
A. Umum

Akuntan dan Akuntan Publik memiliki peran penting dalam mendukung upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU/PPT). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak

Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

menyebutkan profesi Akuntan dan Akuntan Publik sebagai Pihak Pelapor Lainnya untuk

melaporkan pihak-pihak (pengguna jasa) yang terindikasi melakukan TPPU.

Dengan mempertimbangkan peran penting profesi tersebut, Menteri Keuangan telah

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5siPMK.01i2017 tentang Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada Akuntan dan Akuntan Publik dan PMK Nomor

155/PMK.01/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

551PMK.0112017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan

Publik. Kedua regulasi ini selanjutnya menjadi landasan hukum bagi Akuntan dan Akuntan

Publik untuk menerapkan PMPJ dalam memberikan jasa.

Untuk menjalankan hal tersebut, Akuntan dan Akuntan Publik diharapkan memiliki

pedoman yang memuat penerapan Risk Based Approach berupa panduan alau standard

operating procedure (SOP) untuk menilai risiko Pengguna Jasa terkait dengan

Pencegahan dan Pemberantasan APU/PPT yang sejalan regulasi yang berlaku. Pedoman

ini digunakan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dalam mengidentifikasi, menganalisis,

mengevaluasi risiko APU/PPT, serta mengelompokan Pengguna Jasa sesuai dengan

tingkatan risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala PPPK menerbitkan Surat

Edaran ini tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan

dan Akuntan Publik.

h

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN

NOMOR SE- i- /PPPK/2o,I8

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BERBASIS RISIKO

BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Kepala Pusat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi

Akuntan dan Akuntan dan Akuntan Publik dalam penerapan PMPJ, khususnya terkait
pelaksanaan kewajiban pengelompokan risiko atas pengguna jasa.

2. Tguan

Surat Edaran Kepala Pusat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan contoh

panduan berupa panduan atau SOP kepada Akuntan dan Akuntan Publik tentang

PMPJ.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang tata cara penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

bagi Akuntan dan Akuntan Publik

D. Dasar Hukum

k

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

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU),

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 1 tentang Akuntan Publik (UU AP);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidan Pencucian Uang;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55lPMK.O1l2017 tentang Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa pada Akuntan dan Akuntan Publik;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1541PMK.0112017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Akuntan Publik;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1551PMK.0112017 tentang Perubahan PMK

Nomor 55/PMK.01l2O17:

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2161PMK.0112017 tentang Akuntan Beregister
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E. Prinsip ltlengenali Pengguna Jasa

1. Akuntan dan Akuntan Publik sekurang-kurangnya wajib menerapkan PMPJ sebelum

memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna

Jasa, mengenai:

a. pembelian dan penjualan properti;

b. pengelolaan terhadap uang, efek, dani atau produk jasa keuangan lainnya;

c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau

rekening efek;

d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau

e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

baik bersifat tetap, berkelanjutan atau sementara untuk tujuan memperoleh

keuntungan, laba, dan/ atau manfaat keuangan lainnya

2. Akuntan dan Akuntan Publik wajib menerapkan PMPJ atas jasa sebagaimana

dimaksud pada butir ('l) pada saati

a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 ( seratus
juta rupiah);

c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

d. Akuntan dan Akuntan Publik meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan

Pengguna Jasa

3. Akuntan dan Akuntan Publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan

Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang

atau tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis yang sejalan dan

memperhatikan penilaian risiko sektoral (Sectora/ Rrsk Assessmenf / SRA) yang

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan, paling sedikit mengenai :

a. Profil Pengguna Jasa;

b. Bisnis Pengguna Jasa;

c. Domisili Pengguna Jasa (provinsi dan/atau negara); dan

d. Produk Jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa.

4. Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa

berdasarkan hasil penilaian risiko, yang terdiri atas :

a. Pengguna JasaBerisiko Rendah;

b. Pengguna Jasa Berisiko Menengah; atau

c. Pengguna Jasa Berisiko Tinggi.
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5. PMPJ yang dilakukan Akuntan dan Akuntan publik sekurang-kurangnya meliputi:

a. ldentifikasi Pengguna Jasa;

b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan

c. Pemantauan Pengguna Jasa

6. ldentifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 5a dilakukan oleh
Akuntan dan Akuntan Publik kepada Pengguna Jasa Perorangan dan Pengguna Jasa
Korporasi terbagi menjadi.

a. ldentifikasi untuk Pengguna Jasa berisiko rendah (Simple Customer Due

Dilligence);

b. ldentifikasi untuk Pengguna Jasa berisiko sedang (Cusfomer Due Dilligence); dan

c. ldentifikasi untuk Pengguna Jasa berisiko tinggi (Enhanced Due Dilligence).

7. ldentifikasi Pengguna Jasa berisiko rendah (Sr'mp/e Customer Due Dilligence) paling

sedikit meliputi:

a. meminta informasi dan dokumen terkait identitas Pengguna Jasa yang sekurang-

kurangnya mencakup:

1) Untuk Pengguna Jasa Perorangan

- nama lengkap

- nomor identitas kependudukan atau paspor;

- tempat dan tanggal lahir; dan

- alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

2) Untuk Pengguna Jasa Korporasi

- nama

- alamat dan nomor telepon; dan

- dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak

untuk dan atas nama Korporasi

b. melakukan pertemuan langsung (tatap muka) dengan Pengguna Jasa pada awal

melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran idenlitas

Pengguna Jasa

8. ldentifikasi Pengguna Jasa berisiko rendah (Simple Customer Due Dilligence) tidak

berlaku apabila:

a. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;

atau

b. kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi

A
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9. ldentifikasi Pengguna Jasa berisiko sedang (Custom er Due Dilligence) paling sedikit
meliputi:

a. meminta informasi dan dokumen terkait identitas Pengguna Jasa yang sekurang-
kurangnya mencakup:

'1) Untuk Pengguna Jasa Perorangan

- nama lengkap

- nomor identitas kependudukan atau paspor;

- ternpat dan tanggal lahir;

- kewarganegaraan,

- alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

- alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan

- alamat di negara asal dalam hal warga negara asing

2) Untuk Pengguna Jasa Korporasi

- nama

- bentuk badan usaha

- nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum;

- bidang usaha; dan

- alamat dan nomor telepon

b. meminta informasi dan dokumen terkait pekerjaan kepada Pengguna Jasa

Perorangan;

c. meminta informasi dan dokumen terkait sumber dana;

d. meminta informasi tujuan transaksi;

e. meminta informasi dan dokumen terkait pihak yang ditunjuk mempunyai

wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi kepada Pangguna Jasa

Korporasi;

f. melakukan pertemuan langsung (tatap muka) dengan Pengguna Jasa pada awal

melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas

Pengguna Jasa.

10. ldentifikasi Pengguna Jasa berisiko tinggi (Enhanced Due Dilligence) paling sedikit

meliputi:

a. meminta informasi dan dokumen terkait identitas Pengguna Jasa yang sekurang-

kurangnya mencakup:

1) Untuk Pengguna Jasa Perorangan

- nama lengkap

- nomor identitas kependudukan atau paspor;

- ternpat dan tanggal lahir;

fr
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- kewarganegaraan;

- alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

- alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan

- alamat di negara asal dalam hal warga negara asing

2) Untuk Pengguna Jasa Korporasi

- nama

- bentuk badan usaha

- nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum;

- bidang usaha; dan

- alamat dan nomor telepon

b. meminta informasi dan dokumen terkait pekerjaan kepada Pengguna Jasa

Perorangan;

c. meminta informasi dan dokumen terkait sumber dana;

d. meminta informasi dan dokumen terkait sumber kekayaan;

e. meminta informasi tujuan transaksi;

f. meminta informasi tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait Pengguna

Jasa;

g. meminta informasi dan dokumen terkait pihak yang ditunjuk mempunyai

wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi kepada Pangguna Jasa

Korporasi;

h. melakukan pertemuan langsung (tatap muka) dengan Pengguna Jasa pada awal

melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas

Pengguna Jasa;

i. pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola Transaksi

yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

11. Pengguna Jasa berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) meliputi:

a. Pengguna Jasa yang merupakan Orang yang Populer Secara Politis (Politically

Exposed Person) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai

kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian

Uang;

b. Pengguna Jasa yang melakukan transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi

sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force alau

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Pengguna Jasa yang berdasarkan Sectora/ Rlsk Asssessment terkategori berisiko

tinggi.
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Untuk BO Perorangan paling sedikit mencakup:

a. identitas yang meliputi:

- nama lengkap;

- nomor identitas kependudukan atau paspor;

- tempat dan tanggal lahir:

- kewarganegaraan;

- alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; dan

- alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;

b. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO yang ditunjukkan dengan

surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

c. pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari BO, dan/ atau

Untuk BO yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:

a. identitas Korporasi yang memuat:

- nama;

- bentuk badan usaha;

- nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum,

- bidang usaha; dan

- alamat dan nomor telepon;

b. hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO yang ditunjukkan dengan

surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

c. pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun

sumber dana dari BO.

14. ldentifikasi BO juga mengikuti tingkatan dan prosedur ldentifikasi Pengguna Jasa

sebagaimana dimaksud pada butir 6, 7, 8, 9, dan 10.

15. Verifikasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 5b dilakukan oleh

Akuntan dan Akuntan Publik kepada Pengguna Jasa paling sedikit meliputi:

a. wawancara untuk meminta keterangan dari Pengguna Jasa;

N

n

12. Akuntan dan Akuntan Publik wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang

melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama Beneficial
Owner (BO).

'13. Dalam hal lransaksi dengan Akuntan dan Akuntan Publik dilakukan untuk dan atas

nama BO, Akuntan dan Akuntan Publik wajib meminta informasi mengenai identitas

dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan Beneficial Owner tersebut sebagai

berikut:
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b. pengecekan kebenaran formil melalui konfirmasi kepada instansi yang

menerbitkan dokumen Pengguna Jasa; dan

c. meminta kepada Pengguna Jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang

dikeluarkan oleh pihak yang benarenang jika terdapat keraguan pada Akuntan dan

Akuntan Publik.

16. Pemantauan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 5c dilakukan oleh

Akuntan dan Akuntan Publik kepada Pengguna Jasa paling sedikit meliputi:

a. melihat tata cara pembayaran transaksi baik tunai atau pun non tunai, pelaku

transaksi, nominal transaksi, dan/ atau tanggal transaksi

b. melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/ atau dokumen pendukung jika

terdapat perubahan.

17. Akuntan dan Akuntan Publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh

pihak ketiga dan tetap bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan

oleh pihak ketiga dimaksud.

18. Pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari

otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. memiliki kerja sama dengan Akuntan dan Akuntan Publik dalam bentuk

kesepakatan tertulis, yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa pihak ketiga:

- bersedia sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan Akuntan

dan Akuntan Publik untuk menerapkan PMPJ; dan

- bersedia mengambil langkah-langkah yang memadai untuk sesegera mungkin

memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung terkait

PMPJ.

c. tidak berkedudukan atau berasal dari negara berisiko tinggi sebagaimana

direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

'19. lndikator atau Red F/ag transaksi keuangan Pengguna Jasa Akuntan dan Akuntan

Publik yang berindikasi TPPU dan PPT sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa berusaha menyamarkan pemahaman terhadap bisnisnya,

kepemilikannya, atau sifat dari transaksinya yang disebabkan:

- Kurangnya pengenalan langsung (face-to-face) dengan Pengguna Jasa;

- Kurangnya komunikasi dengan Pengguna Jasa;

- Beneficial ownershrp tidak jelas;

- Posisi perantara tidak jelas;

- Perubahan kepemilikan tidak jelas;

- Aktivitas perusahaan tidak jelas;

K
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Struktur legal Pengguna Jasa sering diubah (perubahan nama, transfer
kepemilikan, penggantian pengurus);

Manajemen bertindak sesuai petunjuk orang yang tidak diketahui;

Kerumitan shuktur Pengguna Jasa yang tidak pada tempatnya;

Alasan Pengguna Jasa memilih KAP/KJA tidak jelas, dengan

mempertimbangkan ukuran KAP/KJA, lokasi atau spesialisasi;

Perubahan komisaris atau direksi yang sering atau tidak dapat dijelaskan;

Pengguna Jasa menolak untuk memberikan semua informasi relevan atau

akuntan mempunyai keraguan atas informasi Pengguna Jasa

b. beberapa transaksi, struktur, lokasi geografis, aktivitas internasional yang tidak
jelas dan tidak sesuai dengan pemahaman tentang profil bisnls kllien atau situasi

ekonomi yang disebabkan oleh:

- lnstruksi atau dana Pengguna Jasa tidak sesuai dengan profil personal atau

sektor bisnis;

- Transaksi individu atau kelompok yang terjadi tidak sesuai dengan profil bisnis

dan transaksi/aktivitas yang diharapkan tidak jelasperusahaan tidak jelas;

- Jumlah atau struktur pegawai tidak sesuai dengan ukuran atau sifat bisnis

(sepertl perputaran yang tinggi atas pegawai dan aset yang digunakan);

- Aktivitas tibatiba dari Pengguna Jasa yang jarang beraktivitas;

- Pengguna Jasa memulai/mengembangkan perusahaan dengan profil atau

hasil awal yang tidak jelas;

- lndikator bahwa Pengguna Jasa tidak ingin memperoleh persetujuan yang

diperlukan dari pemerintah;

- Pengguna Jasa menawarkan fee yang lebih tinggi dari normal untukjasa yang

bukan premium;

- Pembayaran diterima dari pihak ketiga yang tidak terasosiasi atau tidak.ielas

untuk suatu jasa secara tunai, yang bukan merupakan tipe pembayaran yang

normal;

- Entitas dengan tingkat transaksi tunai atau transfer aset yang tinggi, yang

diantaranya dana ilegal mungkin terlibat;

- Politically exposed persons;

- lnvestasi di real estat lebih tinggi/lebih rendah dari nilai pasar;

Pembayaran internasional yang besar yang tidak rasional;

Transaksi keuangan yang tidak biasa dengan sumber yang tidak jelas;

Pengguna Jasa dengan operasi multi yuridiksi yang tidak mempunyai

kecukupan pengawasan perusahaan terpusat;

Pengguna Jasa didirikan di negara yang mengizinkan bearer share

K
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- Adanya transaksi kecurangan sebagai berikut:

'l) invoice barang/jasa yang lebih tinggi/rendah dari nilai pasar;

2) terbitnya banyak invoice untuk barang/jasa yang sama;

3) barang/jasa yang salah pengungkapan (seperti salah kelik pada bill of
lading);

4) banyak transaksi perdagangan barang/jasa fiktif.

c. Jenis, industri, sektor atau kategori Pengguna Jasa dimana peluangnya besar

untuk melakukan pencucian uang/pendanaan teroris

20. Dalam hal terdapat indikasi TPPU dan PPT, Akuntan dan Akuntan Publik wajib:

a. membatalkan/mengundurkan diri dari perikatan dengan Pengguna Jasa;

b. melaporkan kepada PPATK melalui aplikasi Gathering Reports & lnformation

Processing System (GRIPS).

21. Akuntan dan Akuntan Publik wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi

yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai

karakteristik Transaksa yang dilakukan oleh Pengguna Jasa baik secara manual

maupun dengan sistem komputerisasi yang disesuaikan dengan kompleksitas dan

karakteristik usaha jasa Akuntan dan Akuntan Publik

22. Akuntan dan Akuntan Publik wa.iib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna

Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak

Akuntan dan Akuntan Publik mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

23. Dokumen tersebut paling sedikit meliputi identitas Pengguna Jasa dan pihak lain yang

terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan

Pengguna Jasa.

24. Dalam menjalankan PMPJ, Akuntan dan Akuntan Publik dapat menerapkan Program

APU/PPT sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini yang paling kurang

mencakup:

a. Tanggung jawab Pimpinan Rekan/Direksi dan pengawasan aktif Rekan

Lainnya/Dewan Komisaris;

b. Kebijakan dan prosedur APUiPPT:

"l) Pefaksanaan Customer Due Diligence (CDD)

2) Beneficial Owner,

3) Pelaksanaan Enhanced Due Diligence (EDD) ler'r.ail dengan Pengguna Jasa,

Bidang Usaha dan negara berisiko tinggi.

4) Anti Tipping off

5) Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan ke

PPATK

k
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6) Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan Kepada PPATK

7) Penolakan Transaksi

8) Pengkinian Informasi dan Dokumen

9) PenatausahaanDokumen

10) Pelaporan kepada PPATK

1 1) Tata Cara Pemberian Keterangan Terkait Dugaan Perkara TPPU

12) Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Dugaan TPPU

c. Proses Manajemen Risiko;

d. Manajemen Sumber Daya Manusia; dan

e. Sistem Pengendalian lnternal

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik

Ditetapkan di Jakarta

tanggat 3 Mei 2018a
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