
 

  

 

NOTA KESEPAHAMAN 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

 DEPARTEMEN PERDAGANGAN  

DAN  

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

 

NOMOR:  02/BAPPEBTI/NK-PH/11/2008                        

NOMOR:  NK-13/1.02/PPATK/11/08 

 

TENTANG 

KERJASAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 

 

Pada hari ini Jumat tanggal 7 (tujuh)  bulan Nopember tahun 2008 (dua ribu delapan), 

kami  masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. DEDDY SALEH  : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi, Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia, yang beralamat di Bumi Daya Plaza Lt. 

IV Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat.  
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2. YUNUS HUSEIN : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 

35 Jakarta Pusat.  

Selanjutnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan transnasional 

(transnational crime) pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem 

keuangan, sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan 

mengingat modusnya yang banyak melintasi batas-batas negara (cross border); 

b. bahwa tindak pidana pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan 

berkembangnya berbagai tindak pidana asal (predicate crimes) termasuk di 

bidang perdagangan berjangka komoditi yang pada umumnya melibatkan atau 

menghasilkan uang atau aset dalam jumlah yang sangat besar; 

c. bahwa tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar  

intensitas  kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang atau aset yang 

jumlahnya besar dapat ditekan seminimal mungkin sehingga stabilitas sistem 

keuangan dan sistem perekonomian negara dapat terjaga dengan baik dan tingkat 

kriminalitas menurun; 

d. bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya 

disebut BAPPEBTI, adalah salah satu unit kerja di lingkungan Departemen 

Perdagangan Republik Indonesia mempunyai tugas pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi; 

e. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya 

disebut PPATK, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang; 

f. bahwa untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang 
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perdagangan berjangka komoditi, BAPPEBTI dan PPATK memandang perlu 

untuk menyusun suatu Nota Kesepahaman.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BAPPEBTI dan PPATK menyepakati ketentuan 

sebagai berikut:  

 

BAB I 

TUJUAN KERJASAMA 

Pasal 1 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah dalam 

rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tugas 

dan kewenangan masing-masing. 

 

BAB II 

TANGGUNG JAWAB 

Pasal 2 

Nota Kesepahaman ini mengatur tanggung jawab BAPPEBTI dan PPATK sebagai 

berikut: 

(1) BAPPEBTI bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) PPATK bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB III 

BENTUK KERJASAMA 

Pasal 3 

Kerjasama antara BAPPEBTI dengan PPATK dapat dilakukan dalam bentuk: 
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a. Tukar-menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 

kewenangan masing-masing instansi; 

b. Bantuan PPATK kepada BAPPEBTI dalam rangka pelaksanaan pembinaan, 

pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi; 

c. Bantuan BAPPEBTI kepada PPATK dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

d. Penugasan pegawai BAPPEBTI pada PPATK; 

e. Pendidikan dan pelatihan; dan 

f. Sosialisasi rezim anti pencucian uang. 

 

BAB IV  

PELAKSANAAN KERJASAMA 

Pasal 4 

(1) BAPPEBTI dan PPATK dapat melakukan tukar-menukar informasi yang terkait 

dengan pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing instansi. 

(2) Permintaan atau pemberian informasi dimaksud dilakukan secara tertulis dan 

ditandatangani oleh pimpinan masing-masing instansi atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) BAPPEBTI dapat memberikan informasi kepada PPATK: 

a. Informasi yang dimiliki oleh BAPPEBTI yang berkaitan dengan 

transaksi perdagangan berjangka komoditi yang berada dalam lingkup 

tugas dan tanggung jawab BAPPEBTI dan diperlukan oleh PPATK 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya; 

b. Informasi lain berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi yang 

diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis laporan atau 

pemenuhan permintaan informasi dari Financial Intelegence Unit (FIU) 

negara lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sesuai 

permintaan PPATK. 
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(4) PPATK dapat memberikan informasi kepada BAPPEBTI: 

a. Informasi mengenai indikasi tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan transaksi 

perdagangan berjangka komoditi yang berada dalam lingkup tugas dan 

tanggung jawab BAPPEBTI; 

b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan 

berjangka komoditi. 

(5) Permintaan informasi wajib disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan 

penggunaan informasi tersebut. 

(6) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas 

informasi yang telah diberikan, dapat dilakukan melalui Pejabat Penghubung 

yang telah ditunjuk. 

Pasal 5 

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) bersifat 

rahasia dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam 

surat permintaan informasi. 

(2) Informasi tidak dapat diberikan, diteruskan, diungkapkan kepada atau diketahui 

oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi kecuali untuk 

kepentingan penuntutan di sidang pengadilan sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang. 

(3) BAPPEBTI dan PPATK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan 

keamanan informasi yang dipertukarkan. 

Pasal 6 

(1) BAPPEBTI dapat meminta masukan dan saran dari PPATK dalam merumuskan 

ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah 

(Know Your Customer/KYC) di bidang perdagangan berjangka komoditi. 

(2) PPATK dapat meminta masukan dan saran dari BAPPEBTI dalam merumuskan 

peraturan atau pedoman pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan 
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pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai oleh Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK) di bidang perdagangan berjangka komoditi. 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang 

tindak pidana pencucian uang dan pedoman pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, 

PPATK melakukan audit kepatuhan terhadap PJK di bidang perdagangan 

berjangka komoditi melalui koordinasi dengan BAPPEBTI. 

(2) Pelaksanaan koordinasi audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Audit kepatuhan dilakukan oleh PPATK dengan pemberitahuan tertulis 

terlebih dahulu kepada BAPPEBTI; atau 

b. Audit kepatuhan dilakukan oleh PPATK bersama-sama dengan 

BAPPEBTI. 

Pasal 8 

BAPPEBTI dapat menugaskan pegawainya di PPATK sebagai pegawai atau tenaga 

penugasan berdasarkan permintaan tertulis Kepala PPATK. 

Pasal 9 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam 

penanganan masalah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan 

pendidikan dan pelatihan bersama. 

Pasal 10 

BAPPEBTI dan PPATK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama 

mengenai rezim anti pencucian uang kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 

perdagangan berjangka komoditi. 

BAB V 

PEJABAT PENGHUBUNG 

Pasal 11 

(1) BAPPEBTI dan PPATK masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung. 
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(2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi masing-masing. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-

masing pihak. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

(1) Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini 

dibebankan pada anggaran masing-masing pihak secara proporsional. 

(2) Selain sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan adanya 

sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

(1) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dan hal-hal yang 

belum diatur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BAPPEBTI 

dan PPATK. 

(2) Perubahan dan penetapan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Pasal 14 

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh BAPPEBTI 

dan PPATK dan dapat dilakukan peninjauan kembali apabila diperlukan. 




