
 

 

PENCUCIAN UANG DARI 
 KEJAHATAN LINGKUNGAN  
UNTUK SEKTOR UMUM DAN SWASTA 

 
Kejahatan lingkungan – seperti pembalakan liar, penambangan liar, dan perdagangan limbah 

– menghasilkan pemasukan tahunan yang sangat besar, diperkirakan berkisar antara USD 110 to 

281 miliar per tahun. 

Individu yang sama yang terlibat dalam kejahatan lingkungan sering terlibat dalam t indak pidana lainnya, 

seperti korupsi, kejahatan pajak, dan perdagangan manusia. 

 
Kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang berisiko rendah dan bernilai tinggi. Terlepas dari hasil 

kejahatan yang signifikan dan kerusakan terhadap alam, tindakan lintas negara dalam menelusuri dan 

menyita uang hasil kejahatan ini tidak sebanding dengan ancaman yang ditimbulkan. 

 
Laporan FATF Pencucian Uang dan Kejahatan Lingkungan, mengidentifikasi risiko pencucian uang 

utama dari pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah, dan perangkat yang dapat 

digunakan sektor publik dan swasta untuk mendeteksi dan memerangi pencucian uang dari kejahatan ini.  

 
Laporan ini disusun berdasarkan studi FATF 2020 tentang Aliran Keuangan Dari Perdagangan Satwa 
Liar Ilegal. 

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/
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APA SAJA RISIKO PENCUCIAN UANG UTAMA 

 DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN?  
 
 

Laporan FATF menyoroti bahwa pelaku yang terlibat dalam kejahatan lingkungan 

mencuci hasil kejahatannya melalui sektor keuangan formal dan informal yang ada 

dalam negara. Ini termasuk pusat keuangan, perdagangan, dan pembentukan 

perusahaan yang mungkin tidak memiliki sumber daya alam di dalam negeri. 

 
Pelaku sering mencampurkan atau “mendatangkan” produk legal dan ilegal di 

awal rantai pasokan sumber daya guna menyembunyikan sumber ilegalnya, 

termasuk mengandalkan perantara yang terlibat di sepanjang rantai pasokan 

sumber daya (mis: penyulingan, pabrik penggergajian). Hal ini dapat 

menyulitkan pembedaan aliran keuangan legal dan ilegal di kemudian hari 

dalam rantai nilai. 

Jaringan kejahatan kehutanan, pertambangan ilegal dan perdagangan limbah juga 

bergantung pada penipuan berbasis perdagangan, dan korupsi serta penyuapan 

dari pejabat publik, untuk memanfaatkan kurangnya pengawasan dalam rantai 

sumber daya lingkungan. 

Jaringan yang sama ini akan menggunakan struktur perusahaan yang 

kompleks, perusahaan cangkang dan perantara (mis: akuntan, pengacara, dll.) 

untuk menyembunyikan arus keuangan dan menggunakan yurisdiksi luar negeri 

untuk memfasilitasi penempatan dan/atau pelapisan dana, yang menyoroti 

pentingnya mengidentifikasi penerima manfaat. 
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APA YANG PERLU DIKAKUKAN 
 

 
 

 
Sektor 
publik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private 

sector 

Standar FATF memberikan kerangka kerja guna membantu pihak 

berwenang memberantas pencucian uang dari kejahatan lingkungan. 

Sebagai prioritas, negara harus mempertimbangkan apabila kejahatan 

lingkungan perlu dimasukkan dalam penilaian risiko TPPU nasional yang lebih 

luas, meningkatkan kapasitas dalam investigasi keuangan, dan melakukan 

penjangkauan ke sektor swasta terkait ancaman keuangan dari kejahatan ini. 

 
Memerangi aliran keuangan dari kejahatan lingkungan membutuhkan tanggapan 

antar-lembaga. Penyelidik keuangan dan pakar lingkungan perlu lebih banyak 

berkoordinasi guna memperkuat penyelidikan, dan kebijakan lingkungan harus 

mempertimbangkan aspek uang dari kejahatan ini. 

 
Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam memerangi aliran keuangan dari 

kejahatan lingkungan. Ini termasuk meningkatkan kesadaran akan ancaman kejahatan 

lingkungan utama, memahami profil konsumen, terutama yang beroperasi di rantai 

pasokan sumber daya utama.

 
 
 

STANDAR FATF, REKOMENDASI FATF 40 

Kriminalisasikan pencucian uang untuk berbagai pelanggaran lingkungan 

 

 
Identifikasi dan nilai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris mereka dari 

berbagai wilayah kejahatan, dan ambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ini 

 

Tetapkan kerangka kerja bagi sektor swasta untuk mengetahui risiko dan 

melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan 

 
Khususnya untuk studi ini, kewajiban ini juga meliputi antara lain: bank, dealer batu 

dan logam mulia, pengacara dan dana abadi dan penyedia layanan perusahaan 

ketika melakukan transaksi keuangan. 

Dari perspektif penegakan hukum, negara harus memiliki cukup wewenang untuk 

menyelidiki, melacak, dan menyita aset pidana di seluruh wilayah kejahatan. 

 
 
 

(Rekomendasi 3) 

 
 

 
(Rekomendasi 1) 

 
 
 
 

(Rekomendasi 9-23) 

 
 
 
 

(Rekomendasi 29-31) 

Catatan: Kewajiban FATF berlaku ketika pedagang batu dan logam mulia terlibat dalam transaksi 

tunai dengan pelanggan senilai atau di atas USD/EUR 15.000. 

SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA? 



Terjemahan Bagan Atas (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 
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BAGAIMANA MENDETEKSI ARUS KEUANGAN 
 

 

MENGUMPULKAN INFORMASI INTELIJEN KEUANGAN DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN 

 
Pihak berwenang perlu bekerja sama untuk mengumpulkan semua intelijen keuangan 

yang relevan sejak awal investigasi. Ini harus mencakup upaya untuk 

mengidentifikasi, membekukan, dan menyita aset terkait secepat mungkin. Lihat di 

bawah untuk contoh intelijen finansial yang relevan.  

DARI KEJAHATAN LINGKUNGAN? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Laporan FATF menyoroti sejumlah contoh situasi yang dapat menunjukkan atau 

menyiratkan aktivitas keuangan mencurigakan terkait kejahatan lingkungan. Namun, satu 

indikator risiko saja, tanpa informasi tambahan tentang klien atau transaksi, tidak cukup 

untuk menunjukkan aktivitas terlarang. 

 

 

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. 

 
 
 

 
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.
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POTENSI INDIKATOR RISIKO TERKAIT 

TRANSAKSI DAN ARUS KAS 

PELANGGAN 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 
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. 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan , Juli 2021.  

Unduh laporannya di www.fatf-gafi.org 
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