
 

 

PENCUCIAN UANG DARI 
 

 KEJAHATAN LINGKUNGAN  
UNTUK OTORITAS KEJAHATAN LINGKUNGAN 

Ap aitu FATF? Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah badan penetapan standar global 

untuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Lebih dari 200 

negara telah berkomitmen pada tingkat tertinggi untuk menerapkan Standar FATF. Standar ini 

meliputi berbagai kewajiban APU/PPT, seperti mewajibkan setiap negara untuk secara rutin menilai 

risiko pencucian uang, serta mengambil langkah-langkah pencegahan untuk sektor keuangan dan 

non-keuangan, seperti pemantauan transaksi dan uji tuntas pelanggan. 

 
Mengapa FATF berfokus pada isu ini? Penguatan pemahaman pencucian uang dari hasil 

kejahatan lingkungan telah menjadi bidang prioritas FATF sejak tahun 2019. Pada 2020, FATF 

menerbitkan laporan aliran keuangan dari perdagangan satwa liar ilegal. 

 
Studi FATF yang baru ini didasarkan pada hasil laporan ini,dan mengidentifikasi risiko pencucian 

uang utama dari aksi pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah. Standar FATF 

menyajikan kerangka kerja yang berguna dalam membantu pihak berwenang memberantas 

pencucian uang dari kejahatan lingkungan, tetapi tiap negara perlu meningkatkan penerapannya 

mengingat ancaman keuangan yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan.    

 

MENGAPA PERLU ADA INVESTIGASI KEUANGAN 

UNTUK KEJAHATAN LINGKUNGAN? 
Kejahatan lingkungan adalah kegiatan pidana yang sangat menggiurkan, menghasilkan keuntungan  

sekitar USD 110 hingga 281 miliar setiap tahunnya. 

 
Pelaku pidana didorong oleh keuntungan finansial. Dengan menelusuri dan menyita 

hasil kejahatan lingkungan, pihak berwenang dapat mengurangi insentif bagi pelaku pidana 

untuk melakukan kejahatan lingkungan. Investigasi keuangan akan memungkinkan pihak  

berwenang untuk menggunakan teknik investigasi dan memberikan 

sanksi sesuai UU anti pencucian uang (yang seringkali lebih 

memberikan efek jera dibandingkan UU kejahatan lingkungan). 

Investigasi keuangan dapat membantu memperkuat investigasi 

kejahatan lingkungan dengan memanfaatkan teknik investigasi dan 

sanksi berdasarkan UU anti pencucian uang. 
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Ini adalah terjemahan sementara yang disediakan oleh Kantor PBB Urusan Obat-Obatan 
dan Kejahatan (UNODC) di bawah Program Bantuan Penegakan Hukum (LEAP) dalam 
Menurukan Laju Deforestasi Tropis, yang didanai oleh Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional 
Norwegia (NICFI). Versi asli dari laporan ini tersedia di www.fatf-gafi.org 

 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
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TREN PENCUCIAN UANG 
 

 

Penjahat yang terlibat dalam pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan 

limbah mencuci uang mereka melalui sektor keuangan formal dan informal yang ada di 

dalam negara. Ia meliputi pusat keuangan, perdagangan, dan pembentukan perusahaan, 

yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam di dalam negeri. 

 

Dalam kejahatan lingkungan, penjahat sering menyalahgunakan perusahaan tempurung untuk 

menggabungkan barang dan pembayaran legal dan ilegal di awal rantai pasokan sumber daya. 

Hal ini menyulitkan pemisahan aktivitas legal dan ilegal, serta mendeteksi pencucian di 

kemudian hari dalam rantai pasokan. 

 
Jaringan yang sama ini akan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks, 

perantara (mis: akuntan, pengacara, dll.) untuk menutupi aliran keuangan dan 

menggunakan yurisdiksi luar negeri untuk memfasilitasi penempatan dan/atau pelapisan 

dana, yang menyoroti pentingnya identifikasi penerima manfaat. 

 
. 

INTELIJEN KEUANGAN UTAMA DALAM KEJAHATAN LINGKUNGAN 
Terjemahan Bagan (Tengah - Kiri berlawanan arah jarum jam): 
Kejahatan Lingkungan 
- Informasi perjalanan masuk dan/atau deklarasi bea cukai 
- Informasi pajak pribadi dan perusahaan 
- Informasi kepemilikan tanah dan bangunan dan asset (mis: catatan kepemilikan kendaraan) 
- Histori transaksi pembayaran 
- Histori aktivitas internet dan telepon - aktivitas keuangan online 
- Informasi impor/ekspor (yang tercatat dalam faktur, konosemen, dsb) 
- Informasi tentang kepemilikan legal dan manfaat perusahaan serta karyawan 

 
 
 

DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN 
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PESAN UTAMA UNTUK LEMBAGA 

 PENANGANAN KEJAHATAN LINGKUNGAN   
 

 

Bangun saluran komunikasi dan tujuan bersama dengan otoritas anti pencucian uang. Ini 

termasuk penyelidik keuangan dan lembaga intelijen keuangan (FIU). 

 
Susun pedoman yang jelas untuk menelusuri uang pada kasus lingkungan yang 

melibatkan kejahatan terorganisasi, mengamankan aset, atau meneruskan kasus 

kepada penyelidik keuangan. 

Manfaatkan basis data keuangan dan platform pertukaran informasi (misalnya web 

Egmont) untuk mendukung kasus kejahatan lingkungan. 

 
Berbagi informasi secara proaktif dengan penyelidik keuangan dan otoritas anti 

pencucian uang tentang tren kejahatan lingkungan saat ini. 

 
 
 
 

POTENSI INDIKATOR RISIKO TERKAIT 
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Pembayaran rutin dari perusahaan di sektor penebangan, pertambangan, atau 

perdagangan limbah kepada individu atau penerima manfaat yang tidak terkait dengan 

aktivitas atau usaha badan hukum. 
 

Transfer dalam jumlah besar dari usaha padat karya tunai kepada penerima manfaat di 

daerah yang dikenal sebagai sumber penambangan emas dan pembalakan liar serta 

pembukaan lahan ilegal. 

 
Transfer dari negara tempat peleburan emas ke negara sumber emas, dan penarikan tunai 

hampir seketika dari sebagian besar transfer. 

TRANSAKSI DAN ARUS KAS 



 
 
 
 
 

PELANGGAN 

 
Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, transfer tunai yang melibatkan pejabat tinggi, orang 

(atau keluarga) yang memiliki jabatan publik terkait pengelolaan atau pelestarian sumber 

daya alam. 

 
Klien yang tidak dapat memberikan bukti kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan 

setempat (seperti bukti izin untuk kegiatan lingkungan, ekspor, dan perjanjian 

pembelian/sewa lahan, dll.). 

 
Perantara – seperti fasilitas pengolahan kayu, penggergajian kayu, dan pemurnian logam 

– dengan aktivitas keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat produksi lokal. 

 
Pelanggan dengan izin penambangan atau penebangan yang beroperasi di atau di sekitar zona 

konflik aktif. Pejabat publik mungkin memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan ini, tetapi 

tidak diwajibkan. 
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 

pembalakan liar dan pertambangan. Ini dapat mencakup volume perputaran yang sangat 

tinggi dalam transaksi tunai dalam usaha yang menyediakan barang dan jasa konsumen di 

dekat zona berisiko. 

EKSPOR & HARGA TRANSFER 

 
Transaksi perdagangan untuk membiayai bisnis ekstraktif yang melibatkan yurisdiksi berisiko 

tinggi – mis. yang terbukti memiliki risiko korupsi, konflik, dan/atau ekstraksi sumber daya secara 

ilegal. 

 
   Pernyataan palsu atau meragukan tentang pinjaman bank, letter of credit, bea cukai, dan 

dokumen pengapalan yang terkait dengan perdagangan kayu. 

 
Pembiayaan ekspor barang-barang yang peka terhadap lingkungan (mis: kayu utuh) pada masa 

moratorium, atau yang dilarang oleh otoritas nasional. 

 
PERDAGANGAN LIMBAH 

 
Orang dengan pengalaman minimal memasuki sektor pengelolaan sampah, atau dengan struktur 

organisasi atau kegiatan ekonomi yang mencurigakan. 

 
Transfer dana internasional yang besar antara perusahaan sektor pengelolaan limbah lokal dan 

negara-negara sumber yang dikenal dengan perdagangan limbahnya. 

 
Perusahaan sektor pengelolaan limbah dengan pembayaran atau faktur perdagangan untuk 

jenis limbah yang tidak sesuai dengan yang diizinkan untuk diproses. 

www.fatf-gafi.org 

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

