvergensi 

Pemerintah AS memimpin prakarsa untuk memerangi kejahatan 
konservasi melalui Department of State’s Bureau of Oceans and 
International Environmental and Scientific Affairs. Inisiatif ini mencakup 
perdagangan satwa liar, pembalakan liar dan perdagangan terkait, 
kejahatan yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak 
dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), dan ekstraksi ilegal dan perdagangan 
ilegal emas dan mineral lainnya, logam mulia, dan batu permata. 
Bersama-sama, kejahatan konservasi menghasilkan ratusan miliar dolar 
hasil ilegal untuk organisasi kriminal transnasional (TCO) setiap tahun, 
merusak industri sektor swasta legal dan merampok pemerintah dan 
komunitas lokal dari basis sumber daya alam mereka. Mereka 
menimbulkan risiko pencucian uang dan diketahui menyatu dengan 
kegiatan ilegal lainnya termasuk narkoba, senjata, dan perdagangan 
manusia. 

Kelompok ahli antar lembaga di bawah inisiatif Memerangi Kejahatan 
Konservasi bekerja untuk mengidentifikasi area konvergensi kejahatan, 
pendekatan target dan tanggapan kebijakan di mana kegiatan ini 
diketahui tumpang tindih, dan memanfaatkan sumber daya yang ada 
untuk efektivitas, efisiensi, dan skala ekonomi yang lebih besar. 

Sumber: Amerika Serikat. 

https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-court-hands-diamond-magnate-five-year-prison-sentence-/46309514
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-court-hands-diamond-magnate-five-year-prison-sentence-/46309514
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 Kotak A C.5. Studi kasus: Penuntutan TPPU yang berhasil di China 
dari penambangan ilegal 

Sebuah geng yang dipimpin oleh bapak L dan tiga saudara laki-lakinya 
melakukan penambangan ilegal di China selama lebih dari sepuluh 
tahun, mulai tahun 2006. Bapak L menggunakan pengaruh keluarganya 
untuk memonopoli industri pertambangan lokal. Ibu C, istri Pak L, 
menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan ilegalitas hasil 
penambangan, mengetahui sepenuhnya bahwa dana tersebut berasal 
dari sumber yang tidak sah. Beberapa rekening bank dan wire transfer 
digunakan untuk mengaburkan asal dana, sementara mereka juga dicuci 
melalui kesalahan faktur untuk biaya pengacara dan asuransi. 

People's Bank of China (PBC) awalnya menandai ibu C sebagai tersangka 
pencucian uang dengan mengungkap sejumlah rekening bank dan 
transfer yang tidak dapat dijelaskan sambil membantu agen keamanan 
publik lokal dengan penyelidikan paralel terhadap pelanggaran asal. 
PBC juga menerima STR dari perusahaan asuransi yang menandai 
pembelian asuransi ibu C, dan menyebarkan STR ke badan keamanan 
publik setempat. 

Ibu C dihukum karena Pencucian Uang pada 18 Februari 2021 dan 
dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan, bersama dengan 
denda RMB 400.000 (USD $62.700). Hasil gelap RMB 3,01 juta (sekitar 
USD $47 juta) dikembalikan. Bapak L, saudara-saudaranya, dan 30 
anggota geng lainnya sebelumnya telah dihukum karena penambangan 
gelap dan kegiatan kriminal terorganisir lainnya pada tahun 2019. 

Sumber: Republik Rakyat China. 
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 Kotak A C.6. Studi Kasus: Penambangan Emas Ilegal dan Kehutanan di 
Peru 

Peru telah melakukan Penilaian Sektoral terhadap Risiko Pencucian 
Uang dan Pendanaan Terorisme pada sektor pertambangan (Mining 
ESR) dan sektor perkayuan. Untuk mengembangkan penilaian ini, 
pemerintah Peru berkonsultasi dengan berbagai entitas sektor publik, 
swasta dan internasional, serta spesialis dan akademisi. 

Pada penambangan ilegal, penilaian sektoral mencantumkan 
penambangan emas ilegal sebagai salah satu sumber terbesar aliran 
keuangan gelap. Peru menilai sektor ini mengalami pertumbuhan 
signifikan dalam satu dekade terakhir. Menurut sebuah studi yang 
dilakukan pada tahun 2015, nilai produksi emas ilegal telah meningkat 
dari USD 84 juta pada tahun 2005 menjadi rata-rata USD 1,7 miliar per 
tahun antara tahun 2012 dan 2015. Peru saat ini menganggap bahwa 
ancaman aliran keuangan telah meningkat selama 3 tahun terakhir. STR 
yang diterima dengan tindak pidana asal penambangan liar mengalami 
peningkatan rata-rata 182%. Menurut Penilaian Risiko Sektoral pada 
sektor kayu, salah satu sumber utama aset ilegal adalah pembalakan liar, 
di tiga departemen utama (Loreto, Ucayali dan Madre de Dios), yang 
bersama-sama mencakup 76% dari total hektar hutan Amazon di Peru. 
Dalam penilaian tersebut, diperkirakan arus ilegal yang terkait dengan 
produksi kayu ilegal rata-rata mencapai USD 455 juta per tahun antara 
tahun 2007 dan 2016 – setara dengan 0,6% hingga 0,3% dari PDB 
selama periode tersebut. Sejak 2016, peredaran gelap mungkin 
berkurang karena jumlah STR juga berkurang (dari 11 di 2016 menjadi 
3 di 2019). 

Sumber: Peru. 
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PENCUCIAN UANG DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN 
 

Kejahatan lingkungan adalah salah satu kegiatan kriminal yang paling 
menguntungkan, menghasilkan sekitar USD 110 hingga 281 miliar keuntungan 
kriminal setiap tahun. 

 

Laporan ini mencermati metode yang digunakan penjahat untuk mencuci hasil 
kejahatan lingkungan. Ketika diterapkan dengan benar, Rekomendasi FATF 
menyediakan alat yang efektif untuk menyelidiki aliran keuangan terlarang ini. 

 

Laporan tersebut menyoroti perlunya negara-negara untuk menilai apakah 
sektor keuangan dan non-keuangan mereka dapat disalahgunakan untuk 
menyembunyikan atau mencuci keuntungan dari kejahatan lingkungan. 

http://www.fatf-gafi.org/

