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I. PENDAHULUAN 

 Dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan 

termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya 

penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan, mengakibatkan 

semakin tinggi risiko perusahaan Asuransi digunakan sebagai sarana Pencucian 

Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. 

   

Perusahaan asuransi sebagai Penyedia Jasa Keuangan sangat rentan terhadap 

kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 

dimana ia dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil 

tindak pidana Pencucian Uang atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke 

dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang, harta kekayaan tersebut 

dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi 

dapat dilacak asal-usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta 

kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. 

  

Peningkatan risiko yang dihadapi oleh industri Asuransi perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan 

Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based 

approach) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional 

dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (National Risk Assessment/NRA) serta 

penilaian sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA).  

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan 

Pencucian Uang adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan.  

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya 

adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari 

kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari 

kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan 

kepada pelakunya, serta melakukan investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan 

selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. 

 

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, 

yakni: 
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1. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang yang dihasilkan 

dari suatu aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan 

pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok 

untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening 

simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen 

keuangan (cheques, money orders, polis asuransi) yang akan ditagihkan dan 

selanjutnya didepositokan ke rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement 

dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui 

penyelundupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, dan 

menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang 

diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses placement ini merupakan titik 

paling lemah dari perbuatan pencucian uang. 

2. Pemisahan/pelapisan (layering), adalah upaya memisahkan hasil tindak 

pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa 

tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana 

dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat 

lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk 

menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Layering dapat 

pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening 

perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. 

3. Penggabungan (integration), adalah upaya menggabungkan atau 

menggunakan harta kekayaan yang telah nampak sah, baik untuk dinikmati 

langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk 

material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, 

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. 

 

Pendanaan Terorisme merupakan perbuatan dalam rangka menyediakan, 

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan 

untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pendanaan 

Terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari TPPU, namun 

demikian keduanya mengandung kesamaan yaitu menggunakan jasa keuangan sebagai 

sarana untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya 

untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan TPPT adalah membantu 

kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak 

pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. 

 

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang 

menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan 

kesejahteraan hidup masyarakat luas. Berbagai aksi kekerasan para pelaku teroris telah 

menimbulkan keresahan setiap warga negara baik yang terjadi di Indonesia maupun di 
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luar negeri. Kekerasan yang dilakukan berlandaskan keyakinan dan ideologi diyakini 

meskipun pada kenyataannya keyakinan dan ideologi tersebut sangat berlawanan 

dengan ajaran agama, nalar sehat dan hak asasi manusia. Setiap tindakan atau aksi 

terorisme dapat dipastikan memerlukan dukungan pendanaan dalam bentuk uang, orang, 

tempat, jaringan, kebutuhan operasional, persenjataan dan alat peledak yang tidak 

mungkin ada tanpa adanya usaha dari para pelaku. Upaya untuk mendapatkan dukungan 

pendanaan inilah yang kemudian oleh Pemerintah dikriminalisasikan lewat Undang-

Undang No. 9 tahun 2013 yang disahkan pada tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan harapan setiap orang 

atau organisasi yang melakukan pendanaan apapun dengan maksud diketahuinya atau 

patut diduga akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme maka akan dapat 

dipidanakan. 

  

Sebagai komitmen untuk memerangi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme 

PT Asuransi Jiwa IFG mematuhi standar mengenai pengelolaan dalam penerapan regulasi 

serta Undang-Undang terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme yang diimplementasikan pada seluruh jaringan serta unit bisnis. Untuk itu 

disusunlah pedoman yang berisikan kebijakan dan prosedur yang harus dilakukan 

dalam rangka mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan 

penutupan Asuransi serta profil keuangan Nasabah. 

 

II. DEFINISI DAN ISTILAH 

Definisi dan istilah yang digunakan dalam Pedoman Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini, kecuali disebutkan lain, 

mengandung pengertian sebagai berikut: 

1. Perusahaan adalah PT Asuransi Jiwa IFG. 

2. Direksi adalah Direksi PT Asuransi Jiwa IFG. 

3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa IFG. 

4. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 

5. Prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 

(PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme. 

6. Pencucian Uang adalah perbuatan menetapkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menyumbangkan, membawa ke 

luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud 

untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 

7. Pendanaan Terorisme adalah perbuatan dalam rangka menyediakan, 
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mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan 

untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. 

8. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menjadi Pemegang Polis dan/atau 

Tertanggung pada PT Asuransi Jiwa IFG. 

9. Nasabah adalah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada PT Asuransi Jiwa 

IFG. 

10. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:  

a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan 

rekening Nasabah; 

b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada 

PT Asuransi Jiwa IFG (ultimately own account); 

c. mengendalikan transaksi Nasabah; 

d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; 

e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau 

f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum 

atau berdasarkan suatu perjanjian. 

11. FATF (Financial Action Task Force) adalah intergovernmental body sekaligus suatu 

policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan 

penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan 

perundang- undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan 

teritori, ditambah 2 organisasi regional. Fungsi utama dari FATF adalah: 

a. memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan 

langkah-langkah pemberantasan money laundering; 

b. melakukan kajian mengenai money laundering trends, techniques dan counter- 

measures; dan 

c. mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang 

kepada masyarakat internasional. 

12. Rekomendasi Financial Action Task Force, yang untuk selanjutnya disebut 

Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian 

Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. 

13. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang 

berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko 

tinggi melakukan kegiatan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 

dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme. 

14. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang 

potensial digunakan sebagai tempat: 

a. terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang; 

b. dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime); dan/atau 

c. dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. 

15.  Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, 
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yudikatif, atau legislatif. 

16. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang 

menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:  

a. kementerian koordinator; 

b. kementerian negara; 

c. kementerian; 

d. Lembaga Negara non kementerian; 

e. pemerintah provinsi; 

f. pemerintah kota; 

g. pemerintah kabupaten; 

h. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan 

i. lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan 

menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan belanja daerah. 

17. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons) yang 

selanjutnya disingkat PEP meliputi: 

a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting 

(prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau 

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau 

pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang 

dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; 

b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi 

penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau 

pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau 

pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang 

dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan 

c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent 

function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi 

antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. 

18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik 

yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum, 

antara lain: Perusahaan, koperasi, yayasan, perkumpulan keagamaan, partai 

politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit, dan organisasi 

kemasyarakatan. 

19. Harta Kekayaan atau Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak 

bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh dengan 

cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau 

elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau 

benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, 

cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, 

obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. 
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20. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor 

Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank. 

21. Penutupan adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau 

menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara PT Asuransi Jiwa IFG dengan 

Nasabah terkait dengan penjualan produk Asuransi. 

22. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau 

menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, 

termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang 

dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa IFG. 

23. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah: 

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan; 

b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang 

wajib dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa IFG sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang; 

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; 

d. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PT 

Asuransi Jiwa IFG karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal 

dari hasil tindak pidana. 

24. Transaksi Keuangan Tunai (TKT) adalah transaksi penarikan, penyetoran 

atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran 

lain yang dilakukan melalui PT Asuransi Jiwa IFG. 

25. Transaksi Yang Tidak Wajar adalah transaksi termasuk namun tidak terbatas 

pada transaksi keuangan yang tidak biasa dalam jumlah besar, transaksi yang 

dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas, 

transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar 

hukum, dan/atau transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktivitas rekening. 

26. Dokumen adalah data, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam 

secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

i. tulisan, suara, atau gambar; 

ii. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; 

 

iii. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh seorang yang mampu membaca atau memahaminya. 

 

27. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor 

perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 

28. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga 

independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang. 

29. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

30. Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang 

potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana Pencucian Uang 

dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme. 

31. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disebut CDD 

adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan 

oleh PT Asuransi Jiwa IFG untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, 

karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah atau Nasabah. 

32. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disebut EDD 

adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PT Asuransi Jiwa IFG terhadap 

calon Nasabah atau Nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area 

berisiko tinggi terhadap kemungkinan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 

33. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang selanjutnya disebut DTTOT, 

adalah daftar nama terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan dalam penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

34. Anti Tipping-Off adalah larangan memberikan keterangan pada pihak yang tidak 

berhak dengan tujuan untuk mencegah pihak yang dilaporkan (Nasabah) 

mengalihkan dananya dan/atau melarikan diri untuk menjaga efektifitas 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. 

35. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, 

penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk 

jangka waktu tertentu. 

36. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, 

dan kimia. Adapun Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dimaksud 

memuat 53 (lima puluh tiga) identitas orang dan 46 (empat puluh enam) identitas 

korporasi yang  

 

memiliki keterkaitan dengan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang 

dilakukan oleh Republik Rakyat Demokrat Korea (DPRK). 

37. Risiko adalah kemungkinan (likelihood) suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara 

sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan 
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tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Risiko 

dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah: 

a. pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan 

oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem 

keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional; 

b. pada tingkat PJK adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK pada 

risiko digunakannya sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 

38. Ancaman adalah pihak atau obyek yang dapat menyebabkan kerugian, antara lain 

dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu 

pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok 

teroris. 

39. Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman 

yang telah teridentifikasi, antara lain pengendalian internal yang lemah dari PT 

Asuransi Jiwa IFG ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi. 

40. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari kegiatan usaha. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme, proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang 

dan Pendanaan Terorisme, penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan 

metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. 

41. Risiko bawaan (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau 

keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian.  

42. Risiko Residual (residual risk) adalah tingkat risiko yang tersisa setelah 

implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian. 
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III. KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN 

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME 

 

3.1 Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk Based Approach)  

Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan dalam melakukan 

hubungan usaha dengan pengguna jasa. Program tersebut antara lain mencakup hal 

yang diharuskan dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendation sebagai 

upaya untuk melindungi PT Asuransi Jiwa IFG agar tidak dijadikan sebagai sarana 

atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

oleh pelaku kejahatan.  

 

Rekomendasi Nomor 1 FATF mengenai keharusan setiap negara untuk 

mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme, FATF juga mengeluarkan rekomendasi Nomor 5, dimana setiap negara 

wajib mengkriminalisasi pendanaan teroris berdasarkan konvensi pendanaan 

terorisme dan wajib mengkriminalisasi tidak hanya perbuatan mendanai aksi 

teroris, tetapi juga termasuk pendanaan organisasi teroris dan teroris perseorangan, 

meskipun tidak ada keterkaitan terhadap aksi terorisme tertentu.  

 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak 

pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan 
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nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi 

(delivery channels), termasuk kewajiban untuk: 

a. mendokumentasikan penilaian risiko; 

b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat 

keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk 

diterapkan; 

c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan 

d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko 

kepada instansi yang berwenang.  

 

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan oleh dan melekat dalam unit terkait di 

Kantor Pusat, Kantor Pusat Program Manfaat Karyawan, Kantor Pusat Bancassurance dan 

Aliansi Strategis, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang, yang bertanggung jawab 

langsung kepada Direksi. 

Tugas masing-masing unit kerja diatur sebagaimana dimaksud pada Lampiran D 

Pedoman ini. 

 

Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) dalam konteks Pencucian Uang dan 

Pendanaan Terorisme adalah suatu proses yang meliputi hal sebagai berikut: 

1. Penilaian risiko yang mencakup 4 (empat) faktor risiko, yaitu: 

a. nasabah; 

b. negara/area geografis/yurisdiksi; 

c. produk/jasa/transaksi; atau 

d. jaringan distribusi (delivery channels); 

2. PT Asuransi Jiwa IFG mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan. 

3. PT Asuransi Jiwa IFG mengelola dan memitigasi risiko melalui pelaksanaan 

pengendalian intern dan langkah yang sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi, 

dan melakukan pemantauan transaksi dan hubungan bisnis sesuai dengan tingkat 

risiko yang telah dinilai. 

4. Dalam melakukan penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan 

Pendanaan Terorisme, PT Asuransi Jiwa IFG perlu memahami bahwa kegiatan 

tersebut bukanlah sesuatu yang statis. Risiko yang telah diidentifikasi dapat berubah 

dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan produk baru atau ancaman baru 

yang masuk dalam kegiatan usaha. PT Asuransi Jiwa IFG harus melakukan pengkinian 

penilaian risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko PT 

Asuransi Jiwa IFG. 

 

3.2 Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) 

Dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), Perusahaan 

harus melakukan 6 (enam) langkah kegiatan sebagai berikut:  

1. melakukan identifikasi terhadap risiko bawaan (inherent risk); 
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2. menetapkan toleransi risiko; 

3. menyusun langkah pengurangan dan pengendalian risiko; 

4. melakukan evaluasi atas risiko residual (residual risk); 

5. menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach); dan  

6. melakukan tinjauan dan evaluasi atas pendekatan berbasis risiko (risk-based 

approach) yang telah dimiliki.  

Alur siklus pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) adalah sebagaimana 

dimaksud pada Lampiran E Pedoman ini. 

 

3.3 Langkah Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) 

1. Identifikasi Risiko Bawaan (Inherent Risk) 

1) Dalam melakukan identifikasi risiko bawaan (inherent risk), PT Asuransi 

Jiwa IFG harus mempertimbangkan kerentanannya untuk digunakan 

sebagai sarana  Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Langkah awal 

dalam melakukan penilaian risiko ialah dengan memahami kegiatan usaha 

Perusahaan secara keseluruhan dengan prespektif yang luas. Pemahaman 

tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan apabila risiko terjadi, 

apakah risiko terjadi pada kegiatan usaha, nasabah, atau produk tertentu. 

2) Jumlah aktual atas risiko yang diinventarisasi oleh PT Asuransi Jiwa IFG akan 

bervariasi bergantung pada kegiatan usaha, serta produk/jasa/transaksi 

yang ditawarkan. 

3) PT Asuransi Jiwa IFG mempertimbangkan unsur yang memicu timbulnya 

risiko bagi Perusahaan baik dari sisi nasabah, negara/area 

geografis/yurisdiksi,  produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi 

(delivery channels). PT Asuransi Jiwa IFG memahami unsur apa saja yang 

merupakan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko residual (residual risk). 

4) Risiko Nasabah  

PT Asuransi Jiwa IFG memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari 

nasabah, maka nasabah perlu dikategorikan berdasarkan dengan tingkat 

risiko. Pengkategorian tersebut dapat mengacu pada klasifikasi risiko yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

standar internasional. Beberapa kategori nasabah yang aktivitasnya dapat 

diindikasikan memiliki risiko tinggi mencakup antara lain: 

a) nasabah yang melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak 

wajar atau  tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain: 

i. jarak geografis yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan antara 

tempat tinggal atau lokasi bisnis nasabah dengan lokasi dimana 

transaksi dilakukan; 

ii. frekuensi dan pergerakan transaksi yang tidak dapat dijelaskan, 

terkait transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan lainnya, 
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baik di sektor asuransi maupun di sektor jasa keuangan lainnya; 

dan/atau 

iii. frekuensi dan pergerakan dana yang tidak dapat dijelaskan yang 

terjadi antara lembaga jasa keuangan di berbagai wilayah 

geografis; 

b) nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks dan 

menimbulkan kesulitan untuk diidentifikasi siapa yang menjadi pemilik 

manfaat (Beneficial Owner), pemilik akhir (ultimate owner), atau 

pengendali akhir (ultimate controller) dari korporasi; 

c) nasabah yang mencari atau menerima produk/jasa/transaksi yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan atau tidak menguntungkan nasabah tersebut; 

d) organisasi amal atau organisasi non-profit lainnya yang tidak diatur dan 

diawasi; 

e) gatekeeper seperti akuntan, pengacara atau profesi lainnya yang 

bertindak mewakili nasabah sehubungan dengan rekening/kontrak 

pada Perusahaan dan dimana ada ketergantungan pada gatekeeper 

tersebut; 

f) nasabah yang termasuk dalam kategori orang yang populer secara 

politis (politically exposed person/PEP), termasuk anggota keluarga atau 

pihak yang terkait (close associates) dari PEP; 

g) nasabah yang mana pemilik manfaatnya (Beneficial Owner) tidak 

diketahui; 

h) nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (non face 

to face); 

i) nasabah yang menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa 

seperti kas atau setara kas (ketika pembayaran menggunakan kas atau 

setara kas tidak lazim digunakan) atau instrumen moneter yang 

terstruktur; 

j) nasabah yang mencari produk yang dapat dilunasi lebih dini, khususnya 

atas biaya nasabah, atau dimana pembayaran dilakukan oleh pihak 

ketiga yang tampaknya tidak terkait atau pengembalian pembayaran 

secara langsung diberikan kepada pihak ketiga lain yang seolah-olah 

tidak terkait dengan nasabah; 

k) nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi kepada 

pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah; 

l) nasabah yang tidak tertarik pada kinerja produk investasi tetapi lebih 

memperhatikan adanya pelunasan dini atas produk tersebut; dan 

m) nasabah yang tidak bersedia memberikan data dan informasi dalam 

proses identifikasi atau nasabah yang memberikan informasi yang 

sangat minim atau informasi yang patut diduga sebagai informasi fiktif. 

5) Risiko Negara/Area Geografis/Yurisdiksi 
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Risiko negara, risiko area geografis, atau risiko yurisdiksi bersama dengan 

faktor risiko lainnya, menyediakan informasi yang sangat bermanfaat untuk 

penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam 

melakukan penilaian risiko, PT Asuransi Jiwa IFG mengidentifikasi unsur 

risiko tinggi terkait dengan lokasi geografis, baik lokasi geografis 

Perusahaan maupun lokasi geografis nasabah, atau lokasi tempat terjadinya 

hubungan usaha, dan dampaknya pada keseluruhan risiko. 

Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada kegiatan usaha 

Perusahaan meningkat apabila: 

a) dana diterima dari atau dikirim ke negara atau yurisdiksi yang berisiko 

tinggi; atau 

b) nasabah memiliki hubungan yang signifikan dengan negara atau 

yurisdiksi berisiko tinggi. 

Risiko yang terkait dengan domisili, kewarganegaraan, atau transaksi harus 

dinilai sebagai bagian dari risiko bawaan (inherent risk) dari nasabah. 

Indikator yang menentukan suatu negara/area geografis/yurisdiksi berisiko 

tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran B Pedoman ini. 

6) Risiko Produk/Jasa/Transaksi 

Penilaian risiko secara keseluruhan harus mencakup penentuan risiko yang 

dapat terjadi atas berbagai produk/jasa/transaksi ditawarkan. PT Asuransi 

Jiwa IFG memperhatikan risiko yang berhubungan dengan 

produk/jasa/transaksi tertentu yang tidak secara khusus ditawarkan, 

namun memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki dalam menyediakan 

produk/jasa/transaksi. 

Hal berikut cenderung dapat meningkatkan profil risiko 

produk/jasa/transaksi, antara lain: 

a) penerimaan pembayaran atau penerimaan pemberian uang dari pihak 

ketiga; 

b) penerimaan pembayaran dengan nilai nominal yang sangat tinggi atau 

tidak terbatas atau penerimaan besar dari pembayaran yang bernilai 

nominal kecil; 

c) penerimaan pembayaran dalam bentuk tunai atau wesel atau cek tunai; 

d) penerimaan pembayaran yang sering dilakukan, yang berada di luar 

kebijakan premi yang normal/wajar atau yang berada di luar jadwal 

pembayaran normal; 

e) penerimaan uang dari penarikan yang dilakukan pada saat kapanpun 

yang dikenai biaya jasa (chargers/fees) tertentu; 

f) penerimaan yang digunakan sebagai agunan pinjaman dan/atau yang 

tercatat dalam aset finansial yang selalu dapat digunakan (discretionary) 

atau aset finansial lain yang selalu memiliki risiko yang meningkat; 
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g) produk yang menerima pembayaran penuh (lump-sum payment) yang 

bernilai tinggi, yang juga memiliki fitur likuiditas yang baik; dan 

h) produk yang memperbolehkan terjadinya pengalihan penerima 

manfaat, yang dilakukan tanpa sepengetahuan Perusahaan hingga 

terjadinya klaim. 

7) Risiko Jaringan Distribusi (delivery channels) 

Jaringan distribusi (delivery channels) merupakan media yang digunakan 

untuk memperoleh suatu produk/jasa/transaksi, atau media yang 

digunakan untuk melakukan suatu transaksi. Jaringan distribusi (delivery 

channels) harus dipertimbangkan sebagai risiko transaksi. Jaringan 

distribusi (delivery channels), yang memungkinkan adanya transaksi tanpa 

pertemuan langsung (non face to face), memiliki risiko bawaan yang lebih 

tinggi. 

Jaringan distribusi (delivery channels) dilakukan tanpa pertemuan langsung 

(non face to face), sebagai contoh pemasaran dengan menggunakan internet 

atau telepon, dan dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) 

hari dalam seminggu, dari manapun, sangat mungkin digunakan untuk 

mengaburkan identitas sebenarnya dari nasabah atau pemilik manfaat 

(Beneficial Owner) sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Meskipun 

beberapa jaringan distribusi (delivery channels) telah lazim digunakan 

(misalnya penggunaan internet banking), hal tersebut tetap perlu 

dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor yang dapat menyebabkan risiko 

nasabah atau risiko produk menjadi lebih tinggi. 

Beberapa indikator yang dapat menyebabkan jaringan distribusi (delivery 

channels) berisiko tinggi, antara lain: 

a) transaksi tanpa pertemuan langsung (non face to face); 

b) penggunaan agen; dan/atau 

c) pembelian produk/jasa/transaksi secara online. 

8) Risiko Relevan Lainnya 

Faktor lain yang relevan yang dapat memberikan dampak pada risiko 

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, antara lain: 

a) tren tipologi, metode, teknik, dan skema Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme; dan 

b) model bisnis Perusahaan. 

PT Asuransi Jiwa IFG mempertimbangkan bisnis model, skala usaha, jumlah 

cabang, dan jumlah karyawan sebagai faktor risiko bawaan (inherent risk) 

dalam internal Perusahaan. 

9) Penentuan Skala Risiko 

a) Setelah melakukan identifikasi dan dokumentasi risiko bawaan (inherent 

risk), Perusahaan dapat memberikan skala pada setiap risiko. 
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b) Skala risiko disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan 

kompleksitas kegiatan usaha. 

c) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha 

rendah, Perusahaan dapat mengkategorikan risiko dalam 2 (dua) kategori 

yaitu rendah dan tinggi. 

d) Untuk kegiatan usaha dengan karakteristik dan kompleksitas usaha tinggi 

diharapkan dapat mengkategorikan risiko dalam beberapa level, 

misalnya sedang (medium), sedang-tinggi (medium-high), atau tinggi 

(high). 

10) Setiap unsur risiko yang telah teridentifikasi sebagai risiko tinggi, harus 

dimitigasi dan didokumentasikan.  

11) PT Asuransi Jiwa IFG memastikan langkah mitigasi risiko tersebut telah 

dilaksanakan secara efektif, misalnya ditunjukkan melalui hasil audit 

internal atau audit independen. 

 

2. Menetapkan Toleransi Risiko 

1) Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum 

ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa IFG. Toleransi risiko merupakan 

penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite). 

2) Toleransi risiko adalah komponen penting dari manajemen risiko yang 

efektif.  

3) Dalam menetapkan toleransi risiko, PT Asuransi Jiwa IFG 

mempertimbangkan kategori risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi 

Perusahaan, antara lain: 

a. risiko pengaturan (regulatory risk); 

b. risiko reputasi (reputational risk); dan 

c. risiko hukum (legal risk); 

3. Langkah Pengurangan dan Pengendalian Risiko 

1) Mitigasi risiko adalah penerapan pengendalian internal untuk membatasi 

risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi 

dalam melakukan penilaian risiko. Mitigasi risiko akan membantu agar 

kegiatan usaha Perusahaan tetap berada dalam batas toleransi risiko yang 

telah ditetapkan. 

2) Pengendalian internal dan mitigasi risiko pada area atau hubungan usaha 

yang berisiko tinggi didasarkan pada toleransi risiko dan penerimaan risiko 

(risk appetite). Diharapkan pengendalian internal dan mitigasi risiko akan 

sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan. 

3) PT Asuransi Jiwa IFG harus mempertimbangkan pengendalian internal yang 

akan berpengaruh dalam memitigasi keseluruhan risiko yang telah 

diidentifikasi. 
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4) Dalam penilaian risiko, semua area berisiko tinggi yang telah diidentifikasi 

sebagai bagian dari penilaian risiko harus dimitigasi dengan pengendalian 

internal atau langkah lain, serta didokumentasikan dengan baik. 

5) Untuk semua nasabah dan hubungan usaha, PT Asuransi Jiwa IFG harus: 

a. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha; dan 

b. mendokumentasikan informasi terkait dan langkah yang telah dilakukan. 

6) Untuk nasabah dan hubungan usaha yang berisiko tinggi, PT Asuransi Jiwa 

IFG harus: 

a. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha 

tersebut; dan 

b. mengambil langkah yang lebih ketat dalam melakukan identifikasi dan 

pengkinian data. 

7) Dengan adanya kegiatan mitigasi risiko, PT Asuransi Jiwa IFG diharapkan 

dapat: 

a. melakukan pengkinian dan penatausahaan terhadap informasi nasabah 

dan  pemilik manfaat (Beneficial Owner); 

b. menetapkan dan melaksanakan kegiatan pemantauan berkelanjutan 

pada setiap tingkatan hubungan usaha Perusahaan (bagi nasabah 

berisiko rendah dilakukan secara periodik dan bagi nasabah berisiko 

tinggi dilakukan lebih sering); 

c. melaksanakan mitigasi terhadap area berisiko tinggi. Strategi mitigasi 

risiko ini harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur; dan 

d. menerapkan prosedur pengendalian internal secara konsisten. 

4. Melakukan Evaluasi atas Risiko Residual (Residual Risk) 

1) Risiko residual (residual risk) merupakan risiko yang tersisa setelah 

penerapan pengendalian internal dan mitigasi risiko yang tetap harus 

dikelola dengan baik. 

2) Risiko residual (residual risk) harus sesuai dengan toleransi risiko yang telah 

ditetapkan. Perusahaan harus memastikan bahwa risiko residual (residual 

risk) tidak lebih besar dari toleransi risiko yang telah ditetapkan. Dalam hal 

risiko residual (residual risk) masih lebih besar daripada toleransi risiko, 

atau dalam hal pengendalian internal dan mitigasi terhadap area berisiko 

tinggi tidak memadai, PT Asuransi Jiwa IFG wajib kembali melakukan 

langkah pengurangan dan pengendalian risiko dan meningkatkan level atau 

kuantitas dari langkah mitigasi yang telah ditetapkan. 

3) Ciri-ciri risiko residual (residual risk) adalah: 

a. risiko telah ditoleransi/diterima:  

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah ditoleransi. Penerimaan 

terhadap risiko yang ditoleransi diartikan bahwa tidak ada keuntungan 

dalam usaha mengurangi risiko. Namun demikian, risiko yang 

ditoleransi tersebut dapat meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai 
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contoh, ketika adanya produk baru atau ketika terjadi ancaman baru 

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 

b. risiko telah dimitigasi: 

Dalam risiko ini, risiko tetap ada meskipun telah dimitigasi. Risiko ini 

telah dikurangi, namun tetap tidak dapat dihilangkan. Dalam prakteknya, 

pengendalian internal yang telah ditetapkan mungkin tidak dapat 

diterapkan (misalnya, sistem pemantauan atau proses pemantauan 

transaksi gagal, sehingga menyebabkan beberapa transaksi tidak 

dilaporkan). 

4) Dengan adanya kegiatan evaluasi terhadap risiko residual (residual risk), PT 

Asuransi Jiwa IFG diharapkan dapat: 

a. melakukan evaluasi terhadap risiko residual yang dimiliki; dan  

b. melakukan penyesuaian tingkat risiko yang dimiliki dengan risiko yang 

ditoleransi/diterima. 

 

5. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) 

1) Setelah PT Asuransi Jiwa IFG melakukan penilaian risiko, maka harus 

menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) terhadap 

kegiatan/aktivitas usaha sehari-hari. 

2) Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dimiliki PT Asuransi 

Jiwa IFG perlu didokumentasikan. Kebijakan dan prosedur yang terkait 

pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) harus dikomunikasikan, 

dipahami, dan dipatuhi oleh semua pegawai, khususnya pegawai yang 

melakukan identifikasi dan penatausahaan data dan informasi nasabah serta 

pelaporan transaksi kepada otoritas terkait.  

3) Prosedur dan kebijakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) 

harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: 

a. identifikasi nasabah; 

b. penilaian risiko; 

c. tindakan khusus terhadap area berisiko tinggi; 

d. penatausahaan; dan 

e. pelaporan. 

4) Kebijakan dan prosedur dalam pendekatan berbasis risiko (risk-based 

approach) juga mencakup hal terkait pendeteksian transaksi mencurigakan 

dan penentuan jenis pemantauan yang disesuaikan dengan tingkat risiko 

nasabah atau hubungan usaha, serta aspek pemantauan baik dari sisi 

frekuensi, tata cara pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil pemantauan. 

5) PT Asuransi Jiwa IFG melakukan pemantauan secara berkala terhadap 

seluruh hubungan usaha yang dilakukan, dan terhadap hubungan usaha 

yang berisiko tinggi terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. 



18 
 

6) Dengan adanya pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), PT 

Asuransi Jiwa IFG diharapkan dapat: 

a. memastikan bahwa penilaian risiko yang telah dilakukan 

menggambarkan proses pendekatan berbasis risiko (risk-based 

approach), frekuensi pemantauan nasabah yang berisiko rendah dan 

berisiko tinggi, dan juga menggambarkan langkah pengendalian internal 

yang diberlakukan untuk mengurangi risiko tinggi yang telah 

diidentifikasi; 

b. menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach); 

c. melakukan pengkinian data dan informasi terhadap nasabah dan pemilik 

manfaat (Beneficial Owner); 

d. melakukan pemantauan terhadap seluruh hubungan usaha yang dimiliki; 

e. melakukan pemantauan yang lebih sering terhadap hubungan usaha 

yang berisiko tinggi terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; 

f. melakukan langkah tertentu terhadap nasabah berisiko tinggi; dan/atau 

g. melibatkan pejabat senior dalam menghadapi situasi atau area berisiko 

tinggi (misalnya untuk PEP, pemberian persetujuan melakukan 

hubungan usaha diberikan oleh pejabat senior). 
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IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 

4.1 Identifikasi dan Verifikasi Nasabah 

Prinsip APU dan PPT harus dilakukan sejak proses penerimaan seorang Nasabah 

baru dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama Nasabah tersebut menjadi 

Nasabah PT Asuransi Jiwa IFG. Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat 

dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PT Asuransi Jiwa IFG dan 

melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. 

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon Nasabah dan 

Nasabah termasuk Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), petugas pemasaran/agen 

penutup  dan/atau petugas underwriter wajib melakukan identifikasi dan verifikasi 

(Customer Due Diligence/CDD). 

CDD wajib dilakukan guna meneliti kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau 

mencurigakan atas penutupan yang akan dilakukan calon Nasabah. 

 

Prosedur CDD wajib dilakukan pada saat: 

a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; 

b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing 

yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah); 

c. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan 

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau 

d. informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, 

dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) diragukan kebenarannya.  

Calon Nasabah dan Nasabah wajib dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko 

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Pengelompokkan Calon 

Nasabah dan Nasabah dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi: 

a. identitas Nasabah; 

b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan; 

c. profil Nasabah; 

d. frekuensi transaksi; 
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e. kegiatan usaha Nasabah; 

f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; 

g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh 

Nasabah; dan 

h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah. 

 

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PT Asuransi Jiwa 

IFG wajib: 

a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; 

dan 

b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah 

Verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face 

to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dilakukan 

dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah, dimana hal tersebut 

dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik dan proses 

verifikasi tersebut wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 

antara lain 2 (dua) faktor otentikasi, yaitu: 

i. what you have, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon Nasabah 

yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan 

ii. what you are, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik 

Calon Nasabah.  

 

Proses penerimaan sampai disahkannya seorang Nasabah harus melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

A. Prosedur Identifikasi Nasabah 

Penerimaan Nasabah baru atau Nasabah lama untuk perikatan/penutupan baru 

wajib menggunakan Formulir SPAJ standar yang berlaku. Formulir ini harus 

dievaluasi oleh Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan Korporasi untuk 

memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan APU dan 

PPT telah terakomodasi dalam formulir tersebut. 

Sebelum melakukan perikatan dengan Nasabah, PT Asuransi Jiwa IFG wajib 

meminta data dan informasi mengenai: 

1) bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural person): 

1. identitas yang memuat: 

a. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); 

b. nomor KTP; 

c. alamat tempat tinggal sesuai KTP; 

d. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen 

identitas); 

e. tempat dan tanggal lahir; 

f. kewarganegaraan; 
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g. pekerjaan; 

h. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada); 

i. alamat surat elektronik (e-mail) 

j. jenis kelamin; 

k. nomor telepon (jika ada); dan 

l. nomor telepon seluler; 

m. status perkawinan; 

2. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada; 

3. sumber dana; 

4. penghasilan rata-rata per tahun;  

5. maksud dan tujuan hubungan usaha/transaksi yang akan dilakukan 

calon Nasabah dengan PT Asuransi Jiwa IFG; 

6. nama dan nomor rekening bank calon Nasabah; dan 

7. fotokopi KTP, spesimen tanda tangan, dan dokumen-dokumen lain 

yang memungkinkan PT Asuransi Jiwa IFG untuk dapat mengetahui 

profil calon Nasabah. 

 

2) bagi calon Nasabah Korporasi 

1. nama; 

2. nomor izin dari instansi yang berwenang; 

3. bidang usaha/kegiatan; 

4. alamat kedudukan; 

5. nomor telepon; 

6. tempat dan tanggal pendirian; 

7. bentuk badan hukum atau badan usaha; 

8. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), apabila calon Nasabah 

memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 

9. sumber dana; dan 

10. maksud dan tujuan hubungan usaha/transaksi yang akan dilakukan 

calon Nasabah dengan PT Asuransi Jiwa IFG; 

11. fotokopi kartu NPWP; 

12. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk 

mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan 

dalam melakukan hubungan usaha dengan PT Asuransi Jiwa IFG; 

13. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh 

instansi yang berwenang; 

14. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan PT Asuransi Jiwa IFG 

untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah. 

15. untuk calon Nasabah yang tidak tergolong usaha mikro dan 

usaha kecil selain disertai dokumen di atas, ditambah dengan: 

a. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha; 
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b. struktur manajemen; 

c. struktur kepemilikan; dan 

d. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili 

untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Asuransi Jiwa 

IFG. 

16. untuk calon Nasabah Korporasi berupa Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK), dokumen yang ditambahkan adalah: 

a. akta pendirian/anggaran dasar PJK; 

b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan 

c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk 

mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK 

dalam melakukan hubungan usaha dengan PT Asuransi Jiwa 

IFG. 

17. untuk Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan, dokumen yang 

ditambahkan adalah: 

a. izin kegiatan yayasan; 

b. deskripsi kegiatan yayasan; 

c. struktur dan nama pengurus yayasan; dan 

d. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa 

dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan 

untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Asuransi Jiwa 

IFG. 

18. untuk Calon Nasabah Korporasi selain perusahaan dan 

yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan 

badan hukum, dokumen yang ditambahkan adalah: 

a. bukti izin dari instansi yang berwenang; 

b. nama Korporasi; 

c. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga (AD/ART); dan 

d. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi 

dalam melakukan hubungan usaha dengan PT Asuransi Jiwa 

IFG. 

19. untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi 

Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara 

asing, wajib meminta: 

a. nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau 

perwakilan; 

b. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili 

lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan 

usaha; dan 

c. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili 
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lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan 

usaha. 

 

3) bagi calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement): 

1. nama; 

2. nomor izin dari instansi yang berwenang (jika ada); 

3. alamat kedudukan; 

4. nomor telepon; 

5. bentuk perikatan (legal arrangement); 

6. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), apabila calon Nasabah 

memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 

7. sumber dana; 

8. maksud dan tujuan hubungan usaha/transaksi yang akan dilakukan 

calon Nasabah dengan PT Asuransi Jiwa IFG; 

9. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 

10. nama perikatan; 

11. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga (AD/ART) (jika ada); dan 

12. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan 

lainnya (legal arrangement) dalam melakukan hubungan usaha 

dengan PT Asuransi Jiwa IFG. 

 

 

B. Prosedur Verifikasi Nasabah 

Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah wajib 

dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat 

dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data 

terkini. Verifikasi tersebut juga wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang 

dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian 

risiko yang dilakukan oleh Perusahaan. 

 

Verifikasi juga wajib dilakukan terhadap pihak yang bertindak untuk dan atas 

nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan 

identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut. 

 

Wawancara dengan Calon Nasabah dapat dilakukan untuk meneliti dan meyakini 

keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, 

informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima. Dalam hal terdapat 

keraguan, Perusahaan wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan 

lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang 

untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.  
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Proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner), apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), 

wajib dilakukan sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah. 

Dalam hal Perusahaan telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PT 

Asuransi Jiwa IFG dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum 

proses verifikasi selesai namun wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah 

terjadinya hubungan usaha nasabah dengan Perusahaan, dengan 

memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat 

dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak 

mengganggu kegiatan usaha secara normal 

 

4.2 Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner 

Setiap Calon Nasabah atau Nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan 

transaksi wajib dipastikan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau untuk 

kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Dalam hal Calon Nasabah atau 

Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka 

wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Jika Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP, maka wajib melakukan prosedur 

EDD Calon Nasabah atau Nasabah tersebut berikut anggota keluarga atau pihak yang 

terkait (close associates). 

 

Apabila terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah atau Nasabah 

dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti 

tingkat risiko yang lebih tinggi. Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) tidak berlaku bagi calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki 

tingkat risiko rendah.  

 

Identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) wajib 

dilakukan untuk Calon Nasabah atau Nasabah yang bukan merupakan Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner), antara lain berupa: 

1) bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah atau Nasabah 

orang perseorangan (natural person): 

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 

huruf A angka 1); 

2. hubungan hukum antara Calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat 

perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; 

3. pernyataan dari Calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas 

maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan 
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4. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang 

bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah atau 

Nasabah; 

 

2) bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah atau Nasabah 

Korporasi: 

1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 

huruf A angka 2); 

2. hubungan hukum antara Calon Nasabah atau Nasabah dengan Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat 

perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; 

3. dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (natural person), 

jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi; 

4. pernyataan dari Calon Nasabah atau Nasabah mengenai kebenaran identitas 

maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan 

5. pernyataan dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) bahwa yang 

bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah atau 

Nasabah. 

6. Jika tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner), identifikasi dan verifikasi wajib dilakukan atas 

identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi 

sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut 

7. Jika Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PJK lain di dalam negeri yang 

bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dokumen 

mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat berupa pernyataan 

tertulis dari Calon Nasabah atau Nasabah. 

8. Jika Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PJK lain di luar negeri yang 

menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan 

Peraturan OJK yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), maka 

dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa pernyataan 

tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. 

9. Jika penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 

di atas, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan 

OJK, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan 

Peraturan OJK ini. 

 

3) bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah atau Nasabah 

perikatan lainnya (legal arrangement) berbentuk trust: 

1. identitas penitip harta (settlor); 

2. identitas penerima dan pengelola harta (trustee); 
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3. identitas penjamin (protector) (jika ada); 

4. identitas penerima manfaat (beneficiary) atau kelas penerima manfaat (class 

of beneficiary); dan 

5. orang perseorangan (natural person) yang mengendalikan trust. 

 

4) bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah atau Nasabah 

perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk lainnya: identitas 

orang perseorangan (natural person) yang mempunyai posisi yang sama atau 

setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2 angka 

3). 

 

Jika terdapat keraguan mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui 

kepemilikan adalah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari calon Nasabah atau 

Nasabah, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan yang memiliki pengendalian 

melalui kepemilikan, maka identifikasi dan verifikasi wajib dilakukan atas identitas 

dari orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan Korporasi atau legal 

arrangements melalui bentuk lain.  

 

Jika identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) diragukan atau tidak dapat diyakini, 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau 

transaksi dengan Calon Nasabah atau Nasabah. 

 

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau 

pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana yang dimaksud 

dalam angka 4.2 angka 1), 2), 3) dan 4) tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) berupa: 

a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah; 

b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau 

c. perusahaan publik atau emiten. 

 

 

 

4.3 Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi 

Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) dapat dilihat dari: 

a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner), termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers); 

b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai 

sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; 

c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk 

Countries); 
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d. transaksi tidak sesuai dengan profil; 

e. termasuk dalam kategori PEP; 

f. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business); 

g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, 

Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) termasuk Negara Berisiko 

Tinggi (High Risk Countries); 

h. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau 

i. transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, 

tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme. 

 

Prosedur EDD wajib dilakukan, jika Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, dengan aturan berupa: 

1. PEP Asing, selain menerapkan proses CDD, maka Perusahaan wajib memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; 

b. menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha 

dengan Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut yang 

berwenang untuk; 

i. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah, 

Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang tergolong 

berisiko tinggi; dan 

ii. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan 

usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner), yang tergolong berisiko tinggi. 

c. melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap 

informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), 

sumber dana, dan sumber kekayaan; dan 

d. pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui 

peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. 

2. PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi 

penting (prominent function) dalam organisasi internasional, selain menerapkan 

proses CDD, PT Asuransi Jiwa IFG wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah 

Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP; dan 

b. dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PT 

Asuransi Jiwa IFG dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 
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tersebut, PT Asuransi Jiwa IFG wajib menerapkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam 4.3 angka (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. 

 

Untuk memudahkan dalam proses identifikasi dan pemantauan, maka Calon 

Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria 

berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri. 

Jika PT Asuransi Jiwa IFG melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau 

melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) 

yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan 

(countermeasures), maka EDD wajib dilakukan dengan meminta konfirmasi dan 

klarifikasi kepada otoritas terkait. 

 

4.4 Prosedur CDD Terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) 

Prosedur CDD wajib dilakukan terhadap penerima manfaat (beneficiary) dari 

asuransi jiwa, segera setelah penerima manfaat (beneficiary) diidentifikasi atau 

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah diidentifikasi sebagai 

perorangan atau non perorangan, maka Perusahaan wajib meminta nama orang 

perseorangan (natural person) atau Korporasi atau perikatan lainnya (legal 

arrangement) dari penerima manfaat (beneficiary) tersebut; atau 

b. untuk penerima manfaat (beneficiary) yang telah ditunjuk berdasarkan 

karakteristik (misalnya suami atau istri, atau anak-anak pada saat risiko asuransi 

timbul) atau berdasarkan cara lain (penerima manfaat (beneficiary) yang 

ditunjuk berdasarkan surat wasiat), maka Perusahaan wajib meminta informasi 

yang memadai mengenai penerima manfaat (beneficiary) untuk meyakinkan 

bahwa hal tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima 

manfaat (beneficiary) pada saat pembayaran klaim asuransi. 

 

Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (beneficiary) wajib dilakukan pada 

saat pembayaran klaim asuransi. 

 

Jika Perusahaan menetapkan bahwa penerima manfaat (beneficiary) dan/atau 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) termasuk 

dalam kategori berisiko tinggi atau PEP, maka prosedur wajib EDD dilakukan yang 

mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada saat pembayaran klaim 

asuransi, wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum pembayaran 

klaim asuransi jiwa untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait hubungan 

usaha dengan pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan 

Mencurigakan. 
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4.5 Prosedur CDD Sederhana 

Prosedur CDD sederhana diterapkan terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang 

tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong 

rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji; 

b. Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk 

mengungkapkan kinerjanya; 

c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah; 

d. Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah; 

e. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; 

dan/atau 

f. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang 

dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon 

Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. 

 

Prosedur CDD sederhana diterapkan terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang 

tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong 

rendah, seperti: 

i. Produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau 

setelah berakhirnya masa pertanggungan; 

contoh: produk asuransi kredit, produk asuransi term life (EBK, Kalabakti), 

Asuransi Kecelakaan Diri Perorangan (AKDP). 

ii. Produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila 

disetahunkan tidak melebihi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

dan/atau 

contoh: JS Siharta dengan premi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 

bulan 

iii. Produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi                          

Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

contoh: JS Pro Idaman, JS Optima 7. 

Prosedur CDD sederhana tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi 

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat. 

 

Perusahaan wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat 

perlakuan CDD sederhana. 

 

4.6 Prosedur CDD yang lebih ketat (Enhanced Customer Due Diligence) 
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Prosedur EDD diterapkan terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko 

terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong tinggi, yang 

dapat dilihat dari: 

i. latar belakang atau profil calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed 

Persons) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer); 

ii. bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business); 

iii. Negara asal atau domisili calon Nasabah atau Nasabah  dan Beneficial Owner 

(jika ada) termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries); 

iv. Pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; 

dan/atau  

v. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor 

Industri Keuangan Non-Bank, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak 

pidana Pendanaan Terorisme; 

Terhadap Nasabah yang termasuk dalam kategori butir i, ii, iii, iv dan v tersebut di 

atas, PT Asuransi Jiwa IFG akan melaporkan Nasabah dimaksud dalam Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). 

 

4.7 Prosedur CDD oleh Pihak Ketiga 

PT Asuransi Jiwa IFG dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak 

ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga 

tersebut. 

Jika hasil CDD pihak ketiga digunakan, maka PT Asuransi Jiwa IFG wajib: 

a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha; dan 

b. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner). 

 

Dalam hal PT Asuransi Jiwa IFG menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan 

prosedur CDD, maka: 

a. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan 

dan pengawasan terhadap penerapan CDD oleh pihak ketiga. 

b. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam 

bentuk kesepakatan tertulis; 

c. PT Asuransi Jiwa IFG wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan 

bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan 

dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan dalam rangka penerapan 

program APU dan PPT; 

d. PT Asuransi Jiwa IFG memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak 

ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD yang telah ditetapkan. 

e. PT Asuransi Jiwa IFG melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang 

dilakukan oleh pihak ketiga; 
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f. PT Asuransi Jiwa IFG bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh 

pihak ketiga; dan 

g. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara 

tempat pihak ketiga tersebut berasal. 

 

4.8 Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon 

Nasabah, dalam hal Calon Nasabah:  

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 4.1; 

b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; 

c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. 

 

Dalam hal terjadi penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah, PT Asuransi 

Jiwa IFG tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap 

identitas calon Nasabah dan Beneficial Owner serta mendokumentasikan data 

tersebut untuk dilaporkan kepada Regulator apabila terindikasi mencurigakan 

dan/atau terkait dengan Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme. 

 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau 

menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: 

a. kriteria dalam menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah 

sebagaimana disebutkan di atas terpenuhi; 

b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal 

dari hasil tindak pidana; dan/atau  

c. Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan 

organisasi teroris.  

 

Dalam hal PT Asuransi Jiwa IFG menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan 

tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PT Asuransi Jiwa IFG 

meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PT Asuransi 

Jiwa IFG wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.  

 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib mendokumentasikan Calon Nasabah atau Nasabah yang 

memenuhi kriteria penolakan melakukan hubungan usaha atau penolakan transaksi 

membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dan melaporkan Calon 

Nasabah atau Nasabah tersebut ke dalam laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan. 

 

4.9 Pengkinian dan Pemantauan 
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1. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha 

dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan 

bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Perusahaan atas 

nasabah, kegiatan usaha, dan profil risiko nasabah, termasuk sumber dananya.  

2. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, 

dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui 

atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. PT Asuransi Jiwa IFG wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data. 

4. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang 

tidak sesuai dengan profil Nasabah. 

5. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan 

terhadap usaha/transaksi dengan: 

a. Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries); dan 

b. PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries). 

6. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi 

teroris. 

7. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara 

berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas 

Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga 

teroris dan organisasi teroris. Jika terdapat kemiripan nama Nasabah dengan 

nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, maka 

wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain 

yang terkait dan segera melakukan pemblokiran secara serta merta dan 

melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

8. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memelihara daftar pendanaan proliferasi senjata 

pemusnah massal. 

 

4.10 Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Yang Identitasnya 

tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris 

1. Dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana Pendanaan Terorisme, 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk 

mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

untuk kemudian disampaikan kepada PJK melalui OJK disertai dengan permintaan 

Pemblokiran secara serta merta. 

2. OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan 

permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki 

atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang 

perseorangan atau Korporasi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada 

PT Asuransi Jiwa IFG, melalui surat yang disampaikan secara elektronik. 
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3. Setelah diterimanya DTTOT dan permintaan Pemblokiran secara serta merta dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui OJK, PT Asuransi Jiwa IFG 

menindaklanjuti dengan: 

a. melakukan kegiatan pemeliharaan DTTOT; 

b. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas orang 

perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database 

nasabah yang ada di PT Asuransi Jiwa IFG; 

c. melakukan Pemblokiran secara serta merta atas Dana; dan 

d. melaporkan transaksi yang melibatkan orang perseorangan atau Korporasi 

yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dalam bentuk laporan sebagai 

laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.  

4. Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PT Asuransi Jiwa IFG harus 

melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya false positive atau false 

negative, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran. 

5. Yang dimaksud dengan false positive adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran 

secara serta merta yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa IFG yang dikarenakan 

sistem informasi nasabah menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi 

nasabah yang berada dalam database nasabah dengan identitas orang 

perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT. 

6. Yang dimaksud dengan false negative adalah kesalahan tidak dilakukannya 

Pemblokiran secara serta merta oleh PT Asuransi Jiwa IFG yang dikarenakan 

sistem informasi nasabah menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi 

nasabah yang berada dalam database nasabah dengan identitas orang 

perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang 

memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi. 

7. Dalam rangka mitigasi risiko atas false positive dan false negative, maka PT 

Asuransi Jiwa IFG akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan kesesuaian melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal 

lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT. 

b. Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian nama 

yang umum yang terdapat dalam database nasabah yang ada, seperti nama 

Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang 

tercantum dalam DTTOT. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan melalui 

pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang 

bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari OJK, PPATK, aparat 

penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi 

yang bersumber dari internet. 

8. Dalam hal PT Asuransi Jiwa IFG melakukan false positive dan false negative, maka 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia cq. Detasemen Khusus 88 Anti Teror. 
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9. Berdasarkan hasil mitigasi risiko, dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah 

dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam DTTOT 

sebagaimana dimaksud pada angka 5, PT Asuransi Jiwa IFG segera melakukan 

Pemblokiran secara serta merta atas Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, oleh nasabah, dan melaporkannya sebagai 

laporan transaksi keuangan mencurigakan. 

10. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam angka 9, dilakukan 

sepanjang identitas orang perseorangan atau Korporasi tersebut tercantum dalam 

DTTOT. 

11. Jika PT Asuransi Jiwa IFG melakukan Pemblokiran secara serta merta, maka berita 

acara Pemblokiran secara serta merta harus dibuat dan disampaikan kepada 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tembusan kepada OJK. 

12. Penyampaian berita acara Pemblokiran secara serta merta sebagaimana 

dimaksud pada angka 11 harus dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa IFG paling lama 1 

(satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta. 

 

4.11 Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Yang Identitasnya 

Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 

1. PT Asuransi Jiwa IFG wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap 

semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi 

Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh PPATK, termasuk Dana 

yang berasal dari Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau Korporasi 

berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa 

diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau Korporasi dimaksud. 

Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung 

meliputi Dana yang secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang 

ada dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal atau 

dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam 

daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.  

2. Setelah melakukan pemblokiran serta merta, PT Asuransi Jiwa IFG wajib 

membuat berita acara pemblokiran dan menyampaikannya kepada PPATK dan 

tembusannya kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) paling lambat 3 

(tiga) hari kerja setelah tanggal pemblokiran secara serta merta dilakukan. 

3. Dalam PT Asuransi Jiwa IFG melakukan kesalahan pemblokiran secara serta 

merta (false positive) yang dikarenakan sistem informasi yang memuat identitas 

orang atau Korporasi pada instansi berwenang, PT Asuransi Jiwa IFG menemukan 

adanya kesesuaian sebagian informasi yang berada dalam basis data dengan 

identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan 

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, PT Asuransi Jiwa IFG harus melakukan 

pencabutan pemblokiran secara serta merta. Pencabutan pemblokiran secara 
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serta dilakukan setelah PT Asuransi Jiwa IFG melakukan verifikasi dan klarifikasi 

ke PPATK. 

4. Pelaksanaan pemblokiran secara serta merta dapat dikecualikan terhadap 

sebagian dari Dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau Korporasi yang 

meliputi:  

a. pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam 

daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta keluarganya 

dan tanggungannya; 

b. biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta 

keluarganya;  

c. biaya pendidikan anak;  

d. biaya sewa untuk rumah tinggal;  

e. biaya hipotek; 

f. biaya premi asuransi; 

g. pembayaran pajak; 

h. biaya pelayanan publik; 

i. biaya terkait penyediaan jasa hukum; 

j. segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga 

yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas 

orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal; dan/ atau 

k. biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir. 

5. Pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga 

dikecualikan terhadap: 

a. perikatan yang terkait dengan material, peralatan, benda-benda, teknologi, 

bantuan, pelatihan, bantuan pendanaan, investasi, kegiatan atau jasa broker, 

atau benda kegiatan lain terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan  

b. pembayaran yang timbul karena perikatan tersebut akan diterima, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau Korporasi yang 

identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal. 

 

4.12 Penatausahaan Dokumen 

1. PT Asuransi Jiwa IFG wajib menatausahakan: 

a. dokumen yang terkait data Nasabah dengan jangka waktu paling kurang 5 

(lima) tahun sejak: 

i. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; atau 

ii. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis 

dan/atau tujuan usaha; 
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b. dokumen Nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka 

waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen 

perusahaan. 

2. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah sebagaimana yang dimaksud pada 

angka (1) paling kurang meliputi: 

i. identitas Nasabah termasuk dokumen pendukungnya; 

ii. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata 

uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan 

transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi; 

iii. hasil analisis yang telah dilakukan; dan 

iv. korespondensi dengan Nasabah. 

3. PT Asuransi Jiwa IFG wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh 

proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang 

ditatausahakan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang. 

 

 

 

 

 

V. PENGENDALIAN INTERN 

PT Asuransi Jiwa IFG wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif, yang 

efektif antara lain dibuktikan dengan: 

a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; 

b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan 

penerapan program APU dan PPT; dan 

c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas 

penerapan program APU dan PPT. 
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VI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

1. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memiliki sistem informasi yang dapat 

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara 

efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. 

2. PT Asuransi Jiwa IFG wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara 

terpadu (single customer identification file). 
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VII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN 

1. Untuk mencegah digunakannya PT Asuransi Jiwa IFG sebagai media atau tujuan 

Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern, 

maka wajib dilakukan: 

a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre 

employee screening); dan 

b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan. 

2. Jiwarsaya wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang: 

a. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

program APU dan PPT; 

b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; 

dan 

c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan 

tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang 

dan/atau Pendanaan Terorisme. 
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VIII. PELAPORAN 

1. Pelaporan kepada OJK, terdiri dari:  

a. laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun paling 

lambat akhir bulan Desember; dan 

b. laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun paling lambat 

akhir bulan Desember. 

2. Pelaporan kepada PPATK dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 

a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disampaikan melalui 

aplikasi GRIPS  

b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) disampaikan melalui aplikasi 

GRIPS 

c. Laporan atas permintaan data keuangan dari PPATK 

d. Laporan rutin tiap triwulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPESAT 
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IX. SANKSI 

a. Memberikan Informasi Kepada Pihak Lain 

a. Direksi, Pejabat atau Pegawai PT Asuransi Jiwa IFG dilarang memberitahukan 

kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan cara apa pun mengenai Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan (LTKM) maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)  

yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 

b. Apabila Direksi, Pejabat atau Pegawai PT Asuransi Jiwa IFG yang dengan 

sengaja terbukti memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau 

orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun 

mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) maupun 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang sedang disusun atau telah 

disampaikan kepada PPATK akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG. 
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b. Terlibat Tindakan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme 

Bagi pejabat atau pegawai PT Asuransi Jiwa IFG yang dengan sengaja terbukti 

terlibat dalam tindakan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme akan 

dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PENUTUP 

Ketentuan APU dan PPT ini dibuat guna memenuhi amanat perundang-undangan 

yang berlaku dan akan dilakukan evaluasi demi perbaikan dalam pelaksanaanya 

paling lambat setiap 5 (lima) tahun dan/atau setiap saat dalam hal dinyatakan 

perlu. 

 

 

 

  



42 
 

LAMPIRAN A 

 

KRITERIA TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, 

TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN/ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK WAJAR 

 

1. Menyimpang dari profilnya; 

contoh: orang yang penutupan polis yang jauh di atas kemampuan ekonominya. 

2. Menyimpang dari karakteristiknya; 

contoh: asuransi kapal oleh perusahaan furniture. 

3. Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi Nasabah; 

contoh: premi dibayar pihak lain. 

4. Menghindari pelaporan; 

contoh: tidak mau mengisi form Profil Nasabah, penutupan polis dipecah menjadi 

beberapa polis dalam waktu yang berdekatan dengan batasan premi mendekati 

batas minimal pelaporan untuk transaksi keuangan tunai. 

5. Diduga berasal dari tindak pidana; 

contoh: nasabah sudah diumumkan di media massa bahwa yang bersangkutan 

terlibat kasus pidana korupsi. 

6. Calon Nasabah mengambil asuransi di atas kemampuan finansial yang wajar; 

7. Calon Nasabah diketahui sedang mengalami masalah keuangan dalam bisnisnya; 

8. Produk asuransi dapat dicairkan lebih dini walaupun dengan penalty; 

9. Produk dapat ditransfer atau dipindah tangan secara lebih mudah ke pihak ketiga; 

10. Pihak ketiga dapat mencairkan produk asuransi; 

11. Pengakhiran dini dari produk; 

12. Calon Nasabah kelihatan lebih tertarik dengan kesempatan untuk mengakhiri 

produk lebih awal, dibanding kinerja dari investasi; 

13. Pembayaran klaim diberikan ke seseorang yang secara sepintas sama sekali tidak 

ada hubungannya dengan transaksi; 

14. Pembayaran dari beberapa sumber dana untuk 1 (satu) Polis Asuransi; 

15. Mempunyai beberapa Polis untuk produk asuransi yang sama; 

16. Pembelian produk asuransi tidak konsisten dengan keperluan calon Nasabah; 

17. Permintaan calon Nasabah atas produk-produk yang membolehkan pembatalan 

awal dan refund premium; 

18. Permintaan calon Nasabah atas produk-produk yang membolehkan klaim 

dilakukan dengan menyediakan bukti kehilangan yang minimum; 

19. Calon Nasabah bersedia menempuh jarak yang jauh untuk menyelesaikan 

transaksi; 

20. Calon Nasabah berusaha menghindari berbagai peraturan dalam sistem keuangan; 

dan atau 

21. Terdapat ketidakcocokan dalam alamat dan identitas yang diberikan. 
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CONTOH-CONTOH INDIKATOR AWAL TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN  

UNTUK MASING-MASING UNIT KERJA 

 

A. Unit Kerja Keuangan  

1. Pembayaran Premi/top up dilakukan oleh bukan Pemegang Polis atau 

Tertanggung. 

2. Pembayaran Premi atau manfaat secara tunai untuk menghindari transaksi 

perbankan yang tercatat. 

3. Pengalihan manfaat atas suatu produk Asuransi kepada pihak lain yang secara 

nyata tidak ada hubungan sama sekali. 

4. Usaha-usaha untuk menggunakan cek pihak ketiga untuk pembelian Polis. 

5. Pembeli jasa Asuransi mengajukan pembayaran secara lump-sum melalui wire 

transfer dengan menggunakan uang asing. 

6. Pembayaran Premi/top up dilakukan oleh high risk customer, high risk 

business atau high risk country. 

 

B. Unit Kerja Operasional 

1. Pembeli jasa Asuransi menunjukkan tanda-tanda tidak memperhatikan isi 

Polis, tetapi lebih memperhatikan urusan pembatalan perjanjian Polis. 

2. Nasabah berusaha untuk tidak mengungkapkan data/identitas diri. 

3. Nasabah memilih untuk membayar Premi secara tunai. 

4. Pembeli jasa Asuransi terlihat memiliki Polis-polis yang sama yang berasal 

dari berbagai perusahaan asuransi lainnya.  

 

C. Unit Kerja Pertanggungan 

1. SPAJ dan lampiran yang diajukan oleh high risk customer, high risk business 

atau high risk country (baik dalam hal sebagai Pemegang Polis atau 

Tertanggung). 

2. Pembeli jasa Asuransi membeli Polis yang nilainya jauh di atas kemampuan 

keuangan yang wajar dari yang bersangkutan. 

3. SPAJ dan lampiran yang diajukan oleh agen atau perantara dari luar juridiksi 

Indonesia dimana juridiksi tersebut tidak memiliki regulasi perasuransian 

atau regulasinya sangat lemah. 

4. Permintaan untuk pembelian kontrak lump-sum yang besar di mana secara 

historis Pemegang Polis tersebut biasanya melakukannya untuk jumlah yang 

tidak besar atau kontrak dengan pembayaran regular. 

5. SPAJ dan lampiran untuk suatu Polis dari calon Nasabah yang berada di 

tempat yang jauh dari tempat perusahaan Asuransi, dimana Polis yang sejenis 

sebenarnya juga tersedia di tempat tersebut. 

6. Pembeli jasa Asuransi membeli sebuah Polis yang mahal dan dalam jangka 

waktu pendek membatalkan Polis tersebut, meminta pengembalian uang 
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dalam bentuk tunai atau diberikan kepada pihak ketiga. 

7. Pembeli jasa Asuransi berusaha untuk meminjam nilai tunai maksimum dari 

suatu Polis single premium sesaat setelah pembayaran Polis tersebut. 

8. Nama Nasabah telah diketahui melalui sumber informasi lain bahwa yang 

bersangkutan terlibat dalam tindak pidana tertentu (sebagai tersangka 

maupun terdakwa). 

9. Sumber informasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana dan 

telah dimuat oleh media massa (seperti koran, majalah, tabloid, internet, 

televisi maupun radio) dapat diperoleh melalui Seksi Pemberitaan, Bagian 

Humas-Divisi Sekretariat Perusahaan, yang juga akan menyampaikan 

informasi tersebut kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perencanaan 

Korporasi. 
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LAMPIRAN B 

 

DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI 

ORANG YANG POPULER SECARA POLITIS (POLITICALLY EXPOSED PERSON), 

NASABAH YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK CUSTOMER), 

USAHA YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK BUSINESS) 

DAN 

NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK COUNTRIES) 

 

1. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) antara lain terdiri dari: 

a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; 

b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; 

c. Pejabat setingkat Menteri; 

d. Eksekutif Senior Perusahaan Negara; 

e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 

f. Eksekutif dan Ketua Partai Politik; 

g. Pejabat Senior di bidang Militer dan/atau Kepolisian; 

h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung; 

i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden; 

j. Anggota Legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 

k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi 

di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, kepopulerannya dan/atau 

kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non-Bank 

dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan 

l. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan 

Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons). 

 

2. Anggota Keluarga dari PEP adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat 

kedua, baik horisontal maupun vertikal, yaitu: 

a. orang tua kandung/tiri/angkat; 

b. saudara kandung/tiri/angkat; 

c. anak kandung/tiri/angkat; 

d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 

e. cucu kandung/tiri/angkat; 

f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 

g. suami atau istri; 

h. mertua atau besan; 

i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 

j. kakek atau nenek dari suami atau istri; 

k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 

l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau 



46 
 

m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan pihak yang terkait (close associates) dengan PEP, 

antara lain: 

a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau 

b. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan 

dekat dengan PEP, contoh: supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi. 

 

3. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) antara lain terdiri dari: 

a. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons); 

b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik; 

c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-

negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti 

pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat 

tinggi dan korupsi; 

d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang 

rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan; 

e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau 

daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, 

organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau 

f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan 

Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers). 

 

4. Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) antara lain terdiri dari: 

a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (money changer), Usaha Jasa 

Pengiriman Uang (money remittance); 

b. Offshore company termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax 

dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai 

melaksanakan rekomendasi FATF; 

c. Dealer mobil; 

d. Agen perjalanan; 

e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga; 

f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor; 

g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah 

makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa; 

h. Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona 

perdagangan bebas); 

i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; 

j. Dealer barang antik dan seni; 

k. Agen properti; atau 

l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan 
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Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business). 

 

 

5. Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) antara lain terdiri dari: 

a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap 

suatu negara seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), 

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task 

Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 

Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern 

Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on 

Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de 

Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money 

Laundering Group in Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial 

Action Task Force (MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai 

melaksanakan Rekomendasi FATF. 

b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); 

c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang rendah 

sebagaimana ditentukan oleh World Bank; 

d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana 

diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception lndex; 

e. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat 

perdagangan narkoba; 

f. Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; 

atau 

g. Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang dipercaya, sebagai 

penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan 

kegiatan organisasi teroris di negaranya. 

 

6. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

b. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999, No. 1373 tahun 2001,            

No. 1989 tahun 2011 yang dipublikasikan melalui media internet atau sumber 

yang lazim digunakan. 
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LAMPIRAN C  

 

SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (RISK-BASED APPROACH) 


