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PERATURAN 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR 1 TAHUN 2021    

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN 

MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI, DAN  

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI 

MELALUI APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

 

 

Menimbang    :   a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kewajiban 

pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang dan pendanaan terorisme, Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan telah mengembangkan 

aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian 

pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik pelaporan penyedia jasa keuangan; 

b. bahwa dengan adanya aplikasi goAML sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap tata cara penyampaian laporan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-

09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara 
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Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan Laporan  Transaksi Keuangan Tunai 

bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Peraturan Kepala 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer 

Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa 

Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 

16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu 

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi 

Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana 

dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi 

Penyedia Jasa Keuangan; 

 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5164); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5406); 

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan; 
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4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284); 

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1471); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, TRANSAKSI 

KEUANGAN TUNAI, DAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER 

DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI MELALUI APLIKASI 

GOAML BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang 

selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen 

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas 

tindak pidana Pencucian uang. 

2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan 

hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 

3. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan 
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atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 

pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas 

sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain 

yang berhubungan dengan uang. 

4. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK 

adalah pihak pelapor yang meliputi bank, perusahaan 

pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan 

pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, 

perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali 

amanat, perposan sebagai penyelenggara jasa giro, 

pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran 

menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-

wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, 

pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan 

usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, 

perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga 

keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor, atau 

pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan 

lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor ke PPATK 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang. 

5. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa 

PJK. 

6. Rekening adalah dokumentasi Pengguna Jasa pada PJK 

yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan 

Pengguna Jasa. 

7. Dana adalah: 

a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada 

penyelenggara penerima; 

b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada 

penyelenggara penerima; 

c. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara 

penerima pada penyelenggara penerima lain; 
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d. uang yang tersimpan dalam Rekening penerima 

pada Penyelenggara Penerima Akhir; 

e. uang yang tersimpan dalam Rekening penyelenggara 

penerima yang dialokasikan untuk kepentingan 

penerima yang tidak mempunyai Rekening pada 

penyelenggara tersebut; 

f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang 

diberikan penyelenggara kepada pengirim; dan/atau 

g. uang yang tersimpan dalam uang elektronik. 

8. Politically Exposed Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 

adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah 

dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal 

yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar 

wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia wilayah 

Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam 

Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana 

oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak 

termasuk aktivitas transfer dalam negeri 

9. SWIFT adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh 

institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan 

transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, 

aman, dan dapat diandalkan. 

10. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat 

dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk 

membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 

11. Pengirim adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim 

Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang 

menerbitkan Perintah Transfer Dana.  

12. Pengirim Asal adalah pihak yang pertama kali 

mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 

13. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang 

menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal 

untuk membayarkan atau memerintahkan kepada 

Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana 

tertentu kepada Penerima.  
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14. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima 

selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara 

Penerima Akhir. 

15. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara 

yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana 

hasil transfer kepada Penerima. 

16. Penerima adalah pihak yang disebut dalam Perintah 

Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. 

17. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, 

baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik 

apapun selain kertas maupun yang terekam secara 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

a. tulisan, suara, atau gambar; 

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau 

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu membaca atau memahaminya. 

18. Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara 

khusus dikembangkan oleh The United Nations Office on 

Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

19. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya 

disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan 

pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi 

terhadap PJK. 

20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, 

kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah 

sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama. 

21. Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang 

ditetapkan PJK untuk mendaftarkan organisasi PJK, 

Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor. 

22. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang 

ditetapkan oleh PJK untuk melaporkan dan bertanggung 

jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta 

ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK. 
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BAB II 

KEWAJIBAN PELAPORAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan 

terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan ke PPATK. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Transaksi Keuangan mencurigakan; 

b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait 

pendanaan terorisme; 

c. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, 

yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi 

maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari 

Kerja; dan/atau 

d. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 

Luar Negeri. 

 

Bagian Kedua 

Transaksi Keuangan Mencurigakan 

 

Pasal 3 

(1) Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa: 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari 

Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut 

diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
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mengenai 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; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta 

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana. 

(2) Transaksi Keuangan mencurigakan termasuk laporan 

pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: 

a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip 

mengenali Pengguna Jasa; atau 

b. PJK meragukan kebenaran informasi yang 

disampaikan oleh Pengguna Jasa. 

 

Pasal 4 

Pada saat atau setelah PJK melakukan tindakan: 

a. penundaan transaksi berdasarkan penilaian PJK; 

b. penundaan transaksi berdasarkan perintah penyidik, 

penuntut umum, atau hakim; 

c. penghentian sementara transaksi berdasarkan 

permintaan PPATK; 

d. tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna 

Jasa dikarenakan PJK menduga adanya Transaksi 

Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang 

dan pendanaan terorisme, dan PJK meyakini bahwa 

proses prinsip mengenali Pengguna Jasa yang tengah 

akan melanggar ketentuan anti tipping-off sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

e. penelitian atas tindak lanjut hasil audit khusus yang 

dilakukan oleh PPATK; 

f. penelitian atas permintaan informasi dari penyidik, 

penuntut umum, dan hakim; dan/atau 

g. penelitian atas permintaan informasi oleh PPATK dalam 

pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
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bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, 

merupakan Transaksi Keuangan mencurigakan, dalam hal 

Transaksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur 

Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1). 

 

Bagian Ketiga 

Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan 

Terorisme 

 

Pasal 5 

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 

b berupa: 

a. Transaksi Keuangan dengan maksud untuk digunakan 

dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk 

melakukan tindak pidana terorisme; atau 

b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang 

berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. 

 

Bagian Keempat 

Transaksi Keuangan Tunai 

 

Pasal 6 

(1) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa Transaksi Keuangan tunai 

dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang 

nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 

(satu) hari kerja. 

(2) Transaksi Keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan Transaksi Keuangan yang dilakukan 

dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 

(3) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), termasuk: 
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a. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

dan/atau penukaran dengan menggunakan uang 

kertas dan/atau uang logam; dan 

b. transaksi penempatan, penyetoran, penarikan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

dan/atau penukaran yang mencapai nilai kumulatif 

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 

(satu) Hari Kerja. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan tunai tidak menghilangkan kewajiban pelaporan: 

a. Transaksi Keuangan mencurigakan; 

b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme; dan/atau  

c. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar 

Negeri;  

jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi 

Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan 

terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi 

Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. 

 

Bagian Kelima 

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 

 

Pasal 8 

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d 

meliputi: 

a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan 

b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri. 
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Pasal 9 

(1) PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi 

Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke 

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf d merupakan PJK yang menyediakan jasa 

Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar 

Negeri, termasuk layanan remitansi. 

(2) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Penyelenggara Pengirim Asal; dan  

b. Penyelenggara Penerima Akhir. 

(3) PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. bank; dan 

b. badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan 

bank. 

(4) PJK yang menyampaikan laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia 

bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim 

Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke 

luar negeri; dan 

b. bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia 

bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima 

Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari 

luar negeri. 

(5) Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib 

menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer 

Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK dalam hal 

melakukan kegiatan kerja sama penyelenggaraan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dengan:   

a. bank dan/atau badan usaha berbadan hukum 

Indonesia bukan bank lainnya di Indonesia; dan  
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b. PJK yang telah memperoleh persetujuan dari 

otoritas negara setempat. 

(6) Dalam hal Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar 

Negeri diteruskan oleh suatu bank dan badan usaha 

berbadan hukum Indonesia bukan bank ke Penerima 

melalui transfer dana dalam negeri, bank dan badan 

usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank tersebut 

merupakan Penyelenggara Penerima Akhir yang wajib 

menyampaikan laporan transaksi keuangan transfer 

dana dari luar negeri. 

 

Pasal 10 

(1) Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan, untuk: 

a. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 

Luar Negeri yang dilakukan antar PJK dan bukan 

berasal dari atau ditujukan kepada Pengguna Jasa; 

dan 

b. PJK yang tidak tergolong PJK yang menyediakan 

jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 

Luar Negeri menerima Perintah Transfer Dana. 

(2) PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib 

mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen 

yang terkait dengan Perintah Transfer Dana. 

 

Pasal 11 

(1) Laporan yang wajib disampaikan oleh bank dan atau 

badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa 

Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Pengguna 

Jasa. 

(2) Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima dan/atau dikirimkan melalui:  

a. perintah tertulis; 

b. aplikasi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri; 

dan/atau 
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c. secara elektronik meliputi automated teller machine, 

phone banking, internet banking, sms banking, 

dan/atau sarana elektronik lainnya. 

(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri dari: 

a. aplikasi yang diperoleh dari SWIFT; 

b. aplikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan 

penyedia jasa transfer dana; dan/atau 

c. aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri. 

 

Pasal 12 

Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri tidak 

menghilangkan kewajiban pelaporan: 

a. Transaksi Keuangan mencurigakan; 

b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme; dan/atau  

c. Transaksi Keuangan tunai,  

jika memenuhi salah satu atau lebih unsur Transaksi 

Keuangan mencurigakan, Transaksi Keuangan mencurigakan 

terkait pendanaan terorisme, dan/atau unsur Transaksi 

Keuangan tunai. 

 

BAB III 

 PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 13 

(1) PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib 

melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML. 

(2) Pendaftaran pada Aplikasi goAML berupa: 

a. registrasi; atau 

b. pengkinian data. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis 

penggunaan Aplikasi goAML diatur dalam Peraturan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

 

Bagian Kedua 

Registrasi 

 

Pasal 14 

Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh PJK yang: 

a. belum pernah melakukan registrasi melalui aplikasi 

registrasi Gathering Reports and Information Processing 

System; atau 

b. mengalami perubahan nama PJK. 

 

Pasal 15 

Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; 

dan 

b. registrasi Petugas Pelapor.  

 

BAB IV 

PENCABUTAN ATAU PEMUTUSAN HAK AKSES 

 

Pasal 16 

(1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b wajib dilakukan dengan mengisi dan 

melampirkan Dokumen pendukung berupa formulir 

permohonan perubahan nama PJK. 

(2) Formulir permohonan perubahan nama PJK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: 

a. ditandatangani oleh Direktur kepatuhan atau 

pejabat PJK yang berwenang; dan 

b. memuat alasan perubahan nama PJK. 

(3) Format formulir permohonan perubahan nama PJK 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
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tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

Bagian Ketiga 

Pengkinian Data 

 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh PJK 

yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi 

Gathering Reports and Information Processing System ke 

PPATK dan tidak mengalami perubahan nama PJK. 

(2) Pelaksanaan pengkinian data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan setelah PJK menerima nomor 

identitas organisasi dari PPATK. 

(3) PPATK menyediakan data organisasi dan data Petugas 

Administrator bagi PJK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di dalam Aplikasi goAML. 

 

Pasal 18 

(1) PJK melakukan pengkinian data terhadap data organisasi 

dan data Petugas Administrator.  

(2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk untuk melakukan pendaftaran Petugas Pelapor 

oleh PJK. 

 

Bagian Keempat 

Mekanisme Registrasi 

 

Pasal 19 

(1) Direktur kepatuhan atau pejabat berwenang pada PJK 

wajib menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator 

dan Petugas Pelapor. 

(2) Petugas Administrator dan Petugas Pelapor yang ditunjuk 

dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi goAML.  
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(3) Penetapan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap 

dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam 

kegiatan operasional PJK.  

 

Pasal 20 

(1) Petugas Administrator menyampaikan permohonan 

registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ke PPATK 

melalui Aplikasi goAML. 

(2) Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 

dengan mengisi: 

a. data organisasi; dan  

b. data Petugas Administrator. 

(3) Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a memuat paling sedikit:  

a. jenis bisnis; 

b. nama organisasi; 

c. kode SWIFT atau bank identifier code jika ada; 

d. bentuk organisasi; 

e. nama Kota/Kabupaten; 

f. Provinsi; 

g. Negara; 

h. nama lengkap Petugas Administrator;  

i. surat elektronik yang merupakan email group 

(mailing list) yang akan digunakan untuk 

berkomunikasi melalui message board; 

j. nomor telepon; dan 

k. alamat. 

(4) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b memuat paling sedikit: 

a. nama lengkap; 

b. tanggal lahir; 

c. kewarganegaraan; 

d. username; 

e. password;  
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f. konfirmasi password; dan 

g. surat elektronik. 

(5) Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling 

sedikit hasil pemindaian: 

a. surat penunjukan dan penetapan Petugas 

Administrator dari pejabat berwenang; dan 

b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Administrator. 

(6) Data organisasi, data Petugas Administrator, dan 

Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi 

goAML. 

(7) Format surat penunjukan Petugas Administrator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan ini. 

 

Pasal 21 

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). 

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa surat elektronik: 

a. persetujuan permohonan registrasi dan nomor 

identitas organisasi; atau 

b. penolakan permohonan registrasi, 

yang disampaikan melalui alamat surat elektronik 

organisasi. 

(3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat 

ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan 

Dokumen pendukung. 

 

Pasal 22 

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan 

permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi 

ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK 
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menerima surat elektronik penolakan permohonan 

registrasi. 

(2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan 

Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap mekanisme registrasi ulang. 

 

Pasal 23 

(1) Petugas Administrator terdaftar wajib menyampaikan 

permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ke PPATK melalui 

Aplikasi goAML. 

(2) Registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja 

sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas 

organisasi dari PPATK. 

 

Pasal 24 

(1) Pelaksanaan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilakukan 

dengan mengisi: 

a. nomor identitas organisasi; dan 

b. data Petugas Pelapor. 

(2) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, memuat paling sedikit: 

a. nama lengkap; 

b. tanggal lahir; 

c. kewarganegaraan; 

d. username; 

e. password; 

f. konfirmasi password; dan 

g. surat elektronik. 

(3) Data Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disertai Dokumen pendukung, memuat paling sedikit 

hasil pemindaian: 

a. surat penunjukan Petugas Pelapor dari pejabat 

berwenang; dan 
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b. Kartu Tanda Penduduk Petugas Pelapor. 

(4) Data Petugas Pelapor dan Dokumen pendukung 

disampaikan melalui Aplikasi goAML. 

(5) Format surat penunjukan Petugas Pelapor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini. 

 

Pasal 25 

(1) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi 

Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1). 

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa surat elektronik: 

a. persetujuan permohonan registrasi; atau 

b. penolakan permohonan registrasi, 

yang disampaikan melalui alamat surat elektronik 

Petugas Pelapor yang telah didaftarkan ke PPATK. 

(3) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat 

ketidaksesuaian data Petugas Pelapor dengan Dokumen 

pendukung. 

 

Pasal 26 

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan 

permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) huruf b, PJK wajib melakukan registrasi 

ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak PJK 

menerima surat elektronik penolakan permohonan 

registrasi. 

(2) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas 

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 

25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme 

registrasi ulang. 
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Pasal 27 

(1) PJK dapat melakukan penambahan jumlah Petugas 

Pelapor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan aspek 

pengendalian intern dalam kegiatan operasional PJK. 

(2) Ketentuan mengenai registrasi Petugas Pelapor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi 

Petugas Pelapor tambahan.  

 

Pasal 28 

Petugas Administrator dan Petugas Pelapor bertanggung 

jawab atas kerahasiaan username dan password yang 

digunakan untuk mengakses Aplikasi goAML. 

 

Bagian Kelima  

Perubahan Data 

 

Pasal 29 

(1) Dalam hal terdapat: 

a. perubahan data PJK selain perubahan nama PJK; 

b. perubahan data Petugas Pelapor; dan/atau  

c. perubahan data Petugas Administrator,  

PJK wajib melakukan perubahan data melalui Aplikasi 

goAML. 

(2) PPATK melakukan verifikasi atas perubahan data yang 

disampaikan oleh PJK. 

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa surat elektronik: 

a. persetujuan permohonan perubahan data; atau 

b. penolakan permohonan perubahan data. 

yang disampaikan ke alamat surat elektronik Petugas 

Administrator atau Petugas Pelapor yang melakukan 

perubahan data. 

(4) Penolakan permohonan perubahan data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan jika terdapat 

ketidaksesuaian data dengan Dokumen pendukung.  
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Pasal 30 

(1) Dalam hal PJK menerima surat elektronik penolakan 

permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, PJK wajib melakukan 

perubahan data ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja 

sejak PPATK mengirimkan surat elektronik penolakan 

permohonan perubahan data. 

(2) Ketentuan mengenai perubahan data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap mekanisme perubahan data ulang. 

 

Bagian Keenam 

Pemberhentian Petugas Pelapor dan Petugas Administrator 

  

Pasal 31 

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas Pelapor, 

Petugas Administrator melakukan penonaktifan Petugas 

Pelapor yang telah terdaftar dan memberitahukan ke 

PPATK melalui message board pada Aplikasi goAML. 

(2) PJK menetapkan Petugas Pelapor baru untuk 

menggantikan Petugas Pelapor yang diberhentikan. 

(3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas 

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 

25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan 

Petugas Pelapor baru. 

 

Pasal 32 

(1) Dalam hal terdapat pemberhentian Petugas 

Administrator, PJK menugaskan Petugas Administrator 

terdaftar untuk melakukan perubahan data (change 

request) atas 1 (satu) Petugas Pelapor sebagai Petugas 

Administrator baru berdasarkan penetapan PJK. 

(2) Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan: 

a. Petugas Pelapor terdaftar; atau 

b. Petugas Pelapor baru. 
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(3) Ketentuan mengenai mekanisme registrasi Petugas 

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 

25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan 

Petugas Pelapor baru.  

(4) PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi 

Petugas Administrator baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(5) Ketentuan mengenai verifikasi atas permohonan 

registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap verifikasi atas permohonan registrasi Petugas 

Administrator baru. 

 

Pasal 33 

(1) PJK yang memiliki 1 (satu) Petugas Pelapor wajib 

menetapkan Petugas Pelapor baru setelah Petugas 

Pelapor ditetapkan sebagai Petugas Administrator baru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). 

(2) PJK wajib menetapkan Petugas Pelapor baru jika tidak 

terdapat pengganti atas Petugas Pelapor yang 

dinonaktifkan sebelumnya. 

 

BAB IV 

PENGISIAN LAPORAN  

 

Pasal 34 

(1) PJK wajib mengisi laporan: 

a. Transaksi Keuangan mencurigakan;  

b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait 

pendanaan terorisme;  

c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan 

hubungan usaha;  

d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme;  

e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan 

PPATK; 

f. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, 

yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi 

maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari 

Kerja; dan 

g. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 

Luar Negeri; 

dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini. 

(2) Pengisian laporan Transaksi Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. mengisi (entry) laporan pada Aplikasi goAML; atau 

b. mengunggah (upload) laporan ke Aplikasi goAML 

dalam format XML. 

 

Pasal 35 

Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: 

a. Transaksi Keuangan mencurigakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a tercantum 

dalam Lampiran IV; 

b. Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

huruf b tercantum dalam Lampiran V; 

c. aktivitas mencurigakan akibat pemutusan hubungan 

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

huruf c tercantum dalam Lampiran VI; 

d. aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d 

tercantum dalam Lampiran VII; dan 

e. Transaksi Keuangan mencurigakan atas permintaan 

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

huruf e tercantum dalam Lampiran VIII, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 
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Pasal 36 

(1) Laporan Transaksi Keuangan tunai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 

a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk; dan/atau 

b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar. 

(2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: 

a. Transaksi Keuangan tunai kas masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam 

Lampiran IX; dan 

b. Transaksi Keuangan tunai kas keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam 

Lampiran X, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

Pasal 37 

(1) Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 

Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) huruf g, terdiri atas: 

a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri 

bagi bank; 

b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri 

bagi bank; 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri 

bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan 

bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan 

transfer dana dari luar negeri; dan 

d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri 

bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan 

bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan 

transfer dana ke luar negeri. 

(2) Petunjuk dan tata cara pengisian laporan: 

a. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri 

bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a tercantum dalam Lampiran XI; 
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b. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri 

bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tercantum dalam Lampiran XII; 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari luar negeri 

bagi bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia 

bukan bank yang menyediakan jasa Transaksi 

Keuangan transfer dana dari luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

tercantum dalam Lampiran XIII; 

d. Transaksi Keuangan transfer dana ke luar negeri 

bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan 

bank yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan 

transfer dana ke luar negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran 

XIV, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

 

BAB V 

PENYAMPAIAN LAPORAN 

 

Bagian Kesatu 

Batas Waktu Penyampaian Laporan 

 

Pasal 38 

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan 

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf a sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) Hari 

Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi 

Keuangan mencurigakan. 

(2) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan 

mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 3 

(tiga) Hari Kerja setelah mengetahui adanya unsur 

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme. 
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(3) Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan 

mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan 

terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh 

setelah tanggal: 

a. penetapan suatu Transaksi sebagai Transaksi 

Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan 

mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh 

Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang 

berwenang; 

b. penerimaan surat permintaan laporan Transaksi 

Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan 

mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari 

PPATK; atau 

c. penandatangan berita acara exit meeting audit. 

(4) Jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung setelah tanggal diketahui adanya 

transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi 

keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 

tanggal: 

a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara 

elektronik; atau 

b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap 

pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk 

pengiriman secara nonelektronik. 

 

Pasal 39 

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan 

tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung 

sejak tanggal Transaksi dilakukan. 

(2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi 

Keuangan tunai dilakukan sampai dengan tanggal: 

a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara 

elektronik; atau 
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b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap 

pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk 

pengiriman secara nonelektronik. 

 

Pasal 40 

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling lama 14 

(empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 

Transaksi dilakukan. 

(2) Jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Transaksi 

Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 

dilakukan sampai dengan tanggal: 

a. penyampaian (submit) untuk pengiriman secara 

elektronik; atau 

b. penerimaan oleh jasa pengiriman, ekspedisi, cap 

pos, atau tanggal penerimaan di PPATK untuk 

pengiriman secara nonelektronik. 

 

Bagian Kedua 

Mekanisme Penyampaian Laporan 

 

Pasal 41 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 

wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi 

goAML ke PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan. 

 

Pasal 42 

Dalam hal:  

a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia 

di daerah tempat kedudukan PJK; 
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b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami 

gangguan teknis; 

c. keadaan force majeure atau yang secara nyata 

menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan 

secara elektronik; dan/atau 

d. sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan 

dan/atau gangguan, 

PJK dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 34 ayat (1) secara nonelektronik. 

 

Pasal 43 

(1) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara 

mengirimkan laporan dalam bentuk rekaman data yang 

dihasilkan oleh basis data PJK dalam format XML melalui 

jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau 

pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. 

(2) Rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disimpan dalam compact disk, flash disk, atau sarana 

penyimpanan elektronik lainnya. 

(3) PJK yang menyampaikan laporan secara nonelektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui 

message board pada Aplikasi goAML. 

 

Bagian Ketiga  

Koreksi Laporan 

 

Pasal 44 

(1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah 

disampaikan ke PPATK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34, PJK wajib melakukan koreksi laporan. 

(2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari: 

a. temuan PJK; 

b. temuan PPATK; dan/atau 
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c. penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi 

goAML atas laporan yang sudah dilakukan 

penyampaian (submit). 

 

Pasal 45 

(1) PJK wajib membuat laporan baru ke PPATK atas koreksi 

laporan yang berasal dari temuan PJK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dengan 

mencantumkan nomor laporan yang lama. 

(2) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja 

sejak PJK menemukan kesalahan. 

 

Pasal 46 

(1) PPATK menyampaikan temuan atas koreksi laporan yang 

berasal dari temuan PPATK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b ke PJK melalui message 

board pada Aplikasi goAML. 

(2) PJK wajib menindaklanjuti temuan PPATK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan laporan 

baru ke PPATK dengan memberikan keterangan sebagai 

koreksi atas laporan sebelumnya. 

(3) PJK wajib menyampaikan laporan baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja 

sejak PJK menerima pemberitahuan dari PPATK. 

 

Pasal 47 

(1) PJK wajib menyampaikan koreksi laporan yang berasal 

dari penolakan secara otomatis pada sistem Aplikasi 

goAML atas laporan yang sudah dilakukan penyampaian 

(submit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

huruf c melalui perbaikan atau penyesuaian laporan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan ini. 

(2) PJK wajib menyampaikan perbaikan atau penyesuaian 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
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lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak penolakan laporan pada 

sistem Aplikasi goAML. 

 

Pasal 48 

Ketentuan mengenai penyampaian laporan secara elektronik 

dan nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 

Pasal 42, dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap mekanisme penyampaian koreksi laporan. 

 

Pasal 49 

(1) PJK yang menyampaikan laporan melalui pengisian 

(entry) laporan pada Aplikasi goAML sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melakukan 

koreksi laporan yang berasal dari penolakan secara 

otomatis pada sistem Aplikasi goAML atas laporan yang 

sudah dilakukan penyampaian (submit) secara langsung 

dalam Aplikasi goAML. 

(2) PJK yang menyampaikan laporan secara elektronik 

melalui unggahan (upload) laporan ke Aplikasi goAML 

dalam format XML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat (2) huruf b, melakukan koreksi laporan yang 

berasal dari penolakan secara otomatis pada sistem 

Aplikasi goAML atas laporan yang sudah dilakukan 

penyampaian (submit) dengan cara menggunggah ulang 

laporan XML yang sudah diperbaiki dengan nama 

laporan yang berbeda dari laporan yang telah diunggah 

sebelumnya. 

 

BAB VI 

PENYIMPANAN DOKUMEN 

 

Pasal 50 

(1) PJK wajib menyimpan Dokumen yang berkaitan dengan 

Pengguna Jasa yang dilaporkan ke PPATK paling singkat 

5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha 

(2) Dalam hal PJK dilikuidasi dan/atau badan hukumnya 

dibubarkan, Dokumen yang terkait dengan laporan ke 
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PPATK diserahkan kepada pihak yang berwenang 

mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Tim likuidasi PJK yang bersangkutan atau pejabat yang 

ditunjuk untuk melakukan pemberesan menyampaikan 

informasi kepada PPATK atau LPP mengenai pihak yang 

akan mengelola Dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

 

BAB VII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 51 

(1) PJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (5), ayat (6), 

Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), 

Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 

ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), 

Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 

ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), 

Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat 

(1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), 

Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 47, dan Pasal 

50 ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh PJK yang berada di bawah pembinaan 

dan pengawasan LPP selain PPATK, PPATK 

menyampaikan informasi pelanggaran ke LPP melalui 

message board. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. teguran tertulis;  

b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan 

atau sanksi; dan/atau 

c. denda administratif. 

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh LPP atau PPATK 
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berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan 

oleh PJK yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan 

PPATK sesuai dengan ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai pengenaan sanksi 

administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 53 

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan 

dari: 

a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan Laporan  Transaksi Keuangan Tunai 

Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 926); dan 

b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia 

Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 920), 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan ini. 
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Pasal 54 

Pada saat Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan Laporan  Transaksi Keuangan Tunai 

Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 926); dan 

b. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia 

Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 920), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 55 

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Januari 2021 

 

KEPALA PUSAT PELAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSI 

KEUANGAN, 

 

ttd 

 

DIAN EDIANA RAE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Januari 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA   
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DlAN t;DIANA RAE; 

tld 

, ) 

Kt;PALA PUSAT Pl:;LAPORAN DAN 

ANAUSIS TRAN SAKS I Kt;UANOAN, 

Dlrektur Kepatuhan/Pejabat yang Berwenang 

~ Nama Sebelumnya 3 Nama 8anl ==i 
dengan nlruran .... berdasarkan keputusan .... fRUPS/lzin Lembaga pengcwas dan 
Pengatur/Lalnnya) sejak tanggal •••• 
Demlklan lnfonnasl lnl dlsampaikan untuk penonaktifan nama perusahaan kaml 
yan11 sebelumnyo pada admtntstrast PPATK. 

Bersama lnl kaml sampalkan pennohonan perubahan nama perusahaan kamt 

Perthal: Penn oho nan Perubahan Nama Penyedla Jrura Keuangan f PJK) 

Tanggal •••••• Kepada Yth. 

Dlrektur Pelaporan 

PPATK 
DITempat 

FORMULIR Pt;RMOHONAN Pt;RUBAHAN NAMA Pt;NYt;DlA JASA Kt;UANOAN 

LAMPIRAN I 

Pt;RATURAN PUSAT Pt;LAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSJ Kt;UANOAN 

NOMOR I TAHUN2021 

Ti:;NTANO 

TATA CARA Pt;NYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI Kt;UANOAN M£NCURJOAKAN, 

TRANSAKSI Kt;UANOAN TUNAI, TRANSAKSI 

Kl:;UANOAN TRANSFt;R DANA DAR! DAN Kt; 

LUAR Nt;Ot;RJ Mt;LALUI APUKASI GOA,\fL 

BAOI Pt;NYt;DlA JASA Kt;UANOAN 

2021, No.70 
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(Namn Jelas Pejabat 

yang Berwenang) 

Pejnbat PJK 

Demlkian surat penunjukkan lnl dibuat dengan sebenamyn. 

Perthal· Permohonan Pendaftaran Petugas Admlnlstmtor Penyedla Jasa Keuangan 
(PJK) 
Yang bertandatcngan di bawah lnl: 
I. Nama Lengkap 
2. Jabatan 
3. No.ldentitas 
Dengan lnl menunjuk: 
I. Nama Lengkap 
2. TempaL, Tanggal, L.~hlr 
3. No.ldentltas 
Untuk dnpat didaftarkan aebagai Petugas Admlnlstrotor berdasarkan Pemturan 
Pusat Pelapomn dan Anallsls Trnnsaksl Keuangan Nomor .... Tentang ..... 

Tanggal •.•.•• Kepada Y1h. 

Dlrektur Pelaporan 
PPATK 

DI Tempat 

SURAT PENUNJUKAN PETUOAS ADMINISTRATOR 

LAMPIRAN II 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 
TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, TRANSAKSI 

KEUANOAN TRANSFER DANA DAR! DAN KE 

LUAR NEOERI MELALUI APUKASI GOAML 
BAOI PENYEDIA JASA KEUANOAN 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPJ\l.i\ PUSAT PELAPORJ\N DAN 
ANAWSIS TRJ\NSAKSI KEUANOAN, 

TTD 
(Nama Jelas) 

Tempat, tanggnl bulan tnhun 
Yang Membuat Pernyataan 

Dernlktan surat pernyataan lnl dlbuat dengan sebenarnya. 

dengan lnl menyntaknn bersedta menjagn kerahastaan usemame dan password 
serta bertanggung Jnwab alas penyalahgunaan usemarne, password, dan ID 
Organlsasl. 

Yang bertandatangan di bawllh lnl 

I. Nama 

2. Tempat, Tanggal Lahlr 
3. Nomor tdenntas (KTP /SlM/PASPOR) 
4. Jabatnn 

S. DMsl/Bnglan/Dcpnrtemen 
6. AJ.amat Email 

SURAT PERNYATMN PE'TUOJ\S ADMINISTRATOR 
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(Namn .Jelas Pejabat 

yang BerwenangJ 

Pejabat PJK 

Dengan lnl menunjuk: 

I. Nama Lengkap 

2. Tempat, Tanggal, Lahlr 

3. No.ldentltas 

Untuk dapat d!daflarkan sebagnl Petugas Pelapor berdasarkan Pemturan Pusnt 

Pelapornn dan Annllsls Transaksl Keuangan Nomor ...• Tentang ..... 

Demlki11n surat penunjukkan in! d!buat dengnn sebenarnya. 

Yang bertandatnngan di bawuh in!: 

I. Namn t,,ngkap 

2. Jabaton 
3. No.ldentltas 

Tanggal •.•.•• Kepada Y1h. 

Dlrektur Pelaporan 
PPATK 

DI Tempat 

Perthal: Permohonan Pendaflaran Petugas Pelapor Pen~la Jasa Keuangan IPJKI 

SURAT PENUNJUKAN PETUOAS PELAPOR 

LAMPI RAN Ill 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 
TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, TRANSAKSI 

KEUANOAN TRANSFER DANA DAR! DAN KE 

LUAR NEOERI MELALUI APUKASI GOAML 
BAOI PENYEDIA JASA KEUANOAN 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAWSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

TTD 
(Nama Jelas) 

Tempat, tanggal bulan tnhun 

Yang Membunt l'<emyataan 

Demiklan surat pernyataan lnl dlbual dengan sebcnamya. 

dengan lnl meoyatakan bersedta menjaga kerllhnslaao usemame dan password 
serta bcrtangguog Jawab alas penyalahgunaan usemame, password, dan ID 

Organlsasl. 

Yang bertandatangan dl bawah Int 
1. Nama 

2. Tempat, Tanggal Lahir 
3. Nomor ldentltrui (KTP /SIM/PASPORI 

'I. Jnbatnn 

S. DMsl/Bnglan/Dep;memen 

6. Alamat Emnll 

SURAT PERNYATMN PETUOAS PELAPOR 
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2 Mata Uang Lokal 

a. Apablla PJK menyarnpalkan Iaporan dengan cara melakukan Input laporan 

maka f"'ld lnl tlda.k akan terllhat pada apllkasl dan akan otomalls rertst 
dengan kode •1DR• pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapomn dengan earn upload XML maka PJK 

men_glsl fu,/d lnl dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Organisasl 

Fii!ld lnl akan tertsl otomatls oleh alstem. 

'I ID Organlsaal 

a. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn melakukan Input laporan 

maka ID Organisasi akan otomat.is tertst. 

b. Apabiln PJK menyampalkan laporan dengan cara uplood XML rnaka PJK 

wajlb mengisl fu,/d lnl dengan ID Orgnnlsasl yang dlperoleh pada sant 

registrasl aplikasl goAML pada schema XML. 

5 ID Laporan 

Fil!ld lnl akan terlsl otomatls eleh slstem. 

6 Kantor P,elnpor 

Dllsl dengan narna kantor PJK yang menyampolkan lapomn. 

_] [:'- UlltJII 

Jenls Laporan 

Dllsl dengan memllih Ulpomn Trnnsaksl Keunngan Mencurlgakan if"'ld lnl 

wajib dllsl). 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 
TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAO! PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 

2021, No.70 -40- 

www.peraturan.go.id



7 Cam Prnyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapornn dengan cara melakukan Input 
laporan rnaka fidd lnl tldak akan terllhat pada apllkasl dan akan rertst 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn uplDad XML maka PJK 
mengisl f,e/d lnl dengan kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Ollsl d•ngan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
m•ngtdentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Ollsl dengnn 111nggal PJK rnengetahu] odanya unsur TKM (field tnl wnjlb dllsl). 

10 Alasan 
Dils! d•ngan uratan rlnct m•ngennl latar belakang tmnsnksl dan unsur·unsur 
Tmnsaksl Keuangon M•ncurlgllkan (TKM) yang dapat dlld•ntlfikasl. Termasuk 
dalam uml11n Int adnlah hal-hal laln yang berkaltan dengan transakst 
pengguna Jaaa antara lain tujuan pengguna Jaso mernbuka rekenlng, pront 
penggunn Jasn, PJK laln, pihak lain dan lnformasl mengenal orang yang 
rnelakukan transaksi atas narna pengguna jasa, serta ln(ormas'l lalnnya yang 
tldak tercantum/belum nda dalam plllhnn lndikator ({"'Id Int wajlb dllsi). 

11 Tindakan Prlapor 
Di!si dengan tlndakan yang sudah dilakukan oleh PJK untuk transaksl yang 
sudah dltetapkan .. bagal TKM. 

12 Prtugas Prlapor 
Dllsl dengan lnformasl Prtugas Pelapor yang login. Fkld lnl tertst otomatls 
oleh alsrem apablla lnpomn dlsampalkan dengan cara mengtst (enlf!II rnelalul 
apllkasl web, namun fr.eld Int wajlb dilsi apablla penynmpalan dllakukan 
dengan mm 11pload file XML. 

13 Lokasl Kantor Prngtrlm Lnpomn 
Field lnl tertsl olomatls eleh ststem sesual dengan data regtstrasl apabllo 
laporan dlsarnpalkan dengan cam mengisl (enr,y) rnelalui apllkasi web, 
namun freld lnl wnjlb dllsl npabiln penynmpalan dllnkukan dengan cara 
upload file JO.IL. 
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I. Tlpe Trnnsaksl 
Terdtrt dart 2 (dun) pillhan, yaitu EJi.Pa-rty don Multi-Party. Bi·ParttJ dlpillh 
apablla tm.nsaksl memllikl lnformasl trnnsaksl asal (from) don transaksl 
tujuan (to). Multi-Party dlplllh untuk transaksl yang lnformasl transaksl asal 
(from) don tmnsaksl tujuan (to) tldak bisa dldefinlslkan dengan [elas. 

2 Bi·Party 
Olis! untuk tmnsaksl yang m"millkl lnformasl transaksl asal (from) dan 
tujuan transaksl (to). Apablla d!plllh (clickj icon •Bi-Party" maka PJK menglsl 
fic/d-ficld sebagal bertkur. 
2.1 Nomor Transaksl 

Olis! dengan nomor pencatatan di internal PJK yang dapat 
mengldentlftkasl suaru rransakst, mlsalnya nomor transaksl untuk 
penyetoran tabungan oleh lbu Dina Pmnoto adalah I 0030082019 (field 
In! waJ!b dllsl). 

2.2 No. Rer. Transaksl 
Dils! dengan nomor referenst tmnsaksl Internal PJK yang dopat 
mengldentlfikasl setlap tmnsaksl yang d!aampalkan. 

2.3 Cara Transaksl Dllakuknn 
Dils! dengan memllih salah saru earn transakst yang dllakukan (field In! 
wajlb dllsl). 

2.4 Cara Tranaaksl Lalnnya 
Olis! apablla field 'Cara Transaksl Dilakukan" dUsl dengan "Lalnnya". 

1 •: TRAnAK8I t•pat diW lell~clul 1 tnneelreil 

H Indlkaror Laporan 

Dllsl dengnn cara mencentang sesual dengan plllhan yang menjadl penyebab 

transaksl dilaporkan sebagal Ulpomn Trnnsaksl Keuangan Mencurtgakan 

yaltu kelompok kode lndlkator: 

a. INDTPA; 

b. INOTPA dan POIA, HINOAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDn'; atau 

c, INDTPA dan POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDn', serta 

KOREKSI untuk menyarnpalkan koreksl atas LTKM yang bemsal dart 

temuan PJK otau temuan PPATK, don bukan berasal dart penolakan 

seeara otomatis pada slstem Aplilmsl goAML. 

(Field lnl wajlb dust minimal I pllihan). 
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2.!I Nila! Trnnsaksl {IDRI 

Olis! dengan nllal transakst ynng memlcu te,jadlnyn keeurtgaan atau 

yang memenuhl lndlkntor TKM . .Ilka transaksl dalam valas, maka field 
nllal tmnsaksl dllsl dengan konverst mata uang aslng dalarn rupiah 
pada saat transaksl te,jadl (f,cld Inf wnjlb dnsi]. 

2.6 Tanggal Transaksl 
Dils! dengan tanggal trananksl yang memicu teljadinya kecurlgaan atau 
yang memenuhl lndlkntor TKM if"'ld Inf wajlb dllslj. 

2. 7 Setomn Terlambat? 
Jlka tanggal setornn berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK 
mencentangf1Cld lnl 

2.8 Tanggal Pembukuan 
Olis! dengan tanggal pembukuan apabila merupakan seroran terlambat. 

2.9 Nama Teller/ Front Office 
Olis! dengan nama 1eller/petugas front offitt yang berhubungan dengan 
Pengguna Jasa untuk transaksl ynng memlcu terjadlnya kecurigaan 
atau yang memenuhl lnd!kator TKM. 

2.10 Nama Pejabat Pengotorisasl Trnnsaksl 
Olis! dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorisasl transaksl yang memlcu terjadlnya kecurigann atau yang 
memenuhl lnd!kntorTKM. 

2.11 Lokasl Transaksl 
Olis! dengan nama lokasl/tempat [nama knntor, kota, provinsl) 
terjadlnya tmnsaksl dengan format "nama kantor-kabupatenj kotn 
provins!", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putlh..Ja.kana Pusat·DKI 
Jakart.11" atau "ATM Mall Taman Anggrek". Dalarn hal PJK tlda.k dapat 
mengidentlfikasl lokasl/tempat terjru!lnya transakst, rnaka dllsl dengan 
saro.na t.ransaksl yang dtgunn.ko.n, misalnya inlemet banking. 

2.12 Keterangan/Berita 
Dils! dengnn bertra, keterangan atau rujuan transaksl yang diruliskan 
atau dlcatal dalam slstem PJK pru!a son, melakukan transaksl. 

2.13 Catatan 

Dils! dengan kode transaksl dan ketemngan transaksl dengan format 
"kode transaksl • keterangan kode trnnsaksf". 

2021, No.70 
-43- 

www.peraturan.go.id



3. Trnnsaksl Asal 

Dllsl dengnn asal trnnsaksl, ynng terdlrt dart dua golongan yaltu My client dnn 
Not My Client sebagat bertkur: 
I. 'From My Oient• npablln: 

• Pengguna Jnsa merupakan pemlllk rekenlng. 
• Pengguna Jasa merupakan seseomng yang bukan pemillk rekenlng 

no.mun melakukan rransaks! keuangan ntas narna arau untuk 
kepentlngan pemU!k rekenlng, atau mendapntkan pertntah/penugasan 
dart pemlllk rekenlng .. 

• Penggunn [asa ynng merupakan u,o/k in customer atau rnelakukan 
hubungan usnha dengan Penyel<enggara Transfer Dana, Keglatan Usaha 
Pedagang Vnluta Aslng Buknn Bank, atau PJK lrunnya dengan nominal 
trnnsaksl sama dengan atau di atas Rp. I 00.000.000 (serotus Juta 
ruplnhJ. 

• Penggunn jasa pnda PJK penyelenggaro c-money dan/ntnu e-u,o/let 
dengan batnsnn nominal tmnsaksl ynng wajlb dilnkuknn Prlnslp 
Mengenall Pengguna Jnsa. 

II. "From Not My Client• apablla: 

• Penggunn Jasa ynng merupakan walk in cu.,1omer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggnm Transfer Dann, Keglatnn Usaha 
Pedngnng Valutn Aslng Bukan Bank, ntau PJK lalnnyn dengan nomlnnl 
transaks! di bawah Rp. I 00.000.000 [serarus juta rupiah). 

• Po,nggunn Jnsa pada PJK penyelenggnrn e·money dnn/ntau e·u,ollet 
dengan bntnsan nominal trnnsnksl yang tldnk wnjlb dUakukan Prlnslp 
Mengennll Pengguna Jasn. 

My Client dan Not My Client terdlrl dart 3 (tlga) pillhan yaltu Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengan krlterta pemillhnn nkan dtarur di dalnm Surat Ednmn 
Kepala PPATK. Apablln terdlrl dart I (satut plhnk, mnka PJK cukup menglsl I 
(sntu) kall, dnn npnbiln terdlrt dart leblh dart I (sntu) plhnk mnkn PJK menglsl 
leblh dart I [saru] knll. 
3.1 Rekening My Client 

3.1.1 tnstrumen 
Dllsl dengnn memlllh salah saru lnstrumen tronsnksl asal sesual 
pdlhan yang ada tfield lnl wajlb dlisl). 

3.1.2 lnstrumen Lalnnyn 
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3.1.3 Nogam 
Dllsl denga.n earn memlllh nama nega.ra tmnsakst asa! sesual 
dengan plllhnn ynng terdapat pada field •Negam Tmnsaksl Asar 
if,dd lnl wajlb dilsl). 

3.1.'I Valuta Aslng 
Fu,/d lnl wajlb dllsl apoblla tm.nsaksl asal dllakukan dalam main 
uang aslng dengan lnformasl 5"bagal berlkut 
3.1.'l.1 Valuta Aslng 

Dllsl dengan cam memlllh sesual dengan plllha.n yang 
terdapat padn field "Valutn Aslng• if,eld tnl wajlb dilsl} 

3.1.'l.2 Nominal Valas 
Dtisl dengan nominal transaksi dalam mata uang asing 
!field lnl wajlb dllslJ. 

3.1.4.3 Kurs 
Dtlsl dengan nllal kurs yang digunakan pada saat 
trnnsaksl if,eld lnl wajlb dllslJ. 

3.1.!I Conductor 
Conductor merupakan omng yang melnkukan trnnsnksl 
keuangan atas nama atau unruk kepentlngan pemlUk rekenlng. 
atau mendapatkan perlntah/ penugasan dart pernllik rekenlng. 
Contoh: 
• lbu Cnntlka atas lnstruksl Bapak Rahman melnkukan 

pendebetan rekenlng Bapak Rahman sebesar Rp!!0.000.000,· 
(lima puluh juta rupiah}, dan membawa uang runal rersebut 
ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat. 
Berdasarknn contoh tersebut maka tbu Cantika 
dlkategorlkan sebagai Conductor dan Bapak Rahmnn 
dlkategorlkan sebagai Signatory. Pihak ynng dllaporkan pada 
tmnsaksl asal tfrom) adalah rekenlng Bapak Rahman dan 
plhak ynng dllaporkan pada tm.nsaksl rujuan jtoJ adalah 
Bapak Rahman. 

• Bapak Budlman merupaknn pegawal PT. Kolnng Kallng ynng 
dlrunjuk untuk melakukan penarikan tunal sebesar 
Rp7!1.000.000,· jtujuh puluh llma juta rupiah) dart rekenlng 

Field In! wajlb dllsl apoblla memlllh "Lnlnnya" pada field 
"Inatrumen". 
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perusahaan tersebut di Bank T•guh S.nllrl pada tanggal 27 

~1aret 2020, dan membawa uang runat tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut rnaka Bapnk Budlmnn 
dikat•gortkan sebagal Conductor. 

• Bapak Amin merupakan pomllik rekenlng di Bank Indonesia 
MaJu. Pada tanggnl .5 Januarl 2021, Bnpak Ali datang ke 
83.nk Indonesia l\llnju unruk mencalrkan u.nng senllat 
Rpl00.000.000,· [sernrus Juta rupiah) dengan membawa Cek 
ntas nama Bnpak Ali yang dlbertkan oleh Bapak Amin. 
Pada contoh tersebut ttdak terdapat Condwotor. Rekenlng 
Bapak Amin dikategorlkan sebagal plhak yang dllaporkan 
pada rmnsaksl asal, lnformasi Bnpnk Amin dlcnntumkan di 
dalam node 5,gnotory. dan Bnpnk Ali dikategorlkan .. bagaI 
plhak yang dilaporkan pada transaksi tujuan. 

• Bapak Amin merupakan permllk rekenlng di Bank Indonesia 
MaJu. Pada tanggal .5 Januarl 2021. lbu Rina mendapatkan 
pertntah darl Bapnk Amin untuk menc:alrkan uang senllaJ 
Rp.50.000.000.· [limn puluh juta rupiah) di PT Bonk 
Indonesia Maju dengan membawa Cek atas nama Bapnk 
Amin. 
Berdasarkan contoh rer se but mnka lbu Rlna dikategorlkan 
sebagat Conductor. Rekenlng Bapnk Amin dikategortkan 
sebagaJ plhak yang dllnporkan pnda rmnsaksl asal, dan 
Bapak Amin dikategortkan sebngal plhak yang dllaporkan 
pada transakst tujuan. 

• Pada tnnggal .5 Januarl 2021, lbu Mlrnah mencartkan uang 
sentlat Rp 100.000.000 (seratus Juta rupiah) dengan 
membnwa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang 
diterlmanya dart Bapak Amin. 
Pada conlOh rersebut tJdak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapak Amin dikategorlkan sebngal plhak yang dilaporkan 
pada rmnsaksl asal, lnformasl Bnpnk Amin dic:nnrumknn di 
dalam node 5,gnau,ry, dan lbu Mimah dikategorlkan s•bagal 
plhak yang dilaporkan pada transaksl tujuan. 

I. Pada rekening korporasl, npnblla Condwotor merupnkan 
orang yang namnnya tercnnrum di dalam Signatory male" 
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ll. Apablla Conductor rnerupakan pemilik/pengurus/orang yang 
dlbertkan otortsasl transaks! maim lnformasl orang tersebut 
harus dicantumknn di dalarn node Conductor dnn 
Pemllik/Prngurus/Orang yang dlberiknn Otorlsasl Transaksl 
p1ha1 angka 3.3.22 budr Iv). 

Ill. Apabtla Conductor merupakan pemUlk/ pengurus/omng yang 
dlbertkan erertsast transaks! dan namanya tereanrum di 

dalam Signatory pada rekening korporosi maka lnforma.sl 
orang tersebut harus dlcanrumkan di dalarn node Conductor, 
Pemllik/Pengurus/Orang yang diberikan orortsast Transaksl, 
clan Signatory. (lihat angka 3.3.22 butlr vi). 

Ber1kut lnJ adalah field-field yang harus dilsl untuk lnformasl 
Conductor. 
3.1.!I. I oelor 

DtiBi dengan gelar dart Conductor. Conteh: Ny., Tn., H., 
Prof., Dr., SE. 

3.1.!l.2 Jenls Kelamln 
Dtlsl sesual dengan dokumen ldendtas (ftt!ld lnl wajlb 
dliBI). 

3.1.!l.3 Nama ~ngkap 
Dils! dengan n11m11 lengkap tanpa g,,lar yang tereatat 
dalam pencataran PJK seauai dengan dokumen yang 
digunnkan keuka melakukan hubungan usaha (f,cld 
Int wojib dlisl). 

3.1.!I. 'I Tanggal Lahlr 
DtiBi dengan tanggal lahir sesuot dengan 
ICTP / Pas.spon/ldentltas yang berlaku di suaru negara 
(field lnl wojib dllsl). 

3.1.!l.!I Tempat Lahir 
Dllsl dengan tempat lahlr sesuat dengan 
ICTP / Pa.sspon/ldentitos yang berlaku di suaru negarn 
(field lni w11Jib dllsl). 

3.1.!l.6 Noma lbu Kandung 
Dils! dengan nama lbu knndung dart Conductor. 

lnformasl orang tersebut harus dleanrumkan di dalarn node 

Conductordan Signatory (llhat angka 3.1.2!1 buur Ill). 
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kewarganegaraan, rnaka kewarganegaraan yang 
kotlga dllsl pada "Kewarganegaraan 3'. 

3.1.!l.1 l Negara Domlsill 
Dllsl dengan earn rnemlllh negaro yang menjadl tempnt 
tlnggal Conductor lfi•ld Int waj!b dllsl). 

3.1.!I. I 2 1'1,kerjaan 
Dllsl dengan jents pekerjaan sesual dengan yang 
tercatat pada peneatatan Pihak 1'1,lapor (field Int wajlb 
dlisl). 

3. l.!1.13 T•mpnt Bekerja 
Dils! dengan nama kantor Conductor. 

3.1.!l.1 ~ NPWP 
Dllsl dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apablla 
Conductor memtllkt NPWP. 

3.1.!l.1!1 PEP? 
Dils! dengan 'Y" apablla Conductor adalah A>liticnlly 
Exposed Person (PEP), dan dllsl dengan T apablla 
Conductor bukan PEP. if,eld Int wajlb dllsl). 

(dun) 2 dart lebih memlllkl • Apabila 

3.1.!l.8 NIK 
Dils! dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dart 
Conductor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. tdentnas 
Lain wajib dilsl aalah satu]. 

3.1.!I. 9 No. Identltas Lain 
DH.st dengan nomor ldenntas setatn NlK dan nomor 
paspor. (Field NlK, Nomor Paspor, dan No. ldentltas 
Lain wajlb dlisl aalah saru]. 

3.1.!I. IO Kewargan•garaan 
• M•nglsl f,cld •Kewargan•garaan 1 • apabtla 

pengguna Jasa memilikl I (saru) kewarganegaraan. 
ifr,eld Int wajlb dllsl). 

• Apabila memilild 2 (dua) kewrugan•garaan, rnaka 
mengts! field •Kewnrganegaraan 1 • (wajib) dan 

"Kewarganega.ra.an 2·. 

3.1.!l.7 NnmaAllas 

Dils! dengan nama alias dart Condw::tor. 
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3.1.5.16 Sumber Dana 

Olis! dengan lnformasl sumber dana yang dtsarnpalknn 

oleh Conductor pada saat melakukan PMPJ atau 
pelaksanaan tmnsaksl (field Int wajlb dllsll. 

3.1.5.17 Paspor 
Dilsl dengnn nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, 
dan No. ldentltas Lain wnjlb dllsl salnh saru]. 

3.1.5.18 Neg;irn Penerblt Paspor 
Dllsl dengan nama negnra penerblt paspor. 

3.1.5.19 Sudnh Menlnggal 
Field lnl dleentang apablla C<mductor dlketahui audah 
menlnggnl. 

3.1.5.20 Tanggnl Menlnggnl 
Dllsl deng;in tnnggal kernattan Condtwtor. 

3.1.5.21 Cntntan 
Olis! dengnn lnformnsl penung terkalt Coductor apnblla 
!nformasl tersebut tldnk memillkl field unruk 
penglslnnnyn. 

3.1.5.22 Alnmat Tempnt Bekerj11 
Dllsl dengan alamat knntor Condw::ror [dapat dllsl leblh 
dnrl I) seauat dengan pillhnn yang ado 

3.1.5.23 Telepon Tempnt Bekerja 
Dllsl dengnn lnformasl telepon ternpat bekerja 
Conductor [blsa dllsl leblh do.rl I) sesuat dengan pllihnn 
ynng ada, 

3.1.5.24 Ookumen tdentnas 
Field lnl wnJlb dllsl dengan tnformasl yang ieblh 
lengknp terkalt No.ldentltas Lnln yang sudah dllsl pada 
freld sebelumnya. 

3.1.5.25 Ema!I 
Dllsl deng;in alamat email Conductor. 

3.1.5.26 Informasl Alamnt 
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3.1.5.27 lnformasl Telopon 
Dtlsl dengan lnfonnasl telepon Conductor sesual 
dengan plllhan yru,g ada if"'ld lnl waJlb dllsl dan dapat 
dust leblh dart I) 

3. 1.6 No. Rekening 
Diis! dengan nomor rekenlng yang digunakan untuk 
bertransakst ifu,/d lnl waJlb dllsl). 

3.1.7 Label Rekenlng 
Dils! dengan label yang menJadl ldentlfikasl rekenlng transaksl 
sepern rekenlng persepsl, rekenlng banruan pemerlntah, dan 
rekentng pemnt.arn.. 

3. 1.8 Nama PJK 
Dllsl dengan narna PJK ternpat rekenlng dlbuka if,e/d lnl waJlb 
dllsl). 

3.1.9 Kantor P,,mbukaan Rekenlng 
Dllsl dengan nama kantor tempat rekenlng dlbuka (/idd tni waJlb 
dllsl). 

3.1.10 Non-Bank? 
Field dlcentang apablla rekenlng dtbuka pada PJK non-bank. 

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT? 
WaJlb dllsl dengan memllih salah satu: 

I. Kode SWIFT npablla PJK memUlkl kode SWIFT, dan menglsl 
kode tersebut pada f,eld yang dtsedlakan. 

ll. Kode PJK yang bukan rnerupakan kode SWIFT, yang 
dlperoleh dart lembaga berwenang. 

ApabUa NK memlllkl kedua kode rersebut di atas, maka yang 
dlplllh adalah kode SWIFT. 

3.1.12 Jonis Rekenlng 
Dils! dengan cam memUih sesual dengan plliho.n yang terdapat 
pada [11!/d "Jenls Rekenlng• ifield Inf waJib dllsl). 

3.1.13 SUltus Rekenlng 

Dllsl dengan lnformasl alarnat Conductor sesual dengnn 
pillhrut yang ada (/i<!ld lnl waJlb dllsl dan dapat dllsl 
leblh dart I). 
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3.1.15 Penerlma Manfant Utnmn 
Dlfsf dengan nama penertma manfao.t utama dari rekentng. 

3.1.16 IBAN 
Dils! dengan ln1emationnl Banking Account Number. 

3.1.17 No. Pengguna Jnsa 
Diis! dengan nomor Customer /dentifirotion File (CIF) unruk PJK 
Bank atau nomor kepesertnnn pengguna Jnsa/ nomor lain yang 
dltenrukan oleh PJK non-bank (fll!ld In! wajlb dl!sl). 

3.1.18 Tnnggal Pembuknan 
Diis! dengan tnnggnl pembukaan rekenlng ({11!!/d In! wnJ!b dlls!J. 

3.1.19 Tanggal Penutupan 
Diis! dengnn rnnggal penurupan rekenlng apablla rekentng 
audah ditutup. 

3.1.20 Snldo Akhlr 
Diis! dengan saldo rekentng dalnm mata uang rupiah pada sant 
sudah dttetapkan sebagal TKM .. sudah rekap akhlr hart. 

3. I. 2 I Tanggal Snldo 
Diis! d•ngnn tanggnl saldo nkhlr. 

3.1.22 Cat. Penerlmn Manfant Utama 
Diis! dengnn lnformasl pent!ng terkan penerlma manfaat utama 
apablla lnfonnasl tersebut tidak m•milikl fietd untuk 
penglslannya. 

3. 1.23 Catalan 
Diis! dengan lnformasl pentlng terkalt rekentng apablla lnfonnasl 
tersebut t!dak memittkt field unruk penglslnnnya. 

3.1.24 R•k•nlng Korpornsl 
PJK memlllh (dick) field lnl apabtla rokentng merupakan mlllk 
korporasl, dan menglsl seluruh field yang muncul (samn dengan 
nngka 3.3 di bawah]. Field lnl tldnk perlu dllsl apablla rek•nlng 
rnerupakan mlllk Orang. 

Diis! dengan earn memll!h salah saru plllhan yang terdapat pada 

flt!ld •status R•kenlng' (field lnl waJlb dllsl). 
3.1. M Mata Unng R•kenlng 

Diis! dengan earn memllih kede mota uang yang d!gunaknn pada 
rekenlng (field In! waJ!b dllsl). 
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3.1.25 Orang yang M•mllikl Alcses ke Rekenlng / Signatory (field lnl 
wnjlb dllsl). 
PJK wnjlb memillh (dickj field lnl yang menggarnbarkan orang 
yang memillkl akses ke rekenlng, seperti pemlllk rekentng, 
pemogang lruasa rekenlng, penandatnngon rekentng, penerima 
rnanfaat okhir, atau plhak lalnnya yang merntltki keterkaltan 
dengan rekenlng. 
I. Apablla terdlrt dart I (satu) omng maka PJK hanyn menglsl I 

(satu) plllhan dengan earn: 
, M•ncentang field "Yang Utama?' karenn hanya terdtrt darl 

I [saru] orang. 
, Memillh "Peran" omng tersebut sepertl sebngnl pemognng 

lruosa rekenlng, penandatangan rekenlng, penertma 
manfaa; akhlr atau plhok lolnnya yang memlllk! 
keterkaitan dengon rekenlng. 

Contoh: 
Pada tanggal 5 Jnnuari 2021, lbu Anl melnlruknn penar!knn 
uang tunlli sentlal Rp 15.000.000·, [llrna betas Juto rupiah) 
dart rekenlngnya di Bank lndoneslo Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut maka tbu Anl dlkategortknn 
a•bogal Signatory yang utama. 

II. Apablla leblh dart I [saru] orang maka PJK memillh (clickj 
sesuet Jumlah orang tersebut, dlserta! dengnn pillhan: 
, Field 'Vang Utnma?" dlcentang apablla omng tersebut 

adalah yang utama dalam memlllk! akses rekenlng. Field 

tidak dlcentang npabila orang tersebut bukan yang utama 
dalam memlltld akses rekenlng. 

, Memllih "Peran• orang yang memlllkt akses rekenlng 
tersebut seperu sebngol pemogang kuasa rekentng, 
penandatangan rekenlng, penertma manfaat akhtr atau 
plhak lalnnyo yang memtllkt keterkaltan dengon rekentng. 
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Contoh: 
lbu Anl dan Mlmah merntltkt rekenlng Joint Account atas 
nnma !bu Anl QQ Mlmah di PT Bank Indonesia Maju. lbu 
Anl dapat melakukan transaksl penarlkan uang dart 
rekerung tersebut sedangkan Mimah ddak bisa rnelakukan 
pennrlkan runat. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Anl dtkaiegertkan 
••bagal Signatory yang utama, sedangkan Mimah bukan 
rnerupakan Signatory yang utama. 

Iii Pada rekenlng korpornsl, apablla orang yang melakukan 
transakst merupakan orang yang na.manyn tercnntum di 
dalam Signatory maka lnformasl orang tersebut hnrus 
dlcantumkan di dalam node Conductor dan Signatory. 
Contoh: 

, Bapak Budlman dltunjuk oleh PT. Kolang Kallng ••bngnl 
pemegnng kuasa (signatory! untuk rokenlng PT Kolang 
Kallng di Bank T•guh Berdin. Pnda tanggnl 27 Maret 2020, 
Bapak Budlman rnelakukan penartkan tunal sebesar 
Rp75.000.000,· [rujuh puluh llma juta rupiah) dart 
rekenmg perusahaan tersebut di Bank Toguh Berdlrl dan 
membawa uang runal tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut malca Bapak Budlman 
dikategorlkan sebogal Conductor dan Signatory. 

, Bapak Anwar dan Bapak Niko dltunjuk oleh PT Maju 
Berdlrl sebagat pemegang kuasa (signatory) untuk 
rekenmg PT Maju Berdlrl di Bank Indonesia Mnju. Pnda 
tanggal 5 Jnnunrl 2021, Bapak Anwar melakukan 
penyetomn uang runnl unruk kopentlngan perusahaan 
senJlaJ Rp!I0.000.000, · (!Ima puluh juta rupiah) ke 
rokenlng PT Mnju Berdlrl di Bank tndenesta Maju. 

, M•nglsl seluruh field ynng muncul pada bag\an "Omng" 
(field lnl wajlb dllst). 
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Berdasarkan contoh tersebut, rnaka Bapak Anwar 

dlkategorlkan sebagal ConduclDr dan Signatory, sedangkan 
Bapak Niko hanyn dlkategorlkan sebagal Signatory. 

Iv. Apablla Signatory merupakan pemlllk/pengurus/orang yang 
dlberlkan otorlsasl transaksl pada rekenlng korporasl maka 
lnformnsl orang tersebut harus dlcantumkan di dalam nod<! 
SignalDry don PemiUk/Pengurus/Orang ynng dlbertkan 
Otorlsasl Transaksl [llhat angka 3.3.22 bunr v). 

v, Apablla Signatory merupakan pemlllk/pengurus/orang yang 
dlberlkan orerteast transaksl dan namanya rercanrum di 
dalarn Signatory pada rekenlng korporasl dan melakukan 
transaksl ataa kepentlngan korporasl maka lnformasl orang 
tersebut harus dlcantumkan di dalarn nod• SignatonJ, 
ConduclDr, dan Pemillk/Pengurus/Oro.ng yang dlbertkan 
Otorlsasl Transaksl (lihat ongka 3.3.22 bu!lr vi). 

3.2 Orang My Client 
3.2.1 Instrumen 

Peng!slan fu,/d lnl soma dengan angka 3.1. I. 
3.2.2 Instrumen Lalnnyn 

Peng!slan field lnl sama dengan nngka 3.1.2. 
3.2.3 Negara 

Pengislan f,eld lnl sama dengan angka 3.1.3. 
3.2.4 Valuta Aslng 

Peng!slan field lnl soma dengnn angka 3.1.4. 
3.2.5 ConduclDr 

Peng!slan fl<!ld lnl sama dengan angka 3.1.5. 
3.2.6 OelM 

Oils! dengnn gelar dart pelaku transaksl. Oapat dllsl leblh dart 1 
[satu] gelar. contoh: Ny .. Tn., H., Prof., Or., SE. 

3.2.7 Jenls Kelamln 
Olis! sesuat dengan dokumen identltas (/il!ld lnl wajlb dllsl). 

3.2.8 Namn Lengkap 
Dils! dengan nama lengkap tanpa g,,lar yang tercatat dalam 
pencatatan PJK sesual dengnn dokumen yang digunakan keuka 
melakukan hubungnn usaha (field tnl wajlb dllsl). 

3.2.9 To.nggal Lahlr 
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3.2.16 Negara Domislll 
Dllsl dengan cam memlllh negara ynng menjadl tempat tlnggal 
pelaku transaksi (field In! wajlb dllsl). 

3.2.17 Pekerjaan 
Dllsl dengan [ents pekerjaan sesual dengan yang tercatat pada 
pencatatan Plhak Pelapor (field lnl wajlb dllsl). 

3.2.18 Tempa, B<,kerja 

Dllsl dengan narna tempat bekerja pelaku rransakst. 
3.2.19 NPWP 

Dllsl dengan nomor NP\VP tnnpa tanda baca apablla pelnku 
transaksl memlliki NPWP. 

3.2.20 PEP? 

Dllsl dengan tanggal lahlr sesunl dengnn IITP/ Pa.s.sport/identltas 

yang berlaku di suaru negara (fi<!ld Int wajlb dllsl). 
3.2.10 Ternpat Lahlr 

Dllsl deng;,.n tempat lahlr sesual dengan IITP/ Pa.s.sport/tdentltas 
yang berlaku di suaru negara (fi<!ld int wajib dllsl). 

3.2.1 I Nama lbu Kandung 
Dllsl dengan narna lbu knndung pelaku transaksl. 

3.2.12 Nama Alias 
Dllsl dengan nama alias pelaku transaksl. 

3.2.13 NIK 
Dils! dengan Nomor tnduk Kependudukan (NIK) apablla pelaku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. (Field NIK, Nomor 
Paspor, dan No. tdentltas Lain wajlb dllsl salah saru) 

3.2. M No. ldentltas Lain 
Ollsl dengan nomor ldentltaa selaln NIK dan nomor paspor. 
(Ficld NIK, Nomor Paspor. dan No. tdenUtas Lain wajlb dllsl salah 
satu]. 

3.2.15 Kewarganegarnan 
I. Mengtsl flt!ld "Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna Jasn 

memllikl I (satu) kewarganegaraan. (field Int wajlb dllsl). 
II. Apablla memllild 2 (dua) kewarganegaman, rnaka menglsl 

•Kewnrganegaman I (wajlb)" dan ·Kewarganegaman 2'. 
Ill. Apablla memlllki leblh dart 2 (dua) kewargnnegamnn, rnaka 

kewarganegaraan yang ketlga dllsl pada •Kewarganegarnan 
3'. 
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Dllsl dengan •y• apabtla pelaku trnnsnksl adalah Poli1icafly 
Expos"'1 P.,rson (PEP), dan dllsl dengnn .,.. npablla pelaku 

trnnsnksl buknn PEP. if"'ld Int wajlb dllsl). 
3.2.21 Sumber Dana 

Dllsl dengan lnformasl sumber dana ynng dtsampaikan pada 
saat melakukan PMPJ atnu pelaksanaan transakst if"'ld Int 
wajlb dllsl). 

3.2.22 Nomor Pnspor 
Dllsl dengan nomor paspor. (Fic,/d NIK, Nomor Paspor, dan No. 
Jdentltas Lain wajlb dllsl salah saru], 

3.2.23 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan nama negarn penerblt pnspor. 

3.2.24 Sudah Menlnggnl 
Fidd Int dlcentang apnbUn pengguna Jaso diketahul sudnh 
m~nlnggal. 

3.2.2!! Tanggal Menlnggal 
Dllsl dengan 1nnggnl kematlnn penggunn Jnsa. 

3.2.26 Alamnt Tempnt Bekerjn 
Dllsl dengan alarnat kantor penggunn jasa (dapat dllsl leblh dart 
I) sesuar dengnn plllhan ynng ada, 

3.2.27 Telepon Tempnt Bekerja 
Dl!sl dengan lnformnsl telepon tempat bekerja pelaku transaksl 
(blsa dilsl lebth dart 1) sesual dengan pillhan yang ada. 

3.2.28 Dokumen ldentttas 
Fi,,/d lnl wnjlb dilsl dengan lnformasl yang leblh lengknp terknlt 
nomor ldentltas Lalnnya yang sudah dllsl pada field sebelumnya. 

3.2.29 Emnll 
Dllsl dengan alamat email pelaku transnksl. 

3.2.30 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon pelaku rransakst dtawalt dengan 
kode area if,,./d wajlb dllsl dnn dapat dllsl leblh dart I) 

3.2.31 lnformnsl Alamat 
Dllsl dengan tnformasl alamat sesunl dengan pillhnn yang ada 

if,e/d wnjlb dllsl dan blsn dllsl lebth dart 1). 
3.2.32 Cntntan 

Dl!sl dengan lnformasl pentlng terknlt pelaku tmnsaksl npnblln 
lnformasl rersebut Udale memlllkljic/d untuk penglslannya. 

2021, No.70 -56- 

www.peraturan.go.id



3.3 Korporasl My Client 
3.3.1 lnstrumen 

Peng1slan f,eld lnl soma dengan angka 3.1. l. 
3.3.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan fu,ld lnl sama dengan angka 3.1.2. 

3.3.3 Negara 
Pengislan freld lnl sama dengan angka 3.1.3. 

3.3.'I Valuta Aslng 
Pengislan f,eld lnl soma dengan angka 3.1.4. 

3.3.!I Conductor 
Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1.!I. 

3.3.6 Noma Korporasl 
Dllsl dengan nnma perusahaan/entltas lalnnya yang tereatat 
dalam peneatatan PJK sesunl dengan dokumen yang dlgunakan 
kenka melakukan hubungan usaha lfield In! wajlb dllsl). 

3.3. 7 Noma Komerslal 
Dllsl dengan nama komerslal dart korpornsl. 

3.3.8 Bentuk Korpomsl 
Dllsl dengan memillh salah saru bentuk badan usaha. 

3.3.9 Bldang Usaha 
Dllsl dengan bidang usaha dart korporasl yang tercatat dalarn 
peneatatan Plhak Pelapor sesual dengan dokumen yang 
dlgunakan ketika melakukan hubungan usaha (fu,ld lnl wajlb 
dllsl) 

3.3.10 Nomor lnduk Berusaha 
Ollsl dengan Nomor tnduk ~rusaha atau nomor ldentltas 
korporasl lalnnya yang dlterbltkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama lzln.nomor lzin•, mlsalnyn 
NIB.,ccxx atau SIUP.xx,oc. 

3.3.1 I Tanggal Pendlnan 
Dllsl dengan tanggnl pendlrtnn/terdaftnr korpornsl. 

3.3.12 Provins! 
Dllsl dengan nama provlnsl ~sua.l dengan alamat korpomsl. 

3.3.13 Negnm 
Dllsl dengan memlllh nama negam sesual dengan alamat 
korpomsl (field lnl wajib dlisl). 

3.3.1 'I Email Korporasl 
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Dllsl dengan alamat email korporasl. 

3.3.1 !! Website Korporasl 
Dllsl dengan alamat websrte korporasl. 

3.3,16 NPWP 
Dllsl dengan nomor NPWP ynng dlmlllkl oleh korpomsl. 

3.3.17 Catalan 
Dllsl dengnn lnformasl pentlng terkalt korporasl apabtla 
lnformasi tersebut tldak memlllk! ru,ld untuk pengtstannye 

3.3.18 Tutup? 
Field dloentnng apablla korpomsl sudnh dltutup/tldak 
beroperast. 

3.3.19 Tanggal Penutupnn 
Dllsl dengan tanggal penurupan korporasl apablla korpornsl 
sudah dltutup/tldak beroperast. 

3.3.20 Informasl Alamat 
Dllsl dengan lnformasl alamat korporasl sesuat dengan pUlhan 
ynng ada {wajlb dllsl dan dapnt dllsl lebih dart I). 

3.3.21 Informasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon korpomsl sesuar dengan plllhan 
ynng ada lf,eld Int dapat dllsl lebth dart 11. 

3.3.22 Pemlllk/Pengurus/Omng ynng dlberikan OtorlS11sl Transaksl. 
I. PJK Bank wajlb memilih {cuckj fr,e/d lni yang menggambarkan 

pemllik korporasl, pengurus korporasl, atau orang yang 
diberlkan otorlsnsl untuk melakukan transakst. 

II. Apablla terdlrl dart I (satu) orang maka PJK hanya mengisl I 
{satu) kall untuk field "Jabatan· orang tersebut sepenl 
sebagal pemlllk korporasl, pengurus korporosl, atau orang 
yang dib,,rikan otorlsasl untuk melakukan transaks! don 
melengkapl seluruh Field yang muncul. 

Ill. Apabtla lebih dart I {sMul orang maka PJK memlllh (dick) 
sesual Jumlah orang tersebut dan menglsl ru,ld "Jabatan• 
masing·maslng orang sesual jabatannya sepertl sebagal 
pemlllk korpomsl. pengurus korpornsl, atau orang yang 
diberikon otortsost untuk melakukan rransakst, 

Iv. Apabila Pemlllk/Pengurus/Orang yang dlberikan Otorisasl 
Transaksi merupakan oro.ng yang melakukan tmnsaksi atas 
kepentingan korporasl rnaka lnformas! orang rersebut harus 
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Pem!Uk/Pengurus/Ornng yang dlbertkan Otortsasl Transaksl 
dan Signatory. 

111. llpablla Pem!Uk/Pengurus/Orang yang dlbertkan Otortsasl 
Transaksl merupnkan orang yang namnnya ten:antum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl dan orang Lersebut 
melakuknn transaksl alas kepentlngan korporosl maka 
lnformasl orang tersebut barus dlcnntumkan di dalam node 
Pem!Uk/Pengurus/Ornng yang dlbertkan Otortsasl Tr1111Saksl, 
Signatory. dan Conductor. 
Contoh; 

node dalam di dlcantumkan harus Budiman 

dlcantumkan di dalam node Pem!Uk/Pengurus/Orang yang 
dlbertkon Otortsasl Tmnsaksl. cl.an Conductor. 
Contoh; 
• Bapak Budlman merupakan komlsnrls dart PT. Kolang 

Kaling yang nrunanya tercantum di dalam Anggarnn Dasar 
perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapo.k Budlman 
melrucukan penyetcran tunnl atas nama PT. Kolang K:ulng 
sebesar Rp7:S.OOO.OOO,· (tujub puluh lllna Juta rupiah) ke 
rekerung PT. Kolang Knling tersebut di Bank Teguh Berdlrt 
Berdasarkan contob tersebul maka lnfonnasl Bapak 
Budlman harus dlcantumkan di dalam node 
Pem!Uk/Peagurus/Orang yang dlbertkan otertsast 
Tmnsaksl dnn Conductor. 

v. llpablla Pemlllk/Pengurus/Orang yang dlbertkon Otortsasl 
Transaksl merupakan orang yang namanyn tereanturn di 
dalrun Signatory pada rekenlng korpornsl maka lnfonnasl 
orang tersebut barus dlcnnlumkan di dalnm node 
Pem!Uk/Pengurus/Ornng yang dlbertkan Otortsast Trnnsaksl 
dnn Signatory. 
Contoh; 
Bapnk Budlman merupnknn komisarls dart PT. Kolang Knling 
yang namanya ten:antum di dalam Anggarnn Dasar 
perusahaan, Selnln ltu, Bapak Budlman merupnkan salah 
salu ornn11 yang dlbertknn akses ke rekenlng PT Kolnng 
Kallng di Bank Teguh Berdlr1. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapnk 
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• Bapak Budlman merupalron komlsaris dari PT. Kolong 

Kallng ynng nnmnnyn tercanrum dnlnm Anggrunn Dasnr 

Perusahaan. Selnin ltu, Bapak Budlmnn merupakan solnh 
saru orang ynng dtbertkan akses ke rekenlng PT Kolong 
Kallng di Bnnk Teguh Berdiri. 
Pada tanggnl 27 Mnret 2020, Bapak Budlman rnelakukan 
pennrikan tunnl sebesnr Rp75.000.000.· (tujuh puluh limn 
juta rupiah) dnri rekenlng perusahaan tersebut di Bank 
Teguh Berdlri dnn membawa uang tunnl tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnforrnasi Bapak 
Budlman hnrus dicantumknn di dalarn node 
Pemllik/Pengurus/Omng yang dlberikan Otorisasl 
Transaksl. S,gnatory. dan Conductor. 

• Bapak Budimnn merupakan komlsaris dnri PT Kolang 
Kaling, dnn Bapak Anwar merupalron Dlrektur Keuangan 
dnri PT Kolang Knling yang nnmonyn tercantum di dalam 
Anggaran Oasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan 
salah satu orang yang diberikan o.kses ke rekenlng PT 
Kolang K.~ling di Bank Indonesia MaJu. Padn tanggal 5 
Janunri 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tunai 
sebeaar Rp20.000.000, • (dua puluh llma juta rupiah) dnri 
rekenlng perusahann tersebut di Bank Indonesia Maju don 
membawa wutg runat rersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan oontoh tersebur, maka: 

lnforrnasl Bapak Budimnn harus dicantumkan di dalam 
node Pemillk/Pengurus/Omng ynng dlberikan Otorisasl 
Transaksi. 
lnforrnasl Bapnk Anwar hams dlcantumkan di dalam 
node Pemillk/Pengurus/Omng ynng dlberikan Otorisasl 
Transaksi. Signatory. dan Conductor. 

3.4 Rekenlng Not My Client 
3.4. l Instru.men 

Dllsi dengan memlllh snlnh satu instrumen tmnsaksi nsal sesuni 
pUlhan yang ada (field lnl wajlb dllsl). 

3.4.2 lnstrumen Lalnnyn 
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3.4.3 Negnra 
Dllsl dengan earn memllih nama ntgnrn tronsaksi asal sesuat 
dengan plllhan yang terdapat pada fit,ld "Negara Tra.nsaksl Asal" 
lf"'ld lnl wajlb dllsl). 

3.4.4 Valuta Aslng 
Field inl wajlb dllsl npabila tmnsaksl asal dllakukan dalam mata 
uang aslng dengan lnformasl sebagal berikut 
3.4.4. I Vnluta Aslng 

Oilsl dengan earn memlllh sesual dengan pillhan yang 
terdapat pada fU'ld "Valuta Aslng" lfu,ld lnl wajlb dllsl). 

3.4.4.2 Nominal Valas 
Dllsl dengan nominal transaksl dalam mah, uang aslng 
!field lnl wajlb dllsl). 

3.4.4.3 Kurs 
Dilsl dengan nllni kurs yang dlgunakan pada saat 

tronsaksl !field Int wajlb dllsl). 
3. 4 .!I Conductor 

Dllsl apabtla transakst dllakukan oleh orang yang dlbertkan 
kuaaa oleh pemlllk rekenlng untuk melakukan transakst, 
lnfonnasl yang dllsl ndnlah aebagru berikut: 
3.4.!I. I Oelar 

Dllsl dengan gelnr dnri orang yang dlberikan kuasa 
oleh pemlllk rekenlng. Contoh: Ny., T'n., H., Prof., Dr., 
SE. 

3.4.!l.2 .Jenls Kelamln 
Dllsl sesunl dengan dokumen ldentltas. 

3.4.!l.3 Nnma Lengkap 
Dilsl dengnn nama lengkap tanpa g,,lar yang tereatat 
dalam pencntatan P.JK seaual dengan dokumen yang 
digunakan ketlkn melakukan hubungan usaha !field 
lnl wajlb dllsl). 

3.4.!l.4 Tnnggal Lahlr 
Dils! dengnn tanggal lahtr sesunl dengan 
KTP / Pa.sspon/ldentltos yang berlnku di sun tu negara. 

3.4.!l.!I Tempat Lahtr 

Field In! wajlb dllsl apablla memlllh "Lnlnnya" pada field 
"Inatrumen". 
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kewarganegnrnan, makn kewarganegaraan yang 
ketlgn dllsl pada "Kewnrganegnrnan 3". 

3.4.5.11 N•gnra Oomlslli 
Ollsl dengan eara memllih negara yang menjadl tempat 
tlnlll!al orang yang dlbertkan kuasa. 

3.4.5.12 ~kerjaan 
Ollsl dengnn J•nls pekerjruln sesuni dengan yang 
tereatat pada pencatatan Pihak Pelnpor. 

3.4.5.13 Tempnt Bekerja 
Ollsl dengan nama kantor orang yang dibertknn kuasa, 

3.4.5.14 NPWP 

Dtisl dengan nomor NPWP tanpn tanda baea apablla 
orang yang dtbertkan kuasn memllllci NPWP. 

3.4.5.15 PEP? 

(dua) 2 dart 

ICTP / Pas.spon/ld•ntllas yang berlaku di sunru negnra. 
3.4.5.6 Nama lbu Kandung 

Dllsl d•ngan narna tbu knndung orang yang dlberiknn 
kuasa oleh pemlllk rekenlng. 

3.4.5. 7 Nama Alias 
Ollsl dengan narna alias dart orang yang dlbertkan 
kuasa oleh pemlllk rokenlng. 

3.4.5.8 NIK 
Ollsl dengnn Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dart 
Conductor. 

3.4.5.9 No. ldentllas Lain 
Ollsl dengan nomor ldentltas s•laln NIK dan nomor 
paspor. 

3.4.5.10 K=rgnnegnrnan 
, M•nglsl f,eld •Kewargnn•gnrnan I" apabtla 

pengguna jasa m•mlllkl I [saru) kewarganegaman. 
, Apablln m•mlllkl 2 [dua] kewarganegaraan, rnaka 

m•nglsl field •Kewnrgnnognrnan I" (wajlb) dan 
"Kewnrgnnegnman 2". 

, Apablln memlllkl leblh 

dengan sea uni lahlr tempar d•ngnn Dllsl 
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Dllsl dengan •y• apablla Conductor adalah Pblitkally 
Exposed A,,son (PEPI, dan dllsl dengan "'I" apablln 
Conductor bukan PEP. 

3.4.5.16 Sumber 03M 
Dllsl dengan lnform3sl sumber dana yang dtsarnpalknn 
pada saat melalcuknn PMPJ atau pelakaanaan 
transaks], 

3.4.5.17 Pnspor 
Dilsl dengan nomor paspor. 

3.4.5.18 Negaro Penerblt Pnspor 
Dtlsl dengan namn negara penerbtt paspor. 

3.4.5.19 Sudah Menlnggal 
field In! dlcentnng apablla penggun11 jasa diketahul 
sudah menlnggal 

3.4.5.20 Tnnggal Menlnggal 
Olis! dengan tanggal kernauan Condw=tDr. 

3.4.5.21 Catatan 
Dllsl dengan lnformasl pentlng terkalt orang yang 
dikuasakan untuk berrransaksl oleh pemlllk rekentng 
apablla lnformasl tersebut tldnk memlllkl f,e/d untuk 
penglslannya. 

3.4.5.22 Alnmnt Tempat Bekerjo 
Dllsl dengan alamat kantor Condt1ctor [dapat dllsl leblh 
darl I) sesual dengnn plllhnn ynng adn 

3.4.5.23 Telepon Tempat BekerJa 
Dllsl dengan lnformasl telepon tempat bekerja 
Conductor [blsa dllsl leblh do.rl I) sesuat dengan pllihan 
yang ada, 

3.4.5.24 Ookumen Identltas 
Field Int wnJlb dltsl dengan tnformasl yang leblh 
lengkap terkalt No.ldentlta.s Lnln yang sudah dllsl pada 
freld sebelumnyn. 

3.4.5.25 Email 

Dils! dengan alamat email Conductor. 
3.4.5.26 Informas! Alamnt 

Oils( denga.n infonnasi alarna; Conductor sesual dengan 
piUhan yang ada. 
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3.4.5.27 lnfonnasl Telopon 
Dilsl denga.n tnfonnasl telepon Conductor sesuat 
dengan plllhan yang ada, 

3.-1.6 No. Rekenlng 
Dllsl dengan nomor rekenlng yang digunakan untuk 
bertransaksl (field lnl wnJlb dilsl]. 

3.4.7 Lobel Rekenlng 
Dils! dengan label yang menjadl identlflkasi rekenlng transaksl 
seperu rekenlng persepst, rekenlng banruan pemertntah, dan 
rekenlng peramara, 

3.4.8 Nama PJK 
Dllsl dengan narna PJK tempat rekenlng dlbuka if"'ld lnl wajlb 
dllsl) 

3.4.9 Kantor Ptembukaan Rekenlng 
Dlfsl denga.n nama kantor tempat rekening. 

3.4.10 Non-Bank? 
Field dicentang apablla rekenlng dtbuka pada PJK non-bank. 

3.-1.11 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dllsl dengan memillh salah saru: 

I. Kode SWIFT apabila PJK memlllkl kede SWIFT, dan menglsl 
kode tersebut pada fk!ld yang disedlakan. 

U. Kode PJK yang bukan merupnkan kode SWIFT, yang 
diperoleh dart lembaga berwenang. 

Apablla PJK memlllkl kedua kode tersebut di atas, maim yang 
dlpllih adalah kode SWIFT. 

3.'1.12 Jenls Rekenlng 
Dils! dengan coro memllih seeuat dengan plllhan yang terdapat 
pnda fli!ld "Jenls Rekenlng". 

3.-1.13 Status Rekenlng 
Dils! dengan cam memllih salah satu plllhan yang terdapat pada 
field "Status Rekenlng". 

3.4.14 Mata Uang Rekenlng 
Dllsl dengan cam memillh kede rnata uang yang digunakan pada 

rekenlng. 
3.4.15 Penertma Manfaat Utama 

Dlfsf dengan nama penertma manfao.t utama dari rekentng. 
3.'1.16 IBAN 
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Diis! dongnn lntematiorial Banking Att'Dttnt Number. 
3.4.17 No. P,,ngguno Josa 

Dl!sl dengan nomor C1t.s1omer ldentif,awon Fil,, (Cl F) untuk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan pongguna Jasa/ nomor lain yang 
dltenrukan oleh PJK non-bank. 

3.4.18 Tanggal Pernbukaan 
Dils! dengon lnnggal pembukaan rokenlng. 

3.4.19 Tnnggal Penurupan 
Dils! dengan tanggal penurupan rokenlng apablla rekentng 
sudah ditutup. 

3.4.20 Saldo Akhlr 
Dl!sl dengan saldo rekentng dalam main uang rupiah pada saa; 
sudah dltetapkan sebagal TKM sesudah rekap akhir hart. 

3.4.21 Tanggal Saldo 
Dllsl dengan tonggnl saldo akhlr. 

3.4.22 Cot. P,,nertma Manfaat utama 
Dils! dengan tnformast ponling terkalt penertma manfaat utama 
npabila lnformosl tersebut lidak memUlkl f"'ld untuk 
pengtstannya. 

3.4.23 Cotatan 
Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt rokenlng apabtla lnformasl 
tersebut tidak memlllkl field untuk pongislannya. 

3.4.24 Rekenlng Korpomsl 
PJK momllih (cliclq field Inf apablla rokenlng merupaknn mllik 
korporasl, dan rnengtsl seluruh freld yong muncul (soma dengnn 
angka 3.6 di bawah]. Fil!ld Inf tldak perlu dlisl apabila rekenlng 
merupakan mlllk Ornng. 

3.4.2!5 Ornngynng Mom!Ukl Akses ke Rokenlng ifield Inf wajib dltsl], 
PJK momlllh (click) freld Inf yong menggambarknn omng yong 
momilikl akses ke rekentng, sepern pomogang kuasa rekenlng, 
penandatangan rekenlng, penertrna manfoat akhlr, arau plhak 
lainnyo yang momlllkl ketorkaltan dongan rekentng. 
I. ApabUa terdirl dart l (satu) orang rnaka PJK hanya mengisl 

(satu) plllhan: 
, Fi<!ld "Yang Utamo?• karena hanya tordlrl dart l [saru] 

orang. 
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3.!I Orang Nor My Qient 

3.!1.1 lnstrumen 
Pengislan field lnl sama dengan angkn 3.4. I. 

3.!1.2 lnstrumen Lalnnyn 
Pengjslan fwld lnl samn dengan angkn 3.'1.2. 

3.!1.3 Negara 
Pengjslan fwld lnl sama dengan angkn 3.'I .3. 

3.!IA Va.luta Aslng 
Pengislan ["'Id lnl soma dengan nngkn 3.4.'I. 

3.!l.!I Conducmr 
Pengjslan ["'Id lnl sama dengan angkn 3.'l.!I. 

3.!1.6 Oelar 
Ollsl dengan gelar dart pelaku transakst, Oapat dilsl leblh dart I 
[saru] gelnr. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.!1.7 Jenls Kelamln 
Ollsl sesuai dengan dokumen ldentltns. 

3.!1.8 Nnma Lengkap 
Ollsl dengan nama lengknp tnnpn gelar ynng tereatat da.lnm 
peneatatan PJK sesunl dengnn dokumen yang dlgunnkan ketlka 
melalrukan hubungnn usahe fficld lnl wajlb dllsl). 

, Memlllh "Pernn' orang tersebut sepertl sebagat pemegang 

kuasa rekenlng, penandatangan rekenlng, penertma 

manf'ruu akhlr atnu plhak lalnnyn yang memillld 

keterknltan dengan rekenlng. 

If. Apablla leblh dart I (satu) orang maka PJK memlllh (click) 
sesunl Jumlah orang tersebut, dlsertal dengan plllhnn: 
, Fit!ld "Yang Utamn?" dlcentang apablla ornng rersebut 

adalah ynng utama dalrun memlllld akses rekenlng. Field 
tldak dlcentang apabila ornng tersebut buknn yang utama 

dalam memlllki akses rekenlng. 
, Memlllh "Peran" orang ynng memlllld n.kses rekenlng 

tersebut sepertl sebagal pemegnng kuasn rekenlng, 
penandatangan rekcning. penertma manfant akhir atau 
pihak lainnyn ynng memillld keterkaitan dengan rekenlng 
dan melengknpl field ynng muncul. 
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3.!1.16 Negara Domlslll 
Dllsl dengan cam memllih negara ynng menjadl tempat tlnggnl 
pelaku transnksl. 

3.!1.17 Pekerjaan 
Dllsl dengan [ents pekerjaan sesual dengan ynng tercatat pada 
pencatatan Plhnk Pelapor. 

3.!l.18 Tempat Bekerjn 
Dllsl dengan narna tempat bekerja pelaku rransakst. 

3.!1.19 NPWP 
Dllsl dengnn nomor NP\VP tnnpa tanda baca apablla pelnku 
transaksl memllikl NPWP. 

3.!1.20 PEP? 

3.!1.1 !I Kewarganegnrann 
I. Menglsl Fti!ld •Kewargnnegaraon 1 • apablln pengguna jasn 

memlllkl I (satu) kewarganegarnan. 
II ApablL, memillkl 2 (dua) kewargnnegnrann, maka menglsl 

•Kewarganegaraan I (waJlb)' dan "Kewarganegamnn 2•. 
Ill. Apabtla memlllkl leblh dart 2 (dual kewarganegaraan, rnaka 

kewarganegnraan ynng ketlgn dllsl pada "Kew11rganegarann 
3". 

3.!1.9 Tonggal Lahlr 

Dllsl dengan tanggal lahlr sesuat dengan KTP / Passport/ ldentltas 
ynng berlaku di suotu negnra. 

3.!1.1 O Tempat Lnhlr 
Dllsl dengan ternpat lahir sesual dengan KTP / Passport/ ldentltas 
ynng berlaku di suaru negara. 

3.!1.1 I Nama tbu Kandung 
Diis! dengnn nnma lbu kandung pelaku crnnsalcsl. 

3.!1.12 Namo Allos 
Dllsl dengan narna alias pelaku transaksl. 

3.!1.13 NIK 
Dllsl dengan Nomor lnduk Kependuduknn (NIK) apablla pelaku 
trnnsaksl adalah Warga Negara Indonesia. 

3.!I. M No. ldentltas Lain 
Ollsl dengnn nomor ldentitas selaln NlK dan nomor paspor, 
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3.!1.26 Alrunnt Tempnt Bekerjn 
Dllsl dengan alamnt kantor penggunn jasa (dnpat dUsl leblh dart 
I) sesuar dengnn plllhan ynng ada, 

3.!1.27 Telepon Tempnt Bekerja 

Dllsl dengan lnformnsl telepon tempnt bekerja pelaku transaksl 
(blsa dilsl lebth dart I) sesual dengan pillhan yang ada. 

3.!1.28 Dokumen ldentttas 

F'idd Int wnjlb dllsl dengan lnformasl yang leblh lengknp terknlt 
nomor ldentltas Lalnnya yang sudah dUsl pada field sebelumnyn. 

3.!1.29 Email 
Dllsl dengnn alamat email pelaku transnksl. 

3.!1.30 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon pelaku transaksl dlnwall dengan 
kode area ({11!!/d Int dapat dllsl lebth dart IJ. 

3.!1.31 lnformnsl Alamat 

Dllsl dengan tnformasl alamat sesual dengnn plllhnn yang ada 

({11!!/d Int dapat dllsl dllsl leblh dart I). 

3.!1.32 Cntatan 
Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt pelaku tmnsaksl apablla 
lnformasl rersebut tldnk memlllkljic/d untuk penglslannya. 

Dllsl dengan •y• apabtla pelaku trnnsaksl adalah Poli1icafly 
Expos"'1 P.,rson (PEP), dan dllsl dengnn .,.. npablla pelnku 

trnnsnksl buknn PEP. 
3.!1.21 Sumber Dann 

Dllsl dengan lnformasl sumber dana ynng dlsampatkan pada 
saat melnkuknn PMPJ atau pelaksannan trnnsaksl. 

3.!1.22 Nomor Pasper 

Dils! dengnn nomor pnspor. 
3.!1.23 Nnmn Negara Penerblt Pnspor 

Dllsl dengan narna negara penerbit paspor. 
3.!1.2'1 Sudnh Menlnggal 

Fu!/d Int dlcentnng apablla pengguna jasa dlketahul sudah 
menlnggnl. 

3.!1.2!1 Tanggal Menlnggal 
Dllsl dengnn tnnggnl kematlan penggunn [asa. 
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3.6 Korpornsl No, My Clien1 

3.6.1 lnstrumen 

Peng1stan f,eld Int soma dengan angka 3.4.1. 
3.6.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan fu,ld Int sama dengan angka 3.'I .2. 

3.6.3 Negara 
Pengislan [1Cld Int sama dengan angka 3.4.3. 

3.6.'I Valuta Aslng 
Pengistan f,eld Int soma dengan angkn 3.'l.'1. 

3.6.!I ConducliOr 

Pengislan field Int sama dengan angkn 3.'l .!I. 
3.6.6 Nnma Korporasl 

Dllsl dengnn nnma perusahaan/entltas lnlnnya ynng tereatat 
dalam peneatatan PJK sesunl dengan dokumen ynng dlgunakan 
kenka melakukan hubungan usaha lfield In! wajlb dllslJ. 

3.6. 7 Nnma Komerslnl 
Dllsl dengan nama komerslal dart korpornsl. 

3.6.8 Bentuk Korpomsl 
Dllsl dengan memillh salah saru bentuk badan usaha. 

3.6.9 Bldnng Usahn 

Dllsl dengan bidnng usaha dart korporasl yang tercatat dalarn 
peneatatan Plhnk Pelnpor sesual dengan dokumen yang 
dlgunakan kettka melakukan hubungan usaha, 

3.6.10 Nomor lnduk Berusaha 
DUst dengan Nomor lnduk Berusaha atau nomor identltas 
korporasl lalnnya yang dlterbltkan oleh lembaga ynng 
berw-ennng, dengan format "nama lzfn.nomor lzln-. mlsalnya 
NIB.xxxx atnu SIUP .xxxx. 

3.6.1 I Tanggal P,,ndlrian 
Dllsl dengan tnnggal pendtrtan/terda.f\ar korpornsl. 

3.6.12 Provins! 
Dllsl dengan nama provlnsl sesual dengan alamat korporasl. 

3.6.13 Negnra 
Dllsl dengan memlllh nama negarn aesual dengan alamat 
korporasl. 

3.6.14 Email Korporasl 
Dllsl dengan alamat emnil korporasl. 
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4. Trnnsaksl Tujuan 

3.6.21 lnformasl Telepon 
Ollsl dengan lnformasl telepon korpomsl sesunl dengan plllhan 
yang ada {dapat dllsl leblh dar1 I). 

3.6.22 P.,millk/P.,ngurus/Omng yang dlbertkan Otor1sasl Tranaaksl. 
I. PJK Bank memlllh (click) f"'ld lnl ynng menggambarknn 

pemillk kerporast, pengurus korporasl. atau orang yang 
dlbertkan otor1sasl unruk melakukan transnksl. 

II. Apablln terdlr1 dnri I (satu) orang maka PJK hanya menglsl 
l (satu) kall untuk freld • Jabatan" orang tersebut sepertl 
sebagal pemillk korpora.sl, pengurus korporasl, atau orang 
yang dlbertkan otorlsnsl untuk melnkukan transaksl dan 
melengkapl seluruh field yang muncul pada bnglan ·orang•. 

Ill. Apnbiln leblh dart I [saru] orang maka PJK memlllh (click) 

sesual jumlah orang tersebut dan menglsl f"'ld "Jabatan" 
mnslng-maslng orang sesuai Jabatannya sepern sebagat 
pemillk korporasl, pengurus korpomsl, amu orang yang 
dlberlkan olorlsasl unruk melakukan transaksl. 

3.6.15 Website Korporasl 
Dllsl dengan alamat website korpornsl. 

3.6.16 NPWP 
Olis! dengan nomor NPWP yang dlmllild oleh korpomsl. 

3.6.17 Cntatan 
Olis! dengan lnformasl pentlng terknlt korpomsl apablla 
lnformasl rersebur tldak memillld f,cld unruk penglslnnnya 

3.6.18 Tutup? 
Fu!ld dtcentang apablla korporasl sudah d.lrutup/tldllk 
bercperast. 

3.6.19 Tanggal Penurupan 
Olis! dengan tanggal penurupan korporasl apablla korporasl 
sudah dltutup/tldak beroperasl. 

3.6.20 lnformasl Alamat 
Ollsl dengan lnformasl alamat korporasl sesuat deng.,.n pillhnn 
yang ruin [dapat dllsl leblh dart I). 
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dengnn nominal transoksl soma dengan atau dl atas Rp. 
100.000.000 [seratua juta rupiah], 

, Pengguna Jaso pada P.JK penyelenggam e-money dan/atau e-wa/let 
dengnn batasan nominal tmnsaksl yang wajlb dllakukan Prlnslp 
M•ngenall Pengguna .Jasa. 

II. 'To Not My Cli<m1• apablla: 

• Pengguna jasa yang merupakan walk in cu.stomer amu melakukan 
hubungan usllha dengnn Peny•l•nggaro Transfer Dana, Kegilltan 
Usa.ha Podagang valuta Aslng Bukan Bank, atau P.JK lalnnya 
dengan nominal rransakst di bawah Rp. I 00.000.000 l .. ratus jut<1 
rupiah). 

, Pengguno Jaso pada P.JK penyel•nggara •·money dan/atau e-wallet 
dengan batasan nominal tmnsaksl yang tldak wajtb dllakukan 
Prlnslp M•ngenall Pengguno .Jaso. 

My Client dan Not My Client terdtrt dart 3 (tlga) plllhnn yaltu Orang, Rekentng, 
dan Korporasl dengan krnerta pemlllhan akan dlarur di dalarn Surat Edamn 
Kep<1la PPATK. Apablla terdlrl dart I (satu) plhak, maka P.JK cukup meng!sl I 
(satul kall, dan apablla terdlrt dart leblh dart I [saru] plhak maka P.JK rnenglst 
leblh dart I [saru] kalt. 
4.1 Rekenlng My Client 

4.1. l lnstrumen 

Dils! dengan memlllh salah saru lnstrumen transaksl rujuan 
sesual plllhan yang adn (field lnl wnjtb dllsl). 

4.1.2 lnstrumen LBinnya 

Fi,,/d lnl wajlb dllsl apablla memlllh "Latnnya" pada field 

"tnstrumen", 

rnendapatkan a tau kepentlngnn pemillk rekenlng, 
pertntnh/penugason dart pemll!k rekentng. 

• Pengguna Jaso. yn.ng merupa.kan UJOlk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyel•nggam Transfer Dano, Kegtaian 
Usoha Pedagang valuta Aslng Bukon Bank, atau P.JK lalnnyn 

Dllsl dengan rujuan tmnsaksl, ynng t•rdlrt do.rt dua golongan yatru My Client 

dan Not My Client sebagar bertkui: 
I. 'To My Client• apabila: 

, Pengguna .Jaso rnerupakan pemlllk rekening, 
, Pengguna jaaa merupakan , .. eomng yang bukan pemllik rekenlng 

na.mun rnelakukan transaksl keuangan atas nama ntau untuk 

2021, No.70 
-71- 

www.peraturan.go.id



4.2 Orang My Cli,,,nt 

4.2.1 lnstrumen 
Prngtslan ]"'Id in! sama dengan angka 4. l. l. 

4.2.2 lnsrrumen Lalnnya 
Prnglslan fteld in! samn dengan angka 4. t.z, 

4.2.3 Nogar11 
Prnglslan foeld in! sama dengan angka 4. l .3. 

4.2.4 Valuta Aslng 
Prnglslan field lnl sama dengan angka 4. l .4. 

Selanjutnya J•nls dan tata earn pengtslan fu,ld Orang My Client samn 
sepertl angkn 3.2.6 sampal dengan angkn 3.2.32. 

4.3 Korporasl My Client 
4.3. l lnstrumen 

Prnglslan foeld lnl sama dengan angka 4. l. l. 
4.3.2 lnstrumen Lalnnya 

Prnglslan field in! samn dengan angka 4. t.z. 
4.3.3 Nogarn 

4.1.3 Nogara 

011.sl dengan cam memtlih nama negam trnnsaksl tujuan sesuat 
dengan plllhnn kode yang terdapat pada field "Negara• (f,eld in! 
wnJ!b dUs!J. 

4.1.4 Valuto Aslng 
Field lnl wnjlb dlbl apablla trnnsaksl asal dllnkukan dalrun rnata 
uang aslng dengan lnfonnasl sebagal bertkut: 
4.1.4. l Valuro Asing 

Olbl dengan earn m•mlllh sesuat dengan plllhan yang 
terdapat pada field •Kod• Mata Uang Aslng' (field in! 
wnjlb dlis!J. 

4. l .4.2 Nominal Valas 
Dlbl dengan nllal transaksl dalam mata uang astng 
pada saat transaksl ••rJnd! (field lnl wajlb d!!s!J. 

4.1.4.3 Kurs 
O!bl dengan nllal kurs yang d!gunaknn pada saa; 
transnksl (field in! wajlb dlis!J 

Selanjutnya Jenls dan tata eara penglslan field Rlek•nlng My Client sama 
sepertl angkn 3. l .6 sampal dengan angkn 3. l .2!1. 
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4. 4. 4 Valuta As Ing 
Field lnl wajib dllsl apablln trnnsakst asal dllakuknn dalam mata 
uang aslng dengan lnfonnasl sebag;:i.l berrkut: 
4.4.4.1 Valuta Aslng 

Dllsl dengan cam memillh sesual dengan plllhnn yang 
terdapat padn Fll!ld •Kade Mata Uang Aslng" (field lnl 
wajlb dilsl). 

4.4.4.2 Nominal Vnlas 
Ollsl dengnn nllal transaksl dalam rnata uang nslng 
pada saat tronsaksl teljadl ({ll!ld lnl wajlb dllsl). 

4.4.4.3 Kurs 
Dllsl dengnn nllal kurs yang dtgunakan pada snnt 
transakst (field lnl wajlb dilsl). 

&lanJutnya Jenls dan tata cam penglslan Fwld Rekenlng Not My Cli,,nt 
sama sepertl angka 3.4.6 snmpal dengan anglro 3.4.2!1. 

4.!I Orang Not My Oicnt 
4.5.1 lnstrumen 

4.4.3 Negara 

Oils! dengan cam memlllh nama negaro rransakst tujuan sesual 
dengan plllhan kode yang terdapat pada Field 'Negara• ({wld lnl 
wajlb dUsl). 

P,,nglslan Fteld lnl &11ma dengan angka 4.1.3. 

4.3.4 Valuta Aslng 
P,,nglslan r ... td lnl sama dengan angka 4.1.4. 

Selanjutnya Jenls dan tata earn penglslan Fu,ld Korporasl My Client 
sama sepertl angka 3.3.6 sampal dengan angka 3.3.22. 

4.4 Rekenlng Not My Client 
4.-1. t lnstrumen 

Diisl dengan memlllh salah saru lnstrumen transa .. ksl rujuan 
sesuat plllhan yang ada ({wld lnl wajlb dllsl). 

4.4.2 lnstrumen Lalnnyn 
Field lnl wajlb dilsl apablla memillh "Latnnya" pada field 
•rnstrumen•. 
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P,,nglslan Fteld lnl aama dengnn angka 4.4.1. 
4.!ii.2 tnstrumen Lo.lnnya 

P,,nglslan r ... 1d lnl sama dengan angkn 4. 4. 2. 
'l.5.3 Nogaro 

P,,nglslan r"'ld lnl samn dengnn angJ<a 4.'1.3. 
'1.5.4 Valuta Aslng 

PenglslanFoeld lnl sama dengnn angkn 4.4.4. 
Selanjutnya Jenls dan tara earn penglslan Fll!ld Orang My Client sama 
seperu nngkn 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.32. 

4.6 Korporosl Not My Client 
4.6. l tnsrrumen 

P,,nglslan Flt!ld lnl sama dengan angka 4.4.1. 
'l.6.2 lnstrumen Lalnnya 

P,,nglslan r ... id lnl sama dengan angkn 4. 4. 2. 
'l.6.3 Nogaro 

Penglslan r"'ld lnl samn dengnn angkn 4.'1.3. 
4.6.4 Vnluta Aslng 

P,,nglslan Fteld lnl sama dengnn angka 4.4.4. 
Selanjumya Jenls dan tata earn penglslan Flt!ld Korpornsl Not My Client 
samn sepertl angka 3.6.6 sampal dengan nngka 3.6.21. 

5. Mulli·Party 
Dlpillh untuk trnnsnksl yang lnformasl rransakst asal (from) dan transnksl 
tujuan (to) tldak btaa dtdeflntstkan dengan jelas. PJK meng-click icon • Multi· 
Part!( dan menglsl Foeld·Fll!ld sebagat berlkut: 
5.1 Nomor Transaksl 

Dilsl dengan nomor peneatatan di Internal PJK yang dapat 
mengldentlflknsl suatu transaksl, mlsalnya nomor trnnsaksl untuk 
peny,,toron tabungan oleh lbu Dinn Prnnoto adnlnh 10030082019 (field 
lnl wajlb dilsQ. 

5.2 No. Ref. Transaksl 
Dilsl dengan nomor referenst transaksl Internal PJK yang dapat 
mengldentlftknsl settap trnnsaksl yang dlsampalknn. 

5.3 Carn Transaksl Dllnkukan 
Dilsl dengnn memlllh salah saru earn trnnsnksl yang dllakukan (Field lnl 
wajlb dllsl). 

5.4 Cam Transaksi Lafnnya 
D!lsl apabila field •earn Trnnsaksl Dllakuknn" d!lsl dengnn "Lalnnya". 
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5.10 Nruna PeJabar Pengotortsasl TranS11ksl 
Dils! dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotortsasl transakst yang memlcu terJadlnya keeurtgaan atau yang 
memenuhl lndikator TKM. 

5.11 L.okasl Transaksl 
Olis! dengan nama lokasl/tempat [nama kantor, kota, prov1nsll 
terjadlnyn transaksl dengan format "nama kantor-kabupatenj kotn 
provtnst", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih.Jaknna Pusat·DKI 
Jakarta• atau "ATM Mall Taman Anggrek". Oalam hal PJK tldak dapat 
mengldentlflkasl lokas!/tempat terjadlnya transakst, maka dllsl dengan 
sarana transaksl yang dlgunaknn, mlsalnya inremer banking. 

5.12 Keterangan/Bertta 
Olis! dengan bertta, ketemngan atau tujuan transakst yang dltuliskan 
atau dlcatat dalam slstem PJK pada saat melakukan trnnsaksl. 

5.13 Catatan 
Dilsl dengan lnformasl pent!ng terkalt transaksl apablla tnformast 
tersebur tldak memlllkl field untuk pengtslannya. 

5.5 Nila! Transnksl (IDRI 

Olis! dengan nllat transaksl yang memlcu terjadlnya kecurtgaan arau 

yang memenuhl lndlkator TKM. Jlka transaksl dalam valas, maka field 
nllal transaksl dlls! dengan kenverst mara uang aslng dalarn rupiah 
pada saat transaksl terjadl ({lt!ld Int waJlb dllsl). 

5.6 Tanggal Transaksl 
Olis! dengan tanggal transaksl yang memlcu terjadlnyn keeurtgaan 111au 
yang memenuhl lndikntor TKM ({lfld lni waJlb dllsl). 

5.7 seroran Terlambat? 
Jlkn tanggal setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka P.JK 
mencentangflfld lnl. 

5.8 Tanggal Pembukuan 
Dllsl dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setomn terlambat. 

5.9 Nama Teller/ Front Office 
Oils! dengan nama rel/er/perugas /ronr offra, yang berhubungan dengan 
Penggunn Jasa untuk transaksl yang memlcu terjadlnya keeurtgaan 
atau yang memenuhl lndlkator TKM. 
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5.14.1.4 Signlflknsl 
DUsl dengan angkn O s.d. 10 yang menunjukkan 
seberapn besar pihnk Inf terkalt dengan rransakst 
yang dllakukan. 

5.14.1.5 lnstrumen Lalnnya 
Field In! wajib dilsl apablla memlllh "Lalnnya" pada 
fi,,ld •1nstrumen•. 

5. H.1.6 Cataton 
DUsl dengan lnformasl pentlng terkait tronsaksl 
apnblla lnCormasi tersebut ndak memlllkl field untuk 
penglslannya 

5.14.1.7 Valuto Aslng 
Field Inf waJib dilsi apabtla transakst dilakuknn 
dalam mata uang aslng dengan inforrnosl sebagat 
bertkut: 
5.14.1.7.1 Voluta Asing 

5.14 Plhnk yang Ollaporknn 

Plhnk i>,,lapor nkan d!berlknn plllhan Rekenlng My Client, Orang My 

Clit!nt, Korporasl My Cli,,nt, Rekenlng Nor My Clit!nt, Orang Not My Client, 
dan Korpomsl No< My Client. Dalam pengtslan field lni, Plhak i>,,lapor 
tldnk perlu mengjsl •from (Transnksl Asal]" dan ·10 (Transknsi TuJuan)•. 
5.14. l Rekening Afy Client 

Plhak Pelapor akan mengbl [ll!ld-Jield sebagar berlkut: 
5.14.1. l i>,,ran 

Plhak Pelaper memlllh peran dart pengguna jasa 
yang melakuknn rransakst, sepertl sebagal 
pemegang polls atau termnggung {(N'ld lni waJib 
dilsl). 

5.14.1.2 lnstrumen 
Dllsl dengan memlllh salah saru lnstrumen 
tronsaksl sesual plllhan yang ada, 

5.14.1.3 Negara 
DUsl dengan cam memllih kode negarn rempat 
tronsaksl dilakukan ((,eld lni wajib dilsi). 
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01151 dengan earn memlllh sesunl dengan 

ptlthan ynng terdapat pada field "Kode 
Mnta Uong Aslng" ({ll!ld Int wnjtb ditsl). 

!1.14. t.7.2 Nominal Valas 
01151 dengan nilat transakst dalam mata 
uang nstng pada sruit trnnsaksl terjadt 
({u,ld Int wnjlb dllsl). 

!1.14. t.7.3 Kurs 
01151 dengan ntlat kurs yang dtgunakan 
pada saa; trnnsnksl (flfld lnl wnjlb dllsl}. 

Selnnjumya [enls dan tata cam penglslan fre/d Rekentng My 

Oient sama sepertl angka 3.1.6 sampnl dengan angka 3.1.26. 
!1.14.2 Ornng My Client 

Plhak Pelnpor nkan menglsl fu,ld-Jield sebagat berikut: 
!1.14 2.1 Peron 

Pengtstan neld lnl sama dengnn angkn !1.14. I. I. 

!1.14.2.2 lnstrumen 
Pengtstan neld Int sama dengan angkn !1.14.1.2. 

!1.14.2.3 Negara 
Pengtslan fleld Int sama dengan ongkn !1.14.1.3. 

!1.14.2.4 Slgninkast 
Pengtstan field Int sama dengnn nngkn !l.14.1.4. 

!1.14.2.!I lnstrumen Latnnyn 
Pengtstan fleld Inf snma dengan nngkn !1.14. t.!I. 

!1.14.2.6 Cataton 
Pengtstan field Inf sama dengan nngka !1.14. r.e. 

!1.14.2.7 vatuta Astng 
Pengtslan fleld Int sama dengan nngka !1.14. l. 7. 

Selanjumya Jenls dan 111111 earn pengtstan field Orang My Client 
sama sepertl nngka 3.2.6 sampat dengan angk.~ 3.2.32. 

!1.14.3 Korpomsl My Client 
Plhak Pelapor akan menglsl freld,Jield sebagar bertkut: 
s. 14 .3. I Pe ran 

Pengtslan field Int sama dengan angka !1.14.1.1. 
!1.14.3.2 lnstrumen 

Pengtslan field Int sama dengnn 11ngk11 !l.14. l.2. 
!1.14.3.3 Negara 
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!1.14.4.3 Negara 
Dllsl dengnn cam memlllh kode negam tempat 
transakst dllakukan (f,dd lnl wnjlb dllsl). 

!1.14.4.4 Slgnlnkasl 
Dllsl dengan angka O s.d. 10 ynng menunjuklmn 
seberapa besar plhak lnl terkalt dengan transakst 
ynng dilakukan. 

!l.14.4.!I lnstrumen Lalnnya 
Field lnl wajlb dUsl apabtla memlllh •l.alnnya• pada 
ftt!ld "Instrumen". 

!l.14.4.6 Catatnn 
DUsl dengan tnformasl pentlng terkatt rransakst 
apabila informasi tersebut ndak memillkl f,eld unruk 
pengtslannya. 

Pengislan n•ld lnl sama dengan angka !1.14.1.3. 

!1.14.3.4 Stgnlnkasl 

Pengislan fleld lnl sama dengnn angka !1.14.1.4. 

!I. H.3.!I l.nstrumen Lalnnya 

Pengtslnn n•ld lnl sama dengnn angka !1.14. I .!I. 

!l.14.3.6 Catatnn 

Pengislan neld lnl sarna dengan angka !1.14.1.6. 

!1.14.3.7 Vnluta Aslng 

Pengtslan fleld lnl sama dengnn anglca !1.14.1.7. 

SelanJutnyn Jonis dan tata cam penglslan freld Korpomsl My 

Client sama sepertt angka 3.3.6 sampal dengan angka 3.3.21. 
!1.14.4 Rek•nlng No, My Client 

Plhak Pelapor akan meng151 freldfield sebagal berlkut: 

!1.14.4.1 Pemn 
Plhak Pelapor memlllh peran dart pengguna jasa 
ynng melakukan rmnsakst, sepertt ..,bagat 
pemegang polls atau tertanggung (field lnl wajlb 
dllsl). 

!5.14.4.2 tnstrumen 
DUsl dengan memillh salah saru lnstrumen 
trnnsaksl sesuct plllhan yang ada, 
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!!.14.!!.3 N•garn 
Pengtslan Ileld lnl sarna dengan angke !!.14.4.3. 

!!.14.!!.4 Slgnifikasl 
Peng!slan field lnl sama dengnn nngka !!.14.4.4. 

!!. H.!!.!! l.nstrumen Lalnnya 
Pengtslan fi•ld lnl sama dengan nngkn !!.14.4.!!. 

s. l'l.!1.6 Catalan 
Peng!slan field lnl sarna dengan angkn !!.14.4.6. 

!!.14.!!.7 Valutn Aslng 
Peng!slan fleld lnl samn dengan angka !!.14.4. 7. 

Selanjutnya Jenls dnn tata earn pengtslan fll!ld Orang Not My 

Client samn sepertl nngka 3.!1.6 sampal dengan angka 3.!!.32. 
!!.14.6 Korporasl Not My Client 

!!. H.4.7 vatuta Aslng 

F'i•ld lnl wnjlb dllsl apablla rransakat dllakuknn 
dalarn mata uang aslng dengan lnfonnasl sebagru 
bertkut 
!!. H.4. 7.1 Valuta Aslng 

Dllsl dengan earn memtllh sesual dengan 
plUhan yang terdapat pada /fold "Kod• 
Mata Uang Aslng" (/'fl!ld lnl wnjlb dllsl). 

!!.14.4.7.2 Nominal VaL~s 
01151 dengnn nllru trnnsaksl dalam mata 
uang aslng pada saat trnnsaksl terjadl 
(field lnl wajlb dllsl). 

s. H.4.7.3 Kurs 
Olis! dengan nllal kurs yang dlgunnknn 
pada saat transakst (/'fl!ld lnl wajlb dllsf]. 

Selanjutnya jenls dan tata cara pengtslan fll!ld R•kenlng Not My 

Client sama sepertt nngka 3.'1.6 sampal dengan nngkn 3.'1.26. 
!!.14.!! Orang My Client 

Plhak P•lnpor nkan m•ngtsl flt!ld-ficld .. bagal bertkut: 
s, l'l.!1.1 Peron 

Peng!slan field lnl sarna dengan nngkn !!.14.4.1. 
!!.14.!!.2 lnatrumen 

Pengtslan Ileld lnl sarna dengan angke !!.14.4.2. 
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DIAN EDIANA RAE 

ltd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRAN SAKS I KEUANOAN, 

S.IS Bamng 
Tldak dlgunnkan. 

Plhnk Pelapor nkan mengtsl field-field sebagaJ berlkut: 
S.14.6.1 Peran 

Pengtslan field tnt samo dengan angka S.14.4.1. 
S. l '1.6.2 lnstrumen 

Pengtslan field lnl sanm dengnn angka S.14.4.2. 
S.14.6.3 Negara 

Penglslan field lnl sama dengan angka S.14.4.3. 
S.1'1.6.'I Stgnillkasl 

Pengtslan field lnl aama dengan angka S.14.4.'I. 

S.14.6.S lnstrumen Lnlnnya 
Penglslan field lnl sama dengan angka S.1'1.4.S. 

S. 14.6.6 CBtatan 
Pengtslan Bek! lnl sama dengan angka S.14.'l.6. 

S.14.6.7 ValutaAslng 
Penglslan Reid lnl sama dengnn angka S.14.'l.7. 

Selanjutnya Jenls dnn tata cara pengtslan {ll!ld Korpomsl Not 
My Client sarna sepern angka 3.6.6 sampal dengan angka 
3.6.22 
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Jenls Lopornn 

Di!si dengan memlllh LTKM Terkalt Transnksl Pendanaan Terorisme ({u,ld In! 

\\'<ljlb diisl). 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apnblla PJK menyampruknn laporan dengan earn melakukan Input lapomn 

maka feld lnl tldak akan terlihat pada apllkasl dan akan otomntls terlsl 

dengan kode "!DR" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menynmpalkan lnpornn dengan cam upload XML maka PJK 

menglsl fll'ld In! dengnn kede mata uang "IDR" 

3 Nama Orgnn!snsl 

Field In! akan terisl otomads oleh slstem. 

'\ ID Organlsasl 

a. Apabila PJK menynmpalkan lapornn dengan earn melnkukan Input lapornn 

makn ro Orgn.nlsasl akan otomarts tertst. 

b. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan earn upload XML maka PJK 

wajlb menglsl f,eld lni dengan ID Organlsnsl yang dlperoleh pada saat 
reglstrasl apllkasl goAML pada .schema XML 

5 ID Laporan 

Field lnl akan tertst otomntls eleh slstem. 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN 

TERKAIT TRANSAKSI PENDANAAN TERORISME 

LAMPIRANV 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAO! PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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6 Kantor P,,lapor 

Dllsl dengan nama lmntor PJK yang menyampalka.n lapomn. 
7 Caro P,,nyampalnn Lapornn 

a. Apablla NK menyampaikan lapomn dengan earn melakukan Input 
laporan maka fu,/d lnl rldak akon terllhat pada apllkasl dan akan terlsl 
otomatls dengo.n kode "E'" pada slstem PPATK. 

b. Apablla NK menyampalkan lapornn dengan earn upload XML maka PJK 

mengl51 fw,/d lnl dengan kode "E" yang beranl elektronls pada schema 
XML. 

8 No. Ref. Laporan 
Dllsi dengan nomor referenst lapomn Internal PJK yang dapat 
mengtdentlllknsl setlap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Dllsl dengan tanggal PJK mengetahul adanya unsur TKM (fidd lnl wnjlb dllsl). 

10 Alasan 
Dllsl dengan alasan penynmpalan L TKM rerkan Trnnsaksl Pendanaan 
Terortsme yatru 

a. Trnnsaksl keuangan dengnn maksud untuk dlgunaknn dan/111nu yang 
diketahul akan dlgunnkan untuk melakukan tlndak pldana terorlsme; 

b. Trnnsaksl yang mellbatkan Setlap Orang yang berdnsarkan daftar terduga 
tererts dan organlsasl terorts. 

Termasuk dalarn urolan lnl adalah hal-hal lain yang berknltan dengan 
transaksl pengguna jasa antara lain tujuan pengguna Jasa membukn 
rekenlng, profit pengguna jasa, PJK laln, plhak lain dan lnformasl mengennl 
orang yang melakukan tronsaksl atas nnma pengguna Jasa (f"'ld lnl wajlb 
dllsl). 

I I Tlndaka.n Pelaper 
Dllsl dengan: 
a. P,,mbloklrnn dllakukan terhadap dana yang seeaea langsung atau tidak 

langsung atau yang dlketahul atau patut dtduga dlgunakan atau akan 
dlgunakan, balk seluruh mnupun sebagtan, unruk Tlndak Pldann 
Terortsme 

b. Pernblektran dana mlllk orang atau korporost yang rereanrum dalam 
Dollar Terduga Terorls dan Organlsnsl Terorls. 

12 P,,tugas P,,lapor 
Dllsi dengan lnformasl P,,rugas P,,lapor yang login. Field lnl terlsl oromaus 
oleh alstem apabfla lnporan dlsampallmn dengan earn mengtsl (enlf!II me!alul 
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I. Tfpe Transaksl 
Terdlrt dart 2 (dun) pillhan, yaitu Bi-Party dan Mult~Party. Bi·Parttj d!pllih 
apablla transaksl yang memenuhl mdlkator TKM terkan trnnsaksl pendanaan 
terortsme memlliki lnformasl trnnsakst asal !fro~ dan transaksf tujunn (tot. 
Multi·Party dlpfllh untuk trnnsaksl ynng lnformasl rransakst asal (from) dnn 
transaksl tujunn (to) tklak btsa dfdeftnislkan dengan Jelns. 

2 Bi·Party 

D!!sf untuk transaksi yang memfllkf lnformnsf transaksl asal !from) dnn 
tujuan transaksi (to). Apablla d!pfllh (click) icon "EJi.Parrif rnaka PJK mengtsi 
field-field sebagaf bertkut: 
2.1 Nomor Transaksl 

Dils! dengnn nomor peneatatan di Internal PJK yang dapat 
mengldent!ftkasl suaru trnnsaksf terkalt pendannan !erorlsme, mlsalnya 
nomor trnnsnksf untuk penyetomn tabungnn oleh tbu Dinn Pronoto 
adalah 10030082019 t{'eeld Inf wajlb dlfsl). 

2.2 No. Ref. Transnksi 
Dils! dengnn nomor referenst transakst Internal PJK yang dapat 
mengldent!ftkasl set!ap transaksl yang dlsampa!kan. 

! •· TRAJIIIAIUIJ Cdapat cllJal lel,U, dari 1 tnneekeil 

13 Lokasl Kantor P,,ngtrtm Lopomn 
F'ii!ld !n! tertst otomat!s oleh ststern sesua! dengan data reglstrosl apablln 
laperan dlsarnpalkan dengnn cam mengfsl ("nr,y) rnelalui aplikasf web, 
namun freld tnl wnjfb dlfsl apablla penynmpa!an dllnkukan dengan cam 
upload file >CJ.IL. 

1-1 Indlkator Loporan 
D!!sl dengnn earn mencentang sesuaJ dengnn pllJhan yang menjadl penyebab 
transaksl dllaporkan sebagai TKM terkalt transaksi pendanaan terorlsme 
yaltu kelompok kode lndikator: 
a. TEROR: B!BU 
b. TEROR dan KOREKSI untuk menyampalkan koreksl BIBS l TKM Terkal! 

Transaksi Pendanaan Terortsme yn.ng bemsal dart ternuan PJK atau 
temuan PPATK. dan bukan bemsal dart penolnkan secara otomnlls pada 
stsrem Apllknsl goAML. 

(Field Inf wajlb dUsl minimal I pilihan). 

apllkasf web, nnmun field fn! wajib d!!s! apablla penyampalan dllakukan 
dengnn earn upload Jill! XJ.1L. 
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2.3 Cara Trnnsaksl Dllakukan 

Dllsl dengan momillh salah satu cara trnnsakst yang dilakukan (field lnl 
wnjlb dllslJ. 

2.4 Cara Trnnsakst Lalnnya 
Dllsl apablla field •earn Trnnsaksl Dllnkukan" dllsl dengan "LaJnnya•. 

2.!I Nllnl Trnnsaksl (IDRI 
Dllsl dengan nilnJ trnnsaksl yang memlcu terjndlnya kecurtgaan atau 
yang memenuhl lndikator TICM terkatt pendanaan terertsme. Jlka 
trnnsaksl dalam valas, mnka field nllnl transaksl dllsl dengan konversl 
mata unng nslng dnlnm rupiah pada saal transaksl terjndl (field Int 
wnjib dllsJJ. 

2.6 Tnnggnl Transnksl ({U!ld Int waJlb dllslJ. 
a. Tanggal transaks! yang memenuhl lndlkator TKM terkalt pendanaan 

terorfsme; ateu 

b. Tan1111nl dJr.etapkannya trnnsaksl pengguna Jasn sebagal TICM terkalr 
pendanaan terorlsme aklbot kesesualan ldentlta.s ~ngguna. jasa 
tersebut dengan orang atau korpornsl yang tercantum dalam Dnftar 
Terduga Teroris dnn Organlsnsl Teroris berdasarkan basil vertllkasJ. 

2. 7 Setoran Terlambat? 
Jlka canggal setoran berbeda dengan tanggnl pembulcuan, maka PJK 
mencentangfu,ld Int 

2.8 Tanggal Pembukuan 
Dils! dengan tanggal pembukuan apablla rnerupakan seroran terlarnbat. 

2.9 Namn Teller/ Front Office 
Dllsl dengan nnma 1elkr/perugas /ronr offrtt yang berhubungnn dengan 
Pengguna Jasn unruk transaksl yang memtcu terjadlnya kecurtgaan 
atau yang memenuhl lndlkntor TKM terkalt pendanaan terorlsme, 

2.10 Nama Pejabat Pengotorisasl Trnnsaksl 
Oiisl dengnn nama pejabat }rang berdasarkan kewenangannya 
mengotortsasl transaksl yang memlcu terjadlnya kecurtgaan ntau yang 
memenuhl lndikator TKM terkalt pendanaan terorlsme. 

2.11 Lokasl Transaksl 
Dllsl dengan nama lokasl/tempat [nama kantor, kota, provtnsll 
terjadinya tronsa.ksl dengan format "narna knntor-kabupatenj'kota 
provlnsl", mlsnlnya "Bank XVZ KC Cernpaka Putlh.Jakana Pusat·DKI 
.Jakarta" atau "ATM Mall Tamlln Anggrek". Dalam hal PJK tldak dapat 

2021, No.70 -84- 

www.peraturan.go.id



2.12 K•ternngan/Berlta 
Dilsl dengan tujuan trnnsaksl yang dlcatat dalam slstem PJK pada saa; 
mdakulmn transaksl yang memenuhl lndlkator TKM terkalt pendanaan 
terertsme, 

2.13 Caratan 
Dils! dengan kede transaks] dan keterangan transakst dengan format 
"kode transaksl • keterangan kede transaksf". 

3 TransakslAsal 
Dllsi dengan asal rransaksl, yang terdlrl dart dun golongan yaJtu My clieni dnn 
Not My Client sebngal bertkur: 
I. 'From My Qient• apebtta: 

, ~ngguna Jasa merupakan pemllik rekenlng. 
, ~ngguna jasa merupakan seseerang yang bukan pemillk rekenlng 

namun melakukan transaksl keuangan atas nama atau untuk 
kepenrlngan pemlllk rekenlng, atau mendapatkan perlntah/penugasan 
dart pemlllk rekenlng .. 

• Pengguna Jaso. yang merupakan walk in cuslomer atau melakuko.n 
hubungan usaha dengan ~nyol•nggnra Transfer Dana, K•glntan Usaha 
-gang Valuta Asing Buknn Bank, atau PJK lalnnya dengan nominal 
rmnsaksl sama dengnn atau di atas Rp. I 00.000.000 (seratus Jura 
rupiah). 

, ~ngguna jasa pada PJK peny•lenggam e-money dan/nrau e-uotlct 
dengan batasan nominal trnnsaksl yang wajlb dllakuknn Prlnslp 
Mengenall ~ngguna Jasa. 

U. "From Not My Cl1c,nt• apablla: 

• Pengguna jasa yang rnerupakan walk in customer atau mela..kuko.n 
hubungan usaha dengan ~ny•lenggara Transfer Dana, Keglaran Usaha 
~agang Vnlura Aslng Bukan Bank, atau PJK lalnnya dengnn nominal 
rransaksl di bnwah Rp. I 00.000.000 [serarus juta rupiah], 

, ~ngguna Jasa pada PJK penyelenggara e·moncy dan/ a tau e-wa/let 
dengan batasan nominal transaksl yang ndak wajlb dllakukan Prlnslp 
M•ngenall ~ngguna Jasa. 

m•ngld•ntifikMI lokasl/tempar terjadtnya rransakst, maka dllsl dengan 

sarana transaksi yang dlgunakan, mts.ilnyn inlcmct banking. 
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3.1.3 N•gnra 
Dllsl dengan cam m•mlllh nama negare tronsaksl asal seeuat 
dengan pillhan yang terdapat pada field •N•gam Tmnsaksl Asal" 
ifM!ld lnl wajlb dllsl). 

3.1.4 Vnluta Aslng 
Field In! wajlb dllsl apablln tronsaksl asal terkalt pendanaan 
temrisme dil.aku.knn dalam mata uang a.sing dengan in!orma.si 
sebagal berikut 
3.1.4.1 vahna Aslng 

Dllsl dengan cam memillh sesuar dengan plllhan yang 
terdapat pada fU!ld -Valuta Aslng" tfu,ld lnl wajlb dllsl). 

3.1.4.2 Nominal Valas 
Dllsl dengan nominal transaksl dnlam mata uang aslng 
lfield lnl wajib dllsl). 

3.1.4.3 Kurs 
Dllsl dengan nllal kurs yang dlgunakan pada saat 
transaksl t{IE!ld In! wajlb dllsll. 

3. l.!5 Conductor 
Conductor rnerupakan orong yang melakukan transaksl 
keuangan atas nama atau untuk kepentlngan pomlllk rekenlng, 
atau mendapntkan perlntah/ ponugasan darl perntllk rekenlng. 
Contoh: 

3.1 R•k•nlng My Client 

3.1.1 lnstrumen 
Dils! dengan memillh aalah saru tnsrrumen tronsaksl asal sesual 
pillhnn yang ada lfield lnl wajlb dllsl). 

3.1.2 lnstrumen Lainnya 
Field lnl wajlb dllsl apablla mernllth "Latnnya" pada field 

"Inatrumen", 

My Client dan Not My Client terdirl dart 3 (tlga) plllhan yaitu Omng, Rekentng, 
dan Korpomsl dengan krnerta perntllhan akan dtarur di dalarn Surat Edaran 
K•pala PPATK. Apablla t•rdirl dart 1 (satul plhak, maka PJK cukup mengtsl I 
[saru] kal!, dan apablla terdirl darl lebth dart 1 {satu) plhak rnaka PJK meng!sl 
lebth dart I [saru] kalt. 

2021, No.70 -86- 

www.peraturan.go.id



, lbu Cantlka atas lnstruksl Bapak Rahman rnelakukan 

pendebetan rekenlng Bapak Rahman sebesar Rp!I0.000.000,· 

(limn puluh Juta rupiah), dan membnwa unng tunal tersebut 

ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat. 

Berdasarkan contoh tersebut rnaka !bu Cnntlka 

dlkategorlkan sebagal Conductor dan Bapak Rahman 
dlkategorlkan sebnglll Signamry. Plhak yang dllaporkan pada 
tmnsaksl asal (from) adlllah rekenlng Bapak Rahman dan 
plhak yang dllaporkan pada trnnsnksl tujunn (to) ndalah 
Bapak Rahman. 

, Bapak Budlman merupakan pegawal PT. Kolang Killing yang 
dltunjuk untuk rnelakukan penartkan tunal sebesar 
Rp75.000.000,· (tujuh puluh lima jura rupiah) darl rekenlng 
perusahaan iersebut di Bank T<,guh Berdlrl pada tanggal 27 
Maret 2020, dan membawa uang runal tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman 
dlkat,egorlkan sebnglll Conductor. 

, Bapak Amin merupakan permllk rekenlng di Bank Indonesia 
Maju. Prula tanggal 5 Januarl 2021, Bapak Ali datang ke 
Bank lndonesln Maju untuk mencalrkan uang senllai 
Rpl00.000.000,· (semtus Juta rupiah) dengnn mernbawa Cek 
atas nama Bapak Ali yang diberikan oleh Bapak Amin. 
Pada c:ontoh tersebut tldak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapak Amin dikategorlkan Rbngal plhak yang dilaporkan 
pada trnnsakst asal, lnformasl Bapak Amin dlcantumkan di 
dalam node Signatory, dan Bapak All dlkategor!kan sebagat 
plhak yang dllaporkan pada transaksl tujuan. 

, Bapak Amin rnerupakan pemUik ,.,kenlng di Bank Indonesia 
Maju. Pada tanggal 5 Januarl 2021, ibu Rina mendnpatkan 
pertntah darl Bapak Amin untuk mencalrkan uang senllat 
Rp!I0.000.000,· (limn puluh Juta rupiah) di PT Bank 
tndeneata Maju dengan membawa Cek ntaa nama Bapak 
Amin. 
Berdasnrkan c:ontoh tersebut maka lbu Rlna dikategor!knn 
sebagat Conductor. Rekenlng Bapak Amin dllcategorlkan 
sebagal plhak yang dllaporkan pada transaksl asal, dan 
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Bapak Amin dikntegorlkan sebagal plhak yang dtlaporkan 

pada transaksl tuJuan. 
• Pada lanl!lllll !l Januarl 2021, !bu Mlmah mencartkan uang 

senilal Rp 100.000.000 [serarus Juta rupiah) dengan 
membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia MaJu yang 
dltertmanya dart Bapak Amin. 
Pada contoh tersebut tldak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapak Amin dlkntegortkan sebagal plhak yang dtlaporkan 
pada trnnsaksl asal, tnformast Bapak Amin dtcantumkan di 
dalnm nod« Signatory, dan lbu Mlrnah dlkntegorlkan sebagal 
plhak yang dllaporkan pada transaksl tuJuan. 

I. Pada rekening korporasl, apablla Condw:tor rnerupakan 
orang yang namanya tereanrum di dalarn Signa1ory maka 
informasi omng tersebut harus dicantumknn di dalam node 
Conductor dan Signatory (llhat angkn 3.1.2!! butir Ill). 

II. Apablla Conductor merupakan pemillk/pengurus/orang yang 
dlbertkan otorlsasl rransakst makn lnfonnasl orang tersebut 
harus dlcantumkan di dalarn node Conductor dan 
Pemlllk/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasl Transaksl 
(Uhat angka 3.3.22 butlr Iv). 

Iii. Apabtla Conductor rnerupakan pemilik/pengurus/orang yang 
dibertkan otor1sasi transakst clan nmnanyn tercanrum dt 
dalam Signatory pada rekenlng korpomsl maka lnfonnasl 
orang rersebur harus dlcantumkan dJ dalarn nod• Conductor, 
Pemlllk/Pengurus/Orang yang dtbertkan Otorlsasl Transaksl. 
dan Signatory. (Uhat angka 3.3.22 bunr vi). 

Berlkut In! adalah fu,ld-Jield yang harus dllsl untuk lnfonnasl 
Conductor. 
3.1.!l. I oelar 

Ollsl dengan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn .. H., 
Prof., Or., SE. 

3.1.!l.2 Jenls Kelamln 
Dllsl sesuat dengan dokumen Ldentltas (field lnl wajlb 
dllsl). 

3.1.!l.3 Nama Lengknp 
Dllsl dengan nama lengkap tanpa g,,lar yang tereatat 
dalam pencaratan PJK sesual dengan dokumen yang 

2021, No.70 -88- 

www.peraturan.go.id



kewargunegaruan, maka kewarganegnrann yang 
kellga diisl pada "Kewnrganegnraan 3". 

3.1.5.1 I Negara Oomlsill 
Olisl dengan earn memilih negaru ynng menjadl tempat 
dnggal Condw:tor ((reld lnl wajib dilsll. 

(dun) 2 dart lebih memillkl • Apnblln 

3.1.5.5 Tempat tahtr 
Olisl dengan tempat lnhlr sesuni dengan 
ICTP/Pas.spon/ldentltos ynng berlaku di suaru neg1tra 
ifu,ld lni waJlb dlisll- 

3.1.5.6 N11m11 !bu Kandung 
Ollsl dengan nama lbu kandung Conductor. 

3.1.5.7 NamaAlias 
Olisl dengan namn alias dart Condw:tor. 

3.1.5.8 NIK 
Dlisl dengan Nomor lnduk Kep,ndudukan (NIK) dart 
Conductor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. ldentllos 
Lain w11Jlb diisl salah satu]. 

3.1.5. 9 No. tdenrnas Lain 
Oilst d.enga.n nomor identhos selain NIK do.n nomor 
paspor. (Field NTK, Nomor Paspor, dan No. ldendtas 
Lain w11Jib di!sl salah saru]. 

3.1.5.10 Kewarganegaraan 
• Menglsi f,cld "Kewarganegaraan 1• apablln 

p,ngguna jasa memlllki 1 [saru] kewarganegarnnn. 
if,eld in! wnJib diisi). 

• Apnblln memlllld 2 (dua) kewarganeguman, maka 
menglsl field "Kewurganegnraan 1 • (w11Jlb) dan 
·K~arga.negaraan 2·. 

dlgunakan ketika melakukan hubungnn usaha (field 
lnl wnJlb diisll. 

3.1.5. 'I Tanggal Lahlr 
Dlisl dengan tanggal lahir sesuot dengnn 
ICTP / Pas.spon/ldentl!as ynng berlaku di suaru negara 
(field lnl wnJib dllsl). 
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3.1.5.14 NPWP 
Otlsl dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apablla 
orang yang dtberlkan kuasa memillkl NPWP. 

3.1.5.15 PEP? 
Oils! dengan "Y" apablla Conductor adalah Pblitirolly 
Exposed Person (PEPI, dan dilst dengan .,.. apablla 
Conductor bukan PEP. ({lt!ld Int wajtb dilstl. 

3.1.5.16 Sumber Dana 
Dllsl dengan lnformasl sumber dana yang dtaarnpaikan 
pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan 
trnnsaksl ((u,/d Inf wnjlb dllslJ. 

3.1.5.17 Paspor 
Dils! dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, 
dan No. ldentttas Lain wajlb dlisl salah saru]. 

3.1.5.18 Negara Penerblt Paspor 
Oils! dengan nama negam penerblt paspor. 

3.1.5.19 Sudah Menlnggal 
Fic,ld lnl dlcentang apablla penggunn Jasa dlketahut 
sudah menlnggal. 

3.1.5.20 Tanggal Mentnggal 
Dils! dengan tanggal kemadan Conductor. 

3.1.5.21 C4tatan 
Diis! dengan lnformasl pentlng terkalt Conductor 
apablla lnformasl rersebut ddnk memlllkl field untuk 
penglslannya. 

3.1.5.22 Alamat Tempat Bekerja 
Olis! dengan alamat karuor Conductor [dapat dtlsl leblh 
dart I) sesuat dengan plllhan yn.ng ada, 

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja 

3.1.5.1'2 P,,kerjaan 

Dils! dengan Jenls pekerjaan sesunt dengan yang 

tereatat pada peneatatan Plhak P,,lapor (("'Id Int wajtb 
dllst). 

3.1.5.13 Tempat Bekerja 
Dllsl dengan nama kantor omng yang dlbertkan kuasa. 
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Dllsl dengan lnformaal telepon temper bekerja 

Conductor (blsa dllsl leblh dart I) sesuat dengnn pillhnn 
yang ada, 

3.1.5.24 Dokumen tdentnas 
Field lnl wajlb dllsl dengnn lnformast yang leblh 
lengkap terkalt No.ldenttta.s Lnln yang sudah dilsl pada 
freld sebelumnya. 

3.1.5.25 Email 
Dilsl dengnn alamat email ConductDr. 

3.1.5.26 Informast Alamat 
Oils( denga.n infonnasi alarna; Conductor sesual dengan 
pillhan yang ada ({K'ld lnl waJtb dilsl dan dapat dllst 
lebih dart IJ. 

3.1.5.27 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnfonnasl telepon Conductor sesuat 
dengan pillhan yang ada ifu,ld lnl wnJlb dllsl dan dapat 
dllsl leblh dart IJ. 

3. 1.6 No. Rekenlng 
Dllsl dengnn nomor rekenlng yang dlgunakan untuk 
bertransaksl terkalt pendanaan terortsme (field Int wajlb dllstJ. 

3.1.7 Label Rekenlng 
Dllsl dengan label yang menJadl ldentlflkasi rekenlng transakst 
terkan pendanaan terortsme sepertl rekenlng persepst, rekenlng 
banruan pemertntah, dan rekenlng perantara. 

3. 1.8 Nama PJK 
Dils! dengan nama PJK tempat rekentng dtbuka if"'ld lnl wajlb 
dllst). 

3.1.9 Kantor Pt,mbukaan Rekenlng 
Dils! dengan nama kanror tempo, rekenlng dibuka ({"'Id Int waJtb 
dllslJ. 

3.1.1 O Non·Bank? 
Field dlcentang npablla rekenlng dtbuka pada PJK non-bank, 

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dllsl dengan memllih salah saru: 

I. Kode SWIFT apablla PJK memlllld kode SWIFT, dan menglst 
kode tersebut pada field yang dtsedlakan. 
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ii. Kod• PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, ynng 
dtperoleh dart lembaga berwenang. 

Apnblln PJK memllikl kedua kode tersebut di atas, maim yang 
dlpllih adalah kode SWIFT. 

3.1.12 Jenls Rekenlng 
Dils! dengan cam memllih sesuai dengan pilihan yang terdapat 
pnda f,e/d "Jenls Rekenlng" (f,e/d Int wajib dilsl). 

3.1.13 Status Rekening 

Dils! dengan eara memlllh srunh saru plllhan yang terdapat pada 
f,e/d •status Rokenlng" (field Int wajlb dlisi). 

3.1.14 Mata Unng Rekenlng 
Dils! dengrut cara memlllh kede mata uang yang dlgunaknn pada 

rekenlng (field lni wajlb dllsl]. 

3.1.1 :5 Pener1ma Manfaat Ut11m11 
Dlfsl denga.n nama penertma manfaat utamn da.rl rekening. 

3.1.16 IBAN 
Dils! dengan In11,macional Banking Accotmr Number. 

3. 1.17 No. Pengguna Jasa 
Dilsl dengan nomor Customer Iden1if1allion File (CIF) untuk PJK 
Bank a tau nomor kepesertaan pengguna Jasa/ nomor lain yang 
dltentukan oleh PJK non-bank (f,eld lnl wajlb dlisl). 

3.1.18 To.nggal Pembuknan 
Dils! dengan tanggal pembukaan rekenlng (freld Int wnjlb dllsl). 

3.1.19 Tanggal Penutupan 
Dils! dengnn tnnggal penulupnn rekenlng apablla rekenlng 
sudah dltutup. 

3.1.20 Soldo Akhir 
Dilsi dengan saldo rekenlng dalam mata uang rupiah pada snot 
sudah dltetapkan ..,bngai TKM sesudnh rekap nkhlr hart 

3.1.21 Tanggal Soldo 
Dils! dengan ranggnl saldo akhtr, 

3.1.22 Cnt. Pener1rna M11nfan1 Ulama 
Dlfsi dengan lnformasl pentJng rerkan penertma manfant utama 
apnblln lnformnsl tersebut tldnk memllikl fll!ld untuk 
penglsinnnya 

3.1.23 Catalan 
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Diis! dengan lnformasl pentlng terkalt rekenlng apablla lnformnsl 
rersebut Udak memillk! field untuk pengtslannya. 

3.1.24 Rekenlng Korpomsl 
PJK memllih (dickj fteld lnl ap:iblla rekenlng merupakan millk 
korpornsl, dan menglsl seluruh fti!ld yang muncul (sama dengan 
angka 3.3 di bawnhJ. Field lnl tldnk perlu dllsl apabtla rekenlng 
merupakan mlllk Orang. 

3.1.25 Orang yang Memlllkl Akses ke Rekenlng lfie/d im wajlb dllslJ. 
PJK wajlb memlllh (dick) fu,/d Inf yang mengg:,rnbarkan orang 
yang memllikl nkus ke rekenlng, sepertl pemegang lruasa 
rekenlng. penandatangan rekenlng. penerima manfoat nkhlr, 
atau plhnk lalnnyn yang memlllkl keterkallan dengan rekentng. 
I. Apablla terdlrt dnrl I (satu) orang mnka PJK hanya menglsl I 

(satu) plllhan dengan earn: 
, Mencentang field "Yang Utama?' karena hnnyn terdtrt dart 

I [saru] orang. 
, Memlllh "Peran" omng tersebut sepertl sebagaI pemegnng 

lruasa rekenlng, pennndatnngan rekenlng, penertma 
mnnfaat nkhlr atau plhak lalnnyn yang memillk! 
keterkaitan dengan rekenlng. 

Contoh: 
Pada 1anggal :i Jnnunrl 2021, tbu Anl melnkukan penarlkan 
uang runal sentlal Rp I 5.000.000·, [llrna betas juto rupiah I 
darl rekenlngnya di Bank Indonesia Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut maka tbu Ant dlkategorlkan 
sebagal Signatory yang utamo. 

II. Apablla leblh dart I (satu) orang mnko PJK memlllh (dickj 
sesunl jumlah orang tersebut, dlsertal dengnn plllhan: 
, Field 'Vang Utnmo?" dlcentang opablla orang tersebut 

adalah yang utama dalam memlllkl akses rekenlng. Field 
tldnk dlcentang apablla orang tersebut bukan yang utoma 
dnlnm memlllkl akses rekenlng. 

, Memllih "Peron• orang yang memlllk! akses reke.nJng 
tersebut sepertl sebagal pemegong kuasa rekenlng, 
penandatangan rekenlng, penertma manfaat akhtr atau 
plhnk lalnnyo yang memillkl keterkaltan dengan rekenlng. 
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, M•nglsl seluruh field ynng muncul pada bag\an "Omng" 
(field lnl wajlb dllst). 

Contoh: 
lbu Anl dan Mlmah memlllkl rekenlng Joint Aceotcnt atas 
nama !bu Anl QQ Mlmnh di P'I' Bnnk tndenesta Maju. lbu 
Anl dapat melakuknn transnksl penarikan unng dart 
rekening tersebut sednngknn Mlmah tldak blsa melakukan 
penartkan tuna!. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Anl dlkategonknn 
sebngal Signatory ynng utama, sedangkan Mlmah bukan 
merupnkan Signatory ynng utama, 

Ill. Pada rekenlng korpomsl, apnbila orang yang melakuknn 
tmnsaksl merupakan orang ynng namanya tereanrum di 
dalam Signatory maka lnformasi orang tersebut hnrus 
dlcantumkan di dalam node Conduc1or dan Signa1ory. 
Contoh: 

, Bapnk Budlman dltunjuk oleh P'I'. Kolang Knling sebngnI 
pernegang kuasa (signatory! untuk rekenlng P'I' Kolang 
Knling di Bank Teguh Berdin. Pada tanggru '.27 Maret 2020, 
Bapnk Budiman melnkukan penartkan tunal sebesar 
Rp?!l.000.000,· (tujuh puluh limn jutn rupiah) dart 
rekening perusahaan tersebut di Bank Toguh Berdlrl dan 
membawa uang tuna.I tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budlman 
dlkntegonkan sebagat Conduc1or dan Signa1ory. 

, Bapnk Anwar dnn Bapak Niko ditunjuk oleh P'I' Maju 
Berdin sebagat pemegang kuasa (signatory) untuk 
rekenlng P'I' Maju Berdlrl di Bank Indonesia MnJu. Pada 
tnnggru !I Jnnu3rl 20'.21, Bapak Anwar melakukan 
penyetomn uang tunnl untuk kepentlngan perusahaan 
senllal Rp!I0.000.000, • (limn puluh juta rupiah) ke 
rekenlng P'I' Maju Berdirl di Bank Indonesia Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar 
dlkntegorikan sebaga! Conductor dan Signatory, sednngkan 
Bapnk Niko hanya dlkatogorlkan sebagal Signa1ory. 

Iv. Apablla SignatDry merupnkan pemllik/pengurus/omng yang 
dtbertkan otorisasl transnksl pada rekening korporasl maka 
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3.2 Orang My Client 
3.2.l Jnstrumen 

P<,ngtslan [~Id lnl snma dengan angka 3.1. I. 
3.2.2 lnstrumen Lalnnyn 

P<,ng!slan ["'Id lnl sama dengan angka 3.1.2. 
3.2.3 N•gnra 

P<,ngjslnn f,eld lnl samn dengnn nngka 3.1.3. 
3.2.-1 Vnluta Aslng 

P<,ng!slnn [11!/d lnl snma dengnn angka 3.1.4. 
3.2.!I Conductor 

P<,ngtslan f,eld lnl snma dengan angka 3.1.!I. 
3.2.6 Oelar 

Dllsl dengan gelar dart pelaku rransaksi terkan pendanaan 
ternrisme. Dapat dllsl leblh dari I [saru] gelar. contoh: Ny .. Tn., 

H., Prof., Or., SE. 

3.2 7 J•n!s K•lam!n 
Dllsl .. sual dengan dokumen identltas !field lnl wnjlb dllsl). 

3.2.8 Namn Lengkap 
Dllsl dengan nnma lengkap tnnpa g,,lar yang tercatat dalam 
pencatatan NK sesunl dengan dokumen yang dlgunnknn ketlkn 
melakukan hubungan usnha (field lnl waJlb dllsi). 

3.2.9 Tanggal Lahir 
Dllsl dengan tnnggal lahlr sesual dengnn KTP/ Passport/ld•ntltas 
yang berlaku di suaru negara (field lnl wajlb dllsl). 

3.2.10 Tempat Lahir 

lnformasl orang tersebut harus dlcantumkan di dalarn node 
Signatory dan P<,mlllk/P<,ngurus/Orang ynng dlbertkan 
Otorisnsl Trnnsaksl (Uhat angka 3.3.22 butlr v). 

v, Apablla Signatory merupakan pomlllk/pongurus/orang yang 
dibertknn otortsast transaksl clan nnmanyn tercanrum dt 
dalam 5,gnniory pada n,kenlng korporasl dnn rnelakukan 

transaks! atas kepont!ngan korporasl mnka !nformnsl orang 
tersebut hnrus dicanrumkan di dalam node S1g11a1ory. 
Conductor, dnn P<,mlllk/P<,ngurus/Orang yang dlbertkan 
Otorisnsl Transaksi (llhat angka 3.3.22 butlr vi). 
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3.2.16 Negnrn Domlslll 
Ollsl dengan cara memlllh negara ynng menjadi ternpat ttnggal 
pelalcu transakst terkalt pendanaan terortsme (field Int wajib 
dllslJ 

3.2.17 Pekerjaan 
Ollsl dengan [ents pekerjaan sesunl dengan ynng tereatat pada 
pencatatan Plhnk Pelapor (field ini wajib dllsl). 

3.2.18 Tempa, Bekerjn 
Ollsl dengan narna tempat bekerja pelnku rransakst. 

3.2.19 NPWP 
Ollsl dengan nomor NP\VP tnnpa tanda baea apablla pelnku 
transaksl memllikl NPWP. 

3.2.20 PEP? 

3.2.13 NIK 
Ollsl dengan Nomor lnduk Kependudukan [NIK) apabtla pelaku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. (Field NIK, Nomor 
Paapor, dnn No. tdentltas Lain wajib dllsl salah satu]. 

3.2.14 No. ldenutas Lain 
Ollsl dengan nomor identitas selaln NIK dan nomor paspor. 
(Field NIK, Nomor Paspor, dan No. ldentltas Lain wajib dllsl salah 
saru]. 

3.2.15 Kewarganegaraan 
I. Mengtsi fu,ld •Kewarganegamnn 1 • apabila pengguna jasa 

memllikl I [saru] kewnrganegnraan. (field inl wajib dllsJ). 
Ii. Apabila memlllkl 2 (dua) kewnrganegnman, maka mengtsi 

•Kewarganegarnan I (wajib)' dan "Kewarganegaman 2". 
Ill. Apabiln mem!likl lebih dart 2 [dua] kewnrganegaronn, rnaka 

kewarganegaraan yang kedga dllsi pada "Kewarganegaraan 
3• 

Ollsl deng;,.n tempat lahlr sesual dengan KTP/ Pa.s.sport/tdentltas 
ynng berlalcu di suaru negnra (fi<!ld int wnjib dusi]. 

3.2.1 I Nnma lbu Kandung 
Ollsl dengan narna !bu kandung pelnku tmnsaksl terkalt 
pendanaan terortsme. 

3.2.12 Nnma Alias 
Ollsl dengan nama alias pelnku tmnsnksl terkan pendanaan 
ternrisme. 
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3.2.25 Tnnggnl Menlnggal 
Dllsl dengnn tnnggnl kematlan pengguna [asa. 

3.2.26 Alamnt Tempat Bekerja 

Dllsl dengan alamat tempat bekerjn pelaku trnnsnksl terkalt 
pendanaan terorlsme (dapat dllsl leblh dart I) sesuet dengan 
pillhan yang ada, 

3.2.27 Telepon Tempot Bekerja 
Dllsl dengan lnformasl telepon tempat bekerja pelaku transnksl 
terkalt pendanaan terertsme (blsn dllsl leblh dart I) sesunl 
dengan plllhan yang ada. 

3.2.28 Dokumen ldentttas 

Fi,,/d Int wajlb dilsl dengan lnformasl yang leblh lengkap terkalt 
No.tdentltns Lain yang sudnh dllsl pada field. sebelumnyn. 

3.2.29 Email 
Dllsl dengnn alamat emnll pelaku transnksl terkan pendanaan 
terertsme. 

3.2.30 lnformnsl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon pelaku trnnsnksl terkalt 
pendanaan terortsme dlnwall dengan kode area (field wnjlb dllsl 
dan dapat dUsl lebih dart I). 

3.2.31 lnformast Alamat 

Dllsl dengan •y• apabtla pelaku trnnsnksl adalah Poli1icafly 
Expos"'1 P.,rson (PEP), dan dllsl dengnn .,.. npablla pelaku 

trnnsnksl buknn PEP. if"'ld Int wajlb dllsl). 
3.2.21 Sumber Dana 

Dllsl dengan lnformasl sumber dana yang dlsampalkan pada 
saat melakukan PMPJ atnu pelaksanaan transnksl if"'ld Int 
wajlb dllsl). 

3.2.22 Nomor Pnspor 
Dllsl dengnn nomor paspor. (Fic,/d NIK, Nomor Paspor, dnn No. 
Jdentltas Lain wajlb dllsl salah saru], 

3.2.23 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan nama negarn penerblt paspor. 

3.2.24 Sudah Menlnggnl 
Fidd Int dlcentang apabUn pengguna Jaso diketahul sudnh 
m~nlnggal. 
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3.3.~ Conductor 
Penglslan f,eld Int sama dengnn angka 3.1.~. 

3.3.6 Nama Korporasl 
Oifsl dengan nnma perusahnnn/entltns lalnnya yn.ng tercatat 
dalam peneatatan NK seeuat dengan dokumen yang dlgunakan 
keuka melakukan hubungan usaha (field ini wajlb dllsl). 

3.3.7 Nama Komerslal 

Ollsl dengan nama komerslal dart korpomsl. 
3.3.8 Bentuk Korpomsl 

Ollsl dengan memlllh salah satu bentuk badan usaha. 
3.3.9 Bldang Usaha 

Ollsl dengan bldang usaha dart korporasl yang tercatat dalam 
pencatatan Pihak Pelaper sesunt dengan dokumen yang 
dtgunnkan keuka melakukan hubungan usaha (field Int wajlb 
dllsl). 

3.3.10 Nomor lnduk Berusaha 
Dllsl dengan Nomor rnduk Berusaho. atau nomor identltas 
korporosl lnlnnya yang dlterbltknn oleh lernbaga yang 
berwenang, dengan format "nama lz(n.nomor lztn•. mlsalnya 
NIB.xxxx atau SIUP.xxxx. 

3.3.1 I Tanggal Pendlrlan 

Ollsl dengan lnformnsl alamat sesual dengnn plllhan yang ada 

if1"1d wajlb dllsl dan btsa dllsl lebth dart I). 
3.2.32 Catatan 

Ollsl dengan lnfonnasl pentlng terkalt pelaku transaksl terkalt 
pendanaan terortsme apablla lnformasl tersebut ndak memlllkl 
field untuk pengislannya. 

3.3 Korpomsl My Client 
3.3. l Instru:men 

Penglslan fu,ld Int sama dengnn angka 3.1. I. 
3.3.2 lnstrumen Lalnnya 

Peng)slan field Int sama dengan angka 3.1.2. 

3.3.3 Negara 
Penglslan fu,ld Int sarna dengan angka 3.1.3. 

3.3.4 valuta Aslng 
Penglslan fu,ld Int sama dengnn angka 3.1.4. 

2021, No.70 -98- 

www.peraturan.go.id



3.3.18 Tutup? 
Field dlcentang apablla korpomsl sudah dltu1up/tld11k 
beroperast. 

3.3.19 Tanggal Penutupan 
Ollsl dengan umllll"I penurupan korporasl apabtla korporasl 
sudah dltu1up/t.idak beroperasi. 

3.3.20 lnformnsl Alamat 
Ollsi dengan lnformasl alamat korporasi aesunl dengan pilihnn 
ynng ada twaJib dllsi dan dapat dilsi leblh dart 11, 

3.3.21 lnformasi Telepon 
Ollsi dengan lnformasi telepon korpornsi seaual dengan pllihan 
ynng ada lfoeld int dnpat dllsi lebih dart I). 

3.3.22 Pemillk/Pengurus/Omng yang dlbertkan Otortsasl Tmnsaksi. 
I. PJK Bank wajlb memillh jclickj fll!ld Int yang menggambnrkon 

pemlllk ko.rpornsl, pengurus korporasl, atau orang yang 
dlbertkan otertsast untuk melakukan tmnsaksl. 

I!. Apabtla terd!rt dart I jsatu) omng maka PJK hanya mengtsl I 
jsatu) kali untuk field "Jabatan• orang tersebut sepeni 
sebagal pemlllk korporasi, pengurus korpomsl, atnu orang 
yang dtberikan 01ortsasi untuk rnelakukan transakst dan 
melengkapi seluruh fw,/d yang muncul. 

Ollsl dengan 111nggnl pendlrtan/terdallar korpornsl. 

3.3.12 Provins! 

Ollsl dengan na.mn provlnsl eeeuet dengnn alamat korporasl. 

3.3, I 3 Nognm 

Dllsl dengan memlllh name negam sesuat dengan alamat 
korpornsl lfr,eld In! wnjib dllsl). 

3.3.14 Email Korpornsi 
Ol!sl dengan alamat email korporasi. 

3.3.15 Websit" Korporasl 
Ollsl dengan alamat websiie korpomsi. 

3.3.16 NPWP 

Ollsi dengan nomor NPWP yang dlmlllld oleh korpomsl. 
3.3.17 Catatan 

Ollsi dengan lnformasl pentlng terkan korpomsl apablla 
informasl tersebur tidnk memlllld f,eld untuk penglsinnnya 
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l't!miUk/P,,ngurus/Orang yang dlberlkan Otorlsasi Transaksl 
dan Signatory. 

node, dalam di dlrontumkan harus Budlman 

UL Apablla leblh dru1 I (satuJ orBJ1g maka PJK memJlib (click) 

sesuru Jumlah orBJ1g tersebut dan menglsl Fwld •JaooiB11" 
maslng-maslng orang sesual [abatannya sepertl sebagat 
pemillk korpomsl, peagurus korporasl, atau orang yBJ1g 
dlbertkan otorlsasi uatuk melakukBJl transaksl. 

Iv. Apablla l't!mlllk/Pengurus/Orang y=g dlbertkan Otortsasi 
Transaksl merupakan orang y=g melakukaa transaksi atas 

kepentlngan korporasl mrum lnformasl orBJ1g tersebut harus 
dicaatumkan di dalam node l't!m!Uk/l't!ngurus/Orang yang 
diberlkan Otortsasl Transaksl, don Conducwr. 
Contoh: 
• Bapak Budiman meruprumn komlsarls dru1 PT. Kolang 

Kallng yan11 namanya tercantum di dnlam Angg= Dasar 
perusahaan, Pada tanggal 27 Maret 2020. Bapak Budlman 
melakukan penyetoran tuaal alas nama PT. Kolang Kallng 
sebesar Rp7:S.OOO.OOO.· (tujuh puluh hma juta rupiah) ke 

rekenlng PT. Kolang Kallng tersebut di Bank Teguh Berdin 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
Budiman harus dlcantumkan di dalam node 

l't!millk/Pengurus/Orang y=g dlberlkan Otorlsasl 
Transaksl dan Conductor 

v. Apablla l't!mlltk/Pengurus/Orang yang dlberlkan Otorlsasl 
Transaksl merupakan orang yang namanyo tercantum di 
dalam Signawry pada rekentng korporasl maka lnformasi 
orang tersebut harus dlcantumkan di dalarn node 
l't!mJUk/l't!agurus/Orang yaag dlberlkan Otorlsasi Transaksl 
dan Signatory. 
Contoh: 
Bapak Budlman merupakaa komlsarls darl PT. Kolang Kallng 
yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar 
perusahaan. setatn ltu, Bapak Budlman merupakan salah 
satu orang yang dtbertkan akses ke rekenlng PT Kolang 
Kallng di Bank Teguh &rdirt. 

Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasi Bapak 

2021, No.70 -100

- 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



,1. Apablla Punilik/ Pengurus/Orang )'mlg diberikan Otortsasl 

Transaksl merupakan orang yang namanya tercantum di 

dalam Signatory pada rekening korporasl dan orang tersebut 
melakukan transakst atas kepentlogan korporasl maka 

lnformasl orang tersebut harus dicantumkan di dalam node 
Pemilik/Pengurus/Orang yang diberikan Otorlsasl Transaksl, 
Sigrw.tory, dan Conductor. 
Cont oh; 

• Bapak Budlman merupakan komlsarts dart PT. Kolang 
Kaling yang namanya tercantum dalam Anggaran Dnsar 
Perusahaan, setain itu, Bapak Budiman merupakan salah 

satu orang yang dtbertkan akses ke rekening PT Kolang 
Kaling di Bank Teguh Berdirl. 
Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budlman melakukan 
penarlkan tuna! sebesar Rp75.000.000,· (tujuh puluh limn 
juta rupiah} darl rekenlng perusahaan tersebut di Bank 
Teguh Berdlrl dan membawa uang tuna! tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contob tersebut maka Jnformasl Bapak 
Budlman barus dicantumkan di dalam node 
PemJIJk/Pengurus/Orang yang diberikan Otorlsasl 
Transaksl. Signatory, dan Conductor. 

• Bapak Budiman merupakan komlsarls darl PT Kolang 
KalJng, dan Bapak Anwar merupakan Dlrektur Keuangru, 
darl PT Kolang Kallng yang namanya tercantum di dalam 
Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan 
salah satu orang yang diberlkan akses ke rekenlng PT 

Kolang Kaling di Bank lndonesla Maju. Pada tanggal 5 
Januarl 202 l, Bapak Anwar melakukan penarlkan tuna! 
sebesar Rp20.000.000. • (dua pulub Uma Juta rupiah) darl 
rekenlng perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan 
membawa uang tuna! tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contob tersebut, maka; 

· lnformasl Bapak Budlman harus dicantumkan di dalam 
node Pemilik/Pengurus/Orang yang dlbertkan Otorlsasl 
TransaksL 
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3.4.4. I Valutn Aslng 
Oils! dengan earn memlllh sesunl dengan plllhan yang 
terdapat pada field "Vnluta Aslng• (field lni wnjib dlisi). 

3.4.-1.2 Nominal valas 
Dils! dengnn nominal trnnsaksl dnlnm mata unng aslng 
{field lnl wnjlb dllsi). 

3.4.-1.3 Kurs 
Dils! dengan nllai ku rs yang dlgunakan pada saat 
trnnsnksl (field inl wnjib dilai) 

3.-1.!I Conducmr 

ConduCfDr merupakan orang yang rnelakukan transakst 
keuangan atas nama atau unruk kepentlngan pemllik rekentng, 
atnu mendapatkan J>"rlntnh/P"nug11san dart pemillk rekentng 
sesual J>"nJelasan pada angka 3.1.!I 
S.rlkut In! ru!n.lnh field-field ynng hnrus dust untuk lnformasl 
ConducttJr. 

3.4.!I. I Gelar 

lnformasl Bapak Anwar harus dlcanrurnkan di dalarn 

nod<! Pemlllk/Pengurus/Ornng ynng dtbertkan Otorlsasl 
Trnnsnksl, Signatory, dan Conductor. 

3.4 R•k•nlng Not My Client 
3.4.1 lnstrumen 

Olis! dengan memtlih salah saru Instrumen tmnsaksl asal seeuat 
pUlhan yang ruin (field lnl wnjlb dllsl). 

3.4.2 lnstrumen Lainnyn 
Fu!ld In! wnjlb dllsl apabtla memlllh "Lalnnyn" pada field 
"tnstrumen". 

3.4.3 Negnm 
Ollsl dengan earn m•mlllh narna negara tmnsaksl asal sesual 
dengan plllhnn yang terdapat pada field "Negara Trnnsaksl As111" 
lf!J!ld Int wnjlb dllsf]. 

3.4.4 Valuui Aslng 
Fu!ld Int wajlb dllsl apabtla tmnsaksl asal terkalt pendanaan 
ternrtsme dilakukan dalam mato. uang a.sing dengan ln(ormasl 
sebagnt bertkut 
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kewarganegaraan, maka kewarganegaraan 
ketlga dilsi pada "Kewarganegaraan 3•, 

3.4.5. I I Negara Domlsili 

(dua) 
yang 

2 dati • 

paspor. 
3.4.5. IO Kewarganegaraan 

• Mengisl field "Kewarganegaraan 1 • apablla 
pengguna jasa memilild I (satu) kewarganegaraan. 

• Apabila memiUld 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
mengisl field "Kewarganegaraan 1 • (wajlb) dan 
·Kewarganegaraan 2". 

Apabila memiliki lebih 

3.4.5.8 NIK 
Dils! dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dati 
Condttct.or. 

3.4.5.9 No. Identltas Laln 
Dil,si dengan nomor tdentitas selain NTK dan nomor 

KTP / Passpon/ldentitas yang berlaku di suatu negara. 
3.4.5.6 Nama lbu Kandung 

Dils! dengan narna lbu kandung Conductor. 
3.4.5.7 Nama Allas 

Dlisl dengan nama alias dari Conductor. 

dengan sesual lahlr tempat dengan Dils! 

Dlui dengan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn., H., 
Prof., Dr., SE. 

3.4.5.2 .rents Kelamln 
Dlui sesual dengan dokumen ldentltas. 

3.4.5.3 Nama Lengkap 
Dils! dengan nama lengkap tanpa gelar yang terearat 
dalam pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang 
digunakan ketika melakukan hubungan usaha !field 
lnl wajlb ditsl]. 

3.4.5.4 Tanggal Lahir 

Dils! dengan tanggal lahir sesuat dengan 
KTP / Passpon/ldentltas yang berlaku di suatu negara. 

3.4.5.5 Tempat Lahir 
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3.4.5.18 Neg;irn Penerblt Paspor 
Dllsl dengnn nama negnra penerblt paspor. 

3.4.5.19 Sudah Menlnggal 
Field lnl dleentang apablla Conduttor dlketnhul sudah 
menlnggal. 

3.4.5.20 Tanggal Menlnggal 
Ollsl dengan tanggal kernattan Conductor. 

3.4.5.21 <:atntan 
Dllsl dengan lnformasl pentlng rerkan Conductor 
apablla lnformasl tersebut tldnk memlllkl f,e/d untuk 
penglslannyn. 

3.4.5.22 Alam111 Tempat Bekerjn 
Dllsl dengan alamat kantor Conductor [dapat dllsl leblh 
dart I) sesunl dengan plllhan yang ada 

3.4.5.23 Telepon Tempnt Bekerjn 

Dllsl dengan taro memlllh negara yang menjadl tempnt 

tln81l11l Conductor. 
3.4.!U'.? P,,kerj1111n 

Dllsl dengan Jenls pekerjaan sesucr dengan yang 
tercatat pada pencatatan Plho.k Pelapor. 

3.4.5.13 Tempat Bekerjn 
Ollsl dengan namn kantor Conduttor. 

3.4.5.14 NPWP 
Dllsl dengan nomor NPWP tanpa tanda baea apablln 
orang yang dlberlkan kuasa memilikl NPWP. 

3.4.5.15 PEP? 
OUsl dengan "Y" apablln Cond1tttor adalah A>litirolly 

Exposed Person (PEP). clan dllsl dengan "T" apablla 
Conduttor bukan PEP. 

3.4.5.16 SUmber Dann 
Ollsl dengan lnformnsl sumber dana yang dtsarnpalknn 
pada saat melalcuknn PMPJ atau pelakaanaan 
tronsaksl. 

3.4.5.17 Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. 
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3.4.8 Nama PJK 
Diisi dengan narna PJK tempat rekening dibuka 

3.4.9 Kantor Pernbukaan Rekening 
Dils! dengan nama kantor tempat rekening. 

3.4.10 Non-Bank? 
Field dteentang apablla rekenlng clibuka pada PJK non-bank. 

3.4. l l Kode PJK atau SWIFT? 
Wajib diisi dengan memllih salah saru: 

I. Kode SWIFT apablla PJK memilild kode SWIFT, dan mengisl 
kode tersebut pada f,eld yang disediakan. 

li. Kode PJK yang bukan rnerupakan kode SWIFT, yang 
cliperoleh dart lembaga berwenang. 

Apabila PJK memllild kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dipllih adalab kode SWTFT. 

Dll5i dengan lnfonnasi telepon tempat bekerja 

Conducror [blsa dllsl Jebih dart lj sesuat dengan pllihan 
yang ada, 

3.4.5.24 Dokumen Identttas 
Field lni wajib diisi dengan lnformasl yang lebih 
lenglcap terkait No.ldentitns Lrun yang sudah dlls! pada 
f,eld sebelumnya. 

3.4.5.25 Email 
Dlisl dengan alamat email Conductor. 

3.4.5.26 tnformasi Alamat 
Diisi dengan informasi alamat Conductor sesuai dengan 
pilihan yang ada, 

3.4.5.27 lnformasi Telepon 
Dlisi dengan infonnasi telepon Conductor sesuai 
dengan pilihan yang ada. 

3.4.6 No. Rekening 
Dils! dengan nomor rekening yang digunakan untuk 
bertransaksi terkait pendanaan terorisme (f,cld In! wajib dlisl). 

3.4. 7 Label Rekenlng 
Dils! dengan label yang menjadi identiflkasl rekenlng transaksl 
sepertl rekening persepsl, rekening banruan pemerintab, dan 
rekenlng perantara. 
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3.-1.20 Saldo Akhlr 
Diis! dengan saldo rekenlng dnlrun mata uang rupiah pada saat 
sudah dltetapknn sebaga! TKM sesudah rekap akh!r hart. 

3.4.21 Tanggal 5aldo 
Dllsl dengnn tanggal salde nkh!r. 

3.-1.22 Cat. Penerlma Manf'aat Utama 
Dlfsi dengan lnformasl pentlng terkan penertma manfant utama 
apnbtla !nfo.rmnsl tersebut tldak memillkl f"'ld untuk 
pengls!nnnya 

3.-1.23 Clltatan 
Dils! dengan !nformasl pentlng ttrka!t rekenlng apablla !nformasl 
tersebut t!dak memlllkl field untuk pengts!nnnya. 

3.4.24 Reken!ng Korpornsl 

3.-1.12 Jenls Rekenlng 

Diis! dengan cam memUlh seauat dengan plllhan yang terdapat 

pada fli!ld "Jenls Rekenlng". 
3.-1.13 Status Rekenlng 

Dllsl dengan cam memlllh salllh satu plllhan yang terdapat pada 
field "Status Rekenlng". 

3.4.14 Mata Uang Rekenlng 
Dl!sl dengan cam memlllh kode mata uang yang dlgunakan pada 
rekenlng. 

3.4.15 Penerlma Manfaat Utama 
Dlfsf dengan nama penertma manfao.t utama dari rekentng. 

3.4.16 !BAN 

Dils! dengan International Banking Account Number. 
3.-1.17 No. PenggunaJasa 

Dils! dengan nomor Customer ldcnri[,auion File (CIFI untuk PJK 
Bank ntau nomor kepesertaan pengguna Jasa/nomor laln yang 
dltentukan oleh PJK non-bank. 

3.-1.18 Tnnggal Pembukaan 
Dllsl dengan tanggal pembukaan rekenlng. 

3.-1.19 Tanggal Penutupan 
Dils! dengan tanggal penutupan rekenlng apabtla rekenlng 
sudah dlrurup. 
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PJK memWh (diclq freld inl apablla rekening merupakan milik 
korporasl, dan mengisl seluruh freld yang muncul [sama dengan 
angka 3.6 di bawah]. Field lnl tldak perlu diisl apabila rekenlng 
merupakan milik Orang. 

3.'l.25 Orang yang Memillkl Akses ke Rekenlng (field lnl wajlb diisl). 
PJK memllih (dick) fll!ld lnl yang menggambarkan orang yang 
memilild akses ke rekenlng, sepertl pemegang kuasa rekentng, 
penandatangan rekenlng, penerlma manfaat akhir, atau pihak 
lalnnya yang memilikl keterkaitan dengan rekenlng. 
i. Apabtla terdirl dart I (satu) orang maka PJK hanya menglsi I 

(saru) pilihan: 
, Field "Yang Utama?" karena hanya terdirl darl I [satu] 

orang. 
, Mem!Uh "Peran" orang tersebut sepern sebagal pemegang 

kuasa rekening, penandatangan rekenlng, penerlma 
manfaat akhlr atau pihak lalnnya yang memilikl 
keterkaitan dengan rekerung. 

il Apabila lebih dart I [satu] orang maka PJK memWh (cliclq 
sesual jumlah orang tersebut, dlsenal dengan pillhan: 
, Fi.eld "Yang Utama?' dicentang apablla orang tersebut 

adalah yang utama dalam memllikl akses rekenlng. Field 

tldak dlcentang apabila orang tersebut bukan yang utama 
dalarn memUikl akses rekening. 

, Memilih "Peran" orang yang mernllikl akses rekerung 

tersebut sepertl sebagai pemegang kuasa rekening, 
penandruangan rekenlng, penerlma man!aat akhir atau 
pihak lainnya yang memllikl keterkaitan dengan rekenlng 
dan melengkapl field yang muncul. 

3.5 Orang Not My Qient 
3.5.1 lnstnunen 

Penglsian fu,ld lnl sama dengan angka 3.4. l. 
3.5.2 lnstnunen Lalnnya 

Penglslan field inl sama dengan angka 3.4 .2. 

3.5.3 Negara 
Penglslan fll!ld lnl sama dengan angka 3.4.3. 

3.5.4 Valutn Asing 
Penglslan field lnl sama dengan angka 3.4 A. 
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3 . .5.13 NIK 
Dllsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) apabila pelaku 
tmnsa.ksl adalah Warga Negara Indonesia. 

3 . .5.1-1 No. ldenutas Lnln 
Dllsl dengan nomor Idenntae ••lain NIK dan nomor paspor. 

3 . .5.1.5 Kewarganegaraan 
I. M•nglsl [ti!ld •Kowarganegaraan 1 • apabila pengguna jasn 

memillld I (satu} kewarganegaman. 
II Apabl"1 m•mllild 2 (dua) kewarganegaraan, make menglsi 

"Kewnrganegaraan I (wajtb)• da.n "K~arga.negaman 2•. 

3 . .5.12 Nama Alias 
Dllsl dengan nama altas pelaku transaksl terkatt pendanaan 
terertsme. 

3 . .5 . .5 Conducmr 
Penglslan [H!ld lnl sama dengan angka 3.4 . .5. 

3 . .5.6 Oelar 
Dllsl dengan gelar dart pelaku tmnsaksl terkan pendanaan 
temrtsme. Dapat dllsl leblh dari I (sntu) gelar. contoh: Ny., Tn., 

H., Pror., Dr., SE. 
3 . .5.7 Jenls Kelarnln 

Dl!sl .. sual dengan dokumen tdenntas. 
3 . .5.8 Nama Lengkap 

Dllsl dengan nama lengkap ranpa g,,lnr yang tercatat dalarn 
peneatatan PJK sesua! dengan dokumen yang digunakan kerlka 
rnelakukan hubungan usaha (field lni wajlb dllsl). 

3 . .5.9 Tanggal Lnhlr 
Dllsl dengan tangg,u lahlr sesuat dengan KTP/ Pa.ssport/ldentltas 
yang berlaku di suaru n•gam. 

3 . .5.1 O Tempat Lahlr 
Dllsl dengan tempat lahir sesuat dengan KTP/ Pa.ssport/ld•ntltas 
yang berlaku di suaru n•gam. 

3 . .5.1 I Nama !bu Kandung 
Dllsl dengan nama ibu kandung pelaku transaksl terknn 
pendanaan rerertsme. 
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3.5.16 Negara Domlsill 
Dllsl dengan cara memllih negara yang menjadi tempat tinggal 
pelaku transaksl terkalt pendanaan terorisme. 

3.5.17 Pekerjaan 
Dllsi dengan Jenls pekerjaan sesual dengan yang tereatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor. 

3.5.18 Tempat Bekerja 
Dllsi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi terkalt 
pendanaan terorfsme. 

3.5.19 NPWP 
Dilsl dengan nomor NPWP ranpa tanda baca apablla pelaku 
tmnsaksi memlliki NPWP. 

3.5.20 PEP? 
Dils! dengan "Y" apablla pelaku trnnsaksl adalah Politically 

Exposed A,rson (PEPj, dan diisi dengan "T" apablla pelaku 
transaksi bukan PEP. 

3.5.21 Sumber Dana 
Dllsl dengan Infermasi sumber dana yang dlsampalkan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan trnnsaksl. 

3.5.22 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. 

3.5.23 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan nama negara penerbit paspor. 

3.5.24 Sudah Menlnggal 
Field In! dicentang apablla pengguna jasa diketahu.l sudah 
menlnggal. 

3.5.25 Tanggal Meninggal 
Dils! dengan tanggal kematian pengguna jasa, 

3.5.26 Alamat Tempat Bekerja 
Dllsl dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi terkalt 
pendanaan terorisme (dapat diisi lebih dart I) sesuar dengan 
pllihan yang ada, 

3.5.27 Telepon Tempat Bekerja 

ill. Apablla memillkl lebih dart 2 [dua] kewarganegarnnn, maka 
kewarganegaraan yang ketiga dilsl pada "Kewarganegaraan 
3". 
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3.!i.30 lnformnsl Telepon 
Olis! dengnn lnformasl telepon pelaku transaksl dlnwali dengan 

kode area lfM!ld Int dapat dllsl leblh dart t]. 

3.!i.3 l lnformasl Alamat 
Ollsl dengan lnformasl alamat sesual dengan pll!han yang ada 

l{ll!ld Int dapat dllsl dllsl leblh dart 1). 
3.!i.32 Cntatan 

Ollsl dengnn lnformasl pentlng terknu pelaku tronsaksl apablla 
lnformasl rersebut tldnk memlllld f,eld untuk penglslannya. 

3.6 Korpornsl Not My Client 
3.6.1 Instrumen 

Peng!slnn freld Int sama dengan angkn 3.4. L 

3.6.2 lnsrrumen Lalnnyn 
Peng!slan field Int sama dengnn angkn 3.'1.2. 

3.6.3 Negara 
Pengislan f,eld Int sama dengan angkn 3.4.3. 

3.6.'I Vnluta /\Sing 
Peng!slan f,eld lnl sama dengan angkn 3.4.4. 

3.6.!i Conducmr 
Peng!slan f,eld Int sama dengnn nngka 3.4.!i. 

3.6.6 Nnma Korporasl 
Ollsl d•ngan narna perusahnan/entltns lalnnya yang tercatat 
dalam pencatatan NK sesual dengan dokumen yang dtgunakan 
kenka melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb dllsl). 

3.6.7 Namn Komerslal 
Ollsl dengan nama kornerstal dart korporasl. 

3.6.8 Bentuk Korporosl 
Ollsl dengan memlllh salah satu bentuk badan usaha. 

Ollsl dengan lnfonnasl telepon tempat bekerja pelaku transaksl 

terkalt pendanaan terortsme (bisa dllsl lebth dart I) sesuat 

dengnn plllhan yang ada. 

3.!i.28 Dokumen tdenntas 

Fit!ld Int wajlb dllsl dengan lnformasl yang leblh lengkap terkan 
No.ldentltas Lain yang sudah dnst pada field sebelumnya. 

3.!i.29 Email 
Olis! dengan alamat email pelaku trnnsnksl terkalt pendanaan 
terertsme. 
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3.6.9 Bidang Usaha 

Dilsl dengan bidang usaha dart lcorporasl yang tercatat dalrun 
pencatatan Plhak Pelapor sesuai dengan dokumen yang 
digunakan kenka melakukan hubungan usaha, 

3.6.1 O Nomor lnduk Berusaha 
Difsl dengan Nomor tnduk Berusaha arau nomor identltas 
korporasl lainnya yang diterbitkan oleh lernbaga yang 
berwenang, dengan format "nama izin.nomor tzin", misalnya 
NTB.lOOCX atau SIUP-'OOOC. 

3.6.1 I Tanggal Pendirtan 
Dilsl dengan tanggal pendirlan/terdaflar korporasi. 

3.6.12 Provins! 
Dilsl dengan nama provlnsl sesuai dengan alamat korpomsi. 

3.6.13 Negara 
Dilsl dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat 
korporasl. 

3.6.14 Email Korporasi 
Dilsl dengan alamat email korporasi. 

3.6.15 Website Korporasi 
Dilsl dengan alamat websile korporasl. 

3.6.16 NPWP 
Diisl dengan nomor NPWP yang dimillkl oleh korpornsl. 

3.6.17 Catatan 
Dilsl dengan informasl pentlng terkait korpomsi apabila 
lnformasi tersebut tldak memillkl field untuk penglsiannya 

3.6.18 Turup? 
Field dlcentang apabila korpomsi sudah ditutup/tldak 
beroperasl. 

3.6.19 Tanggal Penutupan 
Dilsl dengan tanggal penutupan korporasl apabila korporasl 
sudah dlrutup/tldak beropemsl. 

3.6.20 lnformasl Alamat 
Dilsl dengan lnformasi alamat lcorporasi sesuat dengan pU!han 
yang ada [dapat dllsi lebih dart 1). 

3.6.21 lnformasi Telepon 
Dilsl dengan lnformasl telepon korporasi sesual dengan pUlhan 
yang ada [dapat diisi lebih dart 1). 
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3.6.22 Pemillk/Pengurus/Omng yang dlbertkan otertsasr Tmnsaksl. 
I. PJK Bank memlllh (dickl f!t!ld In! yang menggambarkan 

pemJllk korporosl, pengurus korpomsl, atau orang yang 
dlbertkan otorisasl unnak melakukan transaksl. 

II. Apablla terdlrl dart I (satu) orang maka PJK hnnyn menglsl 
l [saru] knll unruk field "Jabatan• orang tersebut sepertl 
sebagal pemlllk korpomsl, pengurus korpomsl, atau orang 
yang dlbertkan otorisasl unruk melakuknn transnksl dan 
melengknpl seluruh field yang muncul pada bagtan •orang". 

Ill. Apabll,i lebfh dart I [saru] omng maka PJK memillh (dick) 
aesuai jumlah orang tersebut dan mengisl field •Jaballln• 
m,islng-m,islng orang sesual Jabatannya sepenl sebagal 
pemlllk kerporast, pengurus korporosl, atau orang yang 
dlbertkan otorisasl unruk melakuknn transaksl. 

4. Transaks!Tujuan 
Dllsl dengnn tujuan tmnsaksl, yang terdlrt dart dua golongan yaltu My Client 
dan Not My Client sebagnl bertkut: 

I. "To My Qient• apabtla: 
, Pengguna Jasa merupakon pemlllk rekening. 

, Pengguna jasa merupakon seseomng yang buknn pemlllk rekenlng 
namun melakuka.n tmnsakst keuangan atas nama atau untuk 
kepentlngnn pemilik rekenlng, a tau rnendapatkan 
perintnh/penugasan dart pemillk rekentng .. 

• Pengguna Jaso. yang merupakan tualk in customer arau melakuko.n 
hubungan usaha dengnn Penyelenggnm Transfer Dana, Kegiata.n 
Usaha Pedagang Valuta Aslng Buknn Bank, atau PJK lalnnya 
dengan nominal transa.ksi sama dengan atau dl atas Rp. 
I 00.000.000 [serarua juta rupiah). 

, Pengguna jasa pada PJK penyelenggam e-money dan/ atau e·uxillet 
dengan batasa.n nominal tronsaksl yang wnjib dllakukan Prinsip 
Mengenall Pengguna Jasa. 

U. "To Nol My C/kn1• apabtta: 

• ~ngguna jasa yang merupakan walk in cu..stomcr arau melakukan 
hubungan usaha dengnn Penyelengg;,m Transfer Da.na, Keglata.n 
Usaha Pedagnng Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK la.lnnyn 
dengan nominal tmnsaksl di bawnh Rp. I 00.000.000 [serarus jutn 
rupiah). 
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4.1.3 Negara 

Diisl dengan cam memilih nama negara transaksl tujuan sesual 
dengan pllihan kode yang terdapat pada f1eld "Negara• (fwld lnl 
wajlb dlisl). 

4.1.4 ValutaAslng 
Field inl wajib dlisl apabtla transaksi asal terkalt pendanaan 
terorlsme dllakukan dalarn mata uang asing dengan lnformasl 
sebagal berilrut: 
4.1.4. l Valuta Aslng 

011.sl dengan eara memillh sesual dengan pilihan yang 
terdapat pada field "Kode Mata Uang Aslng' (field !nl 
wajlb dlisl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 

Oil.sf dengan nilai transaksl dalam mata uang ns!ng 
pada saat tmnsaksl terjndl (field inl wajlb dllsl). 

4.1.4.3 Kurs 

Diisi dengan nilal kurs yang dlgunakan pada saat 

transaksi (field inl wajlb diis!). 
Selanjutnya jenls dan tata earn peng!slan field Rekenlng My Client sama 
sepenl angka 3. l .o sampal dengan angka 3.1.25. 

4.2 Orang My Client 
4.2.1 lnstrumen 

, Pengguna jasa pada PJK penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet 
dengan batasan nominal tmnsaksl yang tidak wajlb dilakukan 
Prlnslp Mengenall Pengguna Jasa. 

My Client dan Not My Client terdlrl dart 3 (tlga) pllihan yaltu Orang. Rekening, 
dan Korporasl dengan krlterta pemillhan akan dlarur di dalam Surat Edanm 
Kepala PPATK. Apabila terdirl dart I (satu) plhak, maka PJK cukup meng!sl I 

[satu] kali, dan apabila terdirl dart lebih dart I (satu) plhak maim PJK meng!sl 
lebih dart I [saru] kali. 
-I. I Rekening My Client 

4.1.1 lnstrumen 
Diisl dengan memilih salah saru lnstn.unen transaksi rujuan 
sesual pilihan yang ada (flt'ld inl wajib dllsl). 

4.1.2 lnstrumen Lalnnya 
Field inl wajlb dlisl apablla memilih "Latnnya" pada field 
"tnstrumen". 
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4 4.3 Nogaro 
Ollsl dengnn cam memlllh namn negam tmnsaksl tuJuan sesunl 
dengan plllhan kode yang terdapat pada F,eld "Negara• (field tnl 
wnjlb dllslJ. 

'1.4.4 Valuta Aslng 
Field lnl wnjlb dllsl apablla trnnsaksl nsal terkait pendanaan 
terorlsme dilakukan dalarn matn uang nslng dengnn lnformasl 
sebagal bertku t: 
4.4.4. I Vnluta Asing 

P,,nglslan Fteld lnl &11ma dengnn angka 4.1.1. 
4.2.2 tnstrumen Lo.lnnya 

P,,nglslan r ... 1d lnl sama dengan angka 4.1.2. 
'1.2.3 Nogaro 

P,,nglslan r"'ld lnl samn dengnn angJ<a 4.1.3. 
'l.2.4 Valuta Aslng 

Penglslan Foeld lnl sama dengnn angka 4.1.4. 
Sela.njutnya Jenls dan tara earn penglslan Fll!ld Orang My Client sama 
seperu nngkn 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.32. 

4.3 Korporosl My Clknt 
4.3. l tnsrrumen 

P,,nglslan r.,,d lnl sama dengan angka 4.1.1. 
'l.3.2 lnstrumen Lalnnyn 

P,,nglslan r ... id lnl sama dengan angka 4.1.2. 
'l.3.3 Nogaro 

Penglslanrlt!ld lnl samn dengnn angkn 4.1.3. 
'l.3.4 Vnluta Aslng 

P,,nglslan Fteld lnl sama dengnn angka 4.1.4. 
Selanjumya jents dan tata cam penglslan Freid Korpomsl My Client 
samn sepertl angka 3.3.6 snmpal dengan nngka 3.3.22. 

4.4 Rekenlng Not My Client 
4.4.1 lnsrrumen 

Dllsl dengan memlllh salah saru lnstrumen transaksl tujuan 
sesual plllhan yang ada (field lnl wnjlb dllsl). 

4.4.2 tnsrrumen Lalnnya 

Field lnl wnjlb dllsl apablla memlllh "Latnnya" pada rlt!ld 

"tnstrumen". 
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Dibi dengan eara memilih sesual dengan pilihan yang 
terdapat pada fu,ld "Kode Mata Uang Aslng" (field lnl 

wajlb dilsi). 
4.4.4.2 Nominal Val.as 

Dlbi dengan nilai transaksl dalam rnata uang aslng 
pada saat transakst terjadi (freld lni wajlb dilsl). 

4.4.4.3 Kurs 

Dlbl dengan nllai kurs yang dtgunakan pada saat 
transalcsi (field inl wajib dllsl). 

Selanjutnya jenis dan tata cam pengisian f,eld Rekening Not My Client 
sarna seperti angka 3.4.6 sampal dengan angka 3.-1.25. 

4.5 Orang Not My Oient 
4.5.1 lnstrumen 

Pengislan field ini sama dengan angka -1.4.1. 
4.5.2 lnstrumen Lainnya 

Pengisian field lni sama dengan angka 4.4.2. 
4 .5.3 Negara 

Penglslan field lnl sama dengan angka 4.4.3. 
4.5.4 Valuta Aslng 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4 .4 A. 
Selanjutnya jenls dan tata earn pengislan freld Orang My Client sama 
sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.32. 

4.6 Korporasl Not My Qient 
4.6.1 lnstrumen 

Pengislanfll!ld lnl sama dengan angka 4.4.1. 
4.6.2 lnstrumen Lainnya 

Pengislan freld lni sama dengan angka 4.4.2. 
4.6.3 Negara 

Penglslan field lni sama dengan angka 4.4.3. 
4.6.4 Valuta Aslng 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4 .4 A. 
Selanjutnya jenls dan tata eara pengislan field Korporasl Not My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6.22. 

5. Multi-Parry 

Dipilih untuk transaksi yang informasl transalcsl asal (fromj dan transaksl 
tujuan (to) ddak bisa didefmisikan dengan jelas, PJK meng·click iron • Multi 

Part!f' dan mengisi fiel~freld sebagai berlkut: 
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5.9 Namn Teller/ Pronr Office 
Dllsl dengan nama 1el/er/petugas front off1tt yang berhubungan dengan 
Pengguna Jasa untuk transaksl yang memlcu terjadinya keeurtgaan 
atau yang memenuhl lndlkntor TKM. 

5.10 Nama PeJabat Pengotorisasl Transaksl 
Dils! dengan nnmn pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorisasl transaksl yang memlcu terjadlnya kecurtgaan atau yang 
memenuhl lndikatorTKM. 

5.11 Lokasl Transaksi 

5.1 Nomor Transak.11 

Dllsl dengan nomor peneatatan di Internal PJK yang dapat 

m~ngidentiflkasl suatu transakst, mlsalnya nomor transakst untuk 
penyetornn tabungan oleh lbu Dina Pmnoto adalah 10030082019 (field 
lnl waJlb dltsl]. 

5.2 No. Rer. Transaksl 
Dllsl dengan nomor referenst trnnsaksl Internal PJK yang dapat 
mengidentlfllmsl setlap transaksl yang dlsampalkan. 

5.3 Cru-a Transak.11 Dllnkukan 
Dllsl dengan memlllh salah satu cara trnnsaksl yang dllakukan (field lnl 
wajib dllsll, 

5.4 Cru-a Transak.11 Lalnnya 
Dllsl apabila field •eara Transaksl Dllakukan" dllsl dengan "Lalnnya". 

5.5 Nllal Transaksl (lDRI 
Dils! dengan nllaJ transaksl yang memlcu terjadlnya keeurtgaan atau 
yang memenuhl lndlkator TKM. Jlka trnnsaksl dalarn valas, maka field 
nllal transaksl dilsl dengan konverst mrua uang aslng dalam ruplah 
pada saat transaksl terjadl ~Id lnl wajlb dilsll, 

5.6 Tanggal Transaksl 
Dllsl dengan tanggnJ rransakst yang memlcu terjadlnya kecurtgaan atau 
yang memenuhl lndllmtor TKM I.field lnl wajlb dilsl). 

5. 7 Setoran Terlambat? 
Jllm tanggal setoran berbeda dengan tanggnJ pembukuan, maka PJK 
mencentangf,eld lnl 

5.8 Tanggal Pembukuan 
Dllsl dengan tanggal pembukuan apablla merupakan setoran terlarnbat. 
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5.14.1.3 Negara 
Dils! dengan cam memillh kode negarn tempat 
transaksl terkait pendanaan terorlsme dilakukan 
(field inl wajlb dilsi). 

5. l'I. I. 4 Signlfikasi 
Dils! dengan angka O s.d, 10 yang menunjukkan 
seberapa besar pihak ini terkait dengan transaksl 
yang dilakukan. 

5.14.1.5 lnstrumen Lalnnya 

Dils! dengan nama loka.sl/tempat (nama kantor, kota, provtn.l) 

terjadlnya rransaksl dengan format "narna kantor-kabupaten/kota 

provinsi", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pu.sat-DK! 
Jakarta" atau • ATM Mall Ta.man Anggrek". Dalam hal PJK tidal< dapat 
mengidentifikasi lokasi/tempat terjadinya rransaksl, maka dlisl dengan 
sarana transaksi yang digunakan, misalnya internet banking. 

5.12 Keterangan/Berita 
Dils! dengan berita, keterangan atau tujuan rransaksi yang dituliskan 
atau dicatat dalam slstem PJK pada saat melakukan trnnsaksi. 

5.13 Catatan 
Dils! dengan informasi penting terkait transaksi apabila informasl 
tersebut tidak memilikl field untuk pengisiannya 

5.14 Pihak yang Dilaporkan 
Pihak Pelapor akan d!berikan pilihan Rekenlng My Client, Orang My 

Client, Korpomsl My Client, Rekenlng Not My Client, Orang Not My Client, 
dan Korporasi No« My Client Dalarn penglsian field Int, Pihak Pelapor 
tidak perlu menglsl "from fTransaksl Asal)" dan "to (Transkasl Tujuan)". 
5.14.1 Rekenlng My Client 

Pihak Pelapor akan mengisi field-field sebagai berikut: 
5.14.1.l Pernn 

Pihak Pelapor memilih peran dart pengguna jasa 
yang melakukan transaksi terkait pendanaan 
terorisme, sepertl sebagat pemegang poUs atau 
tenanggung ifteld int wajib dilsi). 

5.14.1.2 lnstrumen 
Otis! dengan memillh salah satu lnstrumen 
transaksi sesuai plllhan yang ada, 
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5. H 2.2 l.nstrumen 
Pengtsfan neld lnl sama dengan nngkn 5.14.1.2. 

5.14.2.3 Negara 
Penglsfan field Int sarna dengnn angka 5.14.1.3. 

5.14.2.4 Stgnlfiknsl 
Penglsfan field Int sama dengan nngkn 5.14.1.4. 

5.14.2.5 lnstrumen Lalnnyn 
Penglsfan field Int sama dengan angka 5.14.1.5. 

5.14.2.6 ca1a1an 

Field lnl waJlb dilsl apablla memillh "Lamnya" pada 
f,eld "tnstrumen". 

5.14.1.6 ca1n1nn 
Dils! dengan lnfonnnsl pentlng terkalt transaksl 
terkalt pendanaan rerertsme apablla tnformast 
tersebut tldnk mernillkl field untuk penglslnnnyn. 

5.14.1.7 Vlliuta Aslng 
ru,ld lnl wnJlb dlisl apablla transaksl terkalt 
pendnnnan rerertsme dllakukan dnlam mata uang 
nslng dengan lnformasl sebagnl berlkut 
5.14.1.7.1 Valuta Asing 

Dllsl dengan cara memlllh sesunl dengnn 
pillhan ynng terdapat pada field "Kode 
Mata Unng Aslng' (f,eld Int wnjlb dllsl). 

5.14.1.7.2 Nominal Valas 
Dllsl dengan nilnl rransakst dalam mata 
uang aslng pada sruit transaksl terjadl 
(field Int wajlb dllsl). 

5. H.1.7.3 Kurs 

Dils! dengan nlla! kurs yang dtgunakan 
padn snal transnksl (f,eld lnl wajlb dllsl). 

Selanjumyn Jenis dan tata cam penglsfan field Rekenlng My 
Client sama sepertl angkn 3.1.6 sampnl dengan angka 3.1.25. 

5.14.2 Orang My Client 
Plhak Pelnpor nkan mengtsl field-field sebagal bertkut: 
5.14.2.1 Pernn 

Penglsfan fleld Int sama dengnn angkn 5.14.1.1. 
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5.14.4 Rekenlng No< My Clieru 

Plhak Pelapor akan menglsl field-field sebaga! berlkut: 

5.14.4.l Pernn 
Pihak Pelapor memilih peran dart pengguna jasa 
yang melakukan trnnsaksi, sepertl sebagat 
pemegang polis atau tenanggung (field In! wajlb 
dllsl). 

5.14.4.2 lnstrumen 

Penglslrul field ini sama dengan angka 5.14. l.6. 

5. l'l.2.7 Valuta Asing 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l. 7. 

Selanjutnya Jenls dan tata earn penglslan field Orang My Client 
sama sepertl angka 3.2.6 sampai dengan angka 3.2.32. 

5.14.3 Korporasl My Client 
Pihak Pelapor akan menglsl field-field sebagat berlkut: 

5.14 .3.1 Peran 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l. I. 

5.14.3.2 lnstrumen 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.2. 

5.14.3.3 Negara 
Penglslrul field lni sama dengan angka 5.14 .1.3. 

5.14.3.4 Slgniflkasl 
Penglslrul field ini sama dengan angka 5.14. l.4. 

5. l'l .3.5 lnstrumen Lalnnya 
Penglslan field lni samn dengan angka 5.14. l.5. 

5.14.3.6 Caratan 

Penglslan field lru sama dengan angka 5.14.1.6. 
5.14.3.7 ValutaAslng 

Penglslan field lnl sama dengan angka 5. 14. l. 7. 

Selanjutnya Jenls dan tata earn pengistan field Korporasl My 
Clieru samn sepern angka 3.3.6 sampai dengan angka 3.3.22. 
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Dils! dengnn memillh salah saru lnstrumen 

trnnsaksl 116Ual plllhnn yang nda, 

5.14.4.3 Negara 
Dils! dengnn cam memlllh kode negam ternpar 
trnnsaksl dllakukan (fu,ld lnl wnjlb dllsl). 

5.14.4.4 Slgnlflkasl 
DUsl dengnn nngka O s.d. 10 yang menunjukkan 
seberapa besar plhak lnl terkalt dengan transaksl 
yang dllakukan, 

5.14.4.5 lnstrumen Lalnnya 
ru,ld lnl wnjlb di!si apablla memllih "Lalnnyn" pada 
f,eld "Instrumen". 

5.14.4.0 Cntatnn 
Dllsl dengan lnformasl penUng terkalt rransaksl 
npablla lnformasl tersebut tidak memillkl field unruk 
pengtslannya. 

5.14.4.7 Valuta Aslng 
Field lnl wnjlb dllsl apablla transakst dllakukan 
dalarn mata uang aslng dengnn lnformasl sebagal 
bertkut 
5.1-1.4.7.1 Vnluta Aslng 

Oiisf dengan cara memillh sesuat dengan 
plllhan yang terdapat pada field "Kade 
Mata Uang Aslng" (field lnl wajlb dllsl). 

5.1-1.4.7.2 Nominal Valas 
Dllsl dengnn nllal rransakst dalarn rnata 
uang aslng pada saat tmnsaksl terjadl 
lfa,ld lnl wajlb dllsl). 

5.1-1.4.7.3 Kurs 
Dllsl dengnn nlla! kurs yang dlgunakan 
pada saat transaksl (field lnl wnjlb dllsl). 

Selanjutnyn Jenls dnn tau, eara pengtslan f1Cld Rekenlng Not My 

Client sama sepertl nngka 3.4.0 sampal dengnn angka 3.4.25. 

5.14.5 Orang My Client 
Plhak Pelapor akan mengtsl fa,ld-Jield sebagar ber!kut: 

5.14.5.1 Peran 
Pengtslan field lnl sama dengnn angka 5.14.4.1. 
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5.15 Bamng 

Tidak digunakan. 

5.14.5.2 lnstrumen 

Penglslan field lru sama dengan angka 5.14.4.2. 

5.14.5.3 Negara 

Penglslan field ini sama dengan angka 5.14 4.3. 

5.14.5.4 Signlfikasl 

Penglslan field lni sama dengan angka 5. 14. 4. 4. 

5.14.5.5 lnstrumen Lalnnya 

Penglslan field lni sama dengan angka 5.14 .4 .5. 

5.14.5.6 Catatan 

Penglslan field inl sama dengan angka 5.14.4.6. 
5.14 .5. 7 Yalu ta Asing 

Penglslan field ini sama dengnn angka 5.14.4.7. 
Selanjutnya jenls dan tata cnrn pengislan freld Orang Not My 

Client sama sepertl angka 3.5.6 sampaJ dengan angka 3.5.32. 
5.14.6 Korporasl Not My Client 

Pihak Pelapor akan menglsl field-field sebaga! berikut: 

5.14 .6.1 Peron 
Penglslan field ini sama dengan angka 5.14 4.1. 

5.14 .6.2 lnstrumen 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14.4.2. 

5.14.6.3 Negara 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14 .4 .3. 

5.14.6.4 Signlfikasl 
Penglslan field lni sarna dengnn angka 5.14.4.4. 

5.14.6.5 lnstrumen l..alnnya 
Penglslan field ini samn dengan angka 5.14.4.5. 

5.14.6.6 Catatan 

Pengislan field lni sama dengan angka 5.14.4.6. 
5.14.6.7 Valuta Asing 

Penglslan field lru sama dengan angka 5.14.4.7. 
Selanjutnya Jenis dan tata cam penglsian fr,,ld Korporasi Not 
My Client sama sepertl angka 3.6.6 sampaJ dengan angka 
3.6.22. 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 
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Jenls Laporan 

Dils! dengan memllih Laporan Aktivitas Mencurigakan (field lnl wajlb dllsl). 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cara melakukan Input laporan 

rnaka field lnl tidak akan terlihat pada apllkasl dan akan otomatls terisl 

dengan kode "!DR" pada slstem PPATK. 

b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara upload XML maka PJK 

menglsl field Int dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Orgnnlsasl 

Field inf akan terisi otomatis oleh sistem. 
4 ID Organisasi 

a. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cam melakukan Input laporan 

maka ID Organlsasl akan otomatls terisl. 

b. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan eara upload XML maka PJK 

wajib menglsl field in! dengan ID Organlsasl yang dlperoleh pada saat 

registrasl aplikasl goAML pada schema XML 

5 ID Laporan 

Field lnl akan terlsi otomatls oleh slstem. 

6 Kantor Pelapor 

Dils! dengan nama kantor cabang PJK yang menyampalkan laporan. 

[A. tJIIUII 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN AKTIVITAS MENCURIOAKAN 

AKIBAT PEMtrrUSAN HUBUNOAN USAHA 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSF'ER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEL.ALU! 

APLIKASI OOAML BAGI PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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7 Cam Penyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapomn dengan eara metakukan Input 

laporan maka freld lnl tldak akan terllhat pada apllkasl don akan tertsl 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapomn dengan cam uplDad XML maka PJK 
mengisl f,e/d lnl dengnn kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Ollsl d•ngan nomor referenst laporan Internal PJK yang dapnt 
m•ngtdentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Ollsl dengan 111nggal PJK rnengetahu] adanya unsur TKM (field tnl wnjlb dllsl). 

IO Alasan Pelaporan 
Dllsl dengan alasan penyampalan Laporan Aktlvttas M•ncurlgakan yang 
dlsebabkan: 
a. calon/Pengguna Jasa menolnk unruk memaruhl prlnslp mengenalt 

Pengguna Jasa; atau 
b. Penyedla Jasn Keuangan moragukan kebenamn lnformasl ynng 

dlsnmpalkan oleh calon/Pengguna Jasa 
namun PJK tldok memlllki data transaksl sepertl nomlnnl rrnnsakst. (field lnl 
wnjlb dllsl). 

11 Perugas Pelapor 
Ollsl dengan lnformasl Perugas Pelapor yang login. Field lnl terlsl otomatls 
ol•h slstem apablla lnporan dlsampalkan dengan eara mengtsi (cn1ryl melalul 
apllkasl web, nnmun field lnl wajlb dllsl apablla penyampalan dllakukan 
dengan earn upload file XJ.1L. 

12 Lokasl Kantor Pengtrlm Laporan 
Field lnl rertst 010.mntls oleh slstem sesuol dengan da111 reglstrasl apablla 
laporan dlsampalkan dengan earn mengtsl jenny) melaluJ opllkasl web, 
namun field lnl wajlb dllsl apablla penynmpalan dllakukan dengnn cara 
upload file XML. 

13 Indlkator Lapomn 
Dllsl dengan cara menc•ntang sesual dengan pllihan yang menjadl penyebab 
tmnsaksl dilaporkan ..,t,.~I L.aporan Transa.k.sl Keuangnn Mencurlgakan 
yaltu kelompok kode tndlkator: 
11. INOTPA; 
b. INDTPA dan POLA, HINOAR, BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT; atau 
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I. Plhak yang DUaporkan 
, Terdir! dart 3 ltlga} pilihan yaltu Orang, Rekenlng, dan Korporasl dengan 

kr!ter!a pemillhan akan dlatur dJ dalam SUrat Edaran Kepala PPATK. 
Apabila Calon/Pengguna Jasa belum memiUld Rekenlng maka yang dipU!h 
adalah Orang atau Korporasl. 

, Apabila terdir! dart I [satu] plhak, maka PJK cukup menglsl I [saru] 

pihak, dan apabila terdlrt dart leblh dart I [satu] pihak maka PJK mengisl 
lebih dart I [satu] kali. 

I. I Rekenlng 
I. I.I Slgnilikansi 

DUsi dengan angka O s.d. JO yang menunjukkan seberapa besar 
pihak yang dilaporkan terkalt dengan aktlvitas yang dilakukan. 

1.1.2 Alasan 

Olis! dengan penJelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan 
dengan aktlvitas yang dilakukan. 

1.1.3 Catatan 

Olis! dengan infonnasl pentlng terkait laporan apablla lnformasl 
tersebut tidak memiUld fJf!ld unruk pengislannya. 

I. I A Nomor Rekenlng 
Dlisi dengan nomor rekening yang akan dlgunakan untuk 
bertrnnsaksl ({reld lni wajib diisiJ. 

1.1.5 Label Rekening 
Dlisi dengan label yang menjadi ldentilikasl rekening transaksl 
sepertl rekening persepsi, rekening bantuan pemertntah, dan 
rekening perantara. 

1.1.6 Narna PJK. 
Diisl dengan nama PJK tempat rekening dibuka lf,eld in! wajib 
dllsij 

I. I. 7 Kantor Pembukaan Rekenlng 
Dlisl dengan nama kantor cabang tempat rekenlng dibuka. 

I B. AKtlYITAS Cclapat dilai lebih clari 1 alrtrritaa) 

c. INDTPA dan POLA, HINDAR. BATAL, MINTA, PUTUS, AUDIT, serta 

KOREKSI untuk meny.:unpalkan koreksl atas LAM yang berasal dart 
temuan PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan 
secara otomatis pada slstem Apllkasi eoAML 

(Field Int wajlb dUsi minimal I plllhan]. 
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1.1.8 Non-Bank? 

Field dteentang apablla rekenlng dlbukn pada PJK non-bank. 
1.1. 9 Kode PJK a tau SWIFi7 

Wajlb dllsl dengnn memillh salah satu: 
l. Kode SWIFT apabtla PJK memfllkl kode SWIFT, dan mengtsl 

kode tersebut pada fietd yang disedlakan. 
IL Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang dlperoleh 

dart lembaga berwenang. 
Apablla PJK memilikl kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dlpllih adalah kode SWIFT. 

1.1.10 Jenis Reken!ng 
Ollsi dengan cam memilih sesuat dengan plllhan yang terdapat 
pada f"'ld • Jen ls Rekenlng". 

i.1.1 I Status Rekenlng 
01151 dengan cam memllih salah saru pillhan ynng terdapat pada 
field •status Rekening". 

1.1.12 Mata Uang Rekening 
01151 dengan cam memlllh kode mata uang yang dlgunakan pada 
rekening. 

l. l.13 Penertma Mnnfaat Utoma 
01151 dengan nama penertma mnnfnat utama dart rekening, 

1.1.14 IBAN 
01151 dengan tn1emational Banking Aca,un1 Number. 

l. l.l s No. ~ngguna Jasa 
Ollsi dengnn nomor Customer ldcnrif,,:at,on File ICIF) untuk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan pengguna Jasa/ nomor lain yang 
ditentukan oleh PJK non-bank. 

1.1.16 Tanggal ~mbukaan 
01151 dengan tanggal pembukaan rekenlng. 

l. l.17 Tanggal penutupan 
Ollsi dengnn tanggal penutupan rekenlng apablla rekenlng sudah 
dlturup. 

l. l.18 Saldo Akhir 
01151 dengnn saldo rekenlng dalam mara unng rupiah pada aaat 
sudah dttetapkan sebagai TKM sesudah rekap akhlr hart. 

1. 1.19 Tanggal Saldo 
01151 dengan tanggal saldo akhir. 
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l. l.20 caL Pener!ma Manfaat Utruna 

Diisi dengan lnformasi pentlng terkaJt penertma manfaat utama 
apabUa infonnasl tersebut tidak merniUld fu,/d untuk 
pengislannya. 

l. l. 21 ca ta tan 

DUsl dengan lnfonnasl penting terkalt rekenlng apablla lnformasi 
tersebut tldak memillki field untuk pengisiannya. 

l. l.22 Rekening Korporasi 
PJK memlllh (c/idq field !ni apablla rekening merupakan millk 
korporasl, dan mengisl seluruh field yang muncul (sama dengan 
angka 1.3 di bawah). Field !ni tldak perlu dUsi apabila rekenlng 
merupakan milik Orang. 

I. I. 23 Orang yang Memlllkl Abes ke Reken!ng. 
PJK wajib mernilih (clickj field !nl yang menggrunbarkan orang 
yang memilild akses ke reken!ng, sepertl pemegang kuasa 
rekening, penandatangan rekening. penerima rnanfaat akhir, atau 
pihak lainnya yang memllild keterkaltan dengan rekening. 
I. Apabila terdiri dart I [satu] orang maka PJK hanya meng!si I 

[saru] piUhan: 
, Mencentang field 'Yang Utama?" karena hanya terdlr! dart I 

[satu] orang. 
, MemiUh "Peran" orang tersebut sepertl sebagal pemegang 

kuasa rekenlng, penandatangan rekenlng, penerlma 
manfaat akhir atau pihak lalnnya yang mernllild keterkaltan 
dengan reken!ng dan menglsi seluruh field yang terdapat 
pada bagian "Orang" lfreld In! waj!b diisl). 

II. Apabila lebih dart I (satu) orang maka PJK memillh (dick) 
sesual jumlah orang tersebut, disertal dengan pilihan: 
, Fifld 'Yang Utama?" dicentang apabila orang tersebut 

adalah yang utama dalam memiliki akses rekenlng. Field 

tldak dicentang apabila orang tersebul bukan yang utama 
dalam memil!kl akses rekenlng. 

, Memillh "Peran" orang yang memUiki akses rekenlng 
tersebut sepertl sebagai pemegang kuasa rekening, 
penandatangan rekenlng, pener!ma rnanfaat akhlr atau 
pihak lainnya yang memiliki keterkaltan dengan rekening. 
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1.2 Orang 
1.2.1 SlgnlRkansi 

Olis! d•ngan ang_ka O s.d. IO yang rnenunjukkan sebernpa besar 
plhak yang dllaporkan terkalt dengan aktivltas yang dllnkukan. 

1.2. 2 Alasan 
Dils! dengan penJ•wan hubungnn/peran plhak yang dilaporkan 
d•ng_an aktlvltas ynng dllakukan. 

1.2.3 Ca1111an 
Olis! d•ngan ln(ormasl penttng terkalt laporan apnblla lnformasl 
tersebut tldak memllild fll!ld unruk pengtstannya. 

1.2. 'I O•lar 
Olis! dengan g•lar darl calon/pengguna Jasa yang diputuskan 
hubungan usahanya, Dapnt dllsl lebih dari I gelar. contoh: Ny., 
Tn., H., Prof., Dr., SE. 

1.2.!5 Jenls Kelamtn 
Dllsi dengan cara memtllh aesual dengan plllhan yang terdapat 
pada fl<!ld • Jen ls K•lamin'. 

1.2.11 Namn Lengkap 
Olis! dengan nnnu, lengkap tanpa g•lar yang tercatat dalarn 
pencatatan PJK sesuaJ dengan dokurnen yang dtgunakan ketlka 
melakukan hubungan usaha ({ff!ld inl wnjib dllsl) 

1.2. 7 Tanggal La.hlr 
Olis! d•ngnn tanggal loh!r .. suai dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru n•gara. 

1.2.8 Tempnt La.hlr 
Olis! dengnn tempnt lahir sosuai dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru n•gara. 

1.2. 9 Namn lbu Kandung 
Dllsi dengnn nama lbu kandung ca.lon/pongguno Jasa yang 
diputuskan hubungan usahanya. 

1.2.10 Namn Alias 
Dils! dengan nama alias calon/pengguna Jasa yang dtpuruskan 
hubungan usahanya, 

1.2.11 NIK 
Dils! dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK). 

, M•nglsl seluruh feld yang terdapat pada bagtan "Orang" 
(field lnl wnJlb dllsi). 
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l.2.12 No. ldentltas Lain 
Diisi dengan nomor identitas selain NlK dan nomor paspor, 

l. 2. 13 Kewarganegaraan 
I. Mengisl field "Kewarganegaraan 1 • apabtla calon/ pengguna 

jasa yang dlputuskan hubungnn usahanya memillkl I (satu) 
kewarganegaraan. 

II. Apabila memlllk! 2 (dua) kewargnnegarnan, rnaka mengisl 
"Kewarganegaraan 1 • dan "Kewarganegarnnn 2•. 

UL Apablla memlllk! lebih darl 2 (dua) kewnrganegarann, maka 

kewnrgnnegarnan ynng kenga dUsl pada "Kewarganegaraan 3". 
l.2.14 Negara DomisUi 

Dlisl dengan eara memlllh negnra yang menjadl tempat t!nggal 
calon/pengguna Jasa ynng dlputusknn hubungan usahanya. 

l.2.15 Pekerjaan 
Dlisi dengan Jenis pekerjaan sesual dengnn ynng tercatat pada 

pencatatan Plhak Pelapor. 
l.2.16 Tempnt Bekerja 

Dlisl dengan nama tempat bekerja calon/ pengguna jasa yang 
diputusknn hubungnn usahanya. 

l.2.17 NPWP 
Dlisl dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apablla orang yang 
dlberiknn kuasa memiUkl NP\VP. 

l.2.18 PEP? 
Dlisl dengan "Y" npablla calon/pengguna Jasa adalah Politically 

Exposed Person (PEPI, dan dUsl dengan "T" apablla 
calon/ pengguna jasa buknn PEP. 

l.2.19 Sumber Dana 
Dlisi dengan lnformasi sumber dana yang disampalkan pada saat 
melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksl. 

l.2.20 Nomor Paspor 
DUsi dengan nomor paspor. 

1.2.21 Negara 
Diisi dengan nama negara penerbit paspor. 

l.2.22 Alamat Tempat Bekerja 
Diisl dengan alamat tempnt bekerja calon/ pengguna [asa yang 
dlputusknn hubungan usahanya (bisa dlisi lebih darl I) sesual 
dengan pillhan yang ada, 
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1.2.23 Te1"pon Tempat Bekerja 

Dils! dengnn lnforma.tl telepon tempat bekerja calon/pengguna 

Ja.sn yang dlpuruskan hubungan uaahanyn (blsa dllsl leblh dart I) 

sesual dengnn pUihan ynng ada. 

1.2.24 Dokumen Identltas 

Field lnl wajlb dllsl dengan lnformast yang leblh lengkap rerkan 

nomor ldentltns Lalnnyn yang sudnh dllsl pada fldd sebelumnyn. 
1.2.25 Email 

Dils! dengan alamat email calon/penggunn Jasn ynng dlpurusknn 
hubungnn usahanyn. 

1.2.26 lnformasl Telepon 
Dils! dengnn informnsl telepon cruon/pengguna Jasa sesual 
dengnn pUlhan yang ada (field blsa dllsl leblh darl I). 

1.2.27 lnformasl Alnmat 
01151 dengan lnformast alamat sesuar dengan pllihan ynng ada 
l(reld btsa dllsl leblh dart I). 

1.2.28 Catatan 
01151 dengan lnforma.sl pen ting rerkatt calon/ pengguna jasa yang 
dlpuruskan hubungan usahanyn apabtla lnformnsl tersebut Udak 
memllikl field untuk penglslannya. 

1.3 Korpomsl 
1.3.1 Slgnlftkansl 

01151 dengan ong_ka O s.d, IO yang menunjukknn seberapa besar 
plhak yang dllaporknn terkalt dengnn nktMtns yang dilakukan. 

1.3. 2 Alasnn 
01151 dengan penjelasnn hubungnn/peran p!hnk yang dilaporknn 
dengan nktlvltas yang dllakukan. 

1.3.3 Catatan 
01151 dengnn lnformasl pentlng terkalt laporan apabtla informasl 
tersebut tldak memillkl fteld unruk penglslannya. 

1.3.4 Namn Korpo.rasl 
Dllsl dengan nama perusahaan/entitas lalnnyn yang tercatnt 
dalam pencatatnn PJK sesual dengnn dokumen yang dlgunakan 
kettka melnkukan hubungan usaha (/it!ld lnl wajlb dllsl). 

1.3.!! Nama Komerslnl 
Dlisl dengan namn komerslal dari korporasl. 

1.3.6 Bentuk Korporasl 
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Dllsl dengan memillh salah saru bentuk badan usaha, 
1.3. 7 Bidang Usaha 

Dlisi dengan bldang usaha dart korporasl yang tercatat dalarn 
pencatatan Pihak Pelapor sesual dengan dokumen yang 
dtgunakan ketika melakukan hubungan usaha. 

1.3.8 Nomor lnduk Berusaha 

Di.isl dengan Nomor tnduk Berusaha arau nomor ldentitas 
korpomsi lalnnya yang diterbltkan oleh lembaga yang berwenang, 
dengan format "nama fzln.nomor tztn", misalnya NIB ... xxxx atau 
SIUP .xxxx, 

1.3. 9 Tanggal Pendirian 
Diisl dengan tanggal pendirtanj terdaftar korpornsl. 

1.3.10 Provins! 
Dllsi dengan nama provinsl sesual dengan alamat korporasl. 

1.3.11 Negara 
Dlisi dengan memilih kode negara sesual dengnn alamat 

korporasl. 
1.3.12 Email Korporasl 

Dlisi dengan alamat email korporasi. 
1.3.13 \Vebsi1e Korpomsl 

Diisi dengan alamat website korporasl. 
1.3.14 NP\VP 

Diisl dengan nomor NPWP yang dim!Uki oleh korporasl. 
1.3.15 Catatan 

Dlisi dengan !nformasi penting terkait korporasl apabila lnformasl 
tersebut tidak memiliki f,e/d untuk penglslannya 

1.3.16 Tutup? 
Field dicentang apabila korporasi sudah ditutup/tidak beroperasl. 

1.3.17 Tanggal Penutupan 
Dlisi dengan tanggal penutupan korporasl apabila korporasl 
sudah ditutup/tidak beroperasl. 

1.3.18 lnformasi Alarnat 
Dlisi dengan lnformasi alarnat korporasl sesual dengan plllhan 
yang ada (bisa dilsl leblh dart 1). 

1.3.19 lnformasi Telepon 
Diisl dengan lnformasl telepon korporasl sesual dengan pillhan 
yang ada (bisa diisi lebih dart I). 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRAJIISAKSI KEUANOAN, 

1.3.20 Pem!Uk Korponisl f Pengurus Korporosl f Orang ynng dtbertkan 
Otortsasl Trnn5"ksl. 

l. PJK dapat memilih (clickl [ll!ld lnl yang menggambarkan 
pem!Uk korpornsl, pengurus korporasr, atau orang yang 
dlbertkan otorlsasl untuk melakukan lrnnsru<sl. 

U. Apablla terdlrl dart l [satu] ornn& maka PJK hanyn menglsl l 
(satu) kaU untuk field• -Jabatan" orang terse but seperu sebagat 
pemlllk korporasl. pengurus korporasl, atau orang yang 
dlbertkan otorlsasl untuk rnelakukan trnnsaksl dan 
melengknpl selurub field yang terdapat pada bagian "OrBDg'. 

IU. Apablla lebih dart l (sntu) orang mnkn PJK mem!Uh (clu:A,i 
sesual Jumlah orang tersebut dan menglsl field "Jabatan• 
maslng·maslng orang sesuat jabatannya sepern sebagal 
pem!Uk korpornsl, pengurus korporasl, atau orang yang 
dlberlknn otorlsnsl untuk melakukan tmnsaksl. 
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[ A. U1lUII =i 
Jenls Laporan 

Dils! dengan mem!Uh Laporan Aktivitas Mencurigakan Terkait Pendanaan 

Terorlsme ~Id lni wajlb dlisl]. 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara melakukan Input laporan 

rnaka field In! tidak akan terlihat pada apllkasi dan akan otomatls terlsl 

deng;m kode "!DR" pada slstem PPATK. 

b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara upload XML maka PJK 

mengisl field Int dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Orgnnlsasl 

Field inf akan terisi otomatis oleh sistem. 
4 ID Organlsasl 

a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan earn melakukan Input laporan 

maka ID Organlsasl akan otomatls terlsl. 

b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan eara upload XML maka PJK 

wajib mengisi field Int dengan ID Organlsasl yang diperoleh pada saat 

registrasl aplikasi goAML pada schema XML 

5 ID Laporan 

Field In! akan terlsi otomatls oleh slstem. 

6 Kantor Pelapor 

Dils! dengan nama kantor cabang PJK yang menyampaikan laporan. 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN AKTIVITAS MENCURIOAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME 

LAMPIRANVU 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSF'ER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEL.ALU! 

APLIKASI OOAML BAGI PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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7 Cam Penyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapomn dengan eara melakukan Input 

laporan rnaka fidd lnl tldak akan terllhat pada apllkasl don akan tertst 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapornn dengan cam uplDad XML maka PJK 
mengisl f,e/d lnl dengnn kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Ollsl d•ngan nomor referenst laporan Internal PJK yang dapnt 
m•ngtdentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Ollsl dengan 111nggal PJK rnengetahu] adanya unsur TKM (field tnl wnjlb dllsl). 

IO Alasan Pelaporan 
Dllsl dengan alasan penyampalan Laporan Aktlv!tas Mencurlgakan terkalt 
Pendanaan Terorfsme yatru: 
a. Transaksl keuangan dengan rnaksud untuk dlgunakan dan/atau yang 

dlketahul akan dlgunakan untuk melakukan tlndak pldana rerertsrne; 
b. Transaksl yang akan dilakukan mellbatkan Settap Omng ynng 

berdasarkan daftar terduga terorts dan organisasi terorts. 
Termasuk dnlam umlan lnl adalah hal-hal lain yang berkaltan dengan 
trnnsaksl pengguna jasa antara lain tujunn pengguna Jasa membuko 
rok•nlng, prom pengguna Jaso, PJK lain, plhak loin <Ian lnformasi mengenat 
orang yang melakukan transakst atos namo pengguna jasa (field int wajtb 
dtlsij. 

11 Petugas Pelapor 
Oils! dengan lnformasl Petugas Pelapor yang login. Field inl terisl otomatls 
ol•h slstem apablla lopomn dlsampalkan dengan eara mengtsi (en1ryl melalul 
aplikasl web, namun field lnl wajlb dllsl apablla penyampalan dllakukan 
dengan eara lfp/oad file XML 

12 Lokosl Kantor Pengtrlm Loporan 
Fv,/d tnl terfsl otomotls oleh alstem .. sual dengan data regfstrasi apablla 
lapornn dlsampaikan dengan earn m•ngtsl (cn1rt.JI melalul opllkasl web, 
namun field ini wajlb dllsi apablla penynmpalan dllalrukan dengnn cara 
upload file XML. 

13 Indlkator Lapornn 
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I. Pihak yang Dllaporkan 
, Terdlrt dart 3 Ctiga) pilihan ynltu Orang, Rekening, dan Korporasl dengan 

krtterta pemilihan akan diatur dJ dalam SUrat Edaran Kepala PPATK. 
Apablla Calon/Pengguna Jasa belum memiUld Rekening rnaka yang dipUih 
adalah Orang atau Korporasl. 

• Apabila terdirt dart I (satu) pihak, maka PJK cukup menglsl I [saru] 
plhak, dan apabila terdirt dart lebih dart I [saru] plhak maka PJK menglsl 
lebih dart I [satu] kalt. 

1.1 Rekening 
I. I.I Signllikansl 

Olis! dengan angka O s.d. IO yang menunjukkan seberapa besar 
pihak yang dilaporkan terkalt dengan aktivitas yang dUakukan. 

1.1.2 Alasan 

Olis! dengan penjelasan hubungan/peran pihak yang dilaporkan 
dengan aktivitas yang dilakukan. 

1.1.3 Catatan 

Dlisi dengan lnformasl pentlng terknlt laporan apablla lnformasl 
tersebut tidak memillld field untuk pengislannya. 

1.1.4 Nomor Rekenlng 
Dlisi dengan nomor rekenlng yang akan dlgunakan untuk 
bertrnnsaksl ({reld Inf wajib diisiJ. 

1.1.5 Label Rekening 
Dlisl dengan label yang menjadi identifikasi rekenlng transaksl 
sepenl rekening persepsi, rekenlng banruan pemerintah, dan 
rekenlng perantara, 

1.1.6 Nruna PJK. 

B. AKTIVITAB Cclapat diiai lebih clan l utm 

Dilsl dengan eara mencentang sesual dengan pllihan yang menjadi penyebab 

aktivitas dilaporkan sebagat Laporan Aktlvitas Mencurigakan Terkait 

Pendanaan Terorisme ynltu kelompok kode lndikator: 

a. TEROR: atau 

b. TEROR dan KOREKSI untuk menyampalkan koreksi atas L TKJ\I Terkait 
Aktivltas Pendanaan Terortsme yang berasal dari temuan PJK atau 
temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan secara otomatls pada 

slstem Apllkasi goAML. 
CField lni wajib dilsi min!mal I pilihan). 
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01151 dengan nrunn PJK tempat rekenlng dlbuka (field lnl wajlb 
dllsl) 

1.1.7 Kantor Pembukaan Rekenlng 
01151 dengan nruna kantor cnbang tempat rekenlng dlbuka. 

1.1.8 Non-Bank? 
~Id dleentang npablln rekenlng dtbuka padn PJK non-bank. 

1.1.9 Kocle PJK atau SWIFT? 
Wajlb dlisi dengan memlllh salah saru: 
I. Kocle SWIFT apablla PJK memlllkl kocle SWIFT, dan mengtsl 

kocle rersebut pada f"'ld yang dlsedlakan. 
II. Kocle PJK yang bukan merupakan kocle SWIFT, yang diperoleh 

dart lembaga berwenang. 
Apablla PJK memillkt kedua kocle teraebut di atas, maka yang 
dipilih adalah kocle SWIFT. 

I. I.IO Jenls Re ken Ing 
Dils! dengan earn memlllh sesual dengan plllhnn ynng terdapat 
pada field• Jen is Rekening". 

1.1.11 Status Rekenlng 
Dils! dengan earn memillh salah satu plllhan yang terdapat pada 
field •status Rekenlng". 

1.1.12 Mata Uang Rekenlng 
01151 dengan eara memillh kocle mata uang yang digurutkan pada 
rekenlng. 

1.1.13 Penerlrrut Manfaat Utama 

Dllsl dengan narna penertma manfaat utnma drui rekentng. 
1.1.14 IBAN 

01151 dengnn lntematioMI Banking Aca>unt Number. 
I. I. I !I No. Pengguna Jaso 

01151 dengan nomor Customer ldentifrcation File (CIFJ unruk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan penggunn Jasa./ nomor lain yang 
ditenrukan oleh PJK non-bank. 

1.1.16 Tanggal Pembuknnn 
Dils! dengan tanggal pembukaan rekenlng. 

1.1.17 Tanggal Penutupnn 
01151 dengan tnnggal penutupnn rekenlng apabtla rekenlng sudah 
ditutup. 

1.1.18 Saldo Akhlr 
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Dllsl dengan saldo rekenlng dalam mata uang rupiah pada saat 

sudah ditetapkan sebagal TKM sesudah rekap akh!r hart, 

1.1.19 Tanggal Saldo 
Dllsl dengan mnggal saldo akhir 

1.1.20 cat. Penerlma Manfaat Utama 
DUsi dengan lnformasl pentlng terkait penerlma manfaat utama 
apablla Informasi tersebut tldak memilikl field untuk 
pengislannya. 

I. I. 21 ca ta tan 
Olis! dengan lnformasl pentlng terkalt rekenlng apablla informasl 
tersebut tidak memilikl field untuk pengislannya. 

1.1.22 Rekenlng Korporasl 
PJK memlllh (clickj f,eld lnl apabila rekenlng merupakan mlllk 
korporasl, dan menglsl seluruh field yang muncul (sama dengan 
angka 1.3 di bawah). Field Inf tidak perlu dlisl apabila rekenlng 
merupakan millk Orang. 

1.1.23 Orang yang Memllikl Akses ke Rekenlng / Sigantory. 
PJK wajlb memlllh (dickj field In! yang menggambarkan orang 
yang memilikl akses ke rekenlng, seperti pemegang kuasa 
rekenlng, penandatangan rekenlng, penertma manfaat akhlr, atau 
pihak lalnnya yang memilikl keterkaitan dengan rekening. 
I. ApabUa terdlri dart I [saru] orang maka PJK hanya mengisl I 

(satu) pllihan: 
, Mencentangjie/d •vang Utama?" karena hanya terdirt dart 

(satul orang. 
• h1emiUh "Perun" orang tersebut sepertl sebagai pemegang 

kuasa rekenlng, penandatangan rekenlng, penertma 
manfaat akhir atau pihak lainnyn yang memillkl keterkaitan 
dengan rekening dan mengisl seluruh fit!ld yang terdapat 
pada baglan "Orang" (f,eld lnl waj!b dlisi). 

II. ApabUa lebfh dart I (satu) orang maka PJK memilih (dickj 

sesuat jumlab orang tersebut, disertal dengan pillhan: 
, Field -Vang Utama?" dlcentang apabila orang tersebut 

adalah yang utama dalam memiliki akses rekenlng. Fu?ld 
tidak dlcentang apablla orang tersebut bukan yang utama 
dalam memlllkl akses rekening. 
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1.2 Orong 
1.2.1 Slgnlftkansl 

01151 dengan angka O s.d. 10 yang menunjukkan sebernpa besar 

plhak yang dilaporkan terkalt dengan aktlvltas ynng dilakukan. 
1.2.2 Alnsan 

01151 dengan penJ•iasan hubungan/peran plhak yang dllaporkan 

dengan akttvttas yang dilakukan. 
1.2.3 Catatan 

01151 d•ngan informasi penting terkan iapomn apablla lnformasl 
tersebut tidak memtllkt foeld unruk penglslannya. 

1.2.4 O•lar 
Dl!si dengan £<'lar dari calon/ penggunn Jaso Dapnt diisl leblh dart 
I £<'lar. cont oh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

1.2.~ Jenls K•lamln 
01151 d•ngan earn memllih sesuat dengan plllhan yang terdapat 
pada f,e/d • Jenls Keiamin'. 

1.2.6 Nruna t..,,ngkap 
Dllsi dengan nama lengkap tanpa g•iar yang tercatat dalam 
peneataran PJK .. sual dengan dekurnen yang dlgunakan ketlkn 
melakukan hubungan usaha (ftt!ld inl wajlb dlisl). 

1.2.7 Tanggal Lahir 

01151 dengan tanggal lnhlr sesuat dengan KTP/ Passport/ld•ntltas 
yang berlaku di suaru negara. 

1.2.8 T•mpat Lahlr 
01151 dengan tempat lnhir sesual dengan KTP J Passport/ tdenmas 
yang berlaku di suaru n•garo. 

1.2.9 N<lma lbu Kandung 
01151 dengan nama ibu kandung calon/pengguna jasa, 

1.2.10 Nama Alias 

Dllsi dengan nama alias calon/pengguna jasa, 

, M•millh 'Peran' orang yang mernlltkl akses rekenlng 

tersebut sepertl sebagai pemogang kuasa rekentng, 

penandntangan rekening, penerima manfant nkhlr atnu 

plhak latnnya yang memillki keterkaltan dengan rekening. 

, M•nglsi seluruh field yang terdapat pada bagtan •orang" 
(fw,ld lni wajlb dilsl). 
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l.2.11 NIK 
Dlisi dengan Nomor lnduk Kependudukan (NTK). 

l.2.12 No. ldentltas Lain 

DU.st dengan nomor ldentltas selain NlK dan nomor paspor. 
l.2.13 Kewarganegaraan 

I. Menglsl field "Kewarganegaraan 1• apablla calon/pengguna 
jasa memiliki 1 [satu] kewarganegaraan. 

II. Apabila memillkl 2 (dua) kewarganegaraan, maka menglsi 
"Kewarganegaraan 1 • dan "Kewarganegaraan 2•. 

Ill. Apabila memilikl lebih dart 2 (duaj kewarganegaraan, maka 
kewarganegaraan yang keliga dilsl pada "Kewarganegaraan 3•. 

1.2.14 Negara Domisill 
Olis! dengan eara memillh negara yang menjadl tempat tlnggal 
calon/ pengguna jasa, 

l.2.15 Pekerjaan 

Dlisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor. 

1.2.16 Tempat Bekerja 

Dlisi dengan nama tempat bekerja calon/pengguna jasa. 
l.2.17 NPWP 

Olis! dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apablla orang yang 
dlberikan kuasa memiUkl NP\VP. 

l.2.18 PEP? 
Olis! dengan "Y" npablla calon/pengguna Jasa adalah Politically 

Exposed Person (PEP), dan dllsl dengan "T" apablla bukan PEP. 
l.2.19 Stunber Dana 

Dlisl dengan lnformasl sumber dana yang dlsampaikan pada saat 
melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksl. 

l.2.20 Nomor Paspor 
Dlisi dengan nomor paspor. 

l.2.21 Nama Negara Penerblt Paspor 
Olis! dengan nama negara penerblt paspor. 

l.2.22 Alarnat Tempat Bekerja 
DUsl dengan alrunat tempat bekerja calon/pengguna jasa (bisn 
dilsl lebih dart I J sesual dengan pilihan yang ada. 

l.2.23 Telepon Tempat Bekerja 
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01151 dengan lnformasl telepon tempat bekerjn calon/penggunn 

Jnsa [blsa dltsl leblh dart 11 sesuar dengan plllhan ynng ada. 

1.2.24 Dokumen Jdent11as 

Field lnl wajlb dltsl dengan lnformasl yang leblh lengkap terkalr 

nomor ldentltas Lnlnnya yang sudnh dltsl pada Ji<!ld sebelumnyn. 
1.2.2.5 Email 

01151 dengan alamat email calon/ penggunn jasa. 
1.2.26 lnformasl Telepon 

01151 dengan lnformasl telepon cnlon/pengguna Jasa sesuat 
dengan p!lihan yang ada (field btsa dilsl leblh dart I). 

1.2.27 lnformasl Alamat 
01151 dengan lnformasl alamat sesual dengan pllihan yang nda 
lfoeld btsa dlist leblh dart I). 

1.2.28 Catalan 
01151 dengan lnfonnasl pentlng terkalt cnlon/pengguru1 jasa 
apabtla lnformasl rersebut udak memllikl fu,/d untuk 
penglslannyn. 

1.3 Korpomsl 
1.3.1 Slgniftkansl 

01151 dengan angka O s.d, 10 yang menunjukkan seberapa besar 
plhak yang dllaporkan terkalt dengan aktlvttns yang dllakukan. 

1.3.2 Alasan 
01151 dengan penjelasan hubungan/peran plhnk yang dilaporkan 
dengan aktlvttas yang dllakukan. 

1.3.3 Catalan 
01151 dengnn lnformasl pentlng terkan laporan apablla lnformasl 
tersebut ttdak memlllki field unruk penglslannya. 

1.3.4 N11ma Korporasl 
01151 dengan namn perusahann/ent11as lalnnyn yang tercatar 
dalam pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang dlgunaknn 
kettka melakuknn hubungan usaha lfit!ld lnl wajlb dlisl). 

1.3.!! Nam11 Komerslnl 
Dils! dengan nama komerslal dart korporasl. 

1.3.6 Benruk Korpomsl 
Dils! dengan memllih salah saru benruk badan usaha. 

1.3. 7 Bidnng Usnha 
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Dllsl dengan bldang usaha dart korporasi yang tereatat dalam 

pencatatan Plhak Pelapor sesunl dengan dokumen yang 

digunakan ketika melakukan hubungan usaha. 

l.3.8 Nomor lnduk B<-rusah11 

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas 
korporasl lnlnnya yang dlterbltkan oleh tembaga yang berwenang, 
dengan format "nama izin.nomor lztn", mlsalnyn NlB .. "OCXX atau 
SIUP.xxxx. 

l.3.9 Tanggal Pendirian 
Dlisl dengan tanggal pendirlan/terdaftar korporasl. 

l.3.10 Provins! 
Diisl dengan nama provinsl sesuai dengan alamat korporasl. 

l.3.11 Negara 
Dllsi dengan memilih kode negam sesual dengan alamat 

korporasi. 
l.3.12 Email Korporasl 

Dllsi dengan alamat email korporasi. 
l.3.13 Website Korporasl 

Dlisi dengan alamat website korporasi. 
l.3.14 NPWP 

Diisi dengan nomor NPWP yang dimUikl oleh korporasl. 
1.3.15 Catatan 

Diisl dengan lnformasl penting terkait korporasl apabila lnformasl 
tersebut tldak memlllld Jli!ld untuk pengislannya 

1.3.16 Tutup? 
Field dicentang apablla korporasi sudah dltutup/tidak beroperasl. 

l.3.17 Tanggal Penutupan 
Dlisi dengan tanggal penutupan korporasl npabila korporasl 
sudah ditutup/tidak beroperasl. 

l.3.18 Informasi Alamat 
Dllsi deng;m lnformasl alarnat korporasl sesunl dengan pllihnn 
yang ada (bisa diisi lebih dart I). 

1.3.19 Informasi Telepon 
Dllsi dengan lnformasi telepon korporasl sesual dengan pllihan 
yang ada (bisa diisi lebih dart I). 

l.3.20 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasl / Orang yang diberlkan 
Otorisasi Transaksl. 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 
ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

IU. Apabila lebih dart I [satu] orang maka PJK memillh (clu:A,i 
sesual Jwnlah orang tersebut clan menglsl field •Jabatan• 
maslng·mru,lng orang sesual Jabatannya seperti sebagal 
pemillk korporasl, pengurus korporasl, atau orang yang 
dlbertkan otortsasl untuk melakukan transaksl. 

I. PJK dapal memillh (dick) freld inl yang menggambarkan 
pemillk korporasl. pengurus korporasl, atau orang yang 
dlbertkan otortsasl untuk melakukan transaksl. 

U. Apabila terdirl dart I (satu) orang maka PJK hanya mengtsr I 
(satu] kall untuk field• Jabatan• orang tersebut sepertl sebagal 
pemillk korpcrast, pengurus kcrporast, atau orang yang 
dlbertkan otortsru,J untuk mebkukan trrutsaksl dan 
melengkapl seluruh field yang terdapat pada bagtan •orang". 
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4 ID Organisasl 

a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cam melakulcan Input laporan 

maka ID Organlsasl akan otornatls terlsl. 

b. Apabila PJK menyampaikan Japoran dengan cara uplood XML maka PJK 

wajib menglsi field lnl dengan ID Organlsasi yang diperoleh pada saat 
reglstrasi apllkasi goAML pada schema XML. 

5 ID Laporan 

Field in! akan terisi otornatis oleh slstem. 

6 Kantor Pelapor 

Dilsi dengan nama kantor PJK yang menyampalkan Japoran. 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN ATAS PERM!NTMN PPATK 

["- U1lUII 

Jenls Laporan 

Dilsi dengan memillh Laporon Transaksl Keuangan Mencurigakan atas 

Permintaan PPATK (field ini wajib diisi}. 

2 Mata Uang Lokal 
a. Apabila PJK menyrunprukan Japoran dengan cara melakukan Input laporan 

maka fll!ld In! tidak akan terlihat pada apllkasl dan akan otomatls terlsl 

dengan kode "!DR' pada sistem PPATK. 

b. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cara upload XML maka PJK 

menglsl fre/d in! dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Organisasi 

Field lnl akan terisi otomatis oleh slstem. 

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSF'ER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEL.ALU! 

APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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7 Cam Prnyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapornn dengan cara melakukan Input 

laporan rnaka fidd lnl tldak akan terllhat pada apllkast dan akan rertst 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn uplDad XML maka PJK 
mengisl f,e/d lnl dengan kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Ollsl d•ngan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
m•ngtdentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Ollsl d•ngan tanggal penerlmaan sumt permtntaan L TKM dart PPATK (fre/d lnl 
wajlb dlisl). 

10 No. R•f. PPATK 
Ollsl persls sama dengan nomor referenst dart PPA TK (freld lnl wnjlb dllsl) 

11 Alasan 
Ollsl dengan lnformasl lnlnnya yang tldak tercanrumj belurn ada dalarn 
plllhan lndikator dan/atau hal·hal lain yang menurut PJK perlu mendapnt 
perhauan PPA TK. 

12 Tindnkan Prlapor 
Dllsl dengan tlndakan yang sudah dllakuknn oleh PJK rerkan trnnsaksl ynng 
dlminta PPATK untuk disampalkan ••bagnl LTKM. 

13 Prtugas Prlapor 
Dllsl dengan lnformasl Prtugas Prlapor yang login. Field lnl tertst otomnUs 
oleh slstem apablla laporan dtsampalkan dengan mm m•nglsl (en17!11 melalut 
apllkast web, namun field lnl wajlb dllsl apablla penyarnpalan dllakukan 
d•ngan mm uplood file XML 

14 Lokasl Kantor Prngtrlm Laporon 
Field lnl terisl otomntls eleh ststern s .. ual dengan data rogistrnsl apablla 
laporan disampalkan dengan cam mengtst (entry) melalul apllkast web, 
namun f,e/d lnl wnjtb dllsl apablla penyampalan dllakuknn dengan cam 
uplDadftle XML. 

I~ Indlkator Laporan 
Field tnl wajlb dllsl dengan mm meneentang .. sual dengan tndtkast tlndak 
pldnnn dan pllthan yang rnenjadl penyebab transnksl dllapcrkan sebngal 
Laporan Tmnsaksl Keuangan Mencu.rfgakan ataa Pennlntn.an PPATK yatru 
kelompok kode lndlkator. 
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I. Tipe Transaksl 
Terdirl dart 2 (dua) plllhan, yaltu Bi-Parry dan Multi-Party. Bi-Parry dipillh 
apabila transaksl memilild Jnfocmasl transaksl asal !fromj dan transaksl 
tujuan (tot. Alulti-Pany dlpillh untuk transaksl yang Jnfocmasl transaksi asal 
(from) dan transaksl tujuan (to) tidak bisa didefinisilcan dengan jelas, 

2. Bi-Pany 

Diisi untuk transaksl yang memillkl lnfocmasl transaksl asal (from) dan 
tujuan transaksl (to). Apabila dipillh (dickj icon "Bi-Party' maka PJK mengisl 
field-fie/a sebagal berlkut: 

2.1 Nomor Transaksl 
DUsl dengan nomor pencatatan di Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasl suaru transaksl, misalnyn nomor transaksl untuk 
penyetoran tabungan oleh lbu Dina Pranoto adalah I 0030082019 (field 

lnl wajlb diisi). 
2.2 No. Ref. Transaksl 

Dilsl dengan nomor referensl transaksl Internal PJK yang dapat 
mengidentiflkasl setiap transaksl yang disampalkan. 

2.3 Cara Transaksl Dilakukan 
Dilsl dengan memillh salah saru earn transaksl yang dilakukan (field lnl 
wajib diisi). 

2.4 Cara Transaksi Lalnnya 
Dllsl apabila field "Cara Transaksl Dilakukan" dtisl dengan "Lalnnya". 

2.5 Nila! Transaksl (IDR) 
Diisl dengan nilru transaksl yang dilaporlcan ke PPATK. Jllm transaksl 
dalam valas, maim fre/JJ. nllal transaksl diisl dengan konvecsl mata uang 
nslng dalam rupiah pada saat transaksl terjadl (fie/JJ. lnl wajib dilsl). 

2.6 Tanggal Transaksl 
Dilsl dengan tanggal transaksl yang dllaporlcan ke PPATK ({ll!!ld inl wajlb 
dlisl). Apabila penyampalan dllakulcan dengan cara upload file XML 
maka Juga dllsl dengan waktu transaksl. 

ra::::::::TIIAIIBAKIII (dapat cliw lellill dari I tnnoalrwlt 

a. INDTPA dan MINTA; atau 

b. INDTPA, MINTA, dan KOREKSI untuk menyampaikan koreksi alas LTKM 

atas Permlntaan PPATK yang berasal dar! temuan PJK atau temuan 
PPATK, dan bukan berasal dar! penolakan secara otomatis pada sistem 
Aplikasi goAML. 

2021, No.70 
-

145

- 

www.peraturan.go.id



2. 7 seroron Terlambat? 
Jlka tangga! setoran berbeda dengan tanggal pembukuan, maka PJK 
mencentangflC!ld Int 

2.8 Tanggal Pembukuan 
Dllsl dengnn tanggal pembukuan apablla merupakan setoran terlarnbat. 
Apabiln penynmpalan dllakukan dengan cam upload ftl.e XML maka jugn 
dllsl dengnn waktu transakst. 

2.9 Nama Teller/ Front Of!ioe 
Ollsl dengan nama teller/petugns front offrtt yang berhubungan dengnn 
Pengguna Jnsn unruk transaksl yang dllaporkan ke PPATK. 

2.10 Nama Pejabat Pengotorlsasl TranS11ksl 
Dllsl dengnn nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorisasl transaksl yang dllaporka.n ke PPATK. 

2.11 L.okasl Transnksl 
Oils! dengnn nama lokasl/tempat [nama kantor, kola, provinsl) 
terjadlnya tmnsaksl dengan formal "nnma kantor-kabupatenj kota 
provinsl", mlsnlnya "Bank XYZ KC Cempakn Putlh-Jakartn Pusat·DKI 
Jakarta• atau "ATM Mrul Taman Anggrek". Dalam ha] PJK tldak dapnt 

mengtdentlflkasl lokasl/tempat terjadtnyn rransakst, maka dllsl dengan 
sarana trnnsaksl yang dlgunakan, mlsalnya internet banking. 

2.12 Keterangan/Berita 
Dils! dengan berlta, keterangan atau tujuan transakst yang dtrultskan 
atau dleatat dalarn slsrem PJK pada saat melnkukan transaksl. 

2.13 Catatan 

Ollsl dengnn kode transaks! dan keterangan transaksl dengnn formm 

"1«>de transakst • keterangan kode trnnsaksf", 
3. Transaksl Asal 

Dils! dengan asal tronsaksl, yang terdlrl dart dua golongan yaltu My client don 
Not My Client sebagal bertkur: 
I. 'From My Oient" apablln: 

• Pengguna Jasa merupakan pemlllk rekenlng. 
• Pengguna Jasa merupakan seseorang yang bukan pemillk rekenlng 

no.mun me:la.kukan transaksl keuangan ntas narna arau untuk 
kepentlngan pemillk rekenlng, ntau rnendapatkan perlntah/penugasan 
dart pemlllk rekenlng .. 

• Penggunn [asa yang merupakan u,o/k in customer atau melakuka.n 
hubungan ueaha dengan Penyel<enggnra Transfer Dana, Keglatnn usaha 
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3.1.3 Negara 
DUsi dengan cara memilih nama negara transaksi asal sesuat 
dengan pillhan yang terdapat pada field "Negara Trnnsaksl Asal" 
(field ini wajlb dilsl). 

3.1.4 Valuta Asing 
Field in! wajlb dilsl apabila trnnsaksl asal dllakukan dalam mata 
uang astng dengan lnformasi sebagal bertkut 
3.1.4.1 Valuta Aslng 

Dlisi dengan cara memlllh sesual dengan pilihan yang 
terdapat pada field "Valuta Asing• lf,eld !n! wajib dlisl). 

3.1.4.2 Nominal Valas 

Pedagang Valuta Aslng Bukan Ba.nk, atau P.JK lainnya dengan nominal 

transaksi sama dengan atau di alas Rp. I 00.000.000 (seratus juta 

rupiah). 
• Pengguna jasa pada PJK penyelenggara e-money dan/atau e-,oollet 

dengan batasan nominal transaksl yang wnjib dilakukan Prtnsip 
Mengenali Pengguna Jasa 

u, "From. Not My Client• apabila: 

• Pengguna jasa yang merupakan walk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Keglatan Usaha 
Pedagang Valuta Aslng Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal 
transaksl di bawah Rp. I 00.000.000 [seratus juta rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggara e-money dan/atau e-,ooClet 
dengan batasan nominal transaksl yang tidak wajib dUakukan Prtnslp 
Mengenall Pengguna Jasa. 

My Client dan Not My Client terdlri dart 3 (tlga) pU!han yaltu Orang, Rekenlng, 
dan Korporasl dengan krlteria pemlllhru, akan dlatur di dalam SUrat Edaran 
Kepala PPATK. Apabila terdlrl dart I [saru) pihak, maka PJK cukup mengisi I 
(satu) kali, dan apabila terdlrl dart lebih dart I [satu] plhak maka PJK mengisi 
leblh dart I [saru] kali. 
3.1 Rekening My Client 

3.1.1 tnstru.men 
Dils! dengan memlllh salah satu lnstrumen transaksl asal sesual 
pilihan yang ada !field in! wajib dilsi). 

3.1.2 lnstrumen Lalnnya 

Field in! wajib dilsl apabila memillh "Lalnnya" pada field 
"tnstrumen". 
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3.1.5 Conductor 
Conductor merupakan orang yang melakukan transaks! 
keuangan at.as nrunn arau untuk kepennngan pemlllk rekerung, 
a tau mendnpatkan pertntah/ penugasan darl pemillk rekenlng. 
Contoh: 
• lbu Cantlka atas lnstruksl Bnpak Rahman rnelakukan 

pendebetan rekenlng Bapak Rahman sebesar Rp~.000.000,· 
[llma puluh juta rupiah), dan membawa uang runal rersebut 
ke luar gedung kantor Bank Maju Pesat. 
Berdasarkan contoh tersebut rnaka !bu Cantlka 
dlkategortkan sebagal Conductor dan Bapak Rahman 
dlkategortkan sebagal Signamry. Plhak yang dllaporkan pnda 
tmnsaksl asal (from) adalah rekenlng Bapak Rahman dan 
plhak yang dilaporkan pada transaksl tujuan (to) adalah 
Bapak Rahman. 

• Bapak Budlman merupakan pegawal PT. Kolang Kallng yang 
dltunjuk untuk mela.kukan penartkan tunal sebesar 
Rp75.000.000,· (tujuh puluh ltma juta rupiah) dart rekenlng 
perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdin pada tanggal 27 
Maret 2020, dan membawo uang runal tersebut ke luar 
kantor bank, 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budlman 
dlkategorlkan sebagal Conductor. 

• Bapak Amin merupakan pemllik rekenlng di Bank Indonesia 
MaJu. Pada tanggal 5 Januarl 2021, Bapak All datang ke 
Bank Indonesia Mnju untuk mencatrkan uang senilo.i 
Rp 100.000.000,· [sernrus juta rupiah! dengan membawa Cek 
a111s nama Bapak Ali yang diberlkan oleh Bapak Amin. 
Pada contoh tersebut tldak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapak Amin dlkaiegortkan sebagal plhak yang dllaporkan 
pada trnnsakst asal, lnformasl Bapak Amin dicantumkan di 

Dllsl dengan nominal transakst dalam mata uang aslng 

ifu,ld lnl wajib dllslJ. 
3.1.'l.3 Kurs 

Dllsl dengan nilnl kurs yang dtgunakan pada saat 
transakst ifu,ld lnl wajlb dllslJ. 
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dalam node Signatory, dan Bapak All dllcategorikan sebagal 
pihak yang dilaporkan pada transaksi rujuan. 

• Bapak Amin merupakan pemillk rekenlng di Bank Indonesia 
Maju. Pada tanggal 5 Januari 2021, tbu Rina mendapatkan 
pertntah dart Bapak Amin untuk menca.lrkan uang senllal 
Rp50.000.000,- [ltma puluh juta rupiah) ell PT Bank 
lndonesla Maju dengan membawa eek atas nama Bapak 
Amin. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Rina dikategorikan 
sebagal Conductor. Rekening Bapak Amin dlkategorikan 
sebagal plhak yang dilaporkan pada transaksi asal, dan 
Bapak Amin dikategorikan sebagal pihak yang dilaporkan 
pada transaksi tujuan. 

, Pada tanggal 5 Januari 2021, !bu Mimah mencarikan uang 

senilal Rp I 00.000.000 [serarus juta rupiah) dengan 
membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang 
diterimanya dari Bapak Amin. 
Pada contoh tersebut tidak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapak Amin dikategorikan sebagal pihak yang dilaporkan 
pada tmnsaksl asal, lnformasl Bapak Amin dicantumkan di 
dalam node Signatory, dan lbu Mlmah dlkategorikan sebagal 
pihak yang dllaporkan pada transaksl tu Juan. 

L Pada rekening korporasi, apabila Conductor merupakan 
orang yang namanya terrantum ell dalam Signa1ory maka 
tnferrnasi omng tersebut harus dicantumka.n di dalam node 
Conductor dan Signatory (Uhat angka 3.1.25 butir IU). 

ii. Apabila Conductor merupakan pemilik/ pengurus/orang yang 
diberikan otorisasi transaksi maka informasi orang rersebut 
hams dicantumkan di dalarn node Conductor dan 
P,,milik/Pengurus/Orang yang dlberikan Otorisasl Transaksl 
(!!hat angka 3.3.22 butir Iv). 

Iii. Apabila Conductor merupakan pemllik/pengurus/orang yang 
diberikan otorisasi transaksi dan namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl maka lnformasi 
orang tersebut harus dicanrumkan ell dalam node Conductor, 
P,,milik/Pengurus/Oran.g yang dlbertkan Otorisasl Transaksl, 
dan Signa1ory. [lthat angka 3.3.22 butir vi], 
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3.1.!U Oelar 

Dllsl dcngan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn., H., 

Prof .• Dr., SE. 
3.1.!!.2 Jenls Kelamln 

Dils! sesual dengan dokumcn ldentltas (fu,/d lnl wajlb 
dllsi). 

3.1.!!.3 Nama Lengkap 
Dils! dengnn nama lengkap ranpa g,,lnr yang terearat 
daJam pencatatan PJK seaual dengan dokumen yang 
dlgunakan keuka melakukan hubungan usaha (f,cld 
lnl wnjlb dllsi). 

3.1.!!. 'I Tanggal Lahlr 
Dils! dcngan tanggal lahlr seaual dcngnn 
KTP / Pas.spon/ldcntllas yang berlaku di suaru ncgara 
(field lnl wnjlb dilsl). 

3.1.!!.!! Tempat Lahir 
Dllsl dcngnn ternpat lahlr sesuat dengan 
KTP / Pa.sspon/ldcntltns yang berlaku di suaru negarn 
(field lnl wnjlb dllsl). 

3.1.!!.6 Nnma ibu Kandung 
Dllsl dengnn nama lbu knndung Conductor. 

3.1.!!. 7 Nnma Alias 
oust dengan nama alias dart Conductor. 

3.1.!!.8 NIK 
Dllsl dcngnn Nomor lnduk Kependudukan jNIK) dart 
Conductor. jFit,k/ NIK, Nomor l'Mpor, dnn No. ldentltas 
Lain wnjlb dllsl salah satu]. 

3.1.!!. 9 No. Identltns Lain 

Dflsl dengan nomor tdentnas selaln NTK dan nomor 
paspor. jFit!kl NlK, Nomor Paspor, dan No. ldentltas 
Lain wajlb dllsl salah satu). 

3.1. s, IO Kewargnncgnraan 
• Mcnglsl fo,ld •KewargancgarMn I" apablla 

pengguna }"Sil memlllki I [satu] kewarganegaraan. 
(frekl lnl wajlb dllsl}. 

Berlkut lnl adalah fi-eld-freld yang harus dlisl unruk lnformnsl 
Conductor. 
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3.1.5.15 PEP? 
Dllsl dengan 'Y' apabila Conductor adalah Pbliticnlly 

Exposed Pf!rson (PEP), dan dilsi dengan .,.. apabila 
Conductor bukan PEP. (field In! wajib dilsi]. 

3.1.5.16 Sumber Dana 
Dllsi dengan informasl sumber dana yang disampaikan 
pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan 
transakst (field lnl wajlb dlisi). 

3.1.5.17 Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, 
dan No. !dentltas Lain wajib dllsl salah saru]. 

3.1.5.18 Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan nama negara penerblt paspor. 

3.1.5.19 Sudah Menlnggal 
l'Yeld In! dlcentang apabtla pengguna jasa diketahul 
sudah menlnggaL 

3.1.5.20 Tanggal Meninggal 
Dllsl dengan tanggal kematlan Conductor. 

3.1.5.21 Catalan 

3.1.5.12 Pekerjaan 

Dlisi dengan Jenis pekerjaan sesuai dengan yang 
tercatat pada pencatatan Pihak 1'1,lapor (field lni wajib 
dllsi). 

3.1.5.13 Tempat Bekerja 
Dllsl dengan nama kantor Conductor. 

3.1.5.14 NPWP 
Dllsl dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila 
Condttct.or memiliki NPWP. 

kewarganegarrum, maka kewarganegarrum 
ketlga diisl pada •Kewarganegaraan 3". 

3.1.5.1 I Negara Domisili 
Dllsl dengan earn memilih negara yang menjadl tempat 
tlnggal Conductor ({u,ld lnl wajib dtial]. 

(dua) 
yang 

2 dart le bib Apabila memlliki • 

• Apabila memlliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
mengisl field ·Kewnrganegarnnn 1 • (wajlb) dan 

'Kewarganegarrum 2•. 
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Dllsl dengan lnformaal pentlng terkalt C,,nductor 
apabtla lnfonnasl rersebut tldak momlllkl ["'Id untuk 
pengtstannya. 

3.1.5.22 Alama; Tempat Bekerja 
Dils! dengan alamat kantor Condw:tor (dapat dllsl lebih 
dart I) sesuat dengan plllhan ynng ada 

3.1.5.23 Telepon Tempat Bekerja 
Dils! dengan lnformasl telepon tempat bekerja 
C<indttctor [blsa dilsl lebth dart I) sesual dengan plllhnn 
yang ada, 

3.1.5.24 Ookumon tdentnas 
Fi•ld lnl wajlb dlisl dengan lnformnsl yang leblh 
longkap terkalt No.ldonllllls Lain yang sudah dlisl pada 
fw,/d sebelumnya. 

3.1.5.25 Email 

Dlisl dongan alamat omni! Conductor. 
3.1.5.26 lnformasl Alamat 

Dtl.sl dengan lnformasi alamat Conductor sesuar dr-ngan 
plllhan yang ada (field In! wajlb dlisl dan dapat dllsl 
leblh dari IJ. 

3.1.5.27 Infonnasl Telepon 
Dils! dengan lnformasi telepon Conductor sesunl 
dengan plllhan yang ada if"'ld lnl wajlb dlisl dan dapat 
dllsl leblh dart I) 

3. 1.6 No. Rokening 
Olis! dengan nomor rekenlng yang digunalmn untuk 
bertransaksl ifu,/d Int wajlb ditsl]. 

3.1.7 Label Rokenlng 
Diis! dengan label yang menjadl ldondfikasl rekonlng rransakst 
seperu rekenlng persepst, rokenlng bantuan pemerintah, dan 
rekenlng perantara, 

3.1.8 Nama PJK 
Diis! dengan narna PJK ternpat rekenlng dlbuka if,e/d lnl wajlb 
dlisl). 

3.1.9 Kantor P,,mbukaan Rekenlng 
Dllsl dengan nama kantor tempat rekentng dibuka (field tni wajlb 
dlislJ. 
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3.1.10 Non-Bank? 

r1eld dicentang apablla relrening dibuka pada PJK non-bank. 
3.1.11 Kode PJK atau SWIF17 

Wajlb diisi dengan memilih salah satu: 
I. Kode SWIFT apabila PJK memiUki kode SWIFT, dan meng!si 

kode tersebut pada freld yang disedlakan. 
il. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dari lembaga berwenang. 
ApabUa PJK memlliki kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dipiUh adalah kode SWIFT. 

3.1.12 Jenls Rekening 
Dils! dengan cara memilih sesual dengan pilihan yang terdapat 
pada field •Jenls Rekening" (fu,ld ini wnjib diisi). 

3.1.13 Status Rekenlng 
Dils! dengan cara memiUh salah saru pilihan yang terdapat pada 
.field •status Rekening" (fu,ld inl wajib diisi). 

3.1.14 Mata Uang Rekenlng 
Dils! dengan cam memilih kode mata uang yang digunalcan pada 

rekening (field inf wajib dltsl]. 

3.1.15 Penertma Manfaat utama 
Diisi dengan nama penerima manfaat utama da.ri rekening. 

3.1.16 TBAN 
Dils! dengan ln1emational Banking Account Number. 

3.1.17 No. Pengguna Jasa 
Dilsi dengan nomor Customer Identification Fik (Cff) untuk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan pengguna Jasa/nomor lain yang 
ditentukan oleh PJK non-bank (field In! wajib diisi). 

3.1.18 Tanggal Pembukaan 
Dils! dengan tanggal pembukaan rekenlng (field ini wajib diisl). 

3.1.19 Tanggal Penutupan 
Dils! dengan tanggal penutupan rekenlng apabtla rekenlng 
sudah ditutup. 

3.1.20 Saldo Akhlr 
Dils! dengan saldo rekenlng da!am mata uang rupiah pada 
tanggal penertmaan surat pennintaan LTKM dari PPATK sesudah 
rekap akhir hari. 

3.1.21 Tanggal Saldo 
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Dllsl dengan tanggnl saldo akhlr. 
3.1.22 Cnt. Pener1rna Manfaat Utamn 

Dllsl dengnn lnformasl pentlng terkalt penerima rnanfaat utama 
npablla lnformasl tersebut udak memillkl fw,ld unruk 
penglslannyn. 

3.1.23 Catntan 
Dllsl dengan lnformnsl pentlng terkalt rekenlng apabtla lnformasl 
tersebut rtdak memlllkl field untuk pengislannya. 

3.1.24 Rekenlng Korpomsl 
PJK memlllh (dick) feld Int apablla rekentng merupnkan mlllk 
korporasl, dan menglsi seluruh fll!ld yang muncul (sama dengan 
angka 3.3 di bawah]. Fu>ld Int tldak perlu dllsl apabila rekenlng 
merupakan mll!k Orang. 

3.1.2!5 Orang yang Memlllkl Akses ke Rekenlng (field Int wajlb dltsl], 
PJK wnjib memlllh (clickj field Int yang menggarnbarkan orang 
yang memllikl akses ke rekenlng. seperu pemegang kuasa 
rekenlng. penandatangan rekening, penertma manfaat nkhlr, 
atau plhak lalnnya yang memlllkl keterkaltan dengan rekenlng. 
I. Apnblla terdlr1 dart I [saru] orang maka PJK hanyn mengisl I 

[satu] plllhnn dengan cam: 
, Mena,ntang field "Yang Utamn?' karena hnnya terdlr1 dart 

I [saru] orang. 
, Memlllh "Peran" orang tersebut sepertt sebagnl pemegnng 

kuasa rekenlng, penandatangan rekening, penertma 
manfoat nkhlr atau plhnk lalnnya yang memlllki 
keterkaltan dengan rekenlng. 

Contoh: 
Pnda tanggal !5 Jnnuar1 2021, lbu Anl melakukan penartkan 
uang tunnl senllnl Rpl!!.000.000·, (limn belas juta rupiah) 
dar1 rekenlngnya di Bank lndonesln Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Ant dlkntegor1kan 
aebagat Signatory yang utama. 

II. Apablla leblh dart I [satu] orang makn PJK memlllh (dick) 
sesunl Jumlnh orang tersebut, dlsertal dengan piUhan: 
, Fi•ld "Yang Utnmn?' dlcentang apablla orang tersebut 

adalah yang utama dalarn memlllkl akses rekenlng. Field 
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tidak dicentang apabila ornng tersebut bukan yang utama 

dalam memlliki akses rekentng. 

• Memllih "Peran" orang yang memiliki akses rekenlng 

tersebut sepertl sebagai pemegang kuasa rekenlng, 

pennndatnngan rekenlng, penerlma manfaat akhir atau 

pihak lainnya yang memillki keterkaitan dengan rekening. 

• Menglsl seluruh field yang muncul pada baglan "Orang" 
(field tnl wajlb dfis!J. 

Contoh: 
lbu Anl dan Mlmah memillk! rekening Joint Account alas 
nama lbu Anl QQ Mimah di P'I' Bank Indonesia Maju. lbu 
An! dapat melakukan rransaksl penarlkan uang dart 
rekenlng tersebut sedangkan Mlrnab tldak bisa melakukan 
penarlkan tunai. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Anl clikategorlkan 
sebaga! Signatory yang utama, sedangkan Mtmah bukan 
merupakan 5;gnatory yang utama, 

ill. Pada rekenlng korporasl, apabila orang yang melakukan 
transaksl merupakan orang yang nrunnnya tercantum di 
dalam Srgnatory maka informasl orang tersebut hams 
dicantumkan di dalam node Conductor dan Signa1ory. 
Contoh: 

• Bapak Budiman ditunjuk oleh P'I'. Kolang Kaling sebagai 
pemegang kuasa (signatory) untuk rekenlng P'I' Kolang 
Kaling di Bank Teguh Berdirl. Pada mnggal 27 Maret 2020, 
Bapak Budiman melakukan penarlkan tunai sebesar 
Rp75.000.000, · (tujuh pulub Uma juta rupiah) dart 
rekenlng perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdlrl dan 
membawa uang tunal tersebut ke luar kantor bank, 

Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman 
dlkategorlkan sebagai Conductor dan Signatory. 

• Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh P'I' Maju 
Berdirl sebagai pemegang kuasa (signa1oryJ untuk 
rekenlng P'I' Maju Berdirl di Bank Indonesia Maju. Pada 
tanggal 5 Januarl 2021, Bapak Anwar melakukan 
penyetoran uang tunai unruk kepentlngan perusahaan 
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senilnl Rp50.000.000, · (limn puluh juta rupiah I ke 
rekening PT Mnju Berdlrt di Bank Indonesia Maju. 
Berdasarkan contoh rersebut, rnaka Bapnk Anwar 
dikntegorlk11n sebagal Conductor dan Signatory, sedangknn 
Bapak Niko hanya dikntegorlknn sebagal Signatory. 

iv. Apabiln Signatory merupaknn pemllik/pengurus/omng ynng 
dlberlknn otorlsasl transakst pada rekening korporasl mnkn 
lnformasi om.ng tersebut harus dlcanrurnkan di dalam nod~ 
Signatory da.n Pemllik/P,,ngurus/Orang yang diberlknn 
Ocorlsasl Trnnsnksl (llhnt a.ngkn 3.3.22 butlr vj. 
Apablla Signatory merupaknn pemlllk/pengurus/omng ynng 
diberlkan otorlsasl transa.ksl dan namanyn tereanrum dl 
dalam Signatory pada rekenlng korpornsl dan melakuknn 
transakst atas kepentlngan korporasi maka lnformast orang 
tersebut harus dlcanrumknn di dnlnm node Signatory, 
Condw:tor, dan P,,m!Uk/P,,ngurus/Omng yang dfbertknn 
Otorlsasl Trnnsaksl (llhnt nngkn 3.3.22 butlr vii, 

3.2 Orang My Client 
3.2.1 lnstrumen 

Peng!slan fll!ld lnl soma dengan nngka 3.1. I. 
3.2.2 lnstrumen Lalnnyn 

Pengislan fli!ld lnl sama dengan angka 3.1.2. 
3.2.3 Negarn 

P,,ng!slan fll!ld lnl sama dengan angkn 3.1.3. 
3.2.'I Valutn Aslng 

Peng!slan field lnl sama dengan angka 3.1.4. 
3.2.5 Conductor 

P,,ngislan ftt!ld lnl soma dengan angka 3.1.5. 
3.2.6 Gelar 

Dils! dengan gelar dart pelaku tmnsaksl. Dapat dllsi lebth dart 
[saru] gelar. contoh: Ny., Tn., H., Pro(., Dr., SE. 

3.2.7 Jenis Kelamln 
Dils! sesual dengnn dokumen tdenntas (field lnl wajib dllslj. 

3.2.8 Noma Lengkap 
Dils! dengan nama lengknp tanpa g,,lnr yang tercatat dalarn 
peneatatan PJK sesual dengan dolcumen yang dlgunakan ketika 
melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb dllslj. 
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3.2.16 Negara Domislll 
Dilsl dengan cam memllih negara yang menjadl tempat tinggal 
pelaku transaksi (field lnl wajib diisij. 

3.2.17 Pekerjaan 
Dllsl dengan Jenis pekerjaan sesual dengan yang tercatat pada 
pencatatan Plhak Pelapor (field lni wajlb diisi). 

3.2.18 Tempat Bekerja 
Dllsl dengan narna tempat bekerja pelaku tmnsaksl. 

3.2.19 NPWP 
Dllsi dengan nomor NP\VP tanpa tanda baca apabila pelaku 
transaksl mem!Uki NPWP. 

3.2.9 Tanggal LahJr 
Dllsl dengan tanggal lahir sesual dengan IITP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru negara (field lnl wajlb diisl). 

3.2.10 Tempat Lahir 

Dllsl dengan tempat lahlr sesual dengan IITP/Passport/ldentltas 
yang berlaku di suatu negara (field lnl wajlb diisl). 

3.2.11 Nama lbu Kandung 
Dlisi dengan nama lbu lmndung pelaku trnnsaksl. 

3.2.12 Nama Alias 
Dllsl dengan narna alias pelaku transaksl. 

3.2.13 NIK 
Dllsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) apabUa pelaku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. (Field NIK, Nomor 
Paspor, dan No. ldentitas Lain wajib diisl salah saru], 

3.2.14 No. Identltas Lain 

Dllsl dengan nomor identitas selatn NIK dan nomor paspor. 
(Field NIK, Nomor Paspor, dan No. Identitas Lain wajib diisl salah 
satu]. 

3.2.15 Kewarganegaraan 
I. Menglsl field "Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna jasa 

memiliki I (satu} kewarganegaraan. (field lnl wajib diisi). 
II. Apablla memlliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi 

"Kewarganegaraan I (wajib)" dan "Kewarganegarnan 2•. 

Ill. Apabila memlliki lebih dart 2 (dua) kewarganegaraan, maka 

kewarganegaman yang ketiga diisl pada "Kewarganegaraan 
3•, 
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3.2.20 PEP? 
Dllsl dengan •y• npablla pelaku transaksl adalah Polilit:ally 

Exposro A,rson (PEP), dan dllsl dengnn ..,.. apablla pelaku 
transakst buknn PEP. if""ld Int wajib dllsi). 

3.2.21 Sumber Dann 
Dllsl dengan Informast sumber dana yang dlsrunpalkan pada 
saat rnelakukan PMPJ ntau pelaksanaan tmnsaksl ifri!!ld Int 
wnjib dllsl). 

3.2.22 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nornor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldentltas Lain wajib dllsl salah saru]. 

3.2.23 Noma Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengnn narna negnro penerblt paspor. 

3.2.24 Sudnh Menlnggnl 
Field Int dlcentang apablla pengguna jasa dlketahul sudah 
menlnggal. 

3.2.25 Tanggal Menlnggal 
Dllsl dengan tnnggnl kematlan pengguna [asa. 

3.2.26 Al4mat Tempat Bekerja 
Dllsl dengnn nlamat kantor penggunn jasa [dapa; dllsl leblh dart 
I) sesunl dengan pllihan yang ada, 

3.2.27 Telepon Tempat Bekerja 
Diis! dengan Informnsl telepon tempat bekerja pelaku rransaksl 
(blsa dllsl leblh dart I) sesual dengan p!llhnn yang ada. 

3.2.28 Dokumen tdenutas 
Fu!/d lnl wnjlb dllsl dengan lnformasl yang lebih lengknp terknit 
nomor ldentltas Lalnnyn yang sudah dllsl padaf!Cld sebelumnya. 

3.2.29 Email 
Dllsl dengan alamat email pelaku trnnsaksl. 

3.2.30 lnformasl Telepon 
Dllsl dengnn tnformast telepon pelaku transakst diawali dengnn 
kode area if"'ld wajlb dllsl dan dapat dllsl lebih dari I). 

3.2.31 lnformasl Alamnt 
Dllsl dengan lnformasl alamat sesunl dengnn pillhan yang ada 
if,dd wajlb dllsl dnn bisn dust lebih da.ri I). 

3.2.32 Cat."ttan 
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Dilsl dengan lnformasl penting terkalt pelaku transaksl apabila 
lnfonnasl tersebut tidak memlllkl field untuk pengtslannya. 

3.3 Korporast My Clieni 

3.3.1 lnstrumen 
Pengistan field lnl sama dengan angka 3.1. I. 

3.3.2 lnstrumen Lalnnya 
Pengislan f,eld inl sama dengan angka 3.1.2. 

3.3.3 Negara 
Pengislan field inl sama dengan angka 3.1.3. 

3.3.4 Valutn Asing 
Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1.4. 

3.3.5 Conducror 

Pengislan f,eld lnl sama dengan angka 3.1.5. 

3.3.6 Nama Korporasl 
Dilsl dengan nama perusahaan/ entitas lainnya yang tercatat 
dalam pencatatan PJK sesuat dengan dokumen yang digunakan 
ketika melakukan hubungan usaha (field lnl wajib dUsl). 

3.3.7 Nama Komerslal 
Dllsl dengan nama komerslal dart korporasl. 

3.3.8 Bentuk Korporasl 
Dllsl dengan memllih salah satu bentuk badan usaha. 

3.3.9 Bidang Usaha 

Dllsl dengan bidang usaha dari korporasl yang tercatat dalam 
pencatatan Plhak Pelapor sesual dengan dokumen yang 
digunakan ketika melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb 
dii.si). 

3.3.10 Nomor lnduk Berusaha 
Oiisf dengan Nomor Induk Berusa.ha atau nomor identltas 
korporasl lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang 
berwenang. dengan format "nama izfn.nomor iztn•. mlsalnya 

NIB.lOOCX atau SIUP.xxxx. 

3.3.1 I Tanggal Pendirlan 
Dllsl dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasl. 

3.3.12 Provins! 
Dllsl dengan nama provlnsl sesual dengan alamat korporasl. 

3.3.13 Negara 
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Dllsl dengan memUih nama negnm sesuot dengan alamat 
korpomsl ({lfld lnl waJlb dust). 

3.3.14 £mail Korporasl 
Diis! dengan alamat email korporasl. 

3.3.1 !! Website Korporasl 
Olis! dengan alamat webs11c korpomsl. 

3.3.16 NPWP 
Diis! dengan nomor NPWP yang dlmlllkl oleh korpomsl. 

3.3.17 Catatan 
Dllsl dengan lnformasl pentlng terkalt korporasl apabtla 
lnformnsl tersebut tldnk memUlkl ru,ld untuk pengislnnnya 

3.3.18 Tutup? 
Fi,,/d dloentang apablla korporasl sudah dltutup/tldnk 
beroperast. 

3.3.19 Tanggal Penutupan 
Dils! dengan tanggal penurupan korporasl apablla korporasl 
sudah dllutup/tldak beropemsl. 

3.3.20 lnforrnasl Alamat 
Dllsl dengan lnformasl alamat korporasl sesuat dengan pUlhan 
yang ada {wajlb dllsl don dapnt dllsl lebih dart I). 

3.3.21 lnforrnnsl Telepon 
Diis! dengan lnformnsl telepon korpornsl aesual dengan pillhan 
yang ada ({ll!ld lnl dapat dllsl lebih dart I). 

3.3.22 Pemlllk/Pengurus/Ornng yang dlberikan Otorlsasl Transnksl. 
I. PJK Bank memlllh (cbclq field Int yang menggambarlmn 

pemllik korporasl, pengurus korporasl, atau orang yang 
dlberlkan otorlsasl untuk melakukan transakst. 

II. Apablla terdtrt dart I (satu) orang maka PJK hnnya mengisl I 
{satu) kalJ untuk field "Jabatan" orang tersebut sepertl 
sebagnl pem!llk korporasl, pengurus korporasl, atau orang 
yang dtbertkan otorlsasl untuk melakukan transakst dan 
melengkapl seluruh Field yang muncul. 

Ill. Apabtla leblh dart I [satu] orang maim PJK memlllh icliclq 
sesual jumlah orang tersebut dan menglsl ru,ld "Jabatan• 
maslng·maslng orang sesual Jabatannya sepertl sebagal 
pemlllk korporasl, pengurus korporasl, atau orang yang 
dtbertkan otorlsasl untuk melakukan transaksl. 

2021, No.70 -160

- 

www.peraturan.go.id



PemiUk/Pengurus/Orang yang dibertkan Otorlsasi 
Transnksi dan Conductor. 

v. Apabila PemiUk/Pengurus/Orang yang dibertkan Otorlsasl 
Transaksi merupakan orang yang namanya tercanrum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl maka lnformasi 
orang tersebut harus dicantumkan di dalam node 

Pemilik/Pengurus/Omng yang diberlkan Otorlsasi Transaksi 
dan Signatory. 
Conteh: 
Bapak Budiman merupakan komisarls dart PT. Kolang Kallng 
yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dasar 
peru.sahaan. Selain ltu, Bapak Budiman merupakan salah 
satu orang yang dlberfkan akses ke rekenlng PT Kola.ng 
Kaling di Bank Teguh Berdiri. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
Budiman harus dlcanrumkan di dalam node 

Pemillk/Pengurus/Orang yang dlbertkan Otorlsasi Transaksi 
dan Signatory. 

vi. Apabiln Pemllik/ Pengurus/Orang yang dibertkan Otorlsasi 
Transaksl merupakan orang yang namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl dan orang tersebut 
melakukan transaksl ntas kepentlngan korporasi maka 
!nformasl orang tersebut harus dicantumkan di dalam node 

node harus dicantumkan di dalam Budlman 

Iv. Apabila Pemilik/ Pengurus/Orang yang dlbertkan Otorlsasl 

Transaksi merupakan orang yang melakukan transakst alas 

kepentlngan korporasl maka lnformasl orang tersebut harus 

dleanrumkan di dalam node Pemillk/Pengurus/Orang yang 
dibertkan Otorlsasi Transaksi, dan Conductor. 
Conteh: 
• Bapak Budiman merupakan komlsarls dart PT. Kolang 

Kallng yang namanya tercantum di dalarn Anggaran Dasar 
perusahaan. Pada umggal 27 Maret 2020, Bapak Budlman 
melakukan penyetoran tunnl atas nama PT. Kolang Kaling 
sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke 
rekenlng PT. Kola.ng Kaling tersebut di Bank Teguh Berdirl 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
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Pemillk/Pengurus/Orang yang dlbertkan Otortsast Tr1111Saksl, 
Signatory. dan Conductor. 
Contoh; 
• Bapak Budlman merupakan komlsnrls dart PT. Kolnng 

Kaling yang namanya tercontum dalam Anggaran Dasar 
Perusahaan, Selaln ltu, Bapak Budlman merupakan salah 
satu orang yang dtbertkan akses ke rekenlng PT KoLang 
Kaling di Bank Teguh BerdlrL 
Pada tanegal 27 Maret 2020, Bapak Budlman melakuknn 
penarlkan tunal sebesar Rp7:S.OOO.OOO, - (tujuh puluh Uma 

juta rupiah) dart rekenlng perusahaan tersebut ell Bank 
Teguh Berdfrt dan membawa uang tunal tersebut ke luar 

kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
Budlman harus dlcnntumknn di dalam node 

Pemllik/Pengurus/Orang ynng ellberlkan Olorlsasl 
Transaksl, Signatory, dan Condudor. 

• Bapak Budlman merupakan komlsarls dart PT Kolang 
Kaling. dan Bapak Anwar merupakan Dlrektur Keuangnn 
dart PT Kolnng Kallng yang namanya tercnntum ell dalam 
Anggaran Dasar perusahnan. Bapak Anwar merupakan 
salah satu orang yang dlbertkan okses ke rekenlng PT 
Kolang Kallng di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal :S 
Jnnuart 2021, Bapak Anwar melakukan penarlkan tunal 
sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh Uma Jula rupiah) dart 
rekening perusahaun tersebut di Bank Indonesia Maju dnn 
membawa uang tunal tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan amtoh tersebut, maka; 

tnformast Bapak Budlman harus ellcantumkan di dalam 
node Pemillk/Pengurus/Orang yang dibertkan Otorlsasl 
Transaksl. 

Vil. lnformasl Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam node 

Pemllik/Pengurus/Orang ynng dtbertkan Otortsasl Transakst, 
Signatory, dan Conductor. 

3.4 Rekenlng Not My Client 
3.'1.1 lnstrumen 
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3.-t.3 Negara 
Diisl dengan cam memilih nama negara transaksl asal sesual 
deng:m pillhan yang terdapat pada field "Negara Trnnsaksi Asal" 
ifoeld lnl wajib diislj. 

3.4.4 Valutn Asing 
Field in! wajlb dilsl apabila transaksi asal dilakukan dalam mata 
uang asing dengan lnformasl sebagal berikut 
3.4.4. I vatum Aslng 

Dllsl dengan earn memllih sesual dengan plllhan yang 
terdapat pada field •valuta Aslng" lfield lni wajib dilsl). 

3.4.4.2 Nominal valas 
Dllsl dengan nominal transakst dalam mata uang nslng 
(field In! wnjib diisl). 

3.4.4.3 Kurs 
Dllsl deng:m nilai kurs yang dtgunakan pada saat 
transaksl (field In! wajib dllsl], 

3.4.5 Conductor 
Conductor merupakan orang yang melakukan transakst 
keuangan atas nama atau untuk kepentingan pemllik rekenlng, 
atau rnendapatkan perlntah/ penugasan dart pemilik rekenlng 
sesual penjelasan pada angka 3.1.5 

Berlkut In! adalah field-field yang hams dilsl untuk lnformasl 
Conductor. 
3.4.5.1 Gelar 

Dlisi dengan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn., H., 
Prof., Dr., SE. 

3.4.5.2 Jenls Kelamin 
Diisi sesuat dengan dokumen identitas. 

3.4.5.3 Nama Lengkap 
Dlisi dengan nama lengkap rnnpa gelar yang tereatat 
dalam pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang 

Dilsl dengan memllih salah saru lnstrumen transaksi asal sesual 

plllhan yang ada (field In! wajib dllsi). 
3.4.2 lnstrumen Lalnnya 

Field In! wajtb dilsl apablla memilih "Latanya" pada field 
"Instrumen". 
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kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang 
ketlga diisl pada •Kewarganegaraan 3". 

3.4.5.11 Negara Oomlslll 
Dllsl dengan earn memilih negara yang menJadJ rempat 
tlnggal Conductor 

3.4.5.12 Pekerjaan 
Dllsl dengnn Jenis pekerjaan sesuat dengan yang 
tercatat pada pencatatan Plha.k Pelapor. 

3.4.5.13 Tempat Bekerja 
Dflsl denga.n nama kantor Conductor. 

3.4.5.14 NPWP 

(dua) 2 dart 

ICTP / Pas.spon/ldentl!as yang berlaku di suaru negara. 
3.4.5.5 Tempat Lahir 

Ollsl dengan tempat lahlr sesuai dengan 
ICTP / Pas.spon/ldentltos yang berlaku di suatu negara. 

3.4.5.6 Nama lbu Kandung 
Ollsl dengan nama lbu kandung Conduaor. 

3.4.5.7 Nama Alias 
OUsl dengnn nama alias dart Conductor. 

3.4.5.8 NIK 
Ollsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dart 
Conductor. 

3.4.5.9 No. Identttas Lain 

Dflsl dengan nomor tdenntns selaln NTK dan nomor 

paspor. 
3.4.5.10 Kewarganegaraan 

• Menglsi fu,ld •Kewarganegaraan 1• apablla 
pengguna jasa memilikl 1 (saru) kewarganego.man. 

• Apablla memllild 2 (dua) kewarganegaraan, rnaka 
menglsl {ll!ld •Kewarganegnraan 1 • (waJlb) dan 
"K..warganegar1111n 2•. 

• Apablla memilikl lebih 

lahir sesuot dengnn tanggal Dllsl dengan 

dlgunakan keuka melakukan hubungan usaha (field 
lnl waJib diisll. 

3.4.5.4 Tanggal Lahlr 
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Dll5i dengan nomor NPWP tanpa tanda baea apabila 

Conductor memillk! NPWP. 
3.4.5.15 PEP? 

Dll5i dengan •y- apabila Conductor adalah Pbliticnlly 
Exposed A,,son (PEPI, dan dltsl dengan "1" apabila 
Conductor bukan PEP. 

3.4.5.16 SUmber Dana 

Dils! dengan lnformasi sumber dana yang disampalkan 
pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan 
transaksl, 

3.4.5.17 Paspor 
Dils! dengan nomor paspor. 

3.4.5.18 Negnm Penerblt Paspor 
Dils! dengan nama negara penerbit paspor. 

3.4.5.19 Sudah Meninggal 
Field in! dlcentang apab!la pengguna Jasa diketahut 
sudah menlnggal. 

3.4.5.20 Tanggal Meninggal 
Dlisl dengan tanggal kematian Conductor. 

3.4.5.21 Catatan 

0!151 dengan lnformasl penting terkait Conductor 
apablla lnformasl rersebut tidak memiUld field unruk 
pengl5lannya. 

3.4.5.22 Alamat Tempat Bekerja 
Dils! dengan alamat kantor Conductor (dapat diisl lebih 
dar! 1) sesual dengan pillhan yang ada. 

3.4.5.23 Telepon Tempat Bekerja 
Dlisi dengan informasi telepon ternpat bekerja 
Conductor (bisa diisl leblh dar! I) eesuat dengan pillhan 
yangada. 

3.4.5.24 Dokumen ldentitas 
Field ini wajlb dJ151 dengan informasl yang lebih 
lengkap terkait No.ldentitas Lain yang sudah dilsl pada 
field sebelumnya. 

3.4.5.25 Email 
Dils! dengan alamat email Conductor. 

3.4.5.26 lnformasl Alamat 
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Dllsl dengan lnformasl alarnat Conductor sesual dengnn 
pillhrut yang ada. 

3.4.5.27 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl lelepon Conductor sesual 
dengan pillhrut yang ada. 

3.4.6 No. Rekenlng 
Dtlsl dengan nomor rekenlng yong digunakan unruk 
bertransaksl (field lnl wajlb dusl]. 

3.4.7 Label Rekenlng 
Dtlsl dengan label yang menjadi ldentlfikasl rekenlng transaksl 
sepertl rekenlng persepsl, rekenlng bantuan pemerlntah, dan 
rekentng pemntara. 

3.4.8 Nama PJK 
Dllsl dengan nama PJK ternpat rekenlng dlbuka if,e/d lnl wajlb 
dllsl) 

3.4.9 Kantor Pernbukaan Rekenlng 
DUsl dengan narna kantor tempat rekenlng. 

3.4.10 Non-Bank? 
Field dicentang apabila rekenlng dibuka pada PJK non-bank. 

3.4.11 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dllsl dengan memillh salah saru: 

I. Kode SWIFT apabila PJK memillkl kode SWIFT, dan menglsl 
kode tersebut pada field yang dlsedlaknn. 

U. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 
diperoleh darl lembaga berwenang. 

Apabila PJK memlllkl kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dlpllih adalah kode SWIFT. 

3. 4.12 Jenls Rekenlng 
Dllsl dengan earn memlllh sesual dengan p!lihan yang terdapat 
pada fot!ld 'Jenls Rekenlng". 

3. 4.13 Status Rekenlng 
Dtlsl dengan earn memlllh sa.lah saru pillhan yang terdapat pada 
f,e/d 'Status Rekenlng'. 

3. 4.14 Mata Uang Rekenlng 
Dtlsl dengan cam memlllh kode mata uang yang dlgunakan pada 
rekening. 

3.4.15 1"'nerlma Manfaat Utama 
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Dils! dengan nama penerima manfaat utama dart rekenlng. 
3.4.16 !BAN 

Dils.I dengan ln1emational Banking Acroun1 Number. 
3.4.17 No. Pengguna Jasa 

D!isl dengan nomor Customer ldenrifrcation File (Clfl untuk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan pengguna Jasa/nomor lain yang 
ditentukan oleh PJK non-bank. 

3.4.18 Tanggal Pernbukaan 
Dils! dengan tanggal pembukaan rekenlng. 

3.4.19 Tanggal Penutupan 
Dils! dengan tanggal penutupan rekening apabila rekenlng 
sudah diturup. 

3. 4 .20 Saldo Akhlr 
Dils! dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada 
tanggru penertmaan surat permlntaan LTKM dart PPA TK sesudah 
rekap akhir hart. 

3.4.21 Tanggal Saldo 
Dils! dengan tanggru saldo akhlr. 

3.4.22 Cat. Penertma Manfoat Utama 
Dils! dengan lnformasl pentlng terkait penerlma manfaat utama 
apablla informasl tersebut ndak memilikl freld untuk 
pengislannya. 

3.4.23 Catatan 

Dils! dengan lnformasl pendng terkait rekenlng apablla lnformasl 
tersebut udak memilild field untuk pengislannya. 

3.4.24 Rekenlng Korpornsl 
PJK memllih (dick) field Int apablla rekenlng merupakan mlllk 
korporasl, dan menglst seluruh freld yang muncul (sama dengan 
angka 3.6 di bawah]. Field lnl tidak pertu dilsl apabila rekenlng 
merupakan millk Orang. 

3. 4.25 Orang yang Memilild Akses ke Rekenlng lfield lnl wajib dltsl], 
PJK memllih (dick) f,eld Int yang menggambarkan orang yang 
memillk! akses ke rekenlng, sepern pemegang kuasa rekenlng, 
penandatangan rekenlng, penerlma manfaat akhir, atau pihak 
lainnya yang mem!Uki keterkaltan dengan rekenlng. 
i. Apabila terd!rl dart I [saru] orang maka PJK hanya mengisl I 

(satu) pilihan: 
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, Field "Yang Utama?" karena hanya terdlrt dart I (satu} 
orang. 

, Memllih "Peran" omng tersebut sepertl sebagaI pemegang 
kuasa rekenlng, penandatangan rekenlng, penertma 
manfaat akhlr atau plhak lalnnya yang memllilci 
keterkaitan dengan rekentng. 

II. Apabila Ieblh dart I [snru] orang maka PJK memillh (dick) 
sesual Jumlnh omng tersebut, dlsertal dengan pilihan: 
, Fu,ld "Yang Utama?' dteentang apablla orang rersebur 

adalah yang utama dalrun memlliki akses rekening. Field 
tldak dtcentang npabila orang tersebut bukan yang utama 
dalarn memlltkl akses rekenlng. 

, Memllih 'Peran' orang yang memlliki akses rekenlng 
tersebut sepeni sebagai pemegang kuasa rekenlng, 
penandntangan rekening, penerlmn rnanfaat akhlr ateu 
plhak lalnnyn yang memllilci keterkaltan dengan rekerung 
dan melengkapl field yang muncul. 

3.!! Orang Not My Q1ent 

3.5.1 lnstrumen 
Pengislan [H!ld lnl sama dengan angka 3.4.1. 

3.!!.2 lnstrumen Lalnnyn 
Pengislan [1Cld Int sama dengan angka 3.4.2. 

3.!!.3 Negara 
Pengislan ["'Id Int sama dengan angka 3.4 .3. 

3.!!.4 Valuta Aslng 
Pengisian field int sama dengan angka 3.4.4. 

3.!!.!! ConduclDr 

Pengislan ["'Id Int sama dengan angka 3.4.!!. 

3.!!.6 Oelar 
Oils! dengan gelar dart pelaku trnnsaksi. Dapa; diisi lebih dart I 

[saru] gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.!!.7 Jenls Kelamin 
Oils! sesuai dengan dokumen tdentnas. 

3.!!.8 Noma Lengkap 
Olis! dengan nnma lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam 
pencatatan PJK sesuat dengnn dokumen yang dlgunaknn ketlka 
melakukan hubungnn usaha (field Int wnjib dllsi). 
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3.5.16 Negara Domlslll 
Dilsl dengan cnra memllih negara ynng menjadl tempat tlnggal 
pelaku transaksl. 

3.5.17 Peke.rjaan 
Dilsl dengan jenls peke.rjaan sesual dengan yang tercatat pada 
pencatntan Pihak Pelapor, 

3.5.18 Tempat Bekerja 
Dilsl dengan nama tempat bekerja pelaku tmnsaksl. 

3.5.19 NPWP 
Dilsl dengan nomor NPWP tanpa tanda bru:a apabila pelaku 
transaksl memlllkl NPWP. 

3.5.20 PEP? 

3.5.9 Tanggal LahJr 

Dilsl dengan tanggal lahir sesual dengan KTP/Passport/ldentltas 

yang berlaku di suaru negara. 
3.5.10 Tempat Lahir 

Dilsl dengan tempat lahtr sesual dengan KTP/Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru negara. 

3.5.1 I Nama lbu Kandung 
Dlisi dengan nama Ibu lmndung pelalcu trnnsaksl. 

3.5.12 Nama Alias 
Dilsl dengan narna alias pelaku transaksl. 

3.5.13 NIK 
Dilsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) apabUa pelaku 
transaksl adalah Warga Negara tndonesta, 

3.5.14 No. ldentltas Lain 

Dilsl dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor. 
3.5.15 Kewarganegaraan 

I. Menglsl field "Kewarganegaman 1 • apablla pengguna jasa 

memillkl I [satu] kewarganegaraan. 
Ii. Apablla memilikl 2 (dua) kewarganegaraan, maim menglsl 

"Kewarganegaraan I (wajlb)" dan "Kewarganegaraan 2•. 
ill ApabUa memillkl lebih dari 2 (dua) kewnrganegaraan, maka 

kewarganegaraan yang ketlga diisl pada "Kewarganegaraan 
3". 
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Dllsl dengan •y• apablla pelaku trnnsoksl adalah Poli1icafly 
Expos"'1 P.,rson (PEP), dan dllsl dengnn .,.. npablla pelaku 

trnnsnksl buknn PEP. 
3.!1.21 Sumber Dann 

Dllsl dengan lnformasl sumber dana ynng dtsampalkan pada 
saat melnkuknn PMPJ atau pelaksannan trnnsaksl. 

3.!1.22 Nomor Pasper 

Dils! dengnn nomor pnspor. 
3.!1.23 Nnma Negara Penerblt Pnspor 

Dllsl dengan narna negara penerbu paspor. 
3.!1.2'1 Sudah Menlnggal 

Fu!/d Int dtcentang apablla pengguna jasa dlketahul sudah 
menlnggnl. 

3.!1.2!1 Tanggal Menlnggal 
Dllsl dengnn tnnggnl kematlan penggunn [asa. 

3.!1.26 Al4mnt Tempat Bekerja 

Dllsl dengan nlamnt kantor pengguna jasa (dnpat dllsl leblh dart 
I) aesuat dengan plllhnn yang ada, 

3.!1.27 Telepon Tempat Bekerjn 
Dllsl dengan lnformasl telepon ternpat bekerja pelaku rransakst 
(blsn dllsl leblh dart I) sesuat dengnn pillhnn ynng ada. 

3.!1.28 Dokumen ldentltas 

Field Int wojlb dllsl dengan lnformasl yang leblh lengknp terkrut 
nomor Identltas I.alnnyo ynng sudah dlisl podaf!Cld sebelumnya. 

3.!1.29 Email 
Dllsl dengan alamat emnll pelaku rransakst. 

3.!1.30 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon pelaku rransakst dlawall dengan 
kede area (f1Cld Int dapat dilsl leblh dnri I). 

3.!1.31 lnformasl Alamnt 
Dllsl dengan lnformasl alamat sesuol dengnn plllhan ynng ada 
if,dd Int dapat dllsl dilsl leblh da.ri 1). 

3.!1.32 Clltotan 
Dllsl dengan lnformasl pentlng terknu pelaku tronsnksl npablla 
lnformasl rersebur tldnk memlllkl f1Cld untuk penglslannya. 

3.6 Korporast No, My Clienl 
3.6.1 Instrumen 
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Pengislan field lnl sama dengan angka 3.4.1. 
3.6.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengtslan field lnl sama dengan angka 3.-1.2. 
3.6.3 Negara 

Pengisian field Int sama dengan angka 3.'1.3. 
3.6.4 Valuta Astng 

Pengistan f,e/d Int sama dengan angka 3. 4. 4. 

3.6.5 Conductor 
Pengislan field lnl sama dengan angka 3.4 .5. 

3.6.6 Nama Korporasl 
Dlisi dengan nama perusa..haan/ entitas lainnya yang terearat 
dalam pencatatan PJK sesuai dengan dolrumen yang digunakan 
kenka melalcukan hubungan usaha ljield Int wajib dUsi). 

3.6.7 Nama Komerslal 
Dils! dengan nama komers!al dart korporasl. 

3.6.8 Bentuk Korporasl 
Dils! dengan memillh salah satu bentuk badan usaha, 

3.6.9 Bidang Usaha 
Dils! dengan bidang usaha dart korporasl yang tercatat dalam 
pencatatan Plhak Pelapor sesuai dengan dokumen yang 
d!gunakan ketika melakukan hubungan usaha. 

3.6.10 Nomor lnduk Berusaha 
Diisi dengan Nomor tnduk Berusaha atau nomor identitas 
korporasl lainnya yang dlterbltkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama izfn.nomor Iztn", mtsalnya 
NTB.lOOCX atau SIUP.,oooc. 

3.6.11 Tanggai Pendlrlan 
Dils! dengan tanggal pendlrlan/terdaftar korporasl. 

3.6.12 Provins! 
Dils! dengan nama provlnsl sesual dengan alamat korporasl. 

3.6.13 Negara 
Dils! dengan memilih nama negara sesuai dengan alamat 
korporasl. 

3.6.1'1 Email Korporasl 
Dils! dengan alamat email korporasi. 

3.6.15 Website Korporasl 
Dils! dengan alamat website korporasl. 
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'I. Trnnsaksi Tujuan 
Dllsl dengnn tujuan rransakst, yang terd!rt dart dua golongan ynltu My Client 

dan Not My Client sebngal bertkut: 

I. "To My Client· apabtla: 
, Pengguna Jasn merupakan pemillk rekenlng. 

3.6.16 NPWP 

Dllsl dengan nomor NPWP ynng dlmillkl oleh korpomsl. 

3.6.17 Cntatnn 

Dils! dengnn informasi pentlng terkait korpornsi apabtla 

lnformasl rersebut tidak memUikl field untuk pengtslannya 
3.6.18 Tutup? 

Field dloentnng apablla korpomsi sudnh dltutup/tldak 
beroperast. 

3.6.19 Tanggal Penutupan 
Dllsl dengan tanggal penurupan korpornsl npabila korpornsi 
sudah dltutup/tidak beroperast. 

3.6.20 lnformasl Alamnt 
Dils! dengan lnformasl alamat korpomsl sesual dengan pillhnn 
ynng ada [dapat dllsl lebih dart I). 

3.6.21 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon korpomsl sesuar dengan plllhan 
ynng ada [dapat dllsi lebih dart I). 

3.6.22 Pemlllk/Pengurus/Omng yang dlbertkan Otortsasl Transakst. 
I. PJK Bank memllih tdickl f!t!ld Int yang menggambarkan 

pemlllk korpomsl, pengurus korpomsl, amu orang yang 
dlberikan otortsasl untuk melakukan trnnsaksl. 

11. Apablla terdtrt dart I (satu) orang maka PJK hanya mengtsi 
I (satu) knll untuk frcld "Jabatan" orang tersebut sepertl 
sebagnl pem!Uk korpomsl, pengurus korpomsl, atau ornng 
yang dlbertkan otortsasi untuk melakukan trnnsaksi dan 
melengknpl seluruh field yang muncul pada bagtan "Orang•. 

Ill Apablla lebih dart I [satu] orang maka PJK memillh (click) 

seauai jumlah orang tersebut dan mengtsi fr,,/d •Jabatan" 
masing-maslng orang sesual [abatannya sepertl sebagat 
pem!llk korporasl, pengurus korporasi, atau orang yang 
dtbertkan otortsasl untuk melakuknn trnnsnksl. 
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4.1.3 Negara 
Diisl dengan cam memilih nama negara transaksl tujuan sesual 
dengan pilihan kode yang terdapat pada f1eld "Negara• (fwld Int 

wajlb dlisl). 

• Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemllik rekenlng 

namun melakukan transaksi keuangan atas nama atau untuk 
kepentlngan pemilik rekening, a tau mendapatkan 
pertntah/penugasan dart pemilik rekening .. 

• Pengguna jasa yang merupakan walk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan 
Usaha Pedagang Valuta Aslng Bulmn Bank, atau PJK lainnya 
dengan nominal transaksl sama dengan atau di atas Rp. 
100.000.000 [seratus juta rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggara e--money dan/ruau e--wallet 
dengan batasan nominal transaksl yang wajib dllakukan Prtnsip 
Mengenali Pengguna Jasa. 

u, "To Not My Client• apabila: 

• Pengguna jasa yang merupakan walk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan 
Usaha Pedagang Valuta Aslng Bukan Bank, atau PJK lainnya 
dengan nominal transaksl di bawah Rp. I 00.000.000 (semtus juta 
rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggam e--money dan/ruau e-toollet 
dengan batasan nominal transaksi yang tldak wajib dllakukan 
Prtnslp Mengenali Pengguna Jasa. 

My Client dan Not My Client terdlrl dart 3 (tlga) pilihan yaltu Orang, Rekenlng, 
dan Korporasl dengan krlterta pem!Uhan akan diatur di dalam Surat Edaran 
Kepala PPATK. Apablla terdlrl dart I [saru] pihak, maka PJK cukup mengisl I 
[satu] kaU, dan apabila terdlri dart lebih dart I [satu] pihak maka PJK mengisl 
lebih dart I (satu} kaU. 
-I. I Rekening My Client 

4.1.1 lnstrumen 
Diisl dengan memilih salah saru lnstn.unen transaksi rujuan 
sesual pilihan yang ada (flt'ld In! wajib dlisl}. 

4.1.2 lnstrumen Lalnnya 
Field In! wajib dllsl apabila memilih "Lainnya" pada field 

"Instrumen". 

2021, No.70 
-

173

- 

www.peraturan.go.id



'1.1.4 Valuta Aslng 

Field lnl waJlb dllsl apablla transaksl asal dllakukan dalam mata 
unng aslng dengan lnformasl sebagal berlkut: 
4.1.4.1 Valutn Asing 

Dils! dengnn cara memillh sesuat dengan plllhan yang 
terdapat pada freld "xcde Mata Uang Aslng' (field lnl 
wnjlb dllsl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 
Olis! dengnn nllai transaksl dalam rnata uang aslng 
pada srull transakst teljadl ({lf!ld lnl waJlb dllsll. 

4.1.4.3 Kurs 
Olis! dengan nllal kurs yang dlgunaknn pada saat 
transaksl (f,eld lnl waJlb dllsi). 

Selanjutnya Jenls don tata eara penglslan field Rekenlng My Client sama 
sepenl angka 3.1.6 sampal dengan angka 3.1.25. 

-1.2 Orang Aly Client 
4.2.1 Instrumen 

P,,nglslan field lnl &11ma dengan angka 4.1.1. 
4.2.2 lnstrumen Lalnnya 

P,,nglslnn field lnl snma dengan angka 4.1.2. 
4.2.3 Negara 

P,,nglslan f,eld lnl sama dengan nngka 4.1.3. 
-1.2.4 Valuta Aslng 

P,,nglslan field lnl sama dengan nngka 4.1. -1. 
Selanjurnya Jenis dan tata cam penglslan fll!ld Orang My Client soma 
sepenl angka 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.32. 

'1.3 Korporasl My Client 
4.3. t lnstrumen 

P,,nglslan field lnl &11ma dengan angka 4.1.1. 
4.3.2 tnstrumen Lalnnya 

P,,nglslnn field In! snma dengan angka 4.1.2. 
'l.3.3 Negara 

P,,nglslan flf!ld lnl snma dengan angka 4.1.3. 
'l.3.4 Valuta Aslng 

Penglslan f"'ld lnl sama dengan angka 4.1.-1. 
Selanjutnya Jenls dan tata cam penglslan foeld Korpornsl My Cltent 
soma sepertl angka 3.3.6 sampal dengan angka 3.3.22. 
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4.4.3 Negara 

Olis! dengan earn memillh nama negara transaksi tujuan sesual 
dengan pilihan kode yang terdapat pada field "Negara• (field inl 
wajlb dlisl). 

4.4.4 Valuta Aslng 
Field lnl Wlljib dlisl apablla transaksl asal dilakukan dalarn mata 
uang aslng dengan lnforma.sl sebagal bertkut: 
4.'1.4.1 Valuta Asing 

Olisi dengan eara memillh sesuat dengan plllhan yang 
terdapat pada field "Kode Mata Uang Aslng" (field lnl 
wajlb dilsl). 

4.'l.4.2 Nominal Valas 
Olis! dengan nllai transaksl dalam mata uang aslng 
pada saat transaksl terjadi lfll!ld lnl wajib dtlsl], 

4.4.4.3 Kurs 

Oiisl dengan nilal kurs yang digunakan pada saat 
transaksl (field lnl wnjib dllsi). 

Selanjutnya Jenis dan tata earn pengislan field Rekenlng Not My Client 
sama sepertl angka 3.4.6 sampal dengan angka 3.4.25. 

4.5 Orang Not My Oient 
4.5. l lnstrumen 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.4.1. 
4.5.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.4.2. 
4.5.3 Negara 

Pengisian field In! sama dengan angka 4.4.3. 
4 .5. 4 Valuta As Ing 

Pengisian f,eld lnl sama dengan angka 4. 4. 4. 
Selanjutnya Jenis dan tata cam pengislan f,eld Orang My Client sama 
sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.32. 

4.4 Rekening Not My Client 
4.4. l lnstrumen 

Oiisl dengan memilih salah satu lnstrumen transaksl tujuan 
sesual pillhan yang ada lfK'ld lnl wajlb diisl). 

4.4.2 lnstrumen Lalnnya 
Field lnl wajlb dilsl apabila memillh "Lalnnya" pada fu,ld 
.. tnsrrumen", 
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-1.6 Korpornsl No, Aly Client 
4.6. l tnstrumen 

Penglslan f"'ld Int sama dengan angka 4.4.1. 
'l.6.2 lnstrumen Lrunnya 

Peng!slan flt!ld Int samn dengnn angJro 4.'1.2. 
'l.6.3 Negara 

Penglslanf"'ld Int sama dengnn nngka 4.4.3. 
4.6.'I Valuta Aslng 

Penglslan flt!ld Int sama dengan angka 4.4 'I. 

Selanjutnya Jenls dan tata eara penglslan field Korporasl Not My Clien1 
sama seperti nngka 3.6.6 sampnt dengan angka 3.6.22. 

5. Multi-Pony 
Dlplllh untuk trnnsaksl yang lnformasl tra.nsaksl asal ifrom) da.n transaksl 
tujuan (to) tldak blsa didellnlslkan dengnn jelns. P.JK meng·dick icon • Multi· 
Pan!{ dan menglsl field-freld sebagnl berlkut: 
5.1 Nomor Transaksl 

Dllsl dengnn nomor pencatatan di Internal P.JK yang dapnt 
mengldentiftkasl sunru rransaksl, mlsalnya nomor transaksl untuk 
penyetoron tabungnn eleh lbu Dina Pronoto adalah I 0030082019 (field 
Int wnjlb dllsl). 

5.2 No. Ref. Transaksl 
Dils! dengnn nomor referenst transaksl Internal P.JK yang dapat 
mengldentiftkasl setiap transa.ksl yang dlsampalkan. 

5.3 Carn Transaksl Dllakukan 
Dils! dengn.n memillh salah saru earn tra.nsaksi yang dilakukan ifu,ld Int 
wajlb dllsl). 

5.4 Carn Transaksl Lrunnya 
Dllsl apnbila field •earn Trnnsaksl Dtlakukan" dllsl dengan "Lalnnya", 

5.5 Nilal Trnnsnksl (IDR) 
Dllsl dengan nilat transaksl yang dilaporkan ke PPATK . .Ilka transakst 
dalam vnJas, maka field nilal tmnsaksl dllsl dengnn konversl mata uang 
aslng dalarn rupiah pnda saat transaksl terjndl lf1eld lnl wajlb dllsl). 

5.6 Tanggal Transaksl 
Dilsl dengnn tanggnl tra.nsaksl yang dilaporkan ke PPATK lf,eld lnl wajlb 
dllst). Apnbila penyampnlan dilakukan dengan cara upload file XML 
maka juga dllsi dengan wnktu transaksl. 

5.7 Setoran Terlambat? 
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Jlka mnggal seroran berbeda dengan mnggal pembukuan, maka PJK 
mencentangfield ini. 

5.8 Tanggal Pembukuan 
Dils! dengan tanggal pembukuan apabila merupakan setomn terlambat, 
Apablla penyampalan dilakukan dengan earn uplaad file XML maka Juga 
dilsl dengan waktu transakst, 

5.9 Nama Teller/ Front Office 
Dils! dengan nama tel/er/petugas front offv::e yang berhubungan dengan 
Pengguna Jasa untuk transaksl yang dllaporkan ke PPATK. 

5.10 Nama Pejabat Pengotorisasl Transaksi 
Dils! dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorisasi transaksl yang dllaporkan ke PPATK. 

5.11 Lokasl Transaksl 
Dils! dengan nama lokasl/tempat [nama kantor, kota, provlnsiJ 
terjadinya transaksl dengan format "nama kantor-kabup:nen/kota 
provtnsi", misalnya "Bank XYZ KC Cempaka Ptttih-Jaknrta Pusat-DKI 
Jakarta" atau "ATJ\1 Mall Taman Anggrek'. Dalam bal PJK tldak dapat 

mengidentlfikasi lokasl/tempat terjadinya transaksl, maka dilsi dengan 
sarana transaksl yang digunakan, misalnya internet banking. 

5.12 Keterangan/Berita 
Dils! dengan berita, kererangan atau tujuan transaksi yang dituUskan 
atau dtcatat dalam slstem PJK pada saat melakukan transaksi. 

5.13 Catatan 

Dllsl dengan informasi pentlng terkait transaksi apablla informasl 
tersebut tidak mernilild field untuk pengisiannya 

5.14 Pihak yang Dilaporkan 
Pihak Pelapor akan diberlkan plllhan Rekening My Client, Orang My 

Clien~ Korporasi My Clien~ Rekening Not My Client, Orang Not My Client, 
dan Korporasi Not My Client: Dalam penglsian field ini, Plhak Pelapor 
tldak perlu mengtsi "from (Transaksi Asal)" dan "to fTranskasi Tujuan]", 
5.14.1 Rekenlng My Client 

Pihak Pelapor akan menglsl field-field sebagat berikut: 
5. l'I. I. I Peran 

Pihak Pelapor memlllh peran dart pengguna jasa 
yang melakukan tmnsaksl, seperti sebagai 
pemegang polis atau tertanggung (field inl wajlb 
dilsiJ. 
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s. H.1.2 l.nstrumen 

DUsl dengan memfllh salah satu lnstrumen 
transaksl seaual pillhnn yang ada. 

s. H.1.3 Negara 
DUsl dengan cam memlllh kode negam tempat 
trnnsnksl dllakukan (field lnl wnjlb dllsl). 

!!.1'1.1.4 SlgnlflkMI 
DUsl dengan angka O s.d, IO yang menunjukkan 
seberapa besar plhak lnl terkrut dengan rransakst 
ynng dllakukan. 

!!.1'1.1.!! lnstrumen Lnlnnya 
Field lnl \\'<ljlb dust apablla meml!lh "uilnnya• pada 
field "Instrumen", 

!!.1'1.1.6 ca1n1an 
Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt transaksl 
apabila lnformasl tersebut tldnlc memlllld flt!ld untuk 
pengislannyn 

!!.14 I. 7 vatuta Aslng 
Fkld lnl waJlb dllsl apablla rransakat dllakukan 
dalam mn111 uang aslng dengan ln(ormnsl aeb..~gal 
berikut: 
!!.1'1.1.7.1 Valuta Aslng 

Diis! dengan cam memlllh sesual dengo.n 
pillhan yang terdapat pada field 'Kode 
Mnta Ua.ng Aslng" (field lnl wnjlb dllsl). 

!!.l'l.1.7.2 Nominal Vnlas 
Dllsl dengan n!lai rransaksl dalam rnata 
uang nslng padn snat trnnsaksl rerjadt 
lfield lnl wajlb dllsl). 

s. H.1.7.3 Kurs 
Dllsl dengan nllal kurs yang dlgunnknn 
pada saa; transaks! (flt!ld lnl wajlb dtlsf], 

Selanjutnya Jenls dan tata earn pengislan f'1!1d Rekenlng My 

Client sama sepertt angka 3.1.6 sampal dengan nngka 3.1.2!!. 
!!.14.2 Orang My Cli""' 

Plhak Pelapor akan mengisl field-field sebaglll bertkut: 
!!.14.2.1 Pemn 
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Penglslrul field ini sama dengan angka 5.14. l. I. 

5. l'l.2.2 lnstrumen 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.2. 

5.14.2.3 Negara 
Penglslan field lru sama dengan angka 5.14 .1.3. 

5.14.2.4 Slgnillkasl 
Penglslrul field inl sama dengan angka 5.14. l.4. 

5.14.2.5 lnstrumen Lainnya 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.5. 

5.14.2.6 Caratan 

Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.6. 

5.14.2.7 ValutaAslng 
Penglslrul field lni sama dengan angka 5. t 4. I. 7. 

Selanjutnya jenis dan tata cam penglslan fli!!ld Orang My Client 
sama sepertl angka 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.32. 

5.14.3 Korporasl My Client 
Plhak Pelapor akan menglsl flt!ld-fo,ld sebagai bertkut: 
5.14.3.1 Peran 

Penglslan field lru sama dengan angka 5.14.1.1. 

5.14.3.2 lnstrumen 
Penglslrul field inl sama dengan angka 5. 14. l. 2. 

5.14 .3.3 Negara 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.3. 

5.14.3.4 Slgniflkasi 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14. l.4. 

5.14.3.5 lnstrumen Lainnya 
Penglslrul field lni sama dengan angka 5.14 .1.5. 

5.14.3.6 Catatan 

Penglslrul field ini sama dengan angka 5.14. l.6. 

5. l'l.3.7 Valuta Asing 
Penglslan field lni sama dengan angka 5.14.1.7. 

Selanjutnya jenis dan tata cam penglslan field Korporasl My 
Client sama sepertl angka 3.3.6 sampnl dengan angka 3.3.22. 

5.14.4 Rekening No< My Client 
Plhak Pelapor akan menglsl field-field sebagat berlkut: 
5.14.4.1 Peran 
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Pihak Pelapor mernlllh peran dart pongguna jasa 

ynng melakukan rransaks], seperu .. bagnl 
pomegang polls atau t•rtanggung (f,eld In! wajlb 
dllsl). 

!5.14.4.2 tnstrumen 
DUsl dengan m•millh salah saru Instrumen 
trnnsaksl sesuct pillhan yang ada, 

5.14.4.3 N•gara 
DUsl dengan cam rnemlllh kode negara rempat 
trnnsaksl dllakukan (fidd lnl wajlb dllsl) 

5.14.4.4 Signlflkasl 
DUsl dengan angka O s.d. 10 yang menunjukkan 
.. berapa besar plhak lnl terknlt dengan rransaksl 
yang dllakukan. 

5.1-14.5 l.nstrumen l.alnnya 
f.kld lnl wajlb dilsl apabtla mermllh •J..atnnya• pada 
fll!ld "tnstrumen •. 

5.1-14.6 Catatan 
DUsl dengan lnformasl pontlng terkalt transakst 
apabtla lnformasl tersebut ndak m•mlllkl field untuk 
ponglslannya 

5.14.4.7 Vnluta Aslng 
Field Int wajlb dllsl npablla transaksl dllakukan 
dalarn mate uang aslng dengan lnformasl sebagal 
bertkut 
5.14.4.7.1 Vnluta Aslng 

Dils! dengan care memllfh sesuat dengan 
pillhan yang terdapat pada field "Kode 
Mata Unng Aslng" (field Int wnjlb dllsl). 

5.1-1.4. 7.2 Nomlnnl Valas 
Dils! dengnn nllal transaksl dalarn mata 
uang aslng pada saat trnnsaksl terjadl 
(field lnl waJlb dllsl). 

5.14.4.7.3 Kurs 
Dllsl dengan nllnl kurs yang dlgunakan 
pada Slllll transakst (f,eld lnl wajlb dllsl). 
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5.14.5.7 Valuta Asing 
Penglslan field In! sama dengan angka 5.14.4.7. 

Selanjutnya jenls dan tam earn penglslan fJCld Orang Not My 

Oien, sama sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.32. 
5.14.6 Korporasi Not My Client 

P!hak Pelapor akan menglsl field-field sebagaJ bertkur: 
5.14.6.1 Peron 

Penglslan field lnl sama dengan angka 5.14 .4. I. 
5.14.6.2 lnstrumen 

Penglslan field lnl sama dengan angka 5.14.4.2. 
5.14.6.3 Negara 

Penglslan field ini sama dengan angka 5.14 4 .3. 
5. !'1.6.4 Signlfikasl 

Penglslan field lni sama dengan angkn 5. 14. 4 .4. 

5.14.6.5 lnstrumen Lalnnya 
Penglslan field In! sama dengan angka 5.14.4.5. 

5.14.6.6 Catatan 

Penglslan field inl sama dengan angka 5.14.4.6. 
5.14.6.7 Valuta Asing 

Penglslan field inl samn dengan angka 5.14.4.7. 

Selanjutnya jenls dan tau, cam pengjslan f,eld Rekenlng Not My 

Client sama seperti angka 3.4.6 sampal dengan angka 3.4.25. 
5.14.5 Orang My Client 

P!hak Pelapor akan menglsi field-field sebagaJ bertkur: 
5.1'1.5. I Peran 

Penglslan field lni sama dengan angkn 5. 14. 4. 1. 
5.14.5.2 lnstrumen 

Penglslan field lni sama dengan angka 5.14 .4 .2. 
5.14.5.3 Negara 

Penglslan field inl sama dengan angka 5.14.4.3. 
5.14.5.4 Signillkasl 

Penglslan field ini samn dengan angka 5.14.4.4. 
5.14.5.5 lnstrumen Lalnnya 

Penglslan field lni sama dengan angka 5.14.4.5. 
5.14.5.6 Caratan 

Penglslan field In! sama dengan angka 5.14.4.6. 
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DIAN EDIANA RAE 

ltd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

Selanjutnya Jeni• dan tata earn pengtstan JW!ld Korporasl Not 
My Client aruna sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 
3.6.22. 

S. I :i &rang 
Tidak Dlgunnkan 
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wajib dilsl). 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cara melakukan lnput laporan 

rnaka field In! tidak akan terllhat pada apllkasl dan akan otomatls terlsl 

dengnn kode "!DR" pada slstem PPATK. 

b. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cara upload XML maka PJK 

menglsl field Int dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Orgnnlsasl 

Field inf akan terisi otomatis oleh sistem. 
4 ID Orgnnisasi 

a. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cara melakukan lnput laporan 

maka ID Organlsasl akan otomatls terlsl. 

b. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan eara upload XML maka PJK 

wajib menglsl field inl dengan ID Organlsasl yang dlperoleh pada saat 

registrasl aplikasl goAML pada schema XML 

5 ID Laporan 

Field In! akan terlsi otomatls oleh slstem. 

6 Kantor Pelapor 

Dllsl dengan nama kantor PJK yang menyampalkan laporan, 

Jenls Laporan 

Dils! dengan me:rnilih Laporan Transaksl Keuangnn Tuna! Kas Masuk (field ini 

["- U1lUII 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! KAS MASUK 

LAMPIRAN [)( 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSF'ER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEL.ALU! 

APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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I. Tlpe Tl'nnsaksl 
Tordlrt dart 2 (dua) pillhan, yairu Bi-Parry <Ian Multi-Parry. Bi-Party dlplllh 
apablla transakst memlllkl tnfermast transakst asal ifmm) dan transakst 
tuJunn (Ml, Multi-Parry diplllh unruk tmnsalcsl yang lnformasl transakst nsal 

! •· TRAIIIIAK8l tdapat cWai lel,U, dart 1 tnneekeil 

7 Cam Prnyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapomn dengan eara metakukan Input 

laporan rnaka fidd lnl tldak akan terllhat pada apllkasl dnn akan tertst 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalknn lapornn dengan cam uplDad XML maka PJK 
menglsl f,e/d lnl dengan kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Dllsl d•ngan nomor referensl laporan Internal PJK yang dnpnt 
m•ngldentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan 
Terdnpat 2 eara penglslan field Inf yanu: 
11. Dils! oleh petugas dengan tanggat input data ke dnlom lapomn apabtla PJK 

rnelakukan 111pu1 laporan rnelalui npllknsl web. 

b. Dils! dengan tanggal pembuatan fil-e XML apabiln PJK memUih uplood 

XML. 
10 Prtugas Prlnpor 

Dllsl dengan lnformnsl Prtugas Prlapor yang login. Field lnl tertat oternans 
oleh s!stem apablla laporan dlsarnpalkan dengan cam menglsl (en17!11 rnelalut 

apllkas! web, nomun fidd lnl wajlb dllsl apablla penyampalan dilakuknn 
dengan cara uplood fil-e XML. 

11 Lokasl Kantor Prnglrtm Laporan 
Field Inf tertsl otomatls oleh ststem sesual dengan data roglstrasl apnblln 
lapomn dlsampalkan dengan earn m•nglsl (en17!11 melalui apllkosl web, 
namun f,e/d lnl wajlb dlisl apabtla penyampalan dllakukan dengan cara 
up/Dad fil-e XML. 

12 Indtkator Lapomn 
Field hanyn dilsl dengan kode kelornpok tndtkater KOREKSI npnblln PJK 
menyampalkan koreksl atas LTKT Kas Masuk ynng berasal dart temuan PJK 
atau temuan PPATK. dan buknn berasal dart penolaklln seeara otomatls pada 
sistem Apllknsl goAML. 
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[from] clan transaksl tujuan jtol tldak btsa dideflnlsllmn dengan jelas, Konsep 
LTKT hanya menggunakan tipe transaksl Bi·Party sehlngga tlpe transakst 
Mulri·Party pada apUkasi goAML dapat diabaikan oleh PJK. 

2. !Ji.Party 

DUsi untuk transakst yang memlliki lnformasl transaksl asal !from) dan 
tujuan transaksl jtoj. 
2.1 Nomor Transaksl 

Dilsl dengan nomor peneatatan di PJK yang dapat mengidentifikasl 
suaru transakst, misalnya nomor transaksl untuk penyetoran ta.bungan 
oleh !bu Dina Pranoto adalah 10030082019 lfie/d lnl wajib d!isi). 

2.2 No. Ref. Transaksl 
Dilsl dengan nomor referensl transakst Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasi setiap transaksi yang disampalkan. 

2.3 Cara Transaksi Dilalculcan 
Dilsl dengan memilih salah saru cara rransaksl yang dilaJculcan (fwld inl 
wajlb dlisl]. 

2.4 Cara Transaksi Lalnnya 
Dilsl apabila field ·eara Transaksi Dilakulcan" d!isl dengan "Latanya". 

2.5 Nila! Transaksi {IDRI 
Dilsl dengan nilai transaksi untuk transaksl keuangan tuna! yang 
dilakukan, Jilca rransaksl dalam valas, malca freld nilai transaksl diisl 
dengan Jconversi mata uang aslng dalam rupiah pada saat transaksl 
keuangan tuna! terjadl (foeld !ni wajib d!isi). 

2.6 Tanggal Transaksl 
Dilsl dengan tanggal terjadinya transaksi keuangan tunal, Apablla 
terdapat setoran tuna! yang dilayanl bulmn pada hart kerja maka 
tanggal transaksi dilsl dengan tanggal pembulcuan setoran tuna! 
tersebut {field lnl wnjib dllsl]. 

2.7 Nama Teller/ Front Office 
Dils! dengan nama teller/petugas front office yang berhubungan dengan 
Pengguna Jasa untuk transaksl keuangan tuna!. 

2.8 Nama Pejabat Pengotorisasl Transaksi 
Dils! dengan nama pejabat yang berdasarlmn Jcewenangannya 
mengotorisasl transaksl yang dltetapkan sebagai transaksl keuangan 
tuna!. 

2.9 Lolcasi Transaksi 
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Dils! dengnn nama lokasl/tempat [narna kantor, kota, provlnslJ 
terjadlnyn tmnsaksl dengan format "nama kamor-kabupatenj'kota 
provlnsl", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempakn Putlh.Jaknna Pusat·DKI 
Jakana". 

2.10 Keternngan/Berlta 
Dils! dengnn bertta, keterangan atau rujuan tmnsnksl ynng dlntllsknn 
atau dlcatat dalam slstem PJK pada son, melakukan tmnsaksl. 

2.11 Catalan 
Dils! dengnn kode tmnsnksl dan keterangan transnksl dengan format 
"kode tmnsaksl • keternngan kode tmnsnksl". 

3. Transaksl Asal 
Dils! dengnn asal tmnsaksl, yang terdirt dart dun golongan yairu My clit,n1 dan 
No1 My Clien1 sebagal bertkut: 
I. "From My Oit,nr" apablla: 

, Pengguna Jasa merupnkan pemlllk rekenlng. 
, Pengguna Jasa merupakan seseomng yang bukan pernllik rekenlng 

namun melakukan tmnsaksl keuangan atas nama atau untuk 
kepentlngan pemlllk rekenJng. atau mendapatkan perlntah/penugasan 
dart pemlllk rekenlng. 

, Pengguna jasa yang merupakan walk in cus1omer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Pen)-.elenggara Transfer Dana, Keglatan Usaha 
Pedagang Vnluta Aslng Bukan Bank, atau PJK lainnyn dengan nominal 
tronsaksl aama dengan atau di ams Rp. I 00.000.000 [sernrus juta 
rupiah). 

, Pengguna Jasa pada PJK penyelenggam e-money dnn/atau e-wallet 
dengnn batasan nominal tmnsaksl yang wnjlb dllakukan Prlnslp 
Mengenall Pengguna Jasa.. 

U. 'From No1 My C/ien1' apablla: 
• ~ngguna jasa yang merupakan u,1alk in customer atau melakukan 

hubungan usaha dengan Penyelenggara Trnnsfer Dana, Keglaran Usaha 
Pedagang Vnluta Aslng Bukan Bank, atau PJK lainnyn dengan nominal 
rmnsaksl di bawah Rp. I 00.000.000 (semtus juta rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggara •·money dan/atau e-wnllet 
dengan bntasan nominal tmnsnksl ynng tldak wnjlb dllakukan Prlnslp 
Mengenall Pengguna Jnsa. 

Aly Cli-,nt dan Not Aly Client terdlrt dart 3 (tlgaJ plllhan yaltu Orang, Rekening, 
dnn Korporasl dengnn krlterta perntllhan akan dtatur di dalarn Surat Edamn 
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3.1.3 Negara 
Diisi dengan cara memllih nama negara. trnnsaksi asal sesuai 
dengan pUihan kode yang terdapat pada field "Negara• ((rcld lnl 
wnjlb dilsl). 

3.1.'I Valuta Aslng 
Field lni wajib diisl apabila transaksi asal dilakukan dalam mata 
uang aslng dengan lnformasl sebagal berlkut: 
3.1.'I. I Valuta Aslng 

Dlisi dengan cam mem!Uh sesuai dengan pUihan yang 
terdapat pada field "Valuta Aslng" (field In! wajlb dUsl). 

3.1.'l.2 Nominal Valas 
Dils! dengan nllal transakst dalam mata uang aslng 
pada saat rransaksl terjadi ((,eld In! wajib dllsl). 

3.1.'l.3 Kurs 
Dll.sl dengan nilal kurs yang digunakan pada saat 
transaksi ((ield lnl wajib dilsl}. 

3. 1.5 ConductDr 
Conducmr merupakan orang yang melakukan rransaksl 
keuangan alas nama atau untuk kepentingan pemUik rekenlng, 
atau mendapatlcan perintah/ penugasan dart pemilik rekenlng. 
Contoh: 
• lbu Cantika alas lnstruksl Bapak Rahman melakukan 

pendebetan rekenlng Bapak Rahman sebesar Rp50.000.000, - 
(llma puluh juta rupiah), dan membawa uang tuna! tersebut 
lee luar gedung kantor Bank Maju Pesat, 
Berdnsarkan contoh tersebut maka !bu Cantfka 
dikategorikan sebagal Conductor dan Bapak Rahman 

Kepala PPATK. ApabUa terdirl dart l [satu] pihak, maka PJK cukup menglsl I 
[saru] kalt, dan apabUa terdirl drui lebih dart I [satu] plhak maka PJK menglsl 
lebih dart I [saru] kali. 
3.1 Rekening My Client 

3.1.1 Instrumen 

Dils! dengan memUih lnstrumen trunsaksl asal yaltu memlllh 
Uang Tuna! (field In! wajtb dilsl). 

3.1.2 Instrumen Lalnnya 
Field lni wajib diisl apabtla memlUh "Lalnnya" pada field 
"Instrurnen". 
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dllauegortkan ••baglll Signamry. Plhak yang dllaporkan pada 
transaksi asal (from) odruah r•k•nlng Bapak Rahman dan 
plhak yang dllaporkan pada transaksl tujuan (tot adalah 
Bapak Rahman. 

• Bapak Budlmon merupakan pegawnl PT. Kolang Kallng yang 
dltunjuk untuk melakukan penartkan tunal sebesar 
Rp75.000.000,· (tujuh puluh limo juta rupiah) dart rekenlng 
perusahaan iersebut di Bank T•guh Berdin pada tanggal 27 
Maret 2020, dan membawa uang runal tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman 
dlkategortkan sebagat Conductor. 

• Bapak Amin merupakan permllk rekenlng di Bank Indonesia 
Maju. Pada tanggnl 5 Januort 2021, Bapak All datang ke 
Bank lndonesla Mnju untuk mencatrkan uang senilo.i 
Rp 100.000.000,· [sernrus juta rupiah! dengan membawa Cek 
atas nama Bapak All yang dibcrtkan eleh Bapak Amin. 
Pado contoh tersebut tldak terdapat Conductor. Rckcnlng 
Bapak Amin dikatogorikan sebagal plhak yang dllaporkan 
pada transaksl asal, lnformasl Bapak Amin dlcantumkan di 
dalam nod• Signatory, dan Bapak All dlkategortkan s•bagru 
plhak yang dllaporkan pada transaksl tujuan. 

• Bapak Amin merupakan peml Uk n,kcnlng di Bank I ndonesla 
MaJu. Pada tanggal !5 Jonuart 2021, lbu Rinn mendapatkan 
pertntah dart Bapak Amin untuk menclllrkan uang senllal 
Rp:50.000.000,· (llma puluh juta rupiah) di PT Bank 
tndenesta Maju denga.n membawo Cek otas nama Bapak 
Amin. 
Berdasarkan contoh tersebut makn lbu Rlno dikotegortknn 
sebagal Conductor. Rekenlng Bapak Amin dllcategortknn 
••bagal pthak yang dllaporknn pada transaksl asal, dan 
Bapak Amin dl.kategorikan se bagal plhak yang dllaporkan 
patio tmnsaksl tujuan. 

• Pada tonggal 5 Jonuart 2021, lbu Mlmah mencartkan uang 
.. nllal Rp I 00.000.000 [serarus Juta rupiah) denga.n 
mcmbawo Cek atas unJuk kc PT Bank Indonesia Maju yang 
ditertmanya dart Bapak Amin. 
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Pada contoh tersebut ndak terdapar Conductor. Rekening 
Bapak Amin dikategortkan sebagai plhak yang dllaporkan 
pada trnnsaksi asal, lnfonnasl Bapak Amin dicantumkan di 
dalam node Signatory, dan lbu M!mah dlkategorlkan sebagai 
plhak yang dibporkan pada transaksi tujuan. 

!. Padn rekening korporasl, npablla Conductor merupakan 
orang yang namanya tercnnmm di dalam Signatory maka 
informasi orang tersebut harus dlcanrumkan di dalam node 
Conductor dan Signa1ory (lihat angka 3. t .25 butir Iii). 

ii. Apablla Conductor merupakan pemllik/ pengttrus/orang yang 
diberikan otorisasi transaksi maka infonnasi orang tersebut 
harus dicantumkan di dalam IIDde Conductor dan 
Pemilik/Pengttrus/Omng yang diberikan Otorlsasi Transaksl 
(lihat angka 3.3.18 butir iv). 

liL Apabib Conductor merupakan p<'milik/pengttrus/orang yang 

diberikan otorlsasl transakst dan namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl maka lnfonnasl 
orang tersebut hams dicanmmkan di dalam node Conductor, 
Pemilik/Pengttrus/Orang yang diberlkan Otorlsasl Transaksi, 
dan Signatory. (lihnt nngka 3.3.18 buur vi). 

Berlkut In! adalah field-field yang harus dllsi untuk informasi 
Conductor. 
3.1.5.1 Oelar 

Dils! dengan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn., H., 

Prof.. Dr., SE. 

3.1.5.2 Jenis Kelrunln 
Dils! dengan earn mem!Uh sesuai dengan plllhan yang 
terdapat pada fre/d • Jen is Kelamm• (field in! waj!b 
diisi). 

3.1.5.3 Nama Lengkap 
Dils! dengan nama lengkap tanpa gelar yang terearat 
dalam pencalatan PJK sesuai dengan dokumen yang 
digunakan ketika melakukan hubungan usaha (field 
lnl wajlb diisl). 

3.1.5.4 Tanggal Lahir 
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kewarganegarnan, maka kewarganegaraan yang 
keugn dilsl pada •K•warganegarann 3". 

3.1.5.11 Negara Domisill 
Dllsl dengan cara memllih negara ynng menjadl tempat 
tinggal orang yang dlbertkan kuasa tfu,ld inl wajlb 
dl!si). 

3.1.5.12 Pek•rjaan 
Dllsl dengan J•nls pekerjaan sesuol dengan yang 
tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor tfoe/d lni wajlb 
dl!sl). 

[dua] 2 dart 

Dl!sl dengan tanggal lahlr .. suol dengan 

ICTP / Pas.spon/ld•ntl!as ynng berlaku di suaru n•gara 

t{wld Inf wajlb dlisl). 
3.1.5.5 Tempat Lahir 

Dllsl dengan tempat lahlr sesuat dengan 
ICTP / Pa.sspon/ld•ntltns ynng berlaku di suaru negarn 
(field lni wajlb dllsl). 

3.1.5.6 Nama lbu Kandung 
Dilsl dengnn nama lbu knndung Conductor. 

3.1.5. 7 Nnma Alias 
Oils( dengan nama alias dart Conductor. 

3.1.5.8 NIK 
Dllsl dengan Nomor lnduk Kependudukan jNIK) dart 

Conductor. Wield NIK, Nomor PMpor, dan No. tdennras 

Lain wajib di!sl salah satu]. 

3.1.5. 9 No. Identitas Lain 

Dflsl dengan nomor tdenntns selaln NTK dan nomor 

paspor. Wield NIK, Nomor P:lspor, don No. tdentitas 
Lain wajlb dllsl salah satu]. 

3.1.5.10 Kewargan•gnraan 
• M•nglsi fo,ld •Kewargan•garaan 1 • apablln 

pengguna Jasn memlllki I [satu] kewarganegaraan, 
if"'ld lnl wajlb dilsl}. 

• Apnblla memlltki 2 jdua) kewarganegaraan, maka 
m•nglsl •Kewarganegaraan jwajib)" dan 
•Kewargan•gnraan 2·. 

• Apnblla memilikl leblh 
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3.1.5.13 Tempat Bekerja 

Diisi dengan nama kantor Conductor. 
3.1.5.14 NPWP 

Dlui dengan nomor NPWP tanpa tanda baca Conductor 
memllikl NPWP. 

3.1.5.15 PEP? 
Dlisl dengan •y• apabila Conductor adalah Politically 
Exposed Pe,son (PEP), dan diisi dengan .,.. apabila 
Condttctorbukan PEP. (f,eld lnl wajlb diisl). 

3.1.5.16 SUmber Dana 
Dils! dengan lnformasi sumber dana yang disampaikan 
pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan 
tmnsaksl (fwld lnl wajib dJisl). 

3.1.5.17 Paspor 
Dlui dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, 
dan No. ldentltas Lain wajib diisl salah saru]. 

3.1.5.18 Negnra Penerblt Paspor 
Dlui dengan nama negara penerbit paspor. 

3.1.5.19 Catatan 
Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt Conductor 
apabUa belum terdapat jield-nya. 

3.1.5.20 Alamat Tempat Bekerja 
Dils! dengan alamat kantor Conductor (bisa dilsl lebih 
darl 1) sesual dengan pUihan yang ada. 

3.1.5.21 Telepon Tempat Bekerja 
Dils! dengan informasl telepon tempat bekerja 
Conductor (blsa dilsi leblh darl 1) sesual dengan pilihan 
yang ada, 

3.1.5.22 Dokumen tdentltas 
Field In! wajib diisl dengan lnformasl yang leblh 
lengkap terkait nomor ldentitas Lalnnya yang sudah 
dJl51 pada field sebelumnya. 

3.1.5.23 Email 
Dils! dengan alamat email Conductor. 

3.1.5.24 tnformasl Alamat 
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Dllsl dengnn lnformasl alarnat Conductor sesual dengnn 
pillhnn yang ada (/i<!ld lnl waJlb dllsl dan dapat dllsl 
leblh dart I). 

3.1.5.25 lnformasl Telopon 
Dilsl denga.n tnfonnasl telepon Conductor sesuat 
dengan pillhnn ynng nda (fr,eld lnl wnJlb dllsl dan dapat 
dust leblh dart I) 

3. 1.6 No. Rekening 
Ollsl dengan nomor rekenlng yang dlgunakan untuk 
bertransekst ({1tld lnl waJlb dllsl}. 

3.1.7 Label Rekenlng 
Ollsl dengan label yang menjadl identlfiknsl rekenlng transaksl 
sepent rekenlng persepst, rekenlng bantuan pemertntah, dnn 
rekenlng perantara. 

3. 1.8 Namn P.JK. 
Ollsl dengan nama PJK ternpat rekenlng dlbukn (f,eld lnl waJlb 
dllsl}. 

3.1.9 Kantor 1"'mbukaan Rekenlng 
Ollsl dengan nama kantor tempat rekenlng dlbuka (/i<!ld lnl waJlb 
dllsl}. 

3.1.10 Non·Bank? 
Field dteentang apablla rekenlng dibuka pada PJK non-bank, 

3.1.11 Kode PJK atau SWIFT? 
WaJlb dlisl dengan memll!h salah satu: 
I. Kode SWIFT apablla PJK memilikl kode SWIFT, dan menglsl 

kode tersebut pada field ynng dlsedlakan. 
II. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT. yang 

dlperoleh dart lembaga berwenang. 
Apablla PJK memillkl kedua kode tersebut di atns, maka yang 
dlplllh adalah kode SWIFT. 

3.1.12 Jenls Rekenlng 
Olis! dengan earn memillh seaual dengan pillhan yang terdapat 
pada freld "Jenls Rekenlng" (/i<!ld In! waJlb dllsl). 

3.1.13 Status Rekenlng 
Olis! dengan cam memlllh salah satu pillhan yang terdapat pada 
fidd "Status Rekening" (foeld lnl waJlb dllsl). 

3.1.14 Mata Uang RekenJng 
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Dilsl dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada 

rekenlng (field lnl wajlb dllsi], 

3.1.15 Penerlma Manfaat Utarna 
Dilsl dengan nama penerima ma.nfaat utama darl rekening. 

3.1.16 IBAN 
Dils! dengan lniemntional Banking Aooow11 Number. 

3.1.17 No. Pengguna Jasa 
Dilsi dengan nomor Cus1omer ldenigtcation File (CIF) unruk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan penggun.a Jasa/nomor lam yang 
ditentukan oleh PJK non-bank !field lnl wajlb dllsl). 

3.1.18 Tanggal Pembukaan 
Dilsl dengan tanggal pembukaan rekenlng (field Inf wajib dllsl). 

3.1.19 Tanggal Penutupan 
Dilsl dengan tanggal penurupan rekening apablla rekening 
sudah dirutup. 

3.1.20 Saldo Akhlr 
Dilsl dengan saldo rekenlng dalam mata uang rupiah pada saat 
trnnsaksi terjadi setelah rekap akhir hart. 

3.1.21 Tanggal Saldo 
Dilsl dengan tanggal saldo akhir. 

3.1.22 cat. Penerlma Manfaat Utama 
Dfisi dengan lnformasi penting terkait penerima manfuat utama 
apablla lnformasl tersebut tldak memilild f,eld unruk 
pengislannya. 

3.1.2.3 Catatan 

Dilsl dengan lnformasl pentlng terkalt rekening apablla lnformasl 
tersebut rldak memil!lcl f,eld unruk pengtslannya. 

3.1.24 Rekenlng Korporasl 
PJK memillh (dic/4 f,eld In! apablla rekenlng merupakan mUik 

korporasi, dan mengisl seluruh field yang muncul [sama dengan 
angka 3.3 di bawah). Field lnl tldak perlu dilsl apablla rekening 
merupakan milik Orang. 

3.1.25 Orang yang Memllild Akses ke Rekenlng !field In! wajib dltsl], 
PJK wajlb memilih ldic/4 field lnl yang menggambarkan orang 
yang memilild akses ke rekening, sepertl pemegang kuasa 
rekening. penandatnnga.n rekening. penerima manfaat akhir, 
atau pihak lainnya yang memllild keterkaitan dengan rekening. 
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I. Apnbila terdirt dart 1 [saru] orang maka PJK hanyn menglsi I 

(satut pillhnn: 

, Fit!ld "Yang Utama?" karena hanya terdlrt dart I (satu) 
orang. 

, Memlllh 'Peran· orang tersebut seperu sebagal pemegang 
kuasa rekening, penandatangan rekenlng, penertma 
manfaa, akhlr atau plhak lalnnya ynng memlllki 
keterkaltan dengnn rekenlng. 

Cont oh: 
Pnda tanggal !! Jnnuart 2021, tbu Ani melakuknn penyeroran 
uang runal senilnl Rp.:500.000.000-, (limn rnrus juta rupiah) 
ke rekenlngnyn dt Bank Indonesia Maju. 
Berdasarknn eentoh tersebut maka lbu Ant dlkntegortkan 
sebngal Signatory yang utnma. 

II. Apnblla leblh dart I [satu] orang maka PJK memlllh (click) 

seaual jumlah orang tersebut, dtsennt dengan plllhan: 
, Fifld 'Yang Utama?" dicentang apabtla orang tersebut 

adalnh ynng utama dnlam memlliki akses rekenlng. Field 
tldak dl,:.,ntang opab!la orang tersebut buknn ynng utama 
dalarn memlliki akses rekening. 

, Memllih •va• apnbila orang tersebut adalah ynng utamo 
dalarn memlliki akses rekenlng. Memlllh 'Tidak' apablla 
orang tersebut bukan yang utama dalam memillkl aks~s 
rekenlng. 

, Memlllh 'Peran' orang ynng memlliki akses rekenlng 
tersebut sepertt sebngai pemegl\ng kuaSI\ rekenlng, 
penandntongan rekening. penertma manfaat akhtr atau 
plhak lalnnyn ynng memlliki keterkaitnn dengan rekenlng. 

, Memlllh tclick) f"'1d 'Orang' dan menglsi seluruh field yang 
muncul (field Int wnjib dllsi) 

Contoh: 
lbu Ant dan Mimnh memiliki rekening .kxn: Account atas 
nama lbu Ant QQ Mlmah di PT Bank Indonesia Maju. Ibu 
Ant dapat mela.kuknn transaksi pennrikan uang dart 
rekenlng tersebut sedangknn Mimnh tldak bisa rnelakukan 
penartknn tunal. 
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Berdasarkan contoh tersebut maka !bu An! dlkategor!lmn 
sebagal Signatory yang utama, sedangkan Mimah bukan 
merupakan Srgnatory yang mama. 

UL Pada rekening korporasi, apabila orang yang melakukan 
transaksl merupakan orang yang namanya tercantum di 
dalam Signatory maka lnformasl orang tersebut harus 
dicantumkan di dalam node Conductor dan Signatory. 
Contoh: 

• Bapak Budiman dlrunjuk oleh PT. Kolang Kallng sebagaJ 
pemegang kuasa (signatory) unruk rekening PT Kolang 
Kaling di Bank Teguh Berdlri. Pada tanggal 27 Maret 2020, 
Bapak Budlman melakukan penarikan runal sebesar 
Rp75.000.000,- [tujuh pulub Uma juta rupiah) dart 
rekenlng perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdiri dan 
membawa uang tunai tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budiman 
dlkategorikan sebagaJ Conductor dan Signatory. 

• Bapak Anwar dan Bapak Niko dltunjuk oleh PT Maju 
Berdlri sebagal pemegang kuasa (signatoryl unruk 
rekenlng PT Maju Berdin di Bank Indonesia MaJu. Pada 
tanggal 5 Januari 2021, Bapak Anwar melakukan 
penyetoran uang runal unruk kepentingan perusahaan 
senilaJ Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah I ke 
rekenlng PT Maju Berdiri di Bank Indonesia Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut, rnaka Bapak Anwar 
dikategorikan sebagaJ ConductDr dan Signatory, sedangkan 
Bapak Niko hanya dlkategorikan sebagal Signatory. 

iv. Apabila Signatory merupakan pemllik/pengurus/orang yang 
dlberikan otorisasi transaksl pada rekenlng korporasl maka 
lnfonnasi orang tersebul harus dicanrumkan di dalam node 
Signatory dan Pemilik/Pengurus/Orang yang dlbertkan 
Otorisasl Transaksi [lthat angka 3.3.18 butir v). 

v. Apabila Signatory merupakan pemllik/pengurus/orang yang 
dlberikan otorlsasi transaksl dan namanya tercanrum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl dan melakukan 
transaksl atas kepentingan korporasl maka infonnasi orang 
tersebut harus dlcantumkan di dalam node Signatory, 
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Conductor, dan Prmilik/Prngurus/Omng yang dlbertkan 
Otorlsasl Transaksl (llhat angka 3.3.18 butlr vi). 

3.2 Orang My Clu,nt 
3.2.1 lnstrumen 

Prngislan [H!ld lnl sama dengan angka 3.1.1. 
3.2.2 Instrumen Lalnnya 

Prngislan [reld lnl sama dengan angka 3.1.2. 
3.2.3 Negara 

Prngislan [,cld lnl sama dengan angka 3.1.3. 
3.2.4 Valuta Aslng 

Prngislan field lnl sama dengan angkn 3.1.4. 
3.2.:5 ConduclDr 

Prngislan [,cld lnl sama dengan angka 3.1.:5. 
3.2.6 Oelar 

Ollsl dengan g•lar dart pelaku trnnsnksl. Oapat dllsl leblh dart I 
g•lar. eentoh: Ny .• Tn .• H .• Prof., Dr., SE. 

3.2.7 J•nls K•lamln 
Ollsl dengan cam memtllh sesual dengan pillhan yang terdapat 
pada [reld "Jenls Kelamln" lf,eld In! wajlb dUsl). 

3.2.8 Namn Longknp 
Ollsl dengan nama lengkap tanpa g,,lnr yang tercatat dalarn 
peneatatan PJK sesua! dengan dolcumen yang dlgunakan keuka 
rnelakukan hubungan usaha (field In! wajlb dllsl). 

3.2.9 Tanggal Lahlr 
Dllsl dengan tangg;il lahlr sesuat dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru neg::1tn (field lnl wajlb dllsl). 

3.2.10 Tempat Lahlr 
Ollsi dengan tempat lahlr sesual dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru negam (field lnl wajlb dllsl). 

3.2.11 Nama !bu Kandung 
Ollsl dengan nama lbu kandung pelaku transaksl. 

3.2.12 Namn Alias 
Dllsl dengan nama alias pelaku transaksl. 

3.2.13 NIK 
Ollsl dengan Nomor lnduk K•pendudukan (NIK) apabila pelnku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. (Field NIK, Nomor 
Paspor, dnn No. tdentltas Lain wajib dllsl salah satu]. 
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3.2.16 Negara Domislll 
Oilsl dengan cara memllih negara yang menjadi tempat tinggal 
pelaku transaksi !field in! wajib diisQ. 

3.2.17 Pekerjaan 
Ollsl dengan Jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor (field lni wajlb dllsi). 

3.2.18 Tempat Bekerja 
Ollsl dengan nama tempat bekerja pelaku tmnsaksl. 

3.2.19 NPWP 
Olis! dengan nomor NP\VP tanpa tanda baca apabila pelaku 
transaksl memlliki NPWP. 

3.2.20 PEP? 
Oilsl dengan "Y" apablla pelaku transaksi adalah Politically 

Exposed P,.rson (PEP), dan dUsl dengan "1" apabila pelaku 
transaksl bukan PEP. (foeld lnl wajlb dJisl). 

3.2.21 Sumber Dana 
Oilsl dengan informasl sumber dana yang disampaikan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi ifre/d lnl 
wajib dlls!) 

3.2.22 Nomor Paspor 
Ollsl dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldentitas Lain wajlb diisl salah satu]. 

3.2.23 Noma Negara Penerblt Paspor 
Olis! dengan nama negara penerblt paspor. 

3.2.24 Alrunat Tempat Bekerja 

3.2.14 No. Identltas Lain 

DUsl dengnn nomor identitas selaln NIK dan nomor paspor. 

(Field NIK, Nomor Paspor, dan No. ldentitas Lain wajib diisl salah 
satu]. 

3.2.15 Kewarganegaraan 
I. Menglsl field "Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna Jaso 

memiliki I [satu] kewarganegaman. !field in! wajib dJisi). 
II. Apablla memlliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka menglsl 

"Kewarganegaraan I (wajib)" dan "Kewarganegarnan 2•. 

Ii!. Apablla rnemiliki lebih dari 2 [dua] kewarganegaraan, maka 
kewarganegarnan yang ketlga diisl pada "Kewarganegaraan 
3". 
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Ollsl dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksl (bisa dllsl 

leblh dart I) seauat dengan p!llhan yang ada. 

3.2.2!5 Telepon Tempat Bekerja 

Ollsl dengan lnfonnasl telepon tempat bekerja pelaku transaksl 

{blsa dUsl lebth dart I) sesuat dengan plllhan yang ada. 

3.2.26 Do.kumen ldentttas 

Field Int wajlb dllsl dengan lnfonnasl yang leblh lengknp terkalt 
nomor ldentltas Lalnnya ynng sudah dllsl pada field sebelumnya. 

3.2.27 Email 
Ollsl dengan alamat email pelaku transaksl. 

3.2.28 Informasl Telepon 
Ollsl dengan lnformasl telepon pelnku transaksl dlawnll dengan 
kode area ifoeld Int wajlb dllsl dan dapat dllsl leblh dart 1). 

3.2.29 Informasl Alamat 
Ollsl dengan lnformnsl alamat sesunl dengan plllhnn yang ado 
ifM!ld wajlb dllsl dan btsa dllsl lebth dart I) 

3.2.30 Catatan 
Ollsl dengan lnformnsl pentlng terkalt pelaku transaksl apablla 
lnformasl rersebut tidnk memUlkl field untuk penglslnnnya. 

3.3 Korpornsl My Client 
3.3.1 tnstrumen 

Pengislan f,e/d Int sama dengan angka 3.1.1. 
3.3.2 tnstrumen Lalnnya 

Penglslanfr,eld Int sama dengan angka 3.1.2. 
3.3.3 Negara 

Penglslan field Int sama dengan angka 3.1.3. 
3.3.4 valuta Aslng 

Penglslan flt!ld Int soma dengan nngka 3.1.4. 
3.3.!5 Conducmr 

Penglslan fH!ld Int sama dengan angka 3.1.!5. 
3.3.6 Namn Korporasl 

Ollsl dengan nama perusnhaan/ enrltas lalnnya yang tereatnt 
dnlam pencataran PJK sesunl dengan dokumen yang dlgunaknn 
keuko melakukan hubungan usaha lfic/d inf wajib dlisl}. 

3.3.7 Nama Komerslal 
Olis! dengnn nruna komersial dart korpomsl. 

3.3.8 Bentuk Korporasl 
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Dilsl dengan memllih salah satu bentuk badan usaha, 

3.3.9 Bidang Usaha 
Dilsl dengan bidang usaha dari korporasl yang tercatat dalam 
pencatatan Pihak Pelapor sesuat dengan dokumen yang 
digunakan kettka melakukan hubungan usaha !field lni wajlb 
diisl). 

3.3.1 O Nomor lnduk Berusaha 
Dlisi dengan Nomor tnduk Berusaha atau nomor identitas 
korporasl lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama izin.nomor tzin", misalnya 
NIB.:ocxx atau SIUP.x:ooc. 

3.3.1 I Tanggal Pendirlan 
Dilsl dengan tanggnl pendirlan/terdaftar korporasi. 

3.3.12 Provins! 
Dilsl dengan nama provinsJ sesuai dengan alamat korporasi. 

3.3.13 Negara 
Dilsl dengan memillh kode negara sesual dengan alamat 
korporasl (f,eld in! wajib dlisl). 

3.3.14 NPWP 
Dilsl dengan nomor NP\VP yang dimillld oleh korporasl. 

3.3.15 Cotatan 
Dlisl dengan informasi penung terkalt korporasi apabila 
informasl tersebut tidak memdlld field untuk penglslannya. 

3.3.16 !nformasl Alamat 
Dilsl dengan lnformasi alamat korporasl sesual dengan pdlhan 
yang ada fwajlb dust dan dapat diisl lebih dart 1). 

3.3.17 lnformasl Telepon 
Dilsl dengan informasl telepon korporasi sesuar dengan pllihan 
yang ada (fre/d inl dapat dllsl lebih dart 1). 

3.3.18 Pemlllk Korporasl / Pengurus Korporasl / Orang yang dlberikan 
Otorisasl Transaksi lfield ini wajlb diisl). 
I. PJK memllih fclickj field inl yang menggambarkan I [saru] 

orang yang memillkl otorisasl untuk melakukan transaksl. 
II. PJK hanya menglsl I [satu] kill! untuk field •Jabatan" orang 

yang memdlkl otorasl untuk melakukan transaksl dan 
melengkapl seluruh field yang muncul. 
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Ill. Memlllh (diclq field •orang' dan wajlb mengisl seluruh field 
yang muncul. 

Iv. Apablla P.,mlllk/P.,ngurus/Omng yang dlbertkan Otorisasl 
Trnmaksl merupakan omng yang melakukan transakst aras 

kepentlngnn korporasl maka tnformast orang rersebut harus 
dlcantumkan di dalam node Pemlllk/P.,ngurus/Orang yang 
dlbertkan Otorisasi Trnnsa.kal, dan Condw:IDr. 
Cont oh: 
, Bapak Budlman merupakan komlsaris dart PT. Kolang 

Knllng yang nama.nyn tercantum dJ dalarn Anggarnn Dasar 
perusahaan. Pada tanggal Z7 Maret 2020, Bapak Budlman 
melakukan penyetoran tuna! atas nama PT. Kolang Knllng 
sebesar Rp7!1.000.000, • (tujuh puluh llma Jutn rupiah) ke 
rekening PT. Kolang Kallng tersebut di Bank Teguh Berdlri 
Berdasarkan contoh rersebut maka lnformasl Bapak 
Budlman harus dlcantumkan di dalarn node 

Pemillk/P.,ngurus/Orang yang dtbertkan Otorisasl 
Trnnsaksi dan Conductor 

v. Apabtla P.,mlllk/P.,ngurus/Orang yang dlbertkan Otorisasl 
Tra.nsaksl merupakan orang yang namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekening korporasi maka lnformnsl 
orang tersebut harus dlcantumkan di dalam node 

P.,mlllk/P.,ngums/Orang yang dlberikan Otorisasl Trnnsaksi 
dan Signatory. 
Cont oh: 
Bapak Budlman merupakan komlsaris dart PT. Kolang Kallng 
yang namanya tercantum di dalam Anggaran Dnsar 
perusahaan. Selaln ltu, Bapak Budiman merupakan salah 
saru orang yang diberikan akses ke rekening PT Kolang 
Kaling di Bank Teguh Berdlri. 
Berdasnrkan eenteh tersebut rnaka lnformasl Bapak 
Budlman harus dicantumkan di dalam nod" 
P.,mlllk/P.,ngurus/Ornng yang dlbertkan Otorisnsl Transaksl 
dan SignalDry 

vi. Apablla P.,milik/ P.,ngurus/Omng yang dlbertkan Olorisnsl 
Transaksl merupaknn orang yang nnmanya tercantum di 
dalnm Signatory pada rekenlng korpomsl dan orang rersebut 
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melakukan transaksl atas kepentlngan korporasl maka 

lnformasl orang tersebut harus dicantumkan di dalam node 
Pemilik/Pengurus/Or=g yang d!berikan Otorfsasl Transaksl, 
Signatory. dan Conductor. 
Contoh: 
• Bapak Budiman merupakan komlsans dart PT. Kolang 

Kallng yang namanya tercantum dalam Anggaran Dasar 
Perusahaan. Selain !tu, Bapak Budiman merupakan salah 
saru orang yang d!berikan akses ke rekenlng PT Kolang 
Kaling di Bank Teguh Berdirl 
Pada tanggal Z7 Maret 2020, Bapak Budiman melakuknn 
penarikan tuna! sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh Uma 
juta rupiah) dart rekenlng perusahaan tersebut di Bank 
Teguh Berdlrf dan membawa uang tuna! tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
Budiman harus d!cantumkan di dalam node 
Pemillk/Pengurus/Orang yang dlberikan Otorisasl 
Transaksl, Signatory, dan Conductor. 

• Bapak Budlman merupakan komisarf.s dart PT Kolang 
Kallng, dan Bapak Anwar merupakan Dlrektur Keuangan 
dart PT Kolang Kallng yang namanyn rercanrum di dalam 
Anggaran Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan 
salah satu orang yang dtbertkan akses ke rekenlng PT 
Kolang Kal!ng di Bank Indonesia Maju. Pada tanggal 5 
Januarf 2021, Bapak Anwar melakukan penarikan tuna! 
sebesar Rp20.000.000, - (dua puluh Uma juta rupiah) dart 
rekenlng perusahaan tersebut di Bank Indonesia Maju dan 
membawa uang tuna! tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut, maka: 

Jnformasl Bapak Budiman barus dicantumkan di dalarn 
node PemUlk/Pengurus/Orang yang dlbertkan Otorisasl 
Tr=saksl. 

- !nformasl Bapak Anwar harus dlcantumknn di dalam 
node Pemillk/Pengurus/Orang yang dlberikan Otorisasl 
Transakat, Signatory. dan Conductor. 

3.4 Rekening Not My Client 
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3.4.3 Negara 
Dllsl dengan cam memlllh nruna negarn transaksl nsal 
Rsual dengan plllhan kode ynng terdapat pada Jteld 
"Negara· (f',eld lnl wajib dllsl). 

3.4.4 Valuta Aslng 
Field lnl wajlb dllsl upabUa transaksl asal dllakukan dalam 
mata uaa11 aslng dengan tnfortnasl sebagal bertkut 
3.4.4. l Valula /\sing 

DUsl dengan cara memlllh sesual dengan plllhan 
yang terd.apat pada [11eld "Valutn Astng• (f'reld lnl 
wajlb dilsl). 

3.4.4.2 Nomlnal Vnia.s 
DUsl dengan nUal transaksl dalam mata uang astng 
pada saal tmnsnksl terjadl (fi,,ld lnl wajlb dUsl}. 

3.'1.4.3 Kuni 
DUsl deagan aUal kurs yang dlgunnkan pada sant 
transaksl (fi,,ld lnl wajlb dUsJ). 

3.4.S Conducwr 
Conducwr merupakan orang yang melnkukan transakst 
keuangan atas nama atau untuk kepenUngan pemlllk 
rekenlng, atau mendapatkan perlntah/ penugasan darl 
pemlllk rekenlng sesuat penjelnsaa pada aagka 3.1.S 
Bertkut lnl adalah JU!ldjield yang barus dllsl untuk 
lnfonnasl Conductor. 
3.4.S. l Oelar 

DUsl dengan gelar dart ConduclOr. Contoh: Ny., 

Tn., H., Prof., Dr •• SE. 

3.4.S.2 Jenls Kelam!n 
DUsl dengan eara memJUh sesual dengan pllihnn 
yang terdapal pada[teld "Jenls Kelamln". 

3.4.S.3 Nama Lengkap 

3.4.1 tnsirumen 

Dllsl dengan memlllh lnatrumen trnnsnksl asal yaltu 

memlllh Unng Tuna!. lfre/d lnl wajlb dllsl}. 
3.4.2 tnsirumen Lalnnyn 

F,eld lnl wajlb dllsl apablla memlllh "Lalnnya" pada field 

"tnstrumen". 
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kewarganegaraan. 
ii. Apabila memllikl 2 (dua) kewarganegaraan, 

maka menglsl "Kewarganegaraan dan 
"Kewarganegaraan 2• 

ill. Apablla mem!Ukl lebih dart 2 [dua] 
kewarganega.raan, ma.ka kewarganegaraan 
yang ketiga dUsl pada "Kewarganegaraan 3". 

3.4.5.11 Negara DomlsiU 
Dlisl dengan earn memiUh negara yang menjadl 
tempat tinggru orang yang dlbertkan kuasa, 

3.4.5.12 Pekerjaan 

apabila 
(sotu) 

DUsl dengan nama lengkap ranpa gelar yang 

tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan 
dolcurnen yang dtgunakan ketika rnelakukan 

hubungan usaha ifr,e/d In! wajlb dl!sl). 
3. 4 .5. 4 Tanggru Lahtr 

Dlisl dengan tanggal lahtr sesual dengan 
KTP/ .Po.ssport/ldentitas yang berlaku di suaru 

negara. 
3.4.5.5 Tempat Lahtr 

Dils! dengan tempat lahtr sesuai dengan 
KTP/ .Po.ssport/ldendtas yang berlaku di suaru 
negara. 

3.-+.5.6 Nama !bu Kandung 
Dils! dengan nama lbu kandung C<mductor. 

3.4.5.7 Nruna Alias 

Dlisl dengan nama alias dart Conductor. 
3.4.5.8 NIK 

DUsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 
dart Conductor. 

3.4.5.9 No. ldentitns Lain 
Dils! dengan nomor identltns selnin Nil< dan 
nomor paspor. 

3.4.5.10 Kewarganegaraan 
I. Mengisl field "Kewarganegaraan 1 • 

pengguna jasa memllikl 
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3.4 . .5.16 Sumber Dana 
Dl!sl dengan !nformasl aumber dana yang 
dlsampolkan poda saat melakukan PMPJ atau 
pelaksanaan tmnsaks!. 

3.4 . .5.17 Nomor Paspor 
Diis! dengan nomor pospor. 

3.4 . .5.18 Nama Negaro Penerbtt Paspor 
Diis! dengan nama negarn penerblt pospor. 

3.4 . .5.19 Cataum 
Dl!sl dengan lnformasl pentlng terkalt Conductor 
apablla belum rerdapat field·nya 

3.4 . .5.20 Alamat Tempnt Bekerjn 
Dl!sl dengan alamat kantor Conductor (b!sa dl!s! 
leb!h dart l) sesua! dengan plllhan yang ada. 

3.4 . .5.21 Telepon Tempat Bekerja 
Dl!s! dengan !n!ormas! telepon tempat bekerja 
Conductor [blsa dlls! lebih dart I J seaual dengan 
plllhan yang ada, 

3.4 . .5.22 Dokumen ldenUtas 
Field !nl wajlb dlls! dengnn !nformasl yang leblh 
lengkap terkan nomor ldentltas t.runnya yang 
sudah diisl pada freld sebelumnya. 

3.4 . .5.23 Email 

Diis! dengan Jen!s pekerjaan seauat dengan yang 

tereatat pada peneatatan Plhak Pelapor. 

3.4 . .5.13 Tempnt Bekerja 

Dltsl dengan nama kanter Conductor. 
3.4 . .5.14 NPWP 

Diis! dengan nomor NPWP tanpa tanda baea 
apnblla o Conductor memlllkl NPWP. 

3.4 . .5. l.5 PEP? 
Diis! dengan "Y" apabtla Conductor adalah 
Politically E,qx,sed P,,rson (PEP). dan dUsl dengan 
.,.. apablla Conductor bukan PEP. 
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3.4.7 Label Rekenlng 
Diisi dengan label yang menjadi ldentifikasi rekenlng 
transaksi sepertl rekenlng persepst, rekenlng bantuan 
pemerintah, dan rekenlng perantara. 

3.4.8 Nama PJK 
Dlisl dengan nama PJK tempat rekenlng dibuka (f,eld In! 
wajib dllsi]. 

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekenlng 
Dlisl dengan nama kantor cabang tempat rekenlng 
dibuka. 

3.4.10 Non-Bank? 

Field dicentang apablla rekenlng d!buka pada PJK non 
bank, 

3.4.11 Kade PJK atau SWIFi7 
Wajib diisl dengan mem!Uh salah saru: 
I. Kode SWIFT apabila PJK mem!Ukl kode SWIFT, dan 

mengisl kode tersebut pada field yang disediakan. 
II. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dart lembaga berwenang. 
Apabila PJK memUild kedua kode tersebut di atas, maka 
yang dip!Uh adalah kode SWIFT. 

3.4.12 Jenis Rekenlng 

DUsl dengan alamat email Conductor. 
3.4.5.24 lnfonnasi Alarnat 

Diisi dengan lnformasl alamat Conductor sesuai 
dengan pilihan yang ada (field In! dapat dust lebih 
dart 11- 

3.4.5.25 lnformasl Telepon 
DtisJ dengan infonnasl telepon Conductor se·suaJ 
dengan p!Uhan yang ada (fu,ld In! dapat dUsi lebih 
dart I}). 

3.4.6 No. Rekenlng 
Dlisl dengan nomor rekening yang digunakan untuk 
benransaksl (field Inf wajib diisl). 
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3.4.17 No. Prngguna Jnsa 
01151 dengan nomor Customer ldcntificarion File (CIF) 
unruk PJK Bank atau nomor kepesenaan pengguna 
Jas,i/nomor Lnln yong dltentukan oleh PJK non-bank. 

3.4.18 Tanqal Pembukaan 
01151 dengan tangg;,J pernbukaan rekentng. 

3.4.19 Tanggal Penutupan 
Dllsl dengan tanggal penutupan rekentng apablla 
rekenlng sudah ditutup. 

3.4.20 Saldo Akhlr 
Olis! dengan snldo rekenlng dalam mata uang rupiah 
pada sant transaksl ••rJadl sesudah rekap nkhtr hnrl. 

3.4.21 Tanggal Saldo 
Olis! dengan tnngg;,J saldo akhlr. 

3.4.22 CaL Pen•rlma Manfont Utama 
01151 dengan tnformasl pentlng torkatt penertma manfaat 
utama npabiln tnformasl tersebut udak memtllkt field 
untuk penglstnnnyn. 

3.4.23 Catatan 

terdapat pada field 'Stat= Rek•ntng•. 
3.4. H Mntn Uang R•kentng 

Olis! dengan eara memillh kode matn uang yang 
dtgunakan pada rekenlng. 

3.4.1~ Pen•rlmn Manfoat Utnmn 
Olisl dengn.n nama penertma manfaat utarna dart 
rekenlng, 

3.4.16 IBAN 

Olis! dengon lntematlDnal Banking Account Number. 

01151 d•ngan cam memtllh ~sua.l dengan pillhan yang 
terdapat padG freld 
"J•nls Rekenlng". 

3.4.13 Status RekenJng 
01151 d•ngan cam memtlth salah saru pllihan yang 
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Dilsl dengan lnformasl penting terkalt rekenlng apabila 

lnformasl tersebut tidak memlliki field untuk 
pengislannya, 

3.4.24 Rekenlng Korporasi 
PJK memillh (click! field lnl apabila rekening merupakan 
mllik Korpornsl, dan mengjsl seluruh field yang muncul 
(sama dengan angka 3.6 di bawah). Field lnl tidak perlu 
diisl apabila rekening merupakan mlllk Orang. 

3.4.25 Orang yang Memillki Akses ke Rekenlng 
PJK memillh (elide) freld lnl yang menggambarkan orang 
yang memillki akses ke rekenlng, seperti pemegang kuasa 
rekening, penandatangan rekening, penertma manf.a.at 
akhir, atau pihak lainnya yang memillki keterkaitan 
dengan rekening. 
I. Apabila terdiri dart I [saru] orang maka PJK hanya 

mengjsl I [satu] pilihan: 
• Field 'Yang Utama?" karena hanya terdlri dar1 I 

[saru] orang. 
• A1emilih "Peran" orang tersebut se-perti sebagaf 

pemegang kuasa rekening, penandatangan rekenlng, 
penerima manfaat akh!r atau pihak lalnnya yang 
memlliki keterkaitan dengan rekenlng. 

ll. Apabila lebih dart I (satu) orang maka PJK memilih 
(clickj sesual jumlah orang tersebut, dlsertai dengan 
p!llhan: 
• Field "Yang Utama?" dtcentang apablla orang 

tersebut adalah yang utama dalam memilikl akses 
rekenlng. Field tidak dioentang apabila orang 
tersebut bukan yang utama dalam memillki akses 
rekening. 

• Memilih "Peran" orang yang memiUki akses rekenlng 
tersebut seperti sebagal pemegang kuasa rekenlng, 
penandatangan rekening, penerima rnanfaat akh!r 
atau plhak lalnnya yang mem!Uki keterkaltan 
dengan rekenlng dan melengkapl field yang muncul. 

3.5 Orang Not My Client 
3.5.t lnstrumen 
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P,,ngtslan rreld lnl sama dengan angkn 3.4.1. 
3.5.2 lnstrumen Lnlnnyn 

P,,nglslan rield Inf sama dengan angka 3. 4.2. 
3.5.3 Negara 

Penglslan rll!ld lnl sama dengan angka 3.4.3. 
3.5.4 Valutn A51ng 

Pengtslanrl<!ld lnJ sama dengan angka 3.4.4. 
3.S.5 Conductor 

Penglslan rll!ld lnl sama dengan angka 3.4 .5. 

3.5.6 oetar 
Olisl dengan gel<,r dart pelaku tmnsaksl. Dapat dllsl leblh 
dart I gelar. c:ontoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.5.7 Jenls Kelnmln 
Dllsl dengan cam memillh sesual dengan plllhan yang 
terdapat padarre1d•Jenls Kelnmln", 

3.5.8 Namn t..engkap 
Dllsl dengan nama lengkap tanpa gelar ynng tercatat 
dalam pencatatan PJK sesuat dengan dokumen yang 
dlgunakan ketlka melakukan hubungan usaha (field lnl 
wajlb dllsJJ. 

3.5.9 Tangglll l.ahlr 
Olisl dengan tanggal lahlr sesuaJ dengan 
KTP/ Pn.sspon/ldentltas yang berlaku di suaru negam. 

3.5.10 Tern pat l.ahlr 
Olisl dengan tempat lahir sesual dengan 
KTP/ Pn.sspon/ldentltas yang berlaku di suaru negam 

3.5.11 Namn lbu Kandung 
Dllsl dengan nama lbu kandung pelaku transakst, 

3.5.12 Narnn Alias 
Dllsl dengan narna alias pelaku tmnsaksl. 

3.5.13 NIK 
Ollsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) apabtla 
pelaku transaksl. 

3.5.14 No. Identltns Lain 
Ollsl dengan nomor ldentltas selaln NIK dan nomor 
paspor. 

3.5.15 Kewarganegaraan 
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kewarganegaraan, maka kewarganegaman yang 
ketlga diisi pada "Kewarganegaraan 3". 

3.5.16 Negara Domisill 
Diisi dengan cam memillh negara yang menjadJ tempat 
tinggal pelaku transaksl. 

3.5.17 Pekerjaan 
DUsi dengan Jenis pekerjaan sesual dengan yang tercatat 
pada pencatatan Pihak Pelapor, 

3.5. l 8 Tempat Bekerja 
Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi. 

3.5.19 NPWP 
Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila 
pelaku tmnsaksi memilikl NPWP. 

3.5.20 PEP? 
Diisi dengan "'(' apabila pelaku tmnsaksi adalah 
Politi=Uy Exposed Person (PEPJ, dan diisi dengan "T" 
apabila pelaku transaksl bukan PEP. 

3.5.21 Sumber Dana 
Diisl dengan lnformasl sumber dana yang dtsampalkan 
pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi. 

3.5.22 Nomor Paspor 
Diisl dengan nomor paspor. 

3.5.23 Nama Negara Penerblt Paspor 
Diisi dengan nama negara penerbit paspor. 

3.5.24 Alamat Tempat Bekerja 
Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi 
(bisa diisi lebih dari l] aesual dengan pilihan yang ada. 

3.5.25 Telepon Tempat Bekerja 
Diisi dengan lnformasi telepon tempat bekerja pelaku 
transaksi (bisa ditst lebih dari lJ sesual dengan pillhan 
yangada. 

(dua) 2 dari leblh memilik:i HI. Apabila 

I. Menglsi flt!ld "Kewarganegaraan l" apablla pengguna 
Jasa memillki I [satu] kewarganegaraan. 

U. Apabila memllikl 2 (duaJ kewarganegaraan, maka 
menglsi "Kewarganegaraan 1 • dan "Kewarganegaraan 
2•. 
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3.5.26 Dokumen tdenntae 

Fit!ld lnl waJlb dllsi dengan lnfonnasl yang lebih lengkap 
terkatt nomor tdenntas Lalnnya yang sudah dllsl pada 
field sebelumnya. 

3.5.27 Emarl 
Olis! denga.n alarnat email pelaku trnnsnksl. 

3.5.28 lnfonnasl Telepon 
Olis! dengan lnformasl telepon pelaku transaksi dtawali 
dengan kode area (f1Cld lnl dapat dllsl Lebih dart I I· 

3.5.29 lnfonnasl Alamat 
Olis! dengan lnformasl alamat sesuar dengnn pillhnn ynng 
ada ({,.,Id In! dapat dllsl lebih dart I) 

3.5.30 Catatnn 
Olis! dengan lnfonnasl pentlng terkait pelaku transaksl 

apablla lnfonnasl tersebut tidak memllikl field unruk 
penglsiannyn. 

3.6 Korpomsl Not My Client 

3.6. l lnsrrumen 
Penglsian ficld lnl sama dengan nngka 3.4.1. 

3.6.2 lnsrrumen Lalnnyn 
Penglslan fK!ld lnJ sama dengan angka 3.4.2. 

3.6.3 Negara 
Penglslan field lnl sama dengan angka 3.4.3. 

3.6.4 valuta Aslng 
Penglslan field lnl sama dengan angka 3.4.;, 

3.6.5 Conductor 
Penglslan f1Cld lnl sama dengan nngka 3.4.5 

3.6.6 Nama Korporasl 
Olis! dengan narna perusahaan/entitas lalnnya yang 
rercatat dalam peneatatan PJK sesuaJ dengan dokumen 
yang dlgunaka.n ketlka melnkukan hubungan usaha (field 

lnl waJlb dtlsl]. 
3.6. 7 Nama Komersial 

Olis! denga.n nama komersial dart lrorpomsl 
3.6.8 Bentuk Korporasl 

Olis! dengan memilih salnh satu benruk bndan usnha. 
3.6.9 Bldang Usaha 
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Dilsl dengan bidang usaha dart korporasl yang tercatat 

dalarn pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen 
yang dlgunakan ketika melakukan hubungan usaha. 

3.6.1 O Nomor lnduk B<-rusah11 

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor 
ldentltas korpomsi lainnya yang dlterbltkan oleh lembaga 
yang berwenang.. dengan format .. nama izln.nomor tztn", 
mlsalnya N!B.xxxx atau SIUP.xxxx. 

3.6.11 Tnnggal Pendirian 
Dllsi dengan tanggnl pendirian/terdaftar ko.rporasl. 

3.6.12 Provins! 
Dllsl dengan nama provlnsl sesual dengan alamat 
korporasl. 

3.6.13 Negara 
Dllsl dengan memllih kode negara sesuai dengan alamat 
korporasl. 

3.6.1-1 NPWP 
Dllsi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasl. 

3.6.15 Catatan 

Dllsl dengan tnformast pentlng terkait korporasl apablla 
infonnasl tersebut tldak memilikl field untuk 
penglslannya. 

3.6.16 lnformaslAlarnat 
Dllsl dengan lnfonnasl telepon korporasi sesuai dengan 
pilihan yang ada (dapat dllsl lebih dart 1). 

3.6.17 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnfonnasl telepon korporasi sesuai dengan 
pilihan yang ada (dapat dllsl lebih dart I). 

3.6.18 Pemllik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang 
diberikan Otorlsasl Transaksl (field Inf wajib dlisi]. 
I. PJK memllih (click) field inl yang menggambarkan 

[saru] orang yang memiUki otorlsasl untuk melakukan 
transaksi keuangan transfer ke luar negerl. 

II. PJK hanya menglsl 1 (satu) ka1J untuk field • .Jabaran" 
orang yang memiUki otomsl untuk melakukan 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl dan 
melengkapl seluruh field yang muncul. 
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'I. Transaksl Tujuan 
Olis! dengan tujuan tmnsaksl, ynng t•rdlrt dart dun golongnn yairu My Client 
dnn Not My Client sebagar bertkui: 

I. "To My Client• apabila: 
, Pengguna Jasa rnerupakan pemillk rekenlng. 
, Penggunn jaaa merupakan , .. eomng yang buknn pemllik rekenlng 

na.mun rnelakukan transaksl keuangan atas nama ntau untuk 
kepentlngan pemlllk rekenlng. atau rnendapatkan 
pertntnh/penugnsan dart pemllik rekenlng. 

, Penggunn Jnsa yang rnerupakan walk in customer atau melakukan 
hubungnn usaha dengan Peny•i<,nggara Transfer Dana, Kegtntan 
Usaha Pedngang Vnluta Aslng Bulmn Bank, atau PJK latnnya 
dengan nominal transakst samo dengan atau dl atas Rp. 

100.000.000 [seratua juta rupiah). 
, Penggunn Jasn pada PJK penyelenggara e-money dan/atau e·wallet 

dengan batasan nominal tmnsaksl yang wajlb dllakuknn Prlnslp 
M•ngenrul Pengguna Jasa. 

U. "To Not My Client' apabila: 
, Penggunn Jnsa yang rnerupakan walk in customer atau melakukan 

hubungnn usaha dengan Peny•i<,nggara Transfer Dana, Kegtatan 
Usaha Pedngang Vnluta Aslng Bulmn Bank, atau PJK latnnya 
dengnn nomlnnl tmnsnksl di bawah Rp. l 00.000.000 (serarus juta 
rupiah). 

, Penggunn Jasn pada PJK penyelenggara e-money dan/atnu e·wallet 
dengnn batasan nominal tmnsnksl yang Udnk wajlb dilakuknn 
Prlnslp M•ngena!J Penggunn Jasa. 

My Client dan Not My Client terdtrt dnrl 3 (tlgn) plllhnn ynltu Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengnn krnerta pemillhan aknn diatur di dalarn Surat Ed11mn 
K•pal11 PPATK. Apablla t•rdlrl dart I (sntu) plhnk, rnaka PJK cukup m•ngtsl I 
[saru] kalt, dan apablla terdirt dart leblh dart I (satu) plhnk maka PJK mengtsl 
l•blh dart I [saru] kalt. 
4.1 Rekenlng My Client 

4.1.1 lnstrumen 

Dllsl d•ngnn mernllth salah saru lnstrumen transaksl rujuan 
sesual plllhan yang ada (field lnl wnjlb dllsl). 

Ill M•mlllh (clickj field •orang" dan wnjlb m•nglsl 
seluruh f,t!ld yang muncul. 

2021, No.70 -212

- 

www.peraturan.go.id



'l.1.3 Negara 

Diisl dengan cam memillh nama negara rransaksi tujuan sesuat 
dengan pllihan kode yang terdapat pada field •Neg;ira• (field In! 
wajlb di!sl). 

4.1.4 Valuta Asing 
Field in! wajib dust apabila transaksl asal dilakukan dalam rnata 
uang asing dengan lnformasl sebagai berikut: 
4.1.4.1 Valuta Asing 

Dilsl dengan cara memillh sesual dengan pllihan yang 
terdapat pada field "Kode Mata Uang Asing" (field Int 
wajlb dilsl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 
Dllsi dengan nilaJ transaksl dalam mata uang aslng 
pada saat transakst terjadl (freld lnl wajib dilsl). 

4.1.4.3 Kurs 

Dllsi dengan nllal kurs yang digunakan pada saat 
transaksl (field In! wajib dllsi) 

Selanjutnya jenis dan tata earn pengislan field Rekenlng My Client sama 
sepertl angka 3.1.6 sampal dengan angka 3.1.25. 

4. 2 Orang My Client 

4.2.1 lnstrumen 

Pengislanf,eld in! sama dengan angka 4.1.1. 
4.2.2 lnstrumen Lainnya 

Pengislanfreld In! sama dengan angka 4.1.2. 
4.2.3 Negara 

Pengislan field In! sama dengan angka 4.1.3. 
4.2.4 Valuta Aslng 

Pengislan field In! sama dengan angka 4. I. -1. 

Selanjutnya jenls dan tata cam pengislan freld Orang My Client sama 
sepertl angka 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.30. 

4.3 Korporasl My Client 
4.3.1 lnstrumen 

Pengislanf,eld In! sama dengan angka 4.1.1. 
4.3.2 lnstrumen Lainnya 

'I. I. 2 lnstrumen Lalnnya 
Field lnl wajlb diisi apabila memillh "Lamnya" pada field 
"tnstrumen", 
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4.'1.3 Negara 
Ollsl dengan earn memillh nama negara transaksi tuju.an sesuat 
dengan pUlhnn kode yang terdapat pada field "Negnro• (field lnl 
wnjlb dUsl). 

4.4.4 Valuta Aslng 
Field lnJ wnjlb dll.sl npabiln trnnsnksl asal dllakuknn dalam mate 

unng nslng dengnn lnfonnasl sebagai bertkut: 
4.'1.4.1 Valuta Aslng 

011.sl dengan cam memUJb sesuat dengan pllihnn yang 
terdnpal pada rwld "Kode Milin Uang Aslng' (field lnl 

wojlb dllsl). 
4.'1.4.2 Nominal Volas 

Ollsl dengan nllal transaksl dalam mata uang aslng 
pada saat trnnsaksl teljndl (/il!ld lnl wajlb dllsl). 

4.'1.4.3 Kur.1 
Ollsl dengan nllal kurs yang dlgunaknn pada saat 
transnksl lfreld lnl wnjlb dllsl) 

Selanjutnya Jenls dnn loin cam pengfslan rwld Rekenlng Not My Client 
samn sepertl angka 3.4.0 sampal dengan nngkn 3.4.25. 

4.S Orang Not Aly cuo« 
4.S. I lnstrumen 

P<,nglslan rield In! sama dengan nngkn 4.4.1. 
4.S.2 lnstrumen Lalnnya 

P\enKfslan roeld lnl sama dengan angka 4.1.2. 
4.3.3 Negara 

P\englslan rield lnl sama dengan angkn 4.1.3. 
4.3.4 Valuta Aslng 

P\englslan rield In! samn dengnn nngkn 4.1.4. 
Selnnjutnyo Jenls dnn tato cam penglslnn rreld Korpomsl My Client 
sama sepertl nngkn 3.3.0 sampat dengan nngkn 3.3.18. 

4.4 Rekenlng Not My Client 
4.'1.1 lnstrumen 

Dllsl dengan memlllh saJnh sntu lnstrumen trunsaksl tujunn 
sesuat plllhan yang nda lfwld lnl wnjlb dllsl). 

4.'1.2 lnstrumen Lalnnya 

Field lnl wojlb dust npablla mem!Uh "Lalnnyn" pada field 
"tnstrumen". 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KE;PALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSl KEUANOAN, 

:;, Barang 
Tldak dlgunakan. 

Pl,nglslan Field ini sama dengan angka 4.4.2. 
4.5.3 Negara 

Pl,nglslan Fll!ld ini sama dengan angka 4.4.3. 
'1.5.4 Valuta Aslng 

Pt,ng!sian F,eld In! sama dengan angka 4.4.4. 
Selanjutnya Jenls dan tata eara pengtstan feld Orang Not My Client 
sama sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.30. 

4.6 Korporast Not My Client 
4.6.1 lnstrumen 

Penglsian field ini sama dengan angka 4. 4. l . 
4.6.2 lnstrumen Lalnnya 

Pl,nglslan Field ini sama dengan angka 4.4.2. 
4.6.3 Negara 

Pl,nglslan Fll!ld ini sama dengan angka 4.4.3. 
'1.6.4 Valuta Aslng 

Pengistan F,eld In! sama dengan angka 4.4.4. 
Selanjutnya Jenls dan tata cara penglsian field Korpomsl Not My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6. l 8. 
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2 Mnta Uang Lokal 

a. Apabiln PJK menyamp.1.lknn laporan dengnn earn melnkuknn Input lnporan 

maka flt!ld lnl tklak akan terUhat pada apllkasl dan akan otomatls rertst 

dengnn kode "!DR" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyrunpalkan lnporan dengan earn upload X:ML rnnkn PJK 

menglsl field lnl dengan kode matn uang "IDR". 

3 Namn Orgnnlsasl 

Field lnl akan lertsl etemaus oleh statem. 

4 ID Orgnnisnsl 

n. Apabtla PJK menyampallcnn lapornn dengan eara melakukan Input laporon 

maka ID Orgnnlsnsl akan oremarts rertst. 

b. Apabtla PJK menyampaJknn laporon dengnn earn upload XML maka PJK 

wnjlb menglsl flt!ld lnl dengan ID Orgnnlsasl yang dlpemleh padn saar 

regutrnsl apllkasl goAML pada schema XML 

!I ID Loporan 

Field lnl nkan tertsl otomatls oleh slstem. 
6 Kantor i>,,lapor 

Dllsl dengan nnmn kantor PJK ynng menynmpalkan lapomn 

Jenls Lopornn 

Dils! dengnn memllih Lopomn Trnnsnksl Keuangnn TUnaJ Kas Keluar (field lnl 

wajlb dlisl) 

_] 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! KAS KELUAR 

LAMPIRANX 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA!, DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAO! PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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I. Tlpe Transaksl 
Terdirt dart 2 (dua) pilihan, yairu Bi-Parry dan Multi-Potty. Bi·Pnrry dipllih 
apabila tmnsaksl memillld lnformasl transaksl asal (from) dan transakst 
tujuan (IDj. Multi-Pony dlpilih untuk transaksl yang lnformasl transaksi asal 

7 Cara Penyampalan Laporan 

a. Apablla PJK menyampaikan laporan dengan eara melakukan Input 

laporan maka field lnl tldak akan terlihat pada aplikasl dan akan terlsl 
otomatis dengan kode "E" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan cam upload XML maka PJK 
mengisl freld lnl dengan kode "E" yang berarti elektronls pada schema 

XML. 
8 No. Ref. Laporan 

Dilsl dengan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasl setiap laporan yang dlsampaikan. 

9 Tanggal Laporan 
Terdapat 2 earn penglslan field lnJ yaitu: 
a. Dils! oleh perugas dengan tanggal input data ke dalam laporan apabila RIK 

melalcukan rnpu1 laporan melalui aplikasl web. 

b. Dils! dengan tanggal pembuatan fil-e XML apabila PJK memUih upload 

XML. 
10 Petugas Pelapor 

Dils! dengan lnformasl Petugas Pelapor yang login. Field lnJ terlsl otomatls 
oleh slstem apabila laporan disampalkan dengan earn menglsl (entryl melalul 
aplikasl web, namun field In! wajlb dilsl apablla penyampalan dllalcukan 
dengan cam upioad fil-e XML. 

11 Lokasl Kantor Penglrlm Laporan 
Field Inf terlsl otomatls oleh slstem sesuat dengan data reglstrasi apablla 
laporan dlsampalkan dengan cam menglsl (entry) rnelalui apUkasl web, 
namun fre/d Int wajlb dilsl apablla penyampalan dilakukan dengan earn 
uplDad fil-e XML. 

12 Indlkator Laporan 
Field hanya dilsl dengan kode kelompok lndikator KOREKSl apabtla RIK 
menyampallcan koreksl atas LTKT Kas Keluar yang berasal dart temuan PJK 
atau temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan secara otomatis pada 
ststem Aplikasl goA.'\IL 
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(from) dan tmnsaksl tuJuan jtoj tldak btsa dldeflnlslknn dengan jelas. Kons"p 

LTKT hanyn menggunakan tlpe tmnsaksl Bi-Pany aehlngga tlpe transakst 
Mu/ti-Parry pada apllknsl goAML dapat dlabalkan ol<,h PJK. 

2. Bi-Party 

Dllsl untuk transaksl ynng memlllkl lnformasl tronsaksl asal (from) dan 
tuJuan transaksl (roj. 
2.1 Nomor Transaksl 

Dilsl dengan nomor peneatatan di PJK yang dapat mengidentlfikasl 
suaru transaksl, rnlsalnya nomor trnnsaksl untuk penyetoran t:abungnn 
oleh lbu Dina Pronoto adalah I 0030082019 (field lnl wnJlb dtlsl]. 

2.2 No. Ref. Transaksl 
D!lsl dengan nomor referenst transaksl Internal PJK yang dapat 
mengldentlflknsl seuap transaksl yang dlsampalkan 

2.3 Cara Transaksl DllakuJc;.tn 
Dils! dengan memlllh salah saru earn tmnsakst ynng dllakukan ({u,ld lnl 
wajlb dllslj. 

2.4 Cara Tmnsakal Lalnnya 
Dilsl apablla field •earn Tmnsaksl Dllakukan" dUsl dengan "Lalnnya", 

2.!I Nllal Transaksl (IDRI 
Dilsl dengan nllal tmnsaksl unruk transaksl keuangan runal ynng 
dllakukan. Jlka rransakst dalam valas, maka fll!ld nllal tmnsaksl dllsl 
dengan konverst mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksl 
keuangan runal terjadl ({li!ld lnl wajlb dUslJ. 

2.6 Tanggal Transaksl 
Dilsl dengan tanggal terjadlnya rransaksl keuangan tunal, Apablla 
terdapat setoran tunal yang dllaynnl buknn pada hrui kerja maka 
tanggal tmnsaksl dilsl dengan tanggal pembukuan setoran tunal 
tersebut (field lnl wajlb dllsQ. 

2. 7 Nama Teller/ Pront Office 
Dils! dengan nama teller/petugas front ojf,ce yang berhubungan dengan 
~ngguna Jasa unruk tmnsaksl keuangan tunal. 

2.8 Nama Pejabat Pengotortsasl Transaksl 
Dilsl dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorlsasl transaksl yang dltetapkan sebagal tmnso.ksl keuangan 
runal, 

2.9 Lokasl Transaksl 
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Dils! dengan nama loka.sl/tempat (nama kantor, kota, provtn.l) 

terjadlnya transaksl dengan format "narna kantor-kabupaten/kota 

provinsi", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI 
Jakana". 

2.10 Keterangan/Berita 
Dils! dengan berita, keteraogan atau tujuan transaksl yang ditullskan 
atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi. 

2.11 Clltatan 
Dils! dengan kode transaksl dan keterangan transaksl dengan format 
"kode transaksl - keterangan kode transaksi". 

3. Transaksl Asal 
Dils! dengan asaJ transaksi, yang terdiri dart dua golongan yaitu My client dan 
Not My Client sebagal berikut: 
I. "From My Client" apabila: 

• Pengguna Jasa merupakan pemllik rekening. 
• Pengguna Jasa merupakan sesecrung yang bukan pem!Uk rekenlng 

namun melaku.kan trn.nsaksl keuangan atas narna atau untuk: 
kepentingan pemlllk rekenlng, atau mendapatkan perintah/ penugasan 
dar! pemlllk rekening. 

• Pengguna Jasa yang merupakan walk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegtatan Usaha 
Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lalnnya dengan nominal 
transaksi sama dengan atau di atas Rp. I 00.000.000 (semtus juta 
rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggara <'-money dan/atau e-uxillet 
dengan batasan nominal transaksi yang wajlb dilakukan Prinslp 
Mengenall Pengguna Jasa. 

ll. "From Not My Client" apabila: 
• Pengguna Jasa yang merupakan walk in customer atau melakukan 

hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Keglatan Usaha 
Pedagang Valuta Aslng Bukan Bank, atau PJK lalnnya dengan nominal 
transaksi di bawnh Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

• Pengguna Jasa pada PJK penyelenggara e-money dan/atau e-uxillet 
dengan batasan nominal transaksi yang tidal< wnjib dllakukan Prinsip 
Mengenall Pengguna Jasa. 

My Client dan Not My Client terdiri dari 3 (tiga) plllhan yaltu Orang, Rekening, 
dan Korporasi dengan kriteria pemlllhan akan diatur di dalam Surat Edaran 
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Kepala PPATK. Apablla terdirl dart I (saru) pthak, rnaka PJK cukup mengtsl I 

(satul kalt, dan apnbila terdlrt dnrl leblh dart I [saru] plhak maka PJK rnenglst 

lebth dart I [saru] knli. 
3.1 Rekenlng My Cllenr 

3.1.1 lnstrumen 

Olis! dengan memlllh salah saru lnstrumen tmnsaksl asal sesuat 
pUlhan yang ada (field lnl wajlb dllsl). 

3.1.2 lnstrumen Lainnyn 
Fu!/d In! Wlljlb dllsl apabtla memlllh "Lalnnyn" pada field 

"tnstrumen". 
3. 1.3 Neg:,ra 

Olis! dengan eara memllih narna negara tmnsaksl asal seeuat 
dengnn pillhnn kode yang terdapat pada field "Negaro• ((o,/d In! 
w:>Jlb dllsl). 

3.1.'I Valuui Aslng 
Fu!/d lnl wajib dllsl apnblla tmnsaksl asal dllnkukan dalam mata 
uang 11Sing dengan lnformasl seb.~gal bertkut: 
3.1.'1. I Volutn Aslng 

Olis! dengan cam memillh aesuat dengan plllhan yang 
terdapat p:1d11 field -Vnluta Aslng• (field lnl wnjlb dllsl). 

3.1.'l.2 Nominal Valns 
Oils! dengan nilnl rransaksl d11l11m mata uang aslng 
pada saat rransakat terjadt (field In! wajlb dllsl). 

3.1.4.3 Kurs 
Olis! dengan nilaJ kurs yang djgunakan pada """' 
transakst ((u,/d In! w:ijlb dllsl). 

3.1.!I Conductor 
Conducmr merupakan orang yang melakukan transaks! 
keuangan atas nama atau untuk kepentlngan pemllik rekenlng, 
atau mendapntkan perlntnh/ penugasan dart pemlllk rekentng. 
Contoh: 
• lbu Cantlka ntas lnstruksl Bapak Rahman melakukan 

pendebetan rekenlng Bapak Rahman sebesar Rp:50.000.000,· 
(Uma puluh Juta rupiah), dan membawa unng tunal tersebut 
ke luar gedung kantor Bank Maju Pesa!. 
Berdosarkan contoh tersebut rnaka lbu canuka 

dlkategorlkan sebagaJ Conductor dan Bapak Rahman 
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dllmtegorlkan sebagal SignnIDry. Plhak yang dllaporkan pada 
trnnsaksl asal (from) adalah rekenlng Bapak Rahman dan 
pihak yang dilaporkan pada transaksl tujuan (to) adalah 
Bapak Rahman. 

• Bapak Budiman merupakan pegawnl PT. Kolang Kaling yang 
dltunjuk untuk melakukan penarlkan tunai sebesar 
Rp75.000.000,- (tujuh puluh Uma juta rupiah) dart rekening 
perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdirl pada tanggal 27 
A1aret 20201 dan membawa uang runal tersebut ke luar 
kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maim Bapak Budiman 
dilmtegorlkan sebagat Condudor. 

• Bapak Amin merupakan pem!Uk rekenlng di Bank Indonesia 
Maju. Pada tanggal 5 Januarl 2021, Bapak Ali datang ke 
Bank Indonesia Maju untuk mencalrkan uang senilai 
Rpl00.000.000,- (seratus Juta rupiah] dengan membawa Cek 
atas nama Bapak Ali yang diberlkan oleh Bapak Amin. 
Pada contoh tersebut tidak terdapat Conductor. Rekening 
Bapak Amin dilmtegorlkan sebagal plhak yang dilaporkan 
pada trnnsaksi asal, informasl Bapak Amin dicantumkan di 
dalam node Signatory, dan Bapak Ali dikategorlkan sebagar 
plhak yang dilaporkan pada transaksl tujuan. 

• Bapak Amin merupakan pem!Uk rekening di Bank Indonesia 
Maju. Pada tanggal 5 Januarl 2021, tbu Rina mendapalkan 
perlntnh dart Bapak Amin untuk mencalrkan uang senilai 
Rp50.000.000,- (llma puluh juta rupiah) di PT Bank 
Indonesia Maju dengan membawa Cek atas narna Bapak 
Amin. 
Berdasarkan contoh tersebut maim lbu Rina dilmtegorlkan 
sebagal Conductor. Rekenlng Bapak Amin dtkategortkan 
sebagal pihak yang d!laporkan pada rransaksl asal, dan 
Bapak Amin dilmtegorilmn sebagal plhak yang dilaporkan 
pada transaksi tujuan, 

• Pada tanggal 5 Januarl 2021, !bu Mimah mencarikan uang 
senllal Rp I 00.000.000 [serarus juta rupiah) dengan 
membawa Cek atas unjuk ke PT Bank Indonesia Maju yang 
diterlmanya dart Bapak Amin. 
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Pada contoh tersebut tldak terdapat Conductor. Rekenlng 
Bapnk Amin dlkategortkan sebagal plhak yang dllaporkan 
pada tmnsaksl asal, lnformasl Bapnk Amin dlcantumkan di 
dalarn node st,nato,y, dan lbu Mlrnah dl.kategortkan sebagnl 
plhak yang dllaporkan pada transaksl tuJuan. 

I. Pada r"kening korpomsl, npnblla Conductor merupnknn 
orang yang nrunnnya tereanrum di dalarn Signa1ory maka 
informasi omng tersebut harus dicantumknn di dalam node 
Conductor dan Signatory (ll!Ult angka 3.1.2!5 butlr Ill). 

II. Apnblla Conductor merupakan pemillk/pengurus/ornng yang 
diberikan otorisasl transaksl maka inCormasi orang tersebut 
harus dlcantumkan di dalam node Conductor dan 

Pemllik/Pengurus/Omng yang dlbertkan Otortsasl Transaksl 
(lihat angkn 3.3.18 butlr Iv). 

Ill. Apabtla Conductor merupakan pemilik/pengurus/orang yang 
dibertkan otorlsasi rransakst clan nmnanyn rereanrum di 
dalam Signatory pada rekenlng korpomsl maka lnformasl 
omng tersebut harus dlcantumkan di dalarn node Conductor, 
Pemlllk/Pengurus/Ornng yang dtbertkan Otortsnsl Transaksl, 
dan Signatory. [llhat angka 3.3.18 butlr vi). 

Bertkut Int ndalah fu,ld-Jield yang harus dllsl untuk lnformasl 
Conductor. 
3.1.:1.1 Oelar 

Dllsl dengan gelar dart Conductor. Contoh: Ny., Tn., H., 

Prof. Or., SE. 
3.1.:1.2 Jenls Kelamln 

Dllsl dengan cam memlllh aesual dengan plllhan yang 
terdapat pada fr,eld •Jenls Kelamln" (field lnl waJlb 
dllsl). 

3.1.:1.3 Nama Lengkap 
Dllsl dengnn nama lengkap tanpa g,,lnr yang tercatat 
dnlam pencataran PJK sesual dengan dokumen yang 
dlgunakan keuka melakukan hubungan usaha (field 
lnl wajlb dllsl). 

3.1.:1.~ Tanggal Lnhlr 
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kewa.rganegara.an, maka kewarganega.ra.an yang 
kenga diisl pada "Kewruga.negaraa.n 3". 

3.1.5.1 l Negara Domlsili 
Dils! denga.n ca.ra memilih negarn yang menjadi tempat 
tinggal Conductor (field lnl wajib dUsl). 

3.1.5.12 Pekerjaan 

(dua) 2 dart lebih • Apa.blla memiliki 

3.1.5.5 Ternpat Lnhir 
Dils! dengan tempat lahir sesual dengan 
K'l'P / Passport/ldentitas yang berlaku di suaru negara 
(field lnl wajib dlisi]. 

3.1.5.6 Nama lbu Kandung 
Dils! dengan nama lbu kandung Conductor. 

3.1.5. 7 Nama Alias 

Dils! dengan nama alias dart Conductor. 
3.1.5.8 NIK 

Dlisl dengan Nomor lnduk Kependuduka.n (NIK) dart 
Conductor. (Field N[K, Nomor Paspor, dan No. ldentltas 
Lain wajlb dltst salah satu]. 

3.1.5.9 No. ldentitas Lain 

DUsl dengnn nomor tdenutas selaln NTK dan nomor 
paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. ldentitas 
Lain wajlb dltsl salah satu], 

3.1.5.10 Kewarganegaraan 
• Mengisl field "Kewarganegaraan 1• a.pabila 

pengguna. jasa memillk! I (sa.tu) kewarga.negaraan. 
(f,c/d In! wajib dUsi). 

• Apa.bila memiUld 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
mengisl "Kewarga.nega.raa.n 1 (wajib)0 da.n 

°Kewarga.negaraan 2·. 

Dlui denga.n tanggal lahtr sesual dengan 

KTP / Passport/ldentitas yang berlaku di suatu negara 
tfield lnl wajib dlisi]. 
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3.1.5.14 NPWP 
Dllsl dengan nomor NPWP tanpa tanda baea apablln 
Cond,u:tDr memillld NPWP. 

3.1.5.15 PEP? 
DUsl dengan "Y" apablla Cond1tctor adalah A>litirolly 

Exposed Person (PEP). dan dllsl dengan "T" npablla 
Conductor bukan PEP. ({N!ld lnl wajlb dllsl). 

3.1.5.16 SUmber Dana 
Dllsl dengan lnformasl sumber dana yang dlsampalkan 
oleh Conductor pada snat melakukan PMPJ atau 
pelaksanaan trnnsnksi ((,eld lnl wnjlb dllsl). 

3.1.5.17 Paspor 
Dlisi dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, 
dan No. ldentltas Lain waJib dlisi salah saru]. 

3.1.5.18 Neg;irn Penerbit Paspor 
Dlisi dengan nama negara penerblt paspor. 

3.1.5.19 Catatan 
Dtisl dengan informasi penting terkalt Conductor 
apablla belum terdapat fu,/d-nya. 

3.1.5.20 Alamat Tempat Bekerja 
Dlisi dengan alarnat kantor Condw:tor (bisa dUsi leblh 
dart I) sesuat dengan plllhan yang ada, 

3.1.5.21 Telepon Tempat Bekerja 
Dlisi dengan informasi telepon tempat bekerja 
Cond11ctor [blsa dllsl leblh dart II sesual dengan plllhan 
yangada. 

3.1.5.22 Dokumen tdentnas 
Field lnl wajlb dllsi dengan lnformasl yang leblh 
lengknp terkalt ldentltas Lainnya yang sudah dllsl pada 
f,eld sebelumnya. 

Dllsl dengnn Jenls pekerjaan sesucr dengan yang 

tercatat pada pencatatan Plhak Pelapor ((N!ld lnl wajlb 

dllsl). 

3.1.5.13 Ternpat Bekerja 
Dllsl dengan namn kantor Conductor. 
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3.1.5.25 lnfonnasl Telepon 
Dlisl dengan lnfonnasl telepon Conductor sesual 
dengan pilihan yang ada (freld lnl wajib dtisi dan dapat 
dtisl lebih dart I). 

3.1.6 No. Rekenlng 
Oils! dengan nomor rekenlng yang digunakan untuk 
bertransaksi l{,eld lni wajib diisi). 

3.1. 7 Label Rekenlng 
Oils! dengan label yang menjadi identlllkasl rekenlng transaksl 
sepertl rekenlng persepsl, rekenlng bantuan pemerlntah, dan 
rekening perantara. 

3.1.8 Nama PJK. 
Oils! dengan nama PJK tempat rekenlng dibuka (freld lnl wajib 
diisi). 

3.1.9 Kantor Pernbukaan Rekenlng 
Oils! dengan nama kantor tempat rekenlng dlbuka (freld lnl wajib 
diisi). 

3.1.1 O Non-Bank? 
F'it,/d dlcentang apabila rekenlng dlbuka pada PJK non-bank. 

3.1.11 Kode PJK atau SWIF17 
Wajib diisi dengan memillh salah satu: 
I. Kode SWIFT apabtla PJK memillki kode SWIFT, dan menglsl 

kode tersebut pada field yang disedlakan. 
IL Kade PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dart lembaga berwenang. 
Apablla PJK memillki kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dipUih adalah kode SWIFT. 

3.1.12 Jenls Rekenlng 

3.1.5.23 Email 
Dlisi dengan alamat email Conductor. 

3.1.5.24 lnfonnasl Alrunat 
Df.i.si dengan infonnasi alamat Conductor sesual dengan 
pillhan yang ada (f,eld Int wajib dtisi dan dapat diisl 
lebih dart I). 
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3.1.15 Penerlma Manfaat Utnma 
DUst dengan narna penerlma manfaat utama dart rekentng, 

3.1.16 IBAN 

Dllsl dengan lntemntiona/ Banking Account Number. 
3.1.17 No. Pengguna Jaso 

Dllsl dengan nomor Customer ldentif,catian File (CIF) untuk RIK 
Bank atau nomor kepesertaan penggunn Jasa/ nomor lain yang 
dltentukan oleh PJK non-honk (field lnl waJlb dllsij. 

3.1.18 Tonggal Pernbukaan 
Dllsl dengan tanggal pembukaan rekenlng (/idd lnl wnJlb dilsl). 

3.1.19 Tonggal Penutupan 
Dllsl dengan tanggnl penurupan rekenlng apablla rekenlng 
sudah dlrurup. 

3. I. 20 Saldo Akhlr 
Dllsl dengan saldo rokenlng dalam mata uang ruplnh pada sant 
transoksl terjndl sesudah rekop akhtr hnrl. 

3. I. 2 I Tanggol Saldo 
Dllsl dengan tanggnl saldo akhlr. 

3.1.22 Cat. Penerlma Mllnfant Utamo 
Dllsl dengo.n informasl penting terkaJt penerlma manta.at utama 
apablla lnformosl tersebut tldak memlllkl fteld untuk 
J"'nglslannya. 

3.1.23 Cotatan 
Dllsl dengan lnfonmasl J"'ntlng terkalt rekentng apablla lnfonmosl 
tersebut tldok memlllkl fr,,ld untuk J"'nglslannya. 

3.1.24 Rekenlng Korpornsl 
PJK memUlh (click) field lnl apablla rekenlng merupakan mlllk 
korporasl, dan menglsl seluruh field yang muncul tsnmn dengan 

Dllsl dengon cam memlllh sesual dengan plllhon yang terdapat 

pada freld "Jenls Rekenlng" (field lnl waJlb dilsl). 
3.1.13 Status Rekenlng 

Dllsl dengan com memlllh aaloh satu pillhan yang terdapat pada 
field "Status Rekenlng" !field lnl woJlb dllsl). 

3.1.14 Mata Uang Rekenlng 
Dllsl dengan eara memUlh kode mata uang yang dlgunakan pada 
rekening !field lni wnjlb dllsl). 
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angka 3.3 di bawah). Fkld In! tklak pertu diisl apabtla rekenlng 
merupakan millk Orang. 

3.1.25 Orang yang Mernilild Alcses ke Rekenlng (field in! wajlb dtlsl]. 

PJK wajlb mernilih (click) field in! yang menggrunbarkan orang 
yang memilild alcses ke rekenlng, sepertl pemegang kuasa 
rekenlng, penandatangan rekenlng, penerlma manfaat akhtr, 
arau pihak lalnnya yang memilild keterkaltan dengan rekening. 
!. Apabila terdirl dar! I [saru] orang maka PJK hanya mengisl I 

(satu) pllihan: 
• Field "Yang Utama?" karena hanya terdlrl dart I [satu] 

orang. 
• Mernilih "Peran" orang tersebut sepertt sebagal pemegang 

kuasa rekenlng, penandatangan rekenlng, penerlma 
manfaat akh!r atau pihak la!nnya yang memlllld 
keterkaltan dengan rekening. 

Contoh: 
Pada tanggal 5 Januarl 2021, !bu An! melakukan penar!kan 
uang tuna! senilal RpS00.000.000-, (lima ratus juta rupiah) 
dart rekenlngnya di Bank Indonesia Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lbu Am dikategorlkan 
sebagal Signatory yang utama. 

Ii. Apabila lebih dart I (satu) orang maka PJK memlllh (click) 

sesual jumlah orang tersebut, disertal dengan pilihan: 
• Field "Yang Utama?" dicentang apablla orang tersebut 

adalah yang utama dalam mem!llld akses rekenlng. Field 
tldak dicentang apabila orang tersebut bukan yang utama 
dalam mernilild akses rekening. 

• MemiUh "'Ya"' apablla orang tersebut adalah yang utama 
dalam memilild akses rekenlng. Mernilih "Tidak" apabila 
orang tersebut bukan yang utama dalam mem!llld akses 
rekenlng. 

• Memlllh "Peran" orang yang memillki alcses rekening 
tersebut sepertl sebagal pemegang kuasa rekenlng, 
penandatangan rekening. penerlma manfaat ak:hir atau 
pibak la!nnya yang memilild keterkaltan dengan rekenlng. 

• Mem!Uh (click) field "Orang" dan mengisl seluruh field yang 
muncul (field In! wnjib d!isl). 
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Contoh: 

lbu Anl dan Mlmah memutkt rokenlng Joint Account atas 
ruuna !bu An! QQ Mlmah dl P'r Bank tndonesta Maju. !bu 
Anl dapat rnelakukan transaksl penartkan uang dart 
rekentng tersebut seda.ngkan Mlmah tldak btsa rnelakukan 
penarikan tunal, 

Berdasarklll1 conroh tersebut maka lbu Anl dlkategorlklll1 
••bagal Signatory yang utama, sedangkan Mlmah bukan 
rnerupakan Signatory yang urarna. 

Ill. Pada rekenlng korporul, apablla orang yang rnelakukan 
uansaksi merupnkan orang yang namo.nya tereanrum di 
dalam Signatory rnaka lnfonnasl orang tersebut harus 
dicantumkan di dalam node Conductor dan Signatory, 
Contoh: 

• Bapak Budiman ditunjuk oleh PT. Kolang Kruing sebagat 
pemegang kuasa (signatory! untuk rekenlng P'r Kolang 
Kruing di Bank T•guh Berdin. Pruia tanggaJ 27 Maret 2020, 
Bapak Budiman melakukan penartkan tuna! seb .. ar 
Rp75.000.000,· [rujuh puluh lima Jura rupiah) dart 
rok•n!ng perusahaan tersebut di Bank Teguh Berdlri dan 
membawa unng runal tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka Bapak Budimnn 
dlkategorlkan seooga! Conductor dan Signatory. 

• Bapak Anwar dan Bapak Niko ditunjuk oleh P'r Maju 
Berd!rl sebagal pemegang kuasa (signatory! untuk 
rekenmg P'r Maju Berdirl di Bank indonesln Maju. Pada 
tanggal 5 Januari 202 l, Bapak Anwar rnelakukan 
penyetomn uang tuna! untuk kepentlngan perusahaan 
senlla! Rp!I0.000.000, · (lima puluh juta rupiah) ke 
rekenlng P'r MaJu Berdlrl di Bank lndonesla Maju. 
Berdasarkan contoh tersebut, maka Bapak Anwar 
dlkategorlkan sebagai Conducror dan Signatory, sedangkan 
Bapak Niko hanya dikatogorlkan sebagal Signatory. 

Iv. Apablla Signatory merupakan pemlhk/pengurus/omng yang 
dlberlkan otorlsasl transaksl pada rekerung korporasl maka 
lnfonnasl omng tersebut harus dlcantumkan di dalarn nod" 
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3.2 Orang My Client 
3.2.1 lnstrumen 

Pengislan f,eld lnl sama dengan angka 3.1.1. 
3.2.2 tnstrumen Lainn_ya 

Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1.2. 
3.2.3 Negara 

Pengislan fll!ld lnl sama dengan angka 3. 1.3. 
3.2.4 Valuta Asing 

Pengisian fu,ld In! sama dengan angka 3.1.4. 
3.2.5 Conducror 

Pengislan freld lni sama dengan angka 3.1.5. 
3.2.6 Gelar 

Olis! dengan gelar dart pelaku transakst, Dapat diisl lebih dart l 
gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr .. SE. 

3.2.7 Jenis Kelarnin 
Olis! dengan earn memlllh sesuai dengan pillhan yang terdapat 
pada feb:l "Jenls Kelamin" lfieb:l lnl wajib dlisi). 

3.2.8 Nama Lengkap 
Dils! dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam 
pencatatan PJK sesuni dengan dokumen yang digunakan ketfka 
melakukan hubungan usaha lfield !nl wajib diisl). 

3.2.9 Tanggal Lahir 

Olis! dengan tanggal lahlr sesual dengan KTP/ Passport/tdentltas 
yang berlaku di suaru negam (field !nl wajlb dilsl). 

3.2. t O Tempat Lahir 

Dlisi dengan tempat Jahir sesual dengan KTP / Passport/ tdentltas 
yang berlaku di suaru negara (fieb:l !nl wajlb dltsl], 

Signatory dan Pemil!k/Pengurus/Orang yang dlberikan 
Otortsast Transaksl [llhat angka 3.3.18 butlr v). 

v. Apabila Signatory merupakan pemilik/pengurus/orang yang 
diberlkan otortsasl transaksl dan namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasl dan melakukan 
transaksl atas kepentlngan korporasl maka lnformasl orang 
tersebut harus dlcanrumkan di dalam node Signatory, 
Ccnducror, dan Pemllik/Pengurus/Orang yang diber!kan 
Otorlsasl Transaksl [lthat angka 3.3.22 butlr vi). 
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3.2.16 Negara Domlslll 
Dllsl dengan cam memlllh negarn ynng menjadl tempat tlnggal 
pelaku transaksl (field lnl wajlb dllslJ. 

3.2.17 Pekerjaan 

Dllsl dengan jenls pekerjaan sesuat dengnn ynng tereatat pada 
pencatatan Plhak Pelapor ({lf!/d lnl wnjlb dllslJ. 

3.2.18 Tempat B<,kerjn 
Dllsl dengan narna tempat bekerja pelaku transakst. 

3.2.19 NPWP 

Dllsl dengan nomor NP\VP ranpa tanda baea apablla pelaku 
transnksl memlllkl NP\VP. 

3.2.20 PEP? 
Dllsl dengan "Y" apablla pelaku rransakst adalah Poli1it:ally 
Exposttl A,rson (PEPI, dan dllsi dengan T npabila pelaku 
rransaksl buknn PEP. (foeld lnl wajlb dllsl). 

3.2.14 No. tdenrttas Lain 
Ollsl dengan nomor tdentnas selaln NTK dan nomor paspor. 
(Field NIK, Nomor Paspor, dnn No. tdenutas Lain wajlb diisl salnh 
satu]. 

3.2.15 Kt,Warganegarnan 
I. Mengtsl flt!ld "Kewarganegaraan r • apablla pengguna Jnsa 

memllikl I (satu) kewnrganegarnan. (field lnl wnjlb dllsl). 
II. Apablla memlllk! 2 (dual kewarganegnman, maka mengisl 

"Kewarganegaraan I (wnjlbl• dan "Kewnrganegaraan 2•. 
Iii. Apablla memllikl lebih da.rl 2 [dua] kewnrganegaman, maka 

kewarganegarnan yang ketlga dllsl pnda "Kewnrganegaroan 
3". 

3.2.11 Nnmn lbu Ko.ndung 
Dllsl dengan nama tbu lmndung pelaku transaksl. 

3.2.12 Nnmn Allns 
Dllsl dengnn narna alias pelaku transaksl, 

3.2.13 NIK 
Dils! dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) apablla pelaku 
rransakst adalah Wnrgn Negara Indonesia. (f'it,/d NIK, Nomor 
Pnspor, dan No. ldentitns Lain wajlb dllsl salah saru], 
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3.2.25 Telepon Tempat Bekerja 
Dilsl dengan informasl telepon tempat bekerja pelaku transaksl 
{bisa dllsl leblh dart I) sesual dengan pillhan yang ada. 

3.2.26 Dokumen tdenrttas 
Field inl wajib diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkalt 
nomor ldentitas Lainnya yang sudah dilsl pada field sebelumnya. 

3.2.27 Email 
Dilsl dengan alamat email pelaku transaksl. 

3.2.28 lnformasl Telepon 
Dilsl dengan informasl telepon pelaku transaksl diawall dengan 
kode area (freld lnl wajlb dilsl dan dapat diisl leblh dart 1). 

3.2.29 lnformasf Alamat 

Dilsl dengan informasi alamat sesual dengan piUhan yang ada 
({,rid wajlb dilsl dan blsa diisi leblh dart 1) 

3.2.30 Catatan 

Dilsl dengan lnformasi penting terkalt pelaku transaksl apabtla 
lnformasl tersebut ndak memillkl field unruk pengtslannya. 

3.3 Korporasl Afy Client 
3.3.1 lnstrumen 

Pengisian field lnl sama dengan angka 3.1. I. 
3.3.2 lnstrumen Lainnya 

Pengislan f,eld in! sama dengan angka 3.1.2. 
3.3.3 Negara 

Pengisfan field ini sama dengan angka 3.1.3. 

3.2.21 Sumber Dana 

Dilsl dengan infonnasl sumber dana yang disampalkan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksl (freld lnl 
wajib dilsi) 

3.2.22 Nomor Pnspor 
Dilsl dengan nomor paspor. (Pield NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldentitas Lain wajib dllsi salah satu]. 

3.2.23 Nama Negara Penerbit Pnspor 
Dilsl dengan narna negara penerbit paspor. 

3.2.24 Alamat Tempat Bekerja 
Dilsi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksl (bisa dllsi 
leblh dart 1) sesual dengan plllhan yang ada. 
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3.3.9 Bidang Usnha 

Olis! dengan bldang usnha dart korporasi yang tercatat dalarn 
pencatntan Pihak Pelapor .. suaJ dengan dokumen yang 
dlgunnkan ketika melakukan hubungan usaha (field Int wajtb 
dUsl). 

3.3.1 O Nomor lnduk Berusaha 
Olis! dengan Nomor lnduk Berusnha atau nomor td•ntltas 
korporasi lalnnya yang dlterbttknn oleh lembaga yang 
berwenang. dengan format "narna lzin.nomor lztn•, mlsalnya 
NIB.lOCO< atau SIUP.JOCO<. 

3.3.11 Tanggal Pendlrlan 
Olisl dengnn t11nggal pendlr1nn/terdaflar korporasl. 

3.3.12 Provins! 
Dlisi dengnn nama provlnsi .. suai dengnn alarnat korporosl. 

3.3.13 N•gara 
Dlisi dengnn memlllh kode n•gnm sesuat dengan alamat 
korpomsi ({lfld inl wajib diisl). 

3.3.14 NPWP 
Olisi dengan nomor NPWP yang dlmillld oleh korpornsl. 

3.3.15 Cntatan 
Olis! dengan lnformnsl pentlng rerkan korpomsl apablln 
lnformasi rersebur tldak memll[ld {lt!ld untuk pengtstannye 

3.3.16 Informasl Alarnat 

3.3,4 Valuui Aslng 
Pengislan ["'Id lnl sama dengan angka 3.1 A. 

3.3.~ Conducmr 
Pengislan [,eld inl sama dengan nngka 3.1.5. 

3.3.6 Nnma Korporasl 
Olisl dengan nnma perusnhann/•ntluis lalnnya yang tercatat 
dnlnm peneatatan NK seeuat dengan dokumen yang dtgunakan 
ketlka melakukan hubungan usaha tfidd ini wnjib dlisi}. 

3.3.7 Noma Komerslal 
Olisi dengan narna kornerstal dart korpomsl. 

3.3.8 Bentuk Korporosl 
Olisi dengan rnemtllh salah sntu bentuk badan usaha. 
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Dilsl dengan lnformasl alamat korporasl sesual dengan pilihan 
yang ada fwajib diisi dan dapat diisi lebih dart I J. 

3.3.17 lnformasi Telepon 
Dilsl dengan lnformasl telepon korpornsl sesuat dengan plllhan 
yang ada l(,eld lnl dapat diisl lebih dart !). 

3.3.18 PemiUk Korporasl / Pengurus Korpomsi / Orang yang dlbertkan 
Otorlsasi Tmnsaksi (fu,ld lni wajib diisi). 
I. PJK memilih (dick) field lnl yang menggambarkan 1 [saru] 

orang yang memiliki otorlsasl unruk melakukan transakst. 
Ii. PJK hanya mengisi 1 [satu] lcali untuk field "Jabatan" orang 

yang memiliki otorasl untuk melakukan tmnsaksl dan 
melengkapi seluruh fll!ld yang muncul. 

Iii. Memilih (dick) field "Orang" dan wnjib mengisl seluruh field 
yangmuncul. 

Iv. Apabila PemiUk/ Pengurus/Orang yang diben1can Otorlsasl 
Transaksi merupakan orang yang melakukan trnnsaksi atas 
kepentingan korporasl maka informasi orang tersebut harus 
dicantumkan di dalam node Pemillk/Pengurus/Orang yang 
dibertkan Otorlsasi Tmnsaksl, dan Conductor. 
Conteh: 
• Bapak Budiman merupakan komisaris dart PT. Kolang 

Kaling yang namanya tercantum di dalarn Anggaran Dasar 
perusahaan. Pada tanggal 27 Maret 2020, Bapak Budiman 
melakukan penyetoran tuna! atas nama PT. Kolang Kallng 
sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh hrna juta rupiah) ke 
rekenlng PT. Kola.ng Kaling tersebut di Bank Teguh Berdlrl 
Berdasarkan contoh tersebut maka infonnasi Bapak 
Budiman harus dicanrumkan di dalam node 
Pemilik/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasi 
Tmnsaksi dan Conductor. 

v. Apabila Pemilik/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasi 
Tmnsaksi merupakan orang yang namanya tercantum di 
dalam Signatory pada rekenlng korporasi maka lnfonnasi 
orang tersebut harus dicantumkan di dalam node 
Pemillk/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasi Transaksi 
dan Signatory. 
Conteh: 
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Pemillk/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsnsl Trnnsnksl 
dan Signatory. 

vi. Apablla Pemilik/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasl 
Transaksl merupakan orang yang nnmanya tercnntum di 
dalam Signatory pada rekentng korporasl dan orang tersebut 
melalrukan trnnsaksl atas kepentlngan kcrporast rnaka 
lnformasl orang tersebut barus dlcantumkan di dalam node 
Pemillk/Pengurus/Orang yang dlberlkan Otorlsasl Transaksl, 
Signatory. dan Conductor. 
Contoh; 

• Bapak Budiman merupakan komtsarls dart PT. Kolang 
Kallng yang namanya tercantum dalam Ani&arnn Dasar 
Perusahaan, Selaln ltu, Bapak Budlman merupakan salah 
satu orang yang dlbertkan akses ke rekenlng PT Kolnng 
Kallng di Bank Tegub BerdlrL 
Pada tnnggal 27 Maret 2020, Bapak Budimnn melalrukan 
penartkan tunal sebesar Rp7:S.OOO.OOO, - (tujuh pulub Uma 
juta rupiah) dart rekenlng perusahaan tersebut di Bank 
Teguh Berdlrt dan membawa unng tunal tersebut kc luar 

kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut maka lnformasl Bapak 
Budlman harus dicnntumknn di dalam node 
Pemilik/Pengurus/Orang yang diberlkan Otorlsasl 
Transaksl, Signatory, dan Condudor. 

• Bapak Budlman merupakan komlsarls dart PT Kolang 
Kallng. dan Bapak Anwar merupakan Dlrektur Keuangan 
dart PT Kolnng Kallng yang namanya tercantum di dalam 
Anggarnn Dasar perusahaan. Bapak Anwar merupakan 
salah satu orang yang dibertkan okses ke rekenlng PT 
Kolang Kallng di Bank lndonesln Maju. Pada tanggal :S 

node dalam di dicantumkan harus Budiman 

Bapnk Budiman merupakan komlsnrts dart PT. Kolnng Kallng 
yang namanya tercantum di dalnm Anggnran Dasar 

perusahaan. setatn ltu, Bapak Budlman merupnknn salah 

satu orang yang dtbertkan nkses kc rekenlng PT Kolnng 
Kallng di Bank Teguh Berdlrt. 
Berdasarkan contoh tersebut maka tnformast Bapak 
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3.4 Rekening Not My Client 
3.4.1 lnstnunen 

Dllsl dengan memUih lnstnunen transaksl asal yaltu 
memillh Uang Tuna!. {fre/d ini wajib dUsl). 

3.4.2 lnstnunen Lainnya. 
Tldak digunakan. 

3.4.3 Negara 
DUsi dengan cam memilih nama negara transaksl asal 
sesual dengan pilihan kode yang terdapat pada fteld 
"Negara• (field In! wajib d!Jsi). 

3.4.4 Valuta Aslng 

Fi,,ld ini wajib dilsi apabila transaksl asal dilakukan dalam 
mata uang astng dengan informasl sebagal berikut 
3.4.4.J Valuta Aslng 

Dtisi dengan cara memillh sesuai dengan pllihan 
yang terdapat pada [u,ld "Valuta Asing" (field inl 
wajib dUsl). 

3.4.4.2 Nominal Valas 

DUsl dengan nilal transaksl dalam rnata uang asing 
pada saat transalcsl terjadl !field ini wajib diisl). 

3.4.4.3 Kurs 

DUsl dengan ntlal kurs yang digunakan pada saat 
transaksi !field ini wajib dUsi). 

Januarl 2021, Bapak Anwar meloJrukan penarlkan tuna! 
sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh Uma juta rupiah) dart 
rekenlng perusahaan tersebut di Bank Indonesia Mnju dan 
membawa uang tuna! tersebut ke luar kantor bank. 
Berdasarkan contoh tersebut, maka; 

- lnformasi Bapak Budtman harus dicantumkan di dalam 
node 1>,,milJk/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi 
Transaksl. 
lnformasi Bapak Anwar harus dicantumkan di dalam 
node 1>,,milJk/Pengurus/Orang yang diberikan Otorisasi 
Transaksi, Signatory, dan Conductor. 
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3.4.!l.3 Nnma Lengkap 
Dllsl dengan narna lengknp tanpa golar yang 
tereaun dalarn peneamtan P.JK sesuo.l dengan 

dokumen yang digunakan ketlka melakukan 
hubungan usaha if"'ld lnl wajlb dllsl). 

3.4.!l.4 To.nggnl Lahir 
Dllsl dengan tanggal lahtr ... uat dengan 
KTP/ Passporr/ldentltas yang berlaku di suaru 
negara. 

3.-1.!l.!I T•mpnt Lahlr 
Dlisi dengan tempat lahlr sesuat dengan 
KTP/ Passport/ldentltas yang berlaku di suaru 
negaro 

3.4.!l.6 Nama lbu Kandung 
Dils! dengan namn lbu kandung C,,ndtu:tor. 

3.4.!l.7 Nama Alias 
Dllsl dengan nnma alias dart Conductor. 

3.4.!l.8 NIK 
Diis! dengan Nomor !nduk Kependudukan (NIKJ 
dart Condtu=tor. 

3.4.!l.9 No. ldentltas Lain 
Dlisl dengnn nomor tdenntas selaln NIK dan 
nomor paspor. 

3.4.!I Conductor 
Conductor rnerupakan orang yang melakukan transakst 
keuangan atas nama atnu untuk kepentlngan pemillk 
rekenlng, atau mendnpatkan perlntah/penugamn dart 

pemillk rekenlng .. suat penJ•lasan pada angkn 3. I.!! 

Berlkut lnl adalah field-freld yang harus dllsl untuk 
lnformasl Cond,u:tor. 
3.4.!I. I Oelar 

Dllsl dengan g,,lar dart Conductor. Contoh: Ny., 
Tn .• H., Prof .• Or., SE. 

3.4.!l.2 J•nls K•lnmln 
Dllsl dengan earn memilih sesuat dengnn pllihan 
yang terdapat padafreld•J•nls Kelnmin". 
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3.4.5.12 Pekerjaan 
Dlisl dengan Jenls pekerjaan sesuai dengan yang 
tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor. 

3.4.5.13 Tempat Bekerja 
Dlisl dengan nama kantor orang yang dlbertkan 
kuasa. 

3.4.5.14 NPWP 
Dils! dengan nomor NPWP tanpa tanda baca 
apabila orang yang diberlkan kuasa memilik:l 
NPWP. 

3.4.5.15 PEP? 
Dlisl dengan •y• apabila Conductor adalah 
Politically Exposed Person (PEPI, dan dllsi dengan 
.,.. apabUa Conductor bukan PEP. 

3.4.5.16 Sumber Dana 
Dlisl dengan lnformasl sumber dana yang 
disampalkan pada saat melakukan PMPJ atau 
pelaksanaan tra.nsaksl. 

3.4.5.17 Nomor Paspor 
Diisl denga.n nomor paspor. 

3.4.5.18 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dils! dengan nama negara penerbit paspor. 

3.4.5.19 Catatan 

kewarganegaraan. 
!I. Apabila memilikl 2 (duaJ kewarganegaraan, 

maka menglsl "Kewarganegaman 1 dan 
"Kewarganegaraan 2". 

iii. Apabila memilikl lebih dari 2 (dua) 
kewarganegaraan, maka kewarganegaraan 
yang kenga dlisi pada "Kewarganegaraan 3". 

3.4.5.11 Negara Domisili 
Dlisl dengan cara memilih negara yang menjadi 
tempat tinggal Conductor. 

1• apabila 
[saru] 

3.4.5.10 Kewarganegaraan 
1. Mengisl field ·Kewarganegaraan 

pengguna jasa memilikl 
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3.4 . .5.23 Email 
Dllsl denga.n alarnat ema.11 Conductor. 

3.4 . .5.24 lnformasl Alamat 

Diis! dengan lnformasl alamat Conductor sesual 
dengan plllhan yang ada (field lnl dapat dUsl leblh 
darl t]. 

3.4 . .5.2.5 lnformasl Telepon 
Dils! dengan lnformasl telepon C,,nductor sesuat 
dengan plllhan yang ada (field lnl dapat dlisl leblh 
dart 11. 

3.4.6 No. Rekening 
Dils! dengan nomor rekenlng yang dlgunakan untuk 
berrransaksl (f,eld lnl wajlb dllsl). 

3.4.7 Label Rekening 
Dils! dengan label yang menjad! idenllfikasl rekerung 
transaksl seperu rekentng persepst, rekentng banruan 
pernertntnh, dan rekenlng perantara. 

3.4.8 Nnma PJK 
Dllsl dengan nama PJK tempat rekentng dibuka (field lnl 
wajlb dllsl). 

3.4.9 Kantor Pembukann Rekenlng 
Dlisl dengan nama kantor caba.ng tempat n,kenlng 
dlbuka. 

Diis! dengnn lnformasi pentlng terkalt C,,ndtldor 
apab!la belurn terdapat field·nya. 

3.4 . .5.20 Alamat Tempat Bekerja 
Diis! dengnn alamat knntor C,,nductor (blsa dl!s! 
leblh dart I) sesual dengan pillhan yang ada. 

3.'1 . .5.21 Telepon Tempat Bekerja 
Diis! dengan lnformas! telepon ternpat bekerja 
C,,nducror (bisn dlls! lebih dart I) sesua! dengan 
plllhan yang ada. 

3.4 . .5.22 Dokumen ldent!tas 
Field !nl wnJlb d!!s! dengan !nformas! yang leblh 
lengkap terkalt nomor !dent!tas lalnnya yang 
sudah dllsl pada field sebelumnya 
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3.4.14 Mata Vang Rekening 
Olis! dengan cara memilih kode mata uang yang 
dlgunakan pada rekening. 

3.4.15 Penerima Manfaat Utama 
Dii.sl dengan nama penerima manfaat utama dart 
rekenlng. 

3.4.16 1a,v; 

Olis! dengan International Banking Account Number. 
3.4.17 No. PenggunaJasa 

Olis! dengan nomor Customer ldentifrcation File (Clf) 

untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna 
Jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank. 

3.4.18 Tanggal Pembukaan 
Ollsi dengan tanggnl pembukaan rekening. 

3.4.19 Tanggal Penutupan 
Olis! dengan tanggal penurupan rekenlng apablla 
rekening sudab diturup. 

3.4.20 Saldo Akhir 

pUlhan yang 
freld 

memillh sesual dengan 
pada 

Olis! dengan earn 
terdapat 
"Jenls Rekenlng". 

3.4.13 Status Rekenlng 
Olis! dengan cara memllih salah saru plllhan yang 
terdapat pada field "Status Rekenlng". 

3.4.10 Non-Bank? 
Field dicentang apablla rekenlng dibuka pada PJK non· 
bank. 

3.4.11 Kode PJK atau SWIF17 
Wajlb dllsl dengan memllih salah saru: 
I. Kode SWIFT apabila PJK memlliki kode SWIFT, dan 

mengisi kode tersebut pada field yang disediakan. 
ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dart lembaga berwenang. 
Apabila PJK memlliki kedua kode tersebur di atas, maka 
yang dipllih adalah kode SWIFT. 

3.4.12 Jenls Rekenlng 
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01151 dengan saldo rekening dalarn mata uang rupiah 
pada sant trnnsaksl terjadl sesudah rekap akhlr hart. 

3.4.21 Tanggal Saldo 
01151 dengan tanggal saldo akhlr. 

3.4.22 cat. Penertma P..·tanfaa.t Utama 
Olis! dengan tnformasl pentlng terkalt penertma manfaat 
utamn npabiln lnformnsl tersebut tldak memiltld fu,ld 
unruk penglslannya. 

3.4.23 Catntan 
01151 dengan tnformasl pentlng terkatt rekenlng apablla 
infonnnsl tersebut tidak memlllkl field untuk 
penglslnnnyn. 

3.4.24 Rekenlng Korporast 
PJK memillh (rock) field lnl apablla rekenlng rnerupakan 
millk Korpomsl, dan menglsl seluruh field yang muncul 
(samn dengnn angka 3.6 di bawah]. Field Int tldak perlu 
dllsl apnblla rekenlng merupaknn mlllk Orang. 

3.4.2~ Orang yang Memillkl Akses ke Rekentng 
PJK memillh (dick) freld Int yang menggambarkan orang 
ynng memllikl nkses ke rekenlng, sepertt pemegang kuasa 
rekenlng, penandatangnn rekentng, penerima manfnnt 
akhlr, ntau pihak lalnnyn yang memiltld keterknltan 
dengnn rekentng. 
I. Apablla ttrdlrl dart I [satu] orang maka PJK hanya 

menglsl I (satu) ptlihan: 
• F'lt!ld "Yang Utamn?" karena hanyn terdlrl dart I 

[saru] orang. 
• A.1emilih 11~mn• orang tersebut sepem sebaga! 

pemegang kuasa rekenlng, penandatnngan rekenlng, 
penerlma manfaat akhtr atnu plha.k la.tnnyn )'ang 
memillld keterkaltan dengan rekentng. 

II. Apablla lebih dart I (sntu) orang maka PJK memlllh 
(click) sesuat jumlah orang tersebut, dtsertat dengan 
p!Uhan: 
• F'lt!ld •vang Utama?" dlcemnng apablln orang 

tersebut adalah ynng utama dalam memlllkl akses 
rekenlng. Field tldak dtcentang npablla orang 
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tersebut bukan yang utama dalrun memillkl akses 

rekenlng. 

• ~femilih ... Peran" orang yang memilUd akses rekenlng 

tersebut seperti sebagal pemegang kuasa rekening, 
penandatangan rekentng, penerlma manfaat akhlr 
atau pihak lainnya yang memillkl keterkaitan 
dengan rekenlng dan melengkapl field yang muncul 

3.5 Orang Not My Client 
3.5. l lnstrumen 

Pengisian Freid inl sama dengan angka 3.4. l. 
3.5.2 lnstrumen Lainnyn 

Pengislan field lnl sama dengan angka 3.4.2. 

3.5.3 Negara 

Pengislan field In! sama dengan angka 3.4.3. 

3.5.4 Valura Aslng 
Pengislan Field in! sama dengan angka 3.4.4. 

3.5.5 Conductor 
Pengislan Freid in! sama dengan angka 3. 4.5. 

3.5.6 Oelar 
Olis! dengan gelar dart pelaku transaksl. Dapat diisi lebih 
dart I gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.5. 7 Jents Kelarnln 
Dils! dengan cam memilih sesual dengan pUihan yang 
terdapat padaFreld•Jeols Kelamin". 

3.5.8 Nama L.engkap 
Dlisl dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat 
dalam pencalatan PJK sesual dengan dokumen yang 
digunakan ketika melakukan hubungan usaha [Flf'ld lnl 
wajib dilsl]. 

3.5.9 Tanggal Lahtr 
Olis I dengan tanggal lahtr sesual dengan 
IITP/ Passport/ldentltas yang berlaku di suaru negara.. 

3.5. l O Tern pat Lahir 
Olis I dengan ternpat lahir sesuai dengan 
IITP/ Passport/ldentltas yang berlaku di suaru negam 

3.5. l l Nama lbu Kandung 
Olis! dengan nama tbu kandung pelaku transaksi. 
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3.5.16 Negara Domlslll 
01151 dengan earn mernlllh negarn yang menjndl rempat 

tinggal pelaku transaksl. 
3.5.17 Pekerjaan 

01151 dengan jenls pekerjann sesunl dengnn yang tercatat 
pada pencatatan Pihnk Pelapor. 

3.5.18 Tempat Bekerja 
01151 dengan namn tempat bekerjn pelaku trnnsnksl. 

3.5.19 NPIVP 
01151 dengan nomor NPWP tanpa mnda baca apablla 
pelaku tronsaksl memlllkl NPWP. 

3.5.20 PEP? 
01151 dengan "Y" apabtla pelaku tronsnksl ndalah 
Politicolly &pos"d Person (PEP), dan dilsl dengan ., 
apablla pelaku tmnsnksl buknn PEP. 

3.5.21 Sumb..r Dann 
Olis! dengnn lnfonmasl sumber dona yang dtsarnpalkan 
pada saat rnelakukan PMPJ atau pelaksanaan transakst. 

kewnrganegarnan, maim kewnrgnnegaroan yang 
utJga dllsl pada "Kewnrganegarnan 3". 

(duaJ 2 dnri leblh memilikl UL Apablla 

3.5.12 Nruna Alias 

Dils! dengan nnma alias pelaku transaksl. 
3.5.13 NIK 

01151 dengan Nomor lnduk K"!"'ndudulro.n (NIK) npablla 
pelaku tronsaksl. 

3.5.14 No. Jdentltns Lain 
01151 dengan nomor ldentJtns selaln NIK don nomor 
paspor. 

3.5.15 Kewarganegarnan 
I. Menglsl fr,,ld "Kewnrganega.rnan 1 • apablla pengguna 

Jnsa memillkl l (sntu) kewnrganegnrann. 
II Apablla mernlllkl 2 (dun) kewarganegarnan, rnaka 

menglsl "Kewnrganega.rnan 1 • dan "Kewargnnegarnan 
2". 
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3.5.22 Nomor Paspor 

Diisi dengan nomor paspor, 

3.5.23 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dils! dengan nama negara penerblt paspor. 

3.5.24 Alamat Tempat Bekerja 
Dllsl dengan alamat tempat bekerja pelaku rransaksl 
(bisa dUsi leblh dart I) sesuat dengan pillhan yang ada, 

3.5.25 Telepon Tempat Bekerja 
Dils! dengan lnformasl telepon tempat bekerja pelaku 
transaksi (bisa diisl lebih dart I) sesuai dengan pUihan 
yangada. 

3.5.26 Dokumen identltas 
Field inl wajib diisl dengan lnformasl yang lebih lengkap 
terkait ldentltas Lainnya yang sudah dUsl pada field 
sebelumnya. 

3.5.27 Email 
Dllsl dengan alamat email pelaku transaksl. 

3.5.28 lnformasl Telepon 
Dilsi dengan inforrnasl telepon pelaku transaksl dtawalt 
dengan kode area (field inl dapat diisl leblh dari I). 

3.5.29 lnformasl Alamat 
Dils! dengan informasi alamar sesuai dengan pillhan yang 
ada tfield Int dapat dlls! lebih dart I J. 

3.5.30 Catatan 
Diisl dengan lnformasi penting terkalt pelaku transaksl 
apabila informasi tersebut tidak memiliki field unruk 
penglslannya_ 

3.6 Korporasi No1 My Qien1 

3.6.1 lnstrumen 
Penglslan fietd lni sama dengan angka 3.4.1. 

3.6.2 lnstrumen Lainnya 
Penglsian freld ini sama dengan angka 3.4.2. 

3.6.3 Negara 
Penglslan field Int sama dengan angka 3.4.3. 

3.6.4 Valuta Asing 
Penglslanjield lni sama dengan angka 3.4.-1. 

3.6.5 Conductor 
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P,,ngtslan rreld lnl sama dengan angkn 3.4.5. 
3.6.6 Nama Korpornsl 

Dllsl dengnn nama perusahaanj' entnas lalnnyn yang 
tercatat dalam pencataran PJK s.esual dengan dokumen 
yang dlgunakan ketlka melakukan hubungan usaha lfidd 
lnl wajlb dllslJ. 

3.6. 7 Noma Komerslal 
Olisl dengan nama komerslal darl korpomsl. 

3.6.8 Bentuk Korporasl 
Ollsl dengan memlllh salah saru bentuk bruian usaha, 

3.6.9 Bldang Usaha 
Dllsl dengnn bldang usaha dart korpomsl yang rercatat 
dalarn peneatatan Pihak Pelapor sesual dengan dokumen 
yang digunakan ketlka melakukan hubungan usnha. 

3.6.1 O Nomor lnduk Berusaha 
Dlisl dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor 
ldentltas ko.rpornsl lainnyn ynng dlterbltkan oleh lembaga 
yang berwenang, dengan format "nama lzin.nomor lzln•, 
mlsalnya NIB.lCOOC atau SIUP.xxxx. 

3.6. l l Tanggal P,,ndlrlan 
Ollsl dengan tanggal pendlrlan/terdaflar korpomsl 

3.6.12 Provins! 
Dllsl dengan nama provlnsl sesuat dengan alama; 
korporasl. 

3.6.13 Negara 
Dllsl dengan memlllh kode negaro sesual dengan alama; 
korporasl. 

3.6.14 NPIVP 
Ollsl dengan nomor NPIVP ynng dlmilikl eleh korporasl. 

3.6.15 catatan 
Ollsl dengan lnformnsl penting terkalt korporasl apabiln 
lnformasl tersebut ndak memlllkl field untuk 
penglslannyn. 

3.6.16 lnformasl Alamat 
Ollsl dengan lnformasl telepon korporasi sesual dengan 
pllihan yang nda [dapat dllsl leblh dnrl LJ. 

3.6.17 lnformasl Telepon 
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ii. "To Not My Client• apabila: 

dengan nominal transaksl sama dengan atau di alas Rp. 
I 00.000.000 (seratus juta rupiah). 

• Pengguna jasa pada PJK penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet 
dengan batasan nominal transaksi yang wajib dJWrukan Prinsip 
Mengenall Pengguna Jasa. 

atas nama atau untuk 
atau mendapatkan 

namun mela.kukan transaks1 keuanga.n 
kepentlngan pemilik rekenlng, 
perintah/penugasan dari pemilik rekening. 

• Pengguna jasa yang merupaka.n ,ualk in customer atau melakukan 
hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana. Keg!atan 
Usaha Pedagang Valuta Aslng Bukan Bank, atau PJK lainnya 

'I. Transaksi Tu Juan 
DUsi dengan tujuan transaksi, yang terdirt dari dua golongan yaitu My Client 
dan Not My Client sebagai bertkut: 

I. "To My Client" apabflaz 
, Pengguna Jasa merupakan pemllik rekening. 

, Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pernllik rekening 

Dilsl dengan infonnasl telepen korporasi sesual dengan 

pilihan yang ada (dapat dlisl lebih darl 11. 
3.6.18 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasl / Orang yang 

diberlkan Otorisasl Transaksi (field lni wajlb diisi). 
I. PJK mernllih (click) field lnl yang menggambarkan 

[saru] orang yang memilikl otorisasl untuk melnkukan 
transaksl keuangan transfer ke luar negeri. 

ii. PJK hanya menglsl I [saru] kall untuk field • Jabatan' 
orang yang memilikl otorasl untuk melnkukan 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negeri dan 
melengkapl seluruh f,cld yang muncul. 

liL Memilih (cliclcj field "Orang' dan wajib menglsi 
seluruh field yang muncul. 

2021, No.70 
-

245

- 

www.peraturan.go.id



4.1.3 Nogam 
Dil.sl dengnn earn memtllh name negara tmnsaksi tujuan sesuat 
dengan plllhan kode yang terdapat pada [,eld 'Negara• (field lnl 
wajlb dllsl). 

4.1.4 Valuta Aslng 
Field lnl wajib dllsl apablln trnnsaksl asal dllnkuknn dalam mata 
unng oslng dengan lnformasl sebagal bertkut: 
4.1.4.1 Valuta Ming 

Dllsl dengan eara memillh sesuat dengan plllhan yang 
terdapat padn {lfld 'Kode Mata Uang Ming' (field lnl 
wajlb dllsl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 
Dllsl dengan nllal transaksl dalam mata uang nslng 
pada saat trnnsaksl terjndl ({u,ld lnl wajlb dllsl). 

4.1.4.3 Kurs 

"tnstrumen", 

4.1.2 lnstrumen LBinnya 
Field lnl wajlb dllsl apabUa memlllh "Lalnnya• pada field 

, Pengguna jrulll yru,g merupakan walk in customer arau melakuknn 
hubungan usaha dengan Penyelenggam Transfer Dana, K•glatan 
U54ha Pedagang Vnluta Ming Buiron Bank, atau PJK lalnnyn 
dengan nominal tmnsaksl di bawnh Rp. I 00.000.000 (serntus Juta 
rupiah). 

, Pengguna Jasa pada PJK penyelenggam e-money dan/atau e·U<lllet 
dengan batasan nominal rransaksl ynng tldak wajlb dilakuknn 
Prinslp M•ngenall Pengguna Jlll"1. 

My Client dan Not My Client terdlrl dart 3 (tlgal piUhnn yaltu Orang, Rek•nlng, 
dan Korpornal dengnn kritertn pemtllhan akan diatur di dalarn Surat Edaran 
Kepala PPATK. Apabila terdfrt dart I (satul pthak. mnka PJK cukup menglst I 
[saru] kall, dnn apnblln terdtrt darl leblh darl I (satu) plhak maka PJK mengtsl 
leblh darl I [saru] knli. 
4.1 R•k•nlng My Client 

4.1.1 lnstrumen 
Dllsl denga.n memillh salah satu lnstrumen transaksl tujuan 
sesuat pillhan yang ada (field lnl wnjlb dllsl). 
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4.-1.3 Negara 

4 .3.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengisian f,eld lnl sama dengan angka 4. 1.2. 

4.3.3 Negara 

Pengtstan field lnl sama dengan angka 4.1.3. 

4.3.4 Valuta Aslng 
Pengislanf,eld lnl sama dengan angka 4.1.4. 

Selanjutnya Jenls dan tata cara penglsian [ield Korporasi My Client 
sama sepertl angka 3.3.o eampal dengan angka 3.3.18. 

4.4 Rekenlng Not My Client 
4.-1.1 lnstrumen 

Dlisl dengan memllih salah satu lnstrumen transaksi rujuan 
sesual plllhan yang ada lfield lnl wajib dilsl). 

4.-1.2 lnstrumen Lalnnya 
Field lnl wajlb diisi apabila memillh "Lamnya" pada field 
"Instrumen", 

Dibi dengan nilal kurs yang dlguru,ka.n pada saat 
transaksl (field inl wajlb diis!). 

Selanjutnya Jenls dan tata eara pengislan field Rekenlng My Client sama 
sepertl angka 3.1.o sampal dengan angka 3.1.25. 

4. 2 Orang My Client 
4.2.1 lnstrumen 

Pengisian f,eld lnl sama dengan angka 4. I. I . 

4.2.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.1.2. 

4.2.3 Negara 

Pengislanf,eld lnl sama dengan angka 4.1.3. 

-1.2.4 Valuta Aslng 
Pengislanfreld lnl sama dengan angka 4.1.-1. 

Selanjutnya jenis dan tata cara pengislan fu,ld Orang My Client sama 
sepenl angka 3.2.o sampal dengan angka 3.2.30. 

4.3 Korporasl My Client 
4 .3.1 lnstrumen 

Penglslan field lnl sruna dengan angka 4.1.1. 
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DUsl dengan cara memllib nama aegarn tmnsaksl tujuan sesuat 
dengan pillhan kode yang terdapal pada freld "Negara• (field Int 
wajlb dilslj. 

4.4.4 Valuta Aslng 
Field inl wnjib dilsl apabila trnnsaksl asal dllakukan dalam mnla 
uang astng dengan lnformasl sebagal bertkut: 
'1.4.4.1 Valula Aslng 

DU.I dengan eara memllih sesuat dengan plllhan yang 
terdapat pada field "Kode Mata Uang Aslng" (field Int 
wajlb dttst]. 

'1.4.4.2 Nominal Valas 

Olis! dengan nllal transaksl dalam mata uaag nslng 
pada sa.nt tmnsaksl terjndl (freld lnJ wajlb dilsll. 

4.4.4.3 K\U$ 

Dils! dengnn nJlaJ kurs yang dlgunakaa pada saat 
traasaksl (freld in! wnjlb dllsl). 

Selanjutnyn Jonis dan tata earn penglslan freld Rrkening Not My Client 
sama sepertl nngka 3.4.6 sampal dengan angka 3.4.2:S. 

'1.:S Orang Not My Qient 

4.:S. I lnstrumen 
Penglslan fo.,ld lnJ sama dengan angka '1.4.1. 

'1.:S.2 lnstrumen Lalnnya 
Penglslan field lnl sama dengan angka 'l.'1.2. 

'1.:S.3 Negara 
Penglslan fteld In! sama dengan angka 'l.'1.3. 

'1.:S.4 Valuta Aslng 
Penglslnn f-..,ld In! sama dengan nngka '1.4.4. 

Selanjutnya jenls dan tata cara penglslan field Orang My Client sama 
sepertl angka 3.:S.6 sampal dengan angka 3.:S.JO. 

'1.6 Korporasl Not My Clu,nt 

4.6.1 lnstrumen 

Pen&lslan ftcld In! sama dengan angka '1.4.1. 
4.6.2 lnstrumen Lalnnya 

Penglslnn field In! sama dengnn angka 4.4.2. 

'1.6.3 Negara 

Penglslan fteld In! sama dengan angka 4.4.3. 
'1.6.4 Valuta Aslng 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

Pl,nglslan Field ini sama dengan angka 4.4.4. 
Selanjutnya Jenis dan tata cara pengisian field Korporasi Not My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6.18. 

5. Barang 
Tldak digunalcan. 
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Jenls Lopornn 

Di!si dengan memillh jen!s lapornn LTKL - Incoming Bank (field In! wajlb d!isl). 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apablla PJK menyamp.'likan Iaporan dengan earn melakukan Input laporan 

maka f"'ld In! tidak nkan terllhat pada apllkas! dan akan otomatls tenst 
dengan kode •1DR• pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampa!kan laporan dengan earn upload XML maka PJK 

mengfsl fu,/d In! dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Organisasl 

Fii!ld In! akan tens! otomatis oleh alstem. 

'I ID Organlsasl 

a. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn melakukan Input laporan 

maka ID Organisasi akan otomat.is tertst. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn uplood XML maka PJK 

wajlb mengisl fu,/d lnl dengan ID Orgn.nlsas! yang dlperoleh pada saat 

registras! apltkas! goAML pada schema XML. 

5 ID Laporan 

Fil!ld In! nkan terls! otomatls eleh slstem. 

6 Kantor P,elapor 

Dils! dengan narna kantor PJK yang menyampolkan lapomn 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEOERI 

BAGI BANK 

LAMPIRANXI 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAOI PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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I. Tlpe Transaksl 
Tlpe transaksi keuangan transfer dana dart luar negert wajib dipilih Bi-Party 
yang memil!ld tnformasi transaksl asal !from) dan tujuan transaksl (to). 

I B. TRAll8AKlll tdipat cillii W.ill dail 1 tneeek•i biieepe tiiiiifer daiii 
dari1aareecm1 

7 Cara Penyampalan Laporan 

a. Apablla PJK menyampaikan laporan dengan eara melakukan Input 

laporan maka field lnl tldak akan terlihat pada aplikasl dan akan tertsl 
otomatls dengan kode "E" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan cam upload XML maka PJK 
mengisl freld lnl dengan kode "E" yang berarti elektronls pada schema 
XML. 

8 No. Ref. Laporan 
Dilsl dengan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasl setiap laporan yang disampalkan. 

9 Tanggal Laporan (freld lni wajlb diisi). 
Terdapat 2 earn pengislan field In! yaitu: 
a. Dils! oleh perugas dengan tanggal input data ke dalam laporan apabila RIK 

melalcukan rnpu1 laporan melalul aplikasl web. 

b. Dils! dengan tanggal pembuatan fil-e XML apabila PJK memUih upload 

XML. 
10 Petugas Pelapor 

Dilsl dengan lnformasl Petugas Pelapor yang login. Field In! tertsl otomatls 
oleh sistem apabila laporan dlsampalkan dengan eara menglsi (entryl melalul 
aplikasl web, namun field In! wajlb dilsl apablla penyampalan dllalcukan 
dengan cam upioad file XML. 

11 Lolcasl Kantor Penglrtm Laporan 
Field Inf tertsl otomatls oleh slstem sesuat dengan data reglstrasi apablla 
laporan dlsampalkan dengan cam menglsl (entry) rnelalui apUkasi web, 
namun freld lnl wajlb dilsl apablla penyampalan dilakukan dengan earn 
uplDad fil-e XML. 

12 Indlkator Laporan 
Field hanya dilsl dengan kode kelompok lndilcator KOREKSl apabUa RIK 
menyampallcan koreksi atas LTKL - Incoming Bank yang berasal dart temuan 
PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan secara otomatis 
pada slstem Aplilcasl goAML. 
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2 Bi·Pnrty 
Apnbiln dipUlh (diclq icon •Bi-Pnrry" maka PJK m•nglsl freld-ficld sebagal 
bertkut: 
2.1 Nomor Transaksl 

Olis! dengan no.mor peneatatan dJ PJK yang dapat mengld•ntlfikasl 
suotu transaksi keuangan transfer dana dari luar negerf, rnlsalnya 
nomor unruk penertmaan transfer dana dart luar negert oleh Bapak 
Haryono melahn ttk•nlng adalah 10030082019 (field lnl wnjlb dllsl). 

2.2 No. Ref. Tran"'1ksl 
Dils! dengan nomor referenst transaksl tnternal PJK yang dapnt 
m•ngldentlflkasl setlap transakst yang dlsampalkan 

2.3 Cara Transaksl Dllakuk'1n 
Dils! dengan memlllh salah saru earn tmnsaksl yang dllakukan ({u,ld lnl 
waJlb dllsl) yaltu: 
• Transfer Masuk - LN SWIFT apablla menggunakan SWIFT. 

, Transfer Masuk - LN NON SWIFT apabila bukan rnenggunakan 

SWIFT. 

2.4 Nllal Transaksl PDRI 
Dils! dengan nllal transaksl keuangan transfer dona darl luar negert 
dalam mata uang rupiah. Jlka transaksl keuangnn transfer dana darl 
luar negerl teraebut dalarn mnta uang valuta nslng, maka field n!lru 
transaksl keuangan transfer dana dart lunr negert dllsl dengnn kenverst 
mata uang aslng dalam rupiah pada so.at transakst keuangan transfer 
dona dru! luar negeri dltertma oleh Penertmn (&nc/iciaryl (field !nl wajlb 
dllsll. 

2.5 Tanggal Transaksl 
Dllsl dengan tnnggal efekrlf dltertmanya trnnsaksl keuangan transfer 
dana dart luar negert oleh Penertma (Bcnef,ciary) (field !nl wajlb dllsll. 
Sebagal contoh, Tuan B menertma secarn runal pada tanggal 14 

F•bruari 2020, maka tanggru 14 Februart 2020 rnenjadl uu,ggal 
transaks!. Apab!la dltertma eleh Tuan B melalul pengkredillln ke 
rekenlng pada tanggal 14 F•bruart 2020 maka tanggnl 14 Februan 2020 
m•nJadl tanggal transakst, (field In! wajlb dllsQ. 

2.6 Nama T•ll•r I Front Office 
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Dilsl dengan nama teUer/petugns from off,ce yang berhubungan dengan 
Penerlma (Beneficiaryj yang menerlma transaksi keua.ngan transfer 
dana dart luar negerl (face to fac<!j, atau nama perugas yang memproses 
pengkreditan ke rekenlng Penerlma (Beneficiary}. 

2. 7 Narna Pejabat Pengotorlsasl Transaksl 
Dilsl dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorlsnsl transaksl keuangan transfer dana dart luar negerl. 

2.8 LDkasi Transaksl 
Dilsl dengan nama loknsl/tempat [nama kantor, kota, provinsl} 
terjadlnya transaksl dengan format "nama kantor-kabupaten/kota 
provtnsi", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI 
Jakarta•. 

2.9 Keterangan/Berlta 
Dilsl dengan bertta, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan 
atau dlcatar dalam slstem PJK pada saat melakukan transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negert. 

2.10 Catatan 

Dilsl dengan informasi referensl Pengirim Asal (Originato,j apablla 
menggunakan SWIFT tag 20 dan kode transaksi dan keterangan 
transaksi dengan format "kode transaksl - keterangan kode transaksi'. 

3. Transaksl Asal 
Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dart luar negert yang 
dilakukan oleh Pengir!m Asal (Originator). Pengir!m Asal (Originator) terdlrl 
dart dua golongan yaltu My client dan Not My Clicn1 sebagal berikut: 
I. "From My Qien1• apabtla: 

• Pengir!m Asal (Originator) merupakan pemiUk rekenlng. 
• Pengirim Asal (Originator) merupakan seseorang yang bukan pemillk 

rekening n.amun melakukan transaksi keuangan atas nama atau 
unruk kepentlngan pemiUk rekening, atau mendapatkan 
per!ntah/penugasan dart pemiUk rekening. 

• Pengirlm Asal (Originator) merupakan pemiUk rekening kantor cabang 
bank di luar neger! apablla dlanggap transaksl keuangan transfer 
dana dart luar neger! antar cabang/lnternal Bank. 

II. 'From Noc My Client' apabila Pengirlm Asal (Originator) merupakan \Valk in 
Customer. 

My Client dan Not My Client terdirl dart 3 (tlga} pllihan yaitu Orang, Rekenlng, 
dan Korporasl dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran 
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3.1.3 Negara 
Olis! dengan cam memlllh nama negnro asal rransaks! keunngnn 
transfer dana darl luar negert sesual dengan pillhnn kode yang 
terdnpat pada fll!ld "Negara·. tnformasl asal negam ynng dillhat 
dart Penyelenggaro Pengfrim Asal dapat dlambil dart field :52A 
apablla ada, f,eld :520 apnbtla f,eld :52A tidnk ada, dan SENBIC 
apabila f,e/d :52A dan :520 rldak ada (field lnl wnjlb dllsl). 

3.1.4 Vnluta Aslng 
Field lnl wnjib dllsl dengan mata uang aslng transakst keuangan 
transfer dana dnrl luar negert asnl dengnn lnformasl sebagat 
berikut: 
3.1.-l. t Vnlum Aslng 

Olis! dengan cam memllih sesunl dengan plllhnn yang 
terdapat pada fteld "Vnluta Asing" (fwld In! wnjlb dllsl). 

3.1.-1.2 Nominal Valas 
Olis! dengan nllal rransaks! keuangan transfer dana dart 
lunr negerl dalam mata uang aslng pada saat tronsaksl 
keunngan transfer dana darl luar negerl terjndl ({ll!ld !ni 
wajlb dilsi). 

3.1.4.3 Kurs 
Dils! dengan nllal kurs yang dlgunaknn pada Slllll 
rransaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
terjadl ({,e/d In! wajlb dUsi). 

3.1.:5 Nomor Rekenlng 
Olis! dengnn nomor rekenlng yang digunakan untuk transnksi 
keuangnn transfer dana darl luar negerl (field In! wajlb dilsll. 

Kepala PPATK. Apablla terdirl dart l (satu) pihak, maka PJK cukup mengfsl I 

(sarul kall, dan apabila terdlrt darl leblh dart I [saru] plhak maka PJK mengfsl 

lebth dart I [saru] knli. 

3.1 Rekenlng My Cllenr 
3.1.1 lnstrumen 

Olis! dengan memllih salah saru lnstrumen transaksl keuangan 
transfer dana darl luar negerl asal sesuat pilihnn yang ada ({!Cid 
lni wajlb diisl): 

3.1.2 lnstrumen Lalnnyn 
Field In! wajlb dllsl apabila memilih "Lalnnya" pada field 
"Inst.rumen•. 
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3.1.6 Label Rekening 

Dilsl dengan label ynng menjadl identifikasl rekening yang 

digunakan unruk transaksl keuangan transfer dana dart luar 

negeri seperti rekening persepsl, rekening bantuan pemertntah, 

dan rekening perantara. 

3.1.7 Nama PJK. 

Dilsl dengan nama PJK tempat rekening dlbuka (fre/d inl wajlb 
dllsl). 

3.1.8 Kantor Pernbukaan Rekening 
Dilsl dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (field 
lni wajlb diisi). 

3.1.9 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dlisi dengan memilih salah satu: 

I. Kode SWIFT apablla PJK memiliki kode SWIFT, dan mengist 
kode tersebut pada field ynng disediakan. 

Ii. Kade PJK ynng bukan merupakan kode SWIFT, yang 
diperoleh dart lembaga berwenang. 

Apabtla PJK mernilJkJ kedua kode tersebut di atas, maka ynng 

dipillh adalah kode SWIFT. 
3.1.1 O Jenis Rekening 

Dilsl dengan earn memillh sesual dengan ptllhan yang terdapat 
pada field• Jenis Rekening" (field in! wajib dilsl]. 

3.1.1 I Status Rekening 
Dils! dengan cam memllih snlah saru pilihan yang terdapat pada 
field "Status Rekening" (foe/d inl wajib dllsl]. 

3.1.12 Mata Uang Rekening 
Dils! dengan cam memlllh kode mata uang ynng dlgunakan pada 
rekening !field inl wajib diisi). 

3.1.13 Penertma Manfaat Utarna 

Dilsl dengan narna penerima rnanfaat utama dart rekenlng. 
3.1.14 ra"N 

Dilsl dengan International Banki119 Account Number. 
3.1.15 No. Pengguna Jasa 

Dils! dengan nomor Customer lden<if,cation File (C!F) untuk PJK 
Bank (freld inl wajib dlisl). 

3.1.16 Tanggal Pembukaan 
Dilsl dengan tanggal pernbukaan rekenlng (field lni wajib dllsi). 
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3. 1.17 Tonggal P,,nutupan 

Dils! dengan tanggol penutupan rekentng apablla rekenlng 

sudah dltutup. 

3. 1.18 Saldo Akhlr 

Dllsl dengan saldo rekenlng dalam mata uang rupiah pada saat 
transaksl transfer dona dar1 luar neg,,r1 dilakuknn sesudah 
rekap akhlr hart ({.,Id lnl wajlb dllsll, 

3.1.19 Tnnggal Saldo 
Dllsl dengan tanggal salde akhlr. 

3.1.20 Cot. i><,ner1ma Manfaat Utama 
DUsi dengan lnfonnasi penting terkalt penerfma manf.aat urama 
apablla lnfonnasl tersebut tldak memlllld fk!ld untuk 
pengislannya 

3.1.21 Cntatan 
Dllsl dengnn lnfonnasl pentlng terkalt rekenlng apablla lnforrnasl 
tersebut tldak memlllkl f~ld untuk pengjslannyn. 

3.1.22 Rekenlng Korpomsl 
PJK memlllh (clickj field lnl apablla rekenlng merupnkan mlllk 
korpomsl. dan mengtsl seluruh field yang muncul (sama dengnn 
angka 3.3 di bawah). Field lnl tldak perlu dllsl apablla rekenlng 
merupnkan mlllk Omng. 

3.1.23 Orang ynng Memilild Alcses ke Rekenlng / Signatory (field lnl 
wajlb dllsl) 
PJK wajlb memlllh (click) fK!ld lnl yang menggnmbarkan nama 
pemillk rekenlng yang merupakan P<,ngir1m Asal (Originato,) 
trnnsaksl keuangan transfer dana dart luar neger1 yang terdlrl 
dart I (satu) orang, PJK hanya menglsi I (satu} plllhan: 
I. Mencentang field "Yang Utama?• karenn hanya terdir1 dar1 

(satu) orang. 
II. Memlllh ·i><,ran• orang tersebut sebagal pemlllk rekenlng. 
Ill. Mengisl seluruh field yang muneul pnda bagian "Orang' lf,eld 

lni wnjlb dllsl}. 
3.2 Orang My Client 

3.2.1 Instrumen 
i><,ngislan f1Cld lnl sama dengnn angka 3.1.1. 

3.2.2 Jnstru:men Lalnnya 
i><,ngtsian freld lnl sama dengnn angka 3.1.2. 
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3.2.4 Valuta Asing 
Pengistan field In! sama dengan angka 3.1.4. 

3.2.5 Oelar 
Diisl dengan gelar dart Pengirlm Asal (Originator) transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeri. Dapat diisi lebih dart I 
gelar. contoh: Mr., Mrs, Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A. 

3.2.6 Jenis Kelarnin 
Dilsi dengan earn memilih sesual dengan piUhan yang terdapat 
pada fteld "Jenis Kelamin" (field in! wajib diisi). 

3.2.7 Nama Lengkap 
Dilsl de.ngan nama lengkap tanpa gelar yang tereatat dalam 
pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang digunakan ketika 
melakukan hubungan usaha usaha (field lni wajib diisi). 

3.2.8 Tanggal Lahlr 
Dils! dengan tanggal lahtr sesual dengan KTP/ Passport/lde.ntitas 
yang berlaku di suatu negara (field in! wajib diisi). 

3.2.9 Tempat Lahlr 
Diisl dengan tempat lahir sesual dengan KTP/ Passport/lde.ntitas 
yang berlaku di suaru negara (field in! wajib dlisi). 

3.2.1 O Nama lbu Kandung 
Dilsl dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (Originn1or/ 

transaksi keuangan transfer dana dart luar negeri. 
3.2.1 I Nama Alias 

Dilsl dengan nama alias Pengirim Asal (Originaror/ transaksl 
keuangan transfer dana dari luar negeri. 

3.2.12 NIK 

Dilsl dengan Nomor lnduk Kepe.ndudukan (NIK) apablla pelaku 
transaksi adalah Warga Negara Indonesia. (Field NIK, Nomor 
Paspor, dan No. tdentitas Lain wujib dlisl salah satu]. 

3.2.13 No. tdentitas Lain 
Dilsl dengan nomor ldentitas selain NIK dan nomor paspor. 
(Field NIK, Nomor Paspor, dan No. tdennras Lain wajlb dllsi salah 
saru], 

3.2.14 Kewarganegaraan 

3.2.3 Negara 

Pengistan field lnl sama dengan angka 3.1.3. 

2021, No.70 
-

257

- 

www.peraturan.go.id



3.2.1 :5 Negara Domlsili 
Olis! dengan cara memlllh negara ynng menjadl tempat tlnggnl 
Penglrtm Asal (Originawr) transaksl keuangan transfer dana dart 
luar negert ifi-,ld Inf wajlb diisl). 

3.2.16 Pekerjaan 
Olis! dengan Jenls pekerjaan sesuat dengan yang tereatat pada 
pencatatan Plhak Pelapor if"'ld lnl wajlb dllsl). 

3.2.17 Tempat B<,kerja 
Ollsl dengan nama tempat bekerja Pengtrtm Asal /Originator) 
transakst keuangan transfer dana dart luar negert, 

3.2.18 PEP? 
Ollsl dengan •y• apablla pelaku transaksl adalah Politit:ally 

Exposed Person (PEP), dan dllsl dengan "T' apablla pelaku 
transaksl bukan PEP. (f.,,/d lnl wajlb dllsl) 

3.2.19 Sumber Dana 
Olis! dengan lnformasl surnber dann yang dlsnmpalkan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan trnnsaksl (fwld lnl 
wnjlb dllsl). 

3.2.20 Nomor P:\spor 
Ollsl dengan nomor pnspor. (Field NIK, Nomor Pnspor, dan No. 
!dentltas Lain wajlb dllsl salah saru]. 

3.2.21 Noma Negara Penerblt Pnspor 
Ollsl dengnn narna negaro penerblt paspor. 

3.2.22 Alamat Tempnt B<,kerja 
Ollsl dengan alamat tempnt bekerja Penglrtm Asal /Originator) 

transnksl keuangan transfer dana dart luar negert (bisa dllsl 
leblh dari I) sesuat dengan plllhan yang ada. 

3.2.23 Telt,pon Tempnt B<,kerja 

I. Menglsl fu,ld •Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna jasa 
memllikt I [saru] kewargnnegaraan. lftcld lnl waJlb dllsl). 

II. Apablla memllikt 2 (dua) kewnrganegaraan, rnaka menglsl 
"K=rganegaraan I (wnjib)" dan "Kewargnnegaraan 2'. 

IU. Apabtla memilikl leblh dart 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
kewarganegaroan yang ketlga dllsl pada •Kewnrganegaman 
3•, 
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3.2.25 E-mail 
D!lsl dengan alamat <'-mail Pengirlm Asal (Originator) transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negert. 

3.2.26 lnformasi Telepon 
D!lsl dengan lnformasl telepon Pengirlm Asal (Originato,j 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negert dlawall 
dengan kode area (field In! wajib diisl dan dapat diisl lebih dart 

11· 
3.2.27 lnformasl Alamat 

D!lsl dengan lnformasl alamat Pengirtm Asal (Originaro,j 
transaksi keuangan transfer dana dart luar negeri sesual dengan 
pUihan yang ada (field wajlb dllsl dan bisa dllsl leblh dart I) 

3.2.28 Catatan 

Dlisl dengan lnformasi pentlng terkalt Pengirtm Asal /Origina1or) 

transaksl keuangan transfer dana dart luar negert apabila 
lnformasl tersebut tldak memillkl field untuk pengislannya. 

3.3 Korporasi My Clien1 

3.3.1 lnstrumen 
Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1. l. 

3.3.2 lnstrumen Lalnnya 
Penglslan field lnl sama dengan angka 3.1.2. 

3.3.3 Negara 
Penglslan fll!!ld lnl sama dengan angka 3. 1.3. 

3.3.4 Valuta Aslng 
Pengisian field lnl sama dengan angka 3.1.4. 

3.3.5 Nama Korporasl 
D!lsl dengan nama perusahaan/ entitas lalnnya yang tereatat 
dalam pencatatan PJ K sesual dengan dokumen yang digunakan 
ketlka melakukan bubungan usaha lf,eld lni wajlb diisl). 

Dilsl dengan lnformasl telepon tempat bekerja Pengirtm Asal 

/Originator) transaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
[bisa diisi lebih dart l) sesual dengan pilihan yang ada. 

3.2.24 Dokumen ldentltas 
Field lnl wajlb d!l.sl dengan lnformasi yang leblh lengkap terkait 
nomor ldentltas Lalnnya yang sudah dllsl pada fll!ld sebelumnya. 
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3.3.6 Nnmn Kom•ninl 

Diisl dengan nama komenial dart korporasi. 

3.3.7 Bentuk Korpornsi 

Dils! dengnn memillh salah saru benruk badnn usaha, 

3.3.8 Bidnng Usnha 

Dils! d•ngan bidnng usaha dart korpo.rnsi yang tercatat dalam 

pencatatan Pihak Pelnpor sesuai dengnn dokumen yang 

digunnkan k•tlkn melakukan hubungnn usaha (field ini wnjib 
dUsi). 

3.3.9 Nomor lnduk Berusaha 
DUsi dengan Nomor lnduk Berusaha atau nomor identitas 
korporasi lalnnya yang dtterbltkan oleh lembaga yang 
berw-ennng, dengan format "nama lzfn.nomor lzln-. mlsalnya 

NIB.xxxx atnu SIUP .xxxx. 
3.3.1 O Tanggal Pendirinn 

Diisl dengan tnnggal pendtrtan/torda.ftar korporasl. 
3.3.1 I Provins! 

Dils! dengan nama provlnsi/ staie sesuai dengan nlamnt 
korpomsl. 

3.3.12 N•gnm 
Dils! dengan memllJh kede negam sesuat dengnn alamat 
korpomsi (field ini wajib diisi). 

3.3.13 E-mail Korporasi 
Dils! d•ngnn alamat e-mail ko.rpomsl. 

3.3.11 Website Korpomsi 
Dils! dengnn alamat wcbsi1e korpomsi. 

3.3.15 NPWP 
Dilsl dengnn nomor NPWP yang dlmlllki eleh korpornsi. 

3.3, I 6 Cntatnn 
Dils! dengan lnfonnasl pentlng terkatt korpornsl apabiln 
infonnasi tone but udak m•miliki field untuk penglsinnnya 

3.3.17 lnfonnasl Alamat 
Diisl dengan lnfonnasl alamat korporasi sesuat dengan pillhnn 
yang ada {wnjib diisi dnn dapnt dilsi leblh dart I). 

3.3.18 lnfonnasl T•lepon 
Dils! dengan informasi telepon korpomsi sesual dengnn pillhan 
yang ada ({"'Id In! dapat diisl lebih dart I). 
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3.4.4 Negara 

3.~.3 Valuta Aslng 
Field Inf wajlb dlisl dengan mata uang aslng asal transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negerl dengan informasl 
sebagal bertkut: 
3.4.3.1 Valuta A.sing 

Oils! dengan earn memillh sesual dengan piUhan yang 
terdapat pada field "Valuta Aslng" (field lnl wajib diis!J. 

3.4.3.2 Nominal Valas 
Oils! dengan nilai transaksl keuangan transfer dana 
dart luar negerl dalam mata uang asing pada saat 
transa.ksi keuangan transfer dana dart luar negert 
terjadi (field In! wajlb dlls!J. 

3.4.3.3 Kurs 
Oiisi dengan nilai kurs yang dlgunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
terjadi (field in! wajlb dlisiJ. 

3.4 Rekenlng Not My Client 
3.4.1 lnstrumen 

Oils! dengan memillh salah satu instrumen transaksl keuangan 
transfer dana dart luar negerl asal sesual pillhan yang ada (field 
lni wajib dlislJ. 

3. ~ .2 I nstrumen Lalnnya. 
Field in! wajlb dllsl apablla memiUh "Latanya" pada field 
"Instrumen". 

3.3.19 PemiUk !Corporas! / Pengurus Korpornsl / Orang yang dlber!kan 
Otorisasl Tmnsaksl lfwld lnl wajib diisi). 
I. PJK Bank wajib memillh jc/ickj field inl yang menggambarkan 

I (satu) orang yang memllild otorlsa.sl untuk melakulmn 
trnnsaksl keuangan transfer dart luar negerl. 

II. PJK hanya menglsl I (satu) kall untuk field •Jabatan" orang 
yang memllild otorlsasl untuk melakukan transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negerl. 

iiL PJK menglsl seluruh fll!ld yang terdapat pada baglan 
"Orang", 
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3.'1.6 Label Rekenlng 
Dllsl dengan label yang menjadl ldentlflknsl rekenlng yang 
dlgunakan untulc transaksl keuangan transfer dana dart luar 
ne(!"r1 sepertJ rekenlng persepsl, rekening banrua.n pemer1nlllh, 
dan rekenlng perantara. 

3.4.7 Nama PJK 
Ollsl dengan nama PJK tempat rekenlng dlbuka if,e/d lnl wnjlb 
dUsl). 

3.4.8 Kantor Pernbukaan Rekenlng 
Dllsl dengnn nama kantor cabang tempat rekenlng dlbuka, 

3.'1.9 Kode PJK atau SWIF17 
Wajlb dllsl denga.n memillh salah satu: 
I. Kode SWIFT apablla PJK memlllkl kode SWIFT, dan menglsl 

kode tersebut pada fll!ld ya.ng dlsedlakan. 
II. Kode PJK ynng bukan rnerupakan kode SWIFT, ya.ng dlperoleh 

dart lembnga berwenang. 
Apablla PJK memlllkl kedua kode tersebut di atas, makn yang 
dlplllh adalah kode SWIFT. 

3.4.10 Jenls Rekenlng 
Ollsl dengan cam memillh sesuei dengan plllhan ynng terdapat 
pad11 fri!ld "Jenls Rekenlng". 

3.4.11 Status Relcenlng 
Ollsl dengnn cam memillh salah saru plllhan yang terdapat pada 
field "Status Rekenlng". 

3.'1.12 Mata Uang Rekenlng 

Dllsl dengan cara memllih nama negara asal tmnsaksl keuangnn 
transfer dana dart luar ne(!"r1 sesual dengan plllhan kode yang 
terdapat pada fll!ld •Negara•. lnformasl asal negBra ynng dlllha; 
dar1 1"'nyelenggaro 1"'nglr1m Asal dapat diambil dart field !!2A 
apablla ada, fti!ld 520 apablla freld 52A tldak ada, dan SENBIC 
apablln field 52A dan 520 ndak ada if,e/d lnl wnjlb dllsl). 

3.4.5 Nomor Rekenlng 
Olis! dengnn nomor rekenlng yang digunakan unruk transaksl 
keuangan transfer dana dart luar neger1 (field lnl wajlb dllslj. 
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3. 4 .17 Tanggal Penutupan 
Dilsl dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening 
sudah ditutup. 

3.4.18 Saldo Akhlr 
Dils! dengan saldo rekenlng dalam mata uang rupiah pada saat 
rransakst keuangan transfer dana dnrt luar negeri terjadi 
sesudah rekap alchir hnrl. 

3.4.19 Tanggal Saldo 
Dilsl dengan tanggal saldo akhlr. 

3.4.20 Cat. Penerlma Manfaat Utarna 
Diisi dengan lnformasi pentlng terkait penertma manfaat utama 
apabila Informast tersebut tidak memiliki freld untuk 
pengtstannya. 

3.4.21 Catatan 

Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt rekentng apablla lnformasl 
tersebut tidak memillkl field untuk penglslannya. 

3.4.22 Rekening Korpornsl 
PJK memillh (clickj field lnl apabila rekening merupakan millk 
Korpomsl, dan menglsl seluruh field yang muncul [sama dengan 
angka 3.6 di bawah). Field lnl tldak perlu diisl apablla rekenlng 
merupakan millk Orang. 

3.4.23 Orang yang Memlllld Akses ke Rekentng 
PJK wajlb memilih jdlckj field lnl yang menggambarkan nama 
pemillk rekenlng yang merupakan Penglrlm Asal (Originatot) 

Dilsl dengan eara memilih kode mata uang yang dlgunakan pada 

rekenlng. 

3.4.13 Penerlma Manfaat Utama 

Dilsl dengan nama penerima ma.nfaat utama darl rekening. 
3.4.14 !BAN 

Dils! dengan lniemntional Banking Aooow11 Number. 
3.4.15 No. PenggunaJasa 

Dilsi dengan nomor Cus1omer ldenigtcation File (CIF) untuk PJK 
Bank. 

3.4.16 Tanggal Pembukaan 
Dilsi dengan tanggal pembukaan rekening. 

2021, No.70 
-

263

- 

www.peraturan.go.id



3.5.3 N•garn 
P<,nglslan f,eld lnl samn dengan nngka 3.~.3. 

3.5.4 Vnluta Aslng 
P<,nglslnn [11!/d lnl snma dengan nngk11 3.4.4. 

3.5.5 Gelar 
Dllal dengnn gelar dart i...ngtrlm Asal (Originator/ trnnsaksl 
keuangan transfer dana dart luar negerl. Dnpat dllsl leblh dart I 
gola.r. eentoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A. 

3.5.6 J•nis Kelarnln 
Dllsl dengan cam memlllh seaual dengan pillhan ynng terdapat 
pada f"'/,1 "Jenls K•lamln". 

3.5. 7 Nama Lengkap 
Dllsl dengan nama lengkap tanpa golar yang tereatat dalam 
peneatatan PJK s es uat dengan dokumen yang dlgunakan kenka 
rnelakukan hubungnn usahe lficld lnl wajlb dllsl). 

3.5.8 Tnnggal Lahlr 
Dllsl dengan tanggnl Jahlr sesuat dengnn IITP/ Passport/td•ntltas 
yang berlaku di suaru negara, 

3.5.9 T•mpa, Lahlr 
Dllal dengan ternpat lahtr seaua] dengan KTP / Passport/ rdentnas 
yang berlaku di suaru negara, 

3.5.1 O Nama tbu Kandung 
Diis! dengan nama lbu kandung P<,nglrlm Asal (Origina1or) 

transaksl keuangan transfer dana dar1 lua.r negerl. 

transakst keuangnn transfer dana dart luar negert yang terdlrt 

dari 1 (satul orang. PJK hanya mengtsl 1 [saru] plllhan. 

I. Mencentang fic/,1 "Yang Utama?" karena hanya terdir1 dnrl 
(satul omng. 

II. M•millh ·i...mn• orang tersebut aeb.lgal pemillk rekentng, 
Ill. Mengtsl seluruh field yang terdapat pada bagtnn "Omng" 

(f"'ld lnl wnjlb dtlsl]. 
3.5 Orang Not My Cllen1 

3.!5.1 Instrumen 
i...ngtslan f1Cld lnl sama dengnn angka 3.4. 1. 

3.5.2 lnstrumen Lalnnyn 
i...ngtstan fu,ld lnl sama dengan angk11 3.4.2. 
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3.5.15 Negara Domisili 
Dllsl dengan cara memilih negara yang menjadi rempat tlnggal 
P<!nglrim Asal (Originator} transaksi keuangan transfer dnna dart 
luar negert. 

3.5.16 Pekerjaan 
Dllsl dengan jenls pekerjaan sesual dengan ynng tereatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor. 

3.5.17 Tempat Bekerja 
Dllsl dengan nama tempat bekerja P<!ngirlm AS'11 {Originator/ 

transaksl keuangan transfer dana dart luar negert. 
3.5.18 PEP? 

Dllsl dengan "Y" apabila pelaku transaksl adalah Politically 

Exposed A,rson (PEP), dan diisl dengan ..,.. apablla pelaku 
transaksi bukan PEP. 

3.5.19 Sumber Dana 
Dllsl dengan lnformasl sumber dana yang dlsarnpalkan pada 
saat melakulmn PMPJ atau pelaksanaan rransaksi keuangan 
transfer dana dart luar negert tersebut dilalrukan. 

3.5.20 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. 

3.5.21 Narna Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan narna negara penerbit paspor. 

3.5.1 I Nruna Alias 

Dllsl dengan narna alias P<!ngirlm Asal (Originator) transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeri. 

3.5.12 NIK 

Dllsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NlK). 
3.5.13 No. ldentltas Lain 

Diisl dengan nomor ldentitas selain N(K dan nomor paspor, 
3.5.14 Kewarganegaraan 

I. Mengisl field "Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna jasa 

memiliki I [satu] kewarganegaman. 
ll. Apabila memlliki 2 (dual kewarganegaraan, maka menglsl 

"Kewarganegaraan 1 • dan "'Kewarganegaraan 2•. 
Ill. Apablla memlliki lebih dart 2 (dua) kewarganegaraan, maka 

kewarganegaraan yang ketlga diisl pada "Kewarganegaraan 
3•_ 
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3.!1.2!1 E-mail 
Dllsl dengan alamat e-mail P.,nglrtm Asal (Originator) transaksl 
k.euangan transfer dana dart luar neger1. 

3.!1.26 lnformnsl Telepon 
Dllsl deng;,.n lnrormaal telepon P.,ngtrtm Asal (Originaior/ 

transo.ksl keuangan transfer dana dart luar negert dlawo.li 
dengnn kode area [dapat dllsl leblh dart I). 

3.!1.27 lnformasl Afrunat 
Diis! dengan informasl alamat P.,ng!rtm Asal (Origina10,j 
transaksl keuangan transfer dana dart luar neg,,rt sesuaJ dengan 
pUihan yang ada (bwi dllsl l•blh dart I). 

3.!1.28 Catalan 
Dllsl dengan lnformruil pentlng terkalt P.,ngtrtm Asal (Origina1or} 

transaksl keuangan transfer dana dart luar negert apnbila 
Infortnas] tersebut tldnk memUlld f,e/d untuk penglslannyn. 

3.6 Korporasl Nol My Clien1 
3.6.1 lnstrumen 

P.,ng!slnn field lnl soma deng;,.n angkn 3.4.1. 
3.6.2 lnstrumen Lainnya 

P.,ng!slan fH!ld lnl soma dengan angka 3.4.2. 
3.6.3 N•gnra 

P.,ngislan freld lnl sama dengan angka 3.4.3. 
3.6.4 Va!utn Aslng 

P.,nglslan f,eld lnl sama dengan angka 3.4.4. 

3.!1.22 Alarnat T•mpnt S.k•rja 

Dllsl dengan alamat tempnt bek•rja P.,ngtrtm Asal (Origina1or) 

transaksl keuangan transfer dana dart luar negert {blso dllsl 
lebth dart I) sesuat dengan pillhan ynng ada. 

3.!1.23 Telopon Tempnt S.kerja 
Dllsl dengan lnformosl telepon ternpat bekerja P.,nglrtm Asal 
(Originator) transaksl keuangan transfer dana dart luar negerl 
(bisa dllsl leblh dart I) sesuat dengan pllihan yang ada. 

3.!1.24 Dokumen tdenntas 
Field In! wajlb dllsl dengan lnformasl ynng l•blh lengkap terkal; 
nomor tdentltas Lalnnyn yang sudah dllsl pada field .. betumnyn. 
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3.6. 9 Nomor lnduk Berusaha 
Dilsl dengan Nomor Induk Be:ru.sa.ha atau nomor identltas 
korporasl lninnya yang dlterbitkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama lzln.nomor tztn", misalnya 
NtB..xxxx atau SJUP .xxx:x. 

3.6.1 O Tanggal Pendlrian 
Dils! dengan tanggal pendlrlan/terdaftar korporasl. 

3.6.1 I Provins! 
Dlisi dengan nama provlnsl/ state sesual dengan alamat 
korporasl. 

3.6.12 Negara 
Dils! dengan memlllh kode negara sesuni dengan alamat 
korporasl. 

3.6.13 E-mail Korporasi 
Dils! dengan alamat e-mail korporasi. 

3.6.14 Website Korporasl 
Dils! dengan alamat website korporasi. 

3.6.15 NPWP 

Dils! dengan nomor NPWP yang dlmlllld oleh korporasl. 
3.6.16 Catatan 

Dils! dengan lnformasl penting terkait korporasl apab!la 
Infcrmasl tersebut tidak memllUd field untuk peng!sfannya. 

3.6.17 lnformasl Alamat 

3.6.5 Nruna Korporasl 
Dils! dengan narna perusahaan/enlitas lalnnya yang tercatat 
dalam pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang dlgunakan 
ketika melakukan hubungan usaha !field lnl wajlb diislj. 

3.6.6 Nruna Komerslal 
Dils! dengan nama komerslal dart korporasl. 

3.6. 7 Bentuk Korporasl 
Dlisi dengan memillh salah saru bentuk badan usaha, 

3.6.8 Bidang Usaha 
Dils! dengan memlllh salah saru bidang usaha sesual dengan 
bidang usaha korporasl. 

2021, No.70 
-

267

- 

www.peraturan.go.id



Ollsl dengnn lnfonnasl telepon korporasl s es ual dengnn plllhnn 

ynng ada (dapat dllsl leblh dart I). 

3.6.18 lnfonnnsl Telepon 

Ollsl dengnn lnfonnnsl telepon korpomsl s es unl dengnn pillhnn 

ynng ada (dapat dllsl leblh dart I). 

3.6.19 Pemillk Korpomsl / Pengurus Korpomst / Orang ynng dlber1knn 

Otortsns! Trnnsnksl. 

I. PJK memlllh (click) field Int yang menggambnrknn I [saru] 

orang yang memlllkl crertsast unruk melakuknn transaksl 
keuangan transfer dnrl lunr negert. 

II. PJK hnnyn menglsl I (snru) knli untuk field •Jnbntan• orang 
yang memlllk! otortsnsl unruk melakuknn transakst 
keuangan transfer dana dart luar negert. 

Ill. PJK melengknpl seluruh fw,/d yang terdapat pada bagtan 
•orang". 

4. Trnnsaksl TuJunn 
Ollsl dengan tmnsaksl keuangnn transfer dana dart luar negert ynng dttertma 
oleh Penertma (Benefidaf!h, ynng terdlrt dart dun golongan yaJru My Client dnn 
Not My Client sebngal bertkut: 
I. '"To My Client• opnblla: 

, Penertma (Beneficiary) merupnknn pemillk rekenlng. 
, Penertmn (Benefidaryj merupakan seseorang yang buknn pemllik 

rekenlng no.mun melakuknn transekat keuangan ataa nama atnu untuk 
kepentlngnn pemillk rekenlng, atau mendapatkan pertntah/penugasan 
dart pemillk reken!ng .. 

, Penertmn (Bene[ICltl'!JI merupakan Walk in Customer dengan nominal 
trnnsaksr keuangan trnnsfer dana dart luar negert sama dengan atau di 
ntas Rp. 100.000.000 (serarus Juta rupiah). 

II. '"To Nol My Client" opnbila Penertma (&neficiaf!h merupakan Walk III 
Cusromer dengnn nomlnnl transnksl keuangan transfer dana dart luar 
negerl di bawnh Rp. 100.000.000 (serarus juta ruplnhJ. 

My Client dan Not My Client terdlrl dart 3 (tlga) pillhan yaltu Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengnn krlterla pemllihan akan dlarur di dalam Surat Edaran 
Kepala PPATK Apablln terdlrt dart I (snruJ pihnk, makn PJK culcup menglsl I 
[saru] knit, dan apnblln terdlrt dart leblh dart I [seru] plhak rnaka PJK menglsl 
leblh dart I (snru) knit. 
4.1 Rekenlng My Client 
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4.1.3 Negara 
Wajlb diisl dengan negara "Indonesla" dengan pillhan yang 
terdnpat pada field 'Negara• lfreld tnl wnjlb diisl). 

4.1.4 Valuta Asing 
Field lni wajlb diisl dengan mata uang aslng tujuan transakst 
keuangan transfer dana dart luar negerl. Field ini tldak perlu 
dllsl apabtla mata uang tuJuan transaksi transaksl keuangan 
transfer dana dari luar negerl adalah Rupiah. 
4.1.4.1 Valuta Aslng 

Dils! dengan cam merniilh sesual dengan pillhan yang 
terdapat pada freld "Valuta Aslng" (field ini wajib diisl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 
Dilsl dengan nllai rransaksl keuangan transfer dana dart 
luar negeri dalam mata uang aslng pada saat transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeri diterlma oleh 
Penerlma (Beneficiary! {fe,ld ini wajlb dilsl). 

4.1.4.3 Kurs 

Dilsl dengan nilai kurs yang digunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negerl 
dlterima oleh Penertma (Benefidary) ifu,ld lnl wajib diisl). 

Selanjutnya Jenls dan tata cara pengisian field Rekenlng My Client sama 
sepertl angka 3.1.o sampal dengan angka 3.1.23. 

4.2 Orang My Client 
4.2.1 lnstrumen 

Pengisian field lnl sama dengan angka 4. I. I . 
4.2.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.1.2. 
4.2.3 Negara 

Pengislanfll!ld lnl sama dengan angka 4.1.3. 

-1.2.4 Valuta Astng 

'I. I. I lnstrumen 
Dilsl dengan memillh salah satu lnstrumen transaksl keuangan 
transfer dana dart luar negerl tujuan sesual piUhan yang ada 
(fe,ld lni wajlb diisi). 

'l.1.2 lnstrumen Lainnya 
Field lnl wajlb diisl apablla memllih "Latnnya" pada field 
"Instrurnen". 
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'l.'1.3 Negarn 
Wnjlb dllsl dengan negara "tndcnesta" dengan pWhan yang 
terdapat pada freld •Negara" (ru,ld lnJ waJlb dllsl). 

'l.'1.4 Vnlutn Aslng 
Field lnl wajlb dllsl dengan mata uo.ng astng tujuan transakst 
keuangan transfer dana dnrt luar negert, Fwld lnJ Udak perlu 
dllsl apablla mata uang tujuan transaksl keuangan transfer 
dana dart luar negert ndnlah Rupiah. 

'1.4.'l. l Voluta A.,lng 

Oils! dengan cam memillh sesual dengan pUJhan yang 
terdapat padn field •valuta Aslng• (field lnl wajlb dllsll, 

'1.4.'l.2 Nominal Valas 
Dils! dengo.n nllru transaksl keuangan transfer d11Da dart 
luar negert dalam mata uang aslng pada saat transakst 

"tnstrumen", 

P\enKfslan foeld lnl sama dengan angka 4.1.'I. 

S<elanjutnyn Jenls dan tata earn pengtstan freld Orang My Client sama 
sepertl angka 3.2.6 sampat dengan angkn 3.2.28. 

'1.3 Korporasl My Client 
4.3.l lnstrurnen 

P\englslan ftcld lnl sama dengan angka 4.1. t. 
'1.3.2 tnstrumen Lalnnyn 

P\englslan foeld In! sama dengan angka 4. 1.2. 
'1.3.3 Negarn 

i...nglslan fil!ld lnJ sama dengan angka 4.1.3. 
'1.3.4 Vnluta Aslng 

P\englslan {tcld lnl sama dengan o.ngka 4.1.'I. 

S<elanJutnyn Jenls dan tata earn pengtstan {ll!ld Korporasl My Client 
sama sepertl nngka 3.3.6 sampal dengan nngka 3.3. t 9. 

'l.'1 Rekenlng Not My Client 
4.4.l lnstrurnen 

Olbl dengo.n memlllh salah satu lnstrumen transaksl keuangan 
transfer dana dar1 luar negert tujuan sesunl p!Uhan yang ada 
lfo,ld lnl waJlb dllsl). 

'l.'1.2 lnstrumen Lalnnyn 
Field lnl wajlb dllsl apablla memlllh "Lalnnyu" pada fw,/d 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

keuangan transfer dana dart luar negen dlter!ma oleh 

Penertma (Benef,aary ifreld lnl wajlb dtisf]. 

4.4.4.3 Kurs 
Dils! dengan nilal kurs yang dlgunalcan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
dlter!ma oleh Pener!ma (Benejicia,y) (field lnl wajib diisi). 

Selanjutnya Jenis dan tata earn pengisian field Rekening Not My Client 
sama sepertl angka 3.4.6 sampal dengan angka 3.4.23. 

4.S Orang Not Aly Oient 
4.S. l lnstrumen 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4. 4. I. 
4.5.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan field lnJ sama dengan angka 4.4.2. 
4.5.3 Negara 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.4.3. 
4.S.4 Valuta Asing 

Penglslan field lnJ sama dengan angka 4.4.4. 
Selanjutnya jenls dan tata earn pengisian field Orang My Client sama 
sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.S.28. 

4.6 Korporasl Not My Client 
4.6. l lnstrumen 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4. 4. l. 
4.6.2 lnstrumen Lalnnya 

Pengislan field lnJ sama dengan angka 4.4.2. 
4.6.3 Negara 

Pengislan field lnl sama dengan angka 4.4.3. 
4.6.4 Valula Aslng 

Penglslan fll!ld lnl sama dengan angka 4.4.4. 
Selanjutnya jenls dan tata cara pengislan field Korporasl Not My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6. l 9. 

2021, No.70 
-

271

- 

 

 

 

www.peraturan.go.id



Jenls Lopornn 

Dllsi dengan memllih L TKL • Outgoing Bank lf',e/d lni wajlb diisl). 

2 Mata Uang Lokal 
a. Apablla PJK menyarnpalkan Iaporan dengan earn melakukan Input laporan 

rnaka f"'ld lnl udak nkan terllhat pada apllkas! dan akan otomatls tenst 
dengan kode •1DR• pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapornn dengan earn upload XML maka PJK 

mengfsl fu,/d lnl dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Organisasl 

Fii!ld lnl akan tertsl otomatis oleh alstem. 

'I ID Organlsasl 

a. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan cam melakukan Input laporan 

maka ID Organisasi akan otomat.is tertst. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn uplood XML rnaka PJK 

wajlb mengisl fu,ld lnl dengan ID Organlsasl yang dlperoleh pada saat 

registrasl apltkas! goAML pada schema XML 

5 ID Lapornn 

Fil!ld lnl akan terlsl otcmans eleh slstem. 

6 Kantor P,elapor 

Dils! dengan nama kantor PJK yang menyampolkan lapomn. 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA KE LUAR NEQERI 

BAGI BANK 

LAMPIRAN XII 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 
TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAO! PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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I. Tlpe Transaksl 
Tlpe transaksi keuangan transfer dana dart luar negert wajib dipilih Bi-Party 
yang memilikl lnformasl transaksl asal !from) dan tujuan transaksl (to). 

B. TIIAll8AKlll KEUAIIOAII TJIAIIBnll DAJIA KS LUAR 10011:RJ (cli,-t dilai 
.... u. dari l tnnubi kftlenpn tnnafer dana ke bau negeril 

7 Cara Penyampalan Laporan 

a. Apablla PJK menyampaikan laporan dengan eara melakukan Input 

laporan maka field lnl tldak akan terlihat pada aplikasl dan akan tertsl 
otomatis dengan kode "E" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan cam upload XML maka PJK 
mengisl freld lnl dengan kode "E" yang berarti elektronls pada schema 
XML. 

8 No. Ref. Laporan 
Dilsl dengan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasl setiap laporan yang dlsampaikan. 

9 Tanggal Laporan (freld lni wajlb diisl) 
Terdapat 2 earn penglslan field In! yaitu: 
a. Dils! oleh perugas dengan tanggal input data ke dalam laporan apabila RIK 

melalcukan rnpu1 laporan melalui aplikasl web. 

b. Dils! dengan tanggal pembuatan fil-e XML apabila PJK memUih upload 

XML. 
10 Petugas Pelapor 

Dilsl dengan lnformasl Petugas Pelapor yang login. Field In! tertsl otomatls 
oleh slstem apabila laporan dlsampalkan dengan earn menglsi (entryl melalul 
aplikasl web, namun field In! wajlb dilsl apablla penyampalan dllalcukan 
dengan cam upioad file XML. 

11 Lokasl Kantor Penglrtm Laporan 
Field Inf tertsl otomatls oleh slstem sesuat dengan data reglstrasi apablla 
laporan dlsampalkan dengan cam menglsl (entry) rnelalui apUkasl web, 
namun fre/d lnl wajlb dilsl apablla penyampalan dilakukan dengan earn 
uplDad fil-e XML. 

12 Indlkator Laporan 
Field hanya dilsl dengan kode kelompok lndikator KOREKSl apabUa RIK 
menyampallcan koreksi atas L TKL - Owgoing Bank yang berasal dart lemuan 
PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan secara otomatis 
pada slstem Aplikasl goAML. 
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2 Bl·Pany 

Apnbllo dlpUih (diclq icon ·Bi·Pnrry" maka PJK m•nglsl freld·fi-eld sebagal 
bertkut: 
2.1 Nomor Transaksl 

Dllsl dengan no.mor peneatatan dJ PJK yang dapnt mengld•ntlfikasl 
suatu transaksi keuangan transfer dana ke luar negert, mtsalnya nomor 
untuk ponglrtrnan transfer dana ke luar negert ol•h Bnpak Haryene 

adalah 10030092019 lfreld lnl wajlb dllsl). 
2.2 No. Ref. Transaksl 

Dils! dengan nomor referenst transaksl tnternal PJK yang dapnt 
m•ngldentlflkasl setlap transakst yang dlsampalkan 

2.3 Cara Transaksl Dllakukan 
Dils! dengan memlllh salah saru earn transaksl yang dilakukan lfu,ld Int 
wajlb dllstJ, yatm: 
• Transfer getuar - LN SWIFT apnblla menggunakan SWIFT. 
, Transfer Koluar - LN NON SWTFT apnblla bukan rnenggunakan 

SWIFT 
2.4 Nllal Transaksl tJDRJ 

Dils! dengan nilal transaksl keuangan transfer dana ke luar negert 
dalam mata uang rupiah. Jlka transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negerl teraebut dalam mata uang valuta aslng, maka field n!lru 
trnnsaksl keuangan transfer dana ke luar negert dllsl deng;,.n konverst 
mata unng valuta dola.m rupiah pada saat transakst keuangan transfer 
dana ke lunr negert dllakuknn oleh Ponglrlm Asru (Originaro,j lfre/d lnl 
wajlb dllslJ. 

2.5 Tanggal Transaksl 
Dllsl dengan tnnggal efektlf dneruskannya lnstruksl tmnsaksl keuangan 
cmnsfer dana ke luar negerl ol•h PJK lfN!ld lnl wajlb dllslJ. Contoh: 
a. Bapak Budi menyetorkan seeara runal transfer dana ke luar negert 

untuk anaknya sebesar Rp 15.000.000 (llma belas juta rupiah} pada 
tanggru 14 Februart 2020. Pertntnh transfer dana Int dlteruskan ke 
bank di luar negon pada tanggal 15 F•bruari 2020. Dalarn hal Int, 
tanggru transaksl dilsl dengan u,nggal 15 F•bruari 2020. 

b. Bnpnk Budl memberikan transfer dana untuk onaknya sebesar Rp 
15.000.000 (lima betas juta rupiah) dengan debet rekenlng pada 
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2 .6 Nruna Teller/ Front Office 
Dils! dengan nama teller /perugas front office yang berhubungan dengan 
Pengirim Asal (Originato,j yang melakukan transaksl keuangan transfer 
dana ke luar negerl (face ID fare, atau nama perugas yang memproses 
pendebitan rekenlng Pengirlm Asal (Originacorj. 

2. 7 Nama Pejabat Pengotorlsa51 Transaksi 
Dils! dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorlsasi trn.nsaksl keuangan transfer dana ke luar nege:ri. 

2.8 Lokasl Transakst 

Dils! dengan nama lokasl/tempat [nama kantor, kota, provlnsiJ 
terjrulinya transaksl dengan format "nama kantor-kabupaten/kota 
provtnsl", mlsalnya "Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI 
Jakarta•. 

2.9 Keterangan/Berita 
Dilsi dengan alasan transaksi keuangan transfer dana ke luar negert 
yang dlcatat dalam slstem PJK pada saat melalcukan transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl. 

2.10 cataran 

Dllsl dengan !nformasl referensl Pengirlm Asal (Originatorj apabila 
menggunakan SWIFT tag 20 dan kode transaksl clan keterangan 
transaksl dengan format "kode transaksl - keterangan kode transaksi", 

3. Transaksl Asal 
Dils! dengan transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl yang dilalcukan 
oleh Pengirlm Asal (Onginatorj, yang terdiri dart dua golongan yairu My client 
dan Not My Client sebagal berlkut: 
I. 'From Aly Qient• apabila: 

, Pengirlm Asal (Onginacorj merupakan pemilik rekenlng. 

• Pengirlm Asal (Originacorj merupakan seseorang yang bukan pemlllk 
rekenlng namun melakukan trn.nsaksi keuangan atas nama atau 
untuk kepentingan pemlllk rekenlng, atau mendapatkan 
perintah/penugasan dari pemilik rekenlng. 

tanggal l 4 Februrui 2020. Apabila perlntah transfer drum lnJ 

diteruskan ke bank di luar negerl pada tanggal l 5 Februarl 2020 
maim transaksi dust dengan tanggal 15 Februrui 2020. 
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3.1.3 Nognra 
Wajlb dllsi dongan nogam "tndenesta" dengan plllhan yang 
terdapat pada fat!ld "Negara• lfr,e/d lnl wajlb dilslt. 

3.1.4 Vnluta Aslng 
Field inl wajib dllsi dengan mata uang aslng rransakst keuangan 
transfer dana ke luar nogori asal dengan lnfonnasl sobagni 
bertkut: 
3.1.'l. l Vnluta Aslng 

Dils! dengan cam memlllh sesual dengan pillhan yang 
terdapat pada fll!ld "Valuta Aslng" lfu,ld lnl wajlb dilsl). 

3.1.4.2 Nominal Valas 
Dilsl dengan nilal transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negert dalam matn uang aslng pada saa; rransakst 
keuangan transfer dana ke luar negert terjadt (field lnl 
wnjlb dilslt. 

3.1.'l.3 Kurs 

• Penglrim Asal (Originato,j merupakan Walk in CustDm,,r dengan 
nominal tmnsaksl keuangan transfer dana ke luar nogeri sama dengnn 
atau di atas Rp. 100.000.000 (somtus jutn rupiah) 

IL •From No, Aly Clit!nt" apablla Penglrim Asal (Originato,j merupaknn Walk in 
Customer denga.n nominal tmnsak.sl keuangnn tmnsfer dana ke luar 
nogeri di bawnh Rp. 100.000.000 (stratus juta rupiah. 

My Client dan Not My Client terdirl dart 3 (tlga) plllhan yaitu Omng, Rokonlng, 
dnn Korpomsl dengan krnerta perntllhan akan dtarur di dalarn Surat Ednran 
Kepala PPATK. Apablla terdlrl dart l [saru] pthak, maka PJK cukup mengisl I 
(satu) knll, dan apabtla terdtrt dart lebth dart I [saru] plhak rnaka PJK menglsl 
leblh dart I (satu) kall. 
3.1 Rokenlng My Client 

3.1.1 lnstrumen 
Olis! dengnn memilih salah saru Instrument tmnsaksl keuangan 
transfer dana ke luar negert asal sesual pillhan yang nda lf,eld 

Int wnjlb dllsl). 
3.1.2 tnstrumen Lalnnya 

Field lnl wajib dilsl apablla memlllh "Lnlnnya" pada field 

"Inatrumen". 
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Dlui dengan nilnl kurs yang dlgunaka.n pada saat 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl terjadl 
tfield lnl wajib dlisi]. 

3.1.5 Conductor 
Dils! apablln diketahui transaksl keuangan transfer dana ke luar 
negerl yang dllnlcuJmn oleh Pengjrlm Asal IOriginato,j merupakan 
bukan untuk dirlnya sendir! melalnkan untuk kepentingan 
benefo:ia/ owner. Jenis field dan tata earn pengisian 3.1.5 sama 
sepertl angka 3.2.6 s.d. 3.2.29. 

3.1.6 No. Rekening 
Dlisi dengan nomor rekenlng yang digunakan untuk transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert (fre/d ini wajib dllsl). 

3.1.7 Label Rekenlng 
Dilsi dengan label yang menjadl ldentiftkasi rekenlng rransaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert sepertl rekenlng persepsl, 
rekenlng bantuan pemerlntah, dan rekenlng perantara. 

3.1.8 Nama PJK. 

Dils! dengan nama PJK ternpat rekenlng dlbuka (field lnl wajlb 
dlisl). 

3.1.9 Kantor Pernbukaan Rekenlng 
Dilsi dengan nama kantor cabang tempat rekenlng dibuka (freld 
lnl wajlb dlul). 

3.1.10 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dlisi dengan memllih salnh satu: 
I. Kode SWIFT apabila PJK memilikl kode SWTFT, dan mengisl 

kode tersebut pada field yang disedlakan. 
Ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dart lembaga berwenang. 
Apablln PJK memllikJ kedua kode tersebut di alas, maka yang 
dlpillh adalah kode SWIFT. 

3.1.1 I Jenls Rekenlng 
Dilsi dengan earn memillh sesual dengan pilihan yang terdapat 
pada field "Jenls Rekenlng" (field inl wajlb dilsi). 

3. 1.12 Status Rekenlng 
Dilsi dengan cam memillh salah saru pillhan yang terdapat pada 
f,eld "Status Rekening" (field lnl wajlb dlisl}. 

3.1.13 Mata Uang Rekening 
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3.1.16 No. Pengguna Jasa 
Ollsl dengnn nomor Cust<>mer ldcntif,cation F',1., (CJF) unruk P.JK 
Bank (fr,e/d lnl wajlb dllsl). 

3.1.17 Tanggal Pernbukaan 

Ollsl dengnn tanggnl pembukaan rekenlng (field Int wajlb dllsl). 
3.1.18 Tanggal Penutupan 

Ollsl dengan tanggal penurupan rekenlng apablla rekenlng 
sudah dltutup. 

3.1.19 Salde Akhlr 
Ollsl dengan saldo rekenlng dalam matn uang rupiah pada saat 
transaks! keuangan transfer dana ke luar negert terjadl sesudah 
rekap akhlr hart, 

3.1.20 Tanggal Saldo 
Ollsl dengnn tanggal saldo akhlr. 

3.1.21 Cat. Penertma Manfaat Utamn 
Ollsl dengan lnformasl pentlng terkalt penertma man(ant utama 
apabtla ln(onnasl tersebut tldak memlllkl fll!ld untuk 
penglsiannya. 

3.1.22 Catalan 
Ollsl dengan lnfonnasl pentlng terkalt rekenlng apablla lnfonnasl 
tersebut tldak memlllkl fll!ld untuk pengtslannya. 

3.1.23 Rekenlng Korpomsl 
PJK memlllh (clickj fll!ki lnl apablln rekenlng merupakan mlllk 
korporasl, dan menglsl seluruh fi"ki yang muncul jsama dengan 
angka 3.3 di bawah). Fieki lnl tldak perlu dllsl apablla rekentng 
merupakan millk Orang. 

3.1.24 Orang yang Memlllkl Akses ke Rekenlng (field Int wajlb dllsl). 
PJK wajib memlllh jclockJ fteld lni yang menggambarkan nama 
pemillk rekenlng yang merupakan Penglrtm Asal (Originat<>tj 

Ollsl dengan cara memilih kede mnta uang yang dlgunakan pada 

rekentng ({11!/d Int waJlb dllsl). 

3.1.11 Penertma Manfaat Utama 

Dllsl dengan nama nama penertma manfaat utama dart 

rekenlng. 
3.1.15 !BAN 

Ollsl dengan lnt.,rnntional Banking Acco«nt Number. 
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3.2 Orang My Client 
3.2.1 lnstrumen 

Pengisian field inl sama dengan angka 3.1.1. 

3.2.2 lnstrumen Lainnya 
Pengislan f,eld lnl sama dengan angka 3.1.2. 

3.2.3 Negara 
Penglslan field inl sama dengan angka 3.1.3. 

3.2.~ Valuta Asing 
Penglsian fll!ld inl sama dengan angka 3. I . 4. 

3.2.5 Conductor 
Penglsian fu,ld In! sama dengan angka 3.1.5. 

3.2.6 Oelar 
Dlisi dengan gelar dart Penglrim Asal (Originator) transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapat diisl lebih dart 
gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.2.7 Jenis Kelarnin 
Dlisi dengan earn memillh sesuai dengan plllhan yang terdapat 
pada f,eld "Jenls Kelamin" (field in! wajib dilsi). 

3.2.8 Nama Le.ngkap 
Dilsi de.ngan nama lengkap tanpa gelar yang tereatat dalam 
pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika 
melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb diisi). 

3.2.9 Tanggal Lahlr 

Dils! dengan tanggal tahtr sesuai dengan KTP/ Passport/ldentitas 
yang berlaku di suatu negara (fieltJ. In! wajlb dlisi). 

3.2.1 O Tern pat Lahlr 
Dlisi dengan tempat lahtr sesual dengan KTP/ Passport/lde.ntitas 
yang berlaku di suaru negara (field in! wajlb dlisl). 

3.2.1 I Nama !bu Kandung 

transakst keuangan transfer dana ke luar negeri yang terdiri dart 
I [saru] orang. PJK hanya mengist I [saru] pllihan: 
I. Mencentang field. "Yang Utama?" karena hanya terdirl dart 

(satu) orang. 
II. Memllih "Peran" orang tersebut sebagai perntllk rekenlng. 
ill Mengisl seluruh f1eld yang terdapat pada bagtan "Orang" 

(field Int wajib diisl). 
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Dllsl dengan narna lbu kandung Pengtrtm Asal (Originator) 

transaks! keuangan transfer dann ke luar negert. 
3.2.12 Nnmn Allns 

Dllsl dengan nama alias Pengtrtm Asal (Origina10,j transaks! 
keuangan transfer dana ke luar negert. 

3.2.13 NIK 

Dllsl dengnn Nomor lnduk Kependudukan (NIKI. (Field NIK, 
Nomor Pospor, dan No. ldenlitas Lain wajib dllsl salah saru]. 

3.2.1 ~ No. tdenutas Lain 
Dllsl dengan nomor ldentltns selaln NIK dan nomor paspor. 
(Field NIK. Nomor Paspor. dan No. ldentltas Lain wnjib dllsl salah 
saru]. 

3.2.15 Kewarganegnraan 
I. Menglsl fit!ld •Kewarganegarnan 1 • apablla pengguna jasa 

memlllkf I [satu] kownrgnnegarnnn. (field Int wnjlb dllsQ. 
II. Apablln momlllkf 2 (dual kewnrganegnman, rnaka menglsl 

"Kewarganognraan I (wajib)" dan "Kewarganogaman 2". 

Ill. Apabiln momllikf leblh dart 2 (dun) kewnrgnnegaman, maka 
kewargnnegaman yang keuga dilsl pada "Kewnrganegnrnan 
3". 

3.2.16 Nognm DomisiU 
Dils! dengan earn momlllh negnm yang menjadi tempat ttnggnl 
Pengtrtm Asal (Origina10,j trnnsaksl keuangan transfer dana ke 
luar negert (field In! wajlb dllsl). 

3.2.17 Pekerjaan 
Dllsl dengan Jenls pekerjaan sesuat dengan yang tereatat pada 
peneataran Plhak Pelapor ifield lnl wajlb dllsl]. 

3.2.18 Tempat Bekelja 
Dllsl dengan narna tempat bekerja Penglrlm Asal (Originator) 

rranskast keuanga.n transfer dana ke luar negeri. 
3.2.19 PEP? 

Dllsl dengan "Y" apablla pelnku trnnsaksl adalah Politically 

E.xpos"'1 P.,rson (PEP), dnn dllsl dengnn 'T" npablla pelnku 
tmnsaksl bukan PEP. if,,,/d Int wnjlb dllslJ. 

3.2.20 Sumber Dann 
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Dilsl dengan lnfonnasl sumber drum yang disampaikrut oleh 

Pengirlm Asal (Originator) pada saat transaksl keuangan transfer 
dana ke luar negerl tersebut dllakukan (foe/d lnl wajlb diisi). 

3.2.21 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldendtas Lain wajlb diisl salah satu]. 

3.2.22 Nama Negara Penerbit Paspor 
Dlisi dengan nama negara penerblt paspor. 

3.2.23 Alamat Tempat Bekerja 
Dllsl dengan alamat tempat bekerja Pengirlm Asal (Originato,j 
transakst keuangan transfer dana ke luar negerl (bisa diisi Jeblh 
dart !) sesual dengan plllhan yang ada, 

3.2.24 Telepon Tempat Bekerja 
Dilsl dengan lnfonnasl telepon tempat bekerja Penglrlm Asal 

(Originato,j transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl 
{bisa dllsl lebih dart I) sesual dengan pilihan yang ada 

3.2.25 Dokumen ldentltas 
Field lnl wajlb dilsl dengan lnformasl yang Jebih lengkap terkalt 
nomor ldendtas Lalnnya yang sudah dilsl pada field sebelumnya. 

3.2.26 E-mail 
Dllsl dengan alrunat e-mail Penglrlm Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl. 

3.2.27 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnformasi telepon Pengfrlm Asal (Originato,j 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl diawali dengan 
kode area (field lnl wajlb dllsl dan dapat diisi leblh dart 1). 

3.2.28 lnformasi Alrunat 
Dilsl dengan lnformasl alamat Pengfrlm Asal fOriginato,j 

transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl sesual dengan 
plllhan yang ada !field wajib diisl dan blsa diisi leblh dart I) 

3.2.29 catatan 
Dilsl dengan informasl pendng terkalt Pengfrlm Asal (Originato,j 

transaksl keuangan transfer dana ke luar negeri apabila 
lnformasl tersebut ndak memUlki field untuk penglslannya. 

3.3 Korporasl My Client 
3.3.1 tnstrumen 

Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1. I. 
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3.3.2 lnstrumen Lalnnyn 

Pengislan [u,ld lnl sama dengan angka 3.1.2. 
3.3.3 Negara 

Pengislan [,eld ini sama dengan angka 3.1.3. 
3.3.-1 Valuta Asing 

Pengisian [u,ld ini soma dengan angka 3.1.4. 
3.3.!I ConducliOr 

Pengisian field ini sama dengan angka 3.1.!I. 
3.3.6 Namn Korporasl 

Oilsi dengan nama perusa.haan/ enrltas lainnya yang tereatnt 
dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan 
ketika melakukan hubungan usaha ifield lnl wajib dUsi). 

3.3.7 Nama Komerstal 
Oilsi dengan nama komenial dart korporasl. 

3.3.8 Bentuk Korpomsi 
Oiisl dengan memilih salah saru bentuk badan usaha. 

3.3.9 Bidang Usaha 

Oilsi dengan bidang usaha dart korporasi yang tercata! dalam 
pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang 
dlgunakan ketika melakukan hubungan usaha ifield tnl wajlb 
dllsi) 

3.3.10 Nomor lnduk Berusaha 
Ollsl dengan Nomor tnduk ~rusahn atau nomor ldentlta.s 
korpornst lalnnya yang dlterbltkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama lzln.nomor lzln•. mtsalnya 
NIB.lOCO< atau SIUP.JOCO<. 

3.3.11 Tanggal Pendlrlan 
Oilsi dengnn tanggnl pendlrlnn/terdnflar korpornsl. 

3.3, I 2 Provins! 
Dllsl dengo.n nama provlnsl/ stare sesual dengan alamat 
korpornsi. 

3.3.13 Negam 
Oiist dengan memtllh kode negarn sesual dengan alamat 
korpornsi lfu,ld lnl wajib dllsl). 

3.3.14 £-mail Korporasl 
Olis! dengan alamat e-mail korpomsl. 

3.3. I !I Websit" Korporasl 
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3.-t.3 Negara 
Wajlb dllsl dengan negara "Indonesta" dengan pilihan yang 
terdapat padafield•Negarn" lfreld lni wajlb diisi). 

3.-t.4 Valuta Aslng 
Field in! wajlb dlisi dengan mata uang astng asal transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri. Field In! ndak perlu dlisl 

Dils! dengan alamat website korporasl. 
3.3.16 NPWP 

Dils! dengan nomor NPWP yang dimilikl oleh korporasl, 
3.3.17 Catatan 

Dils! dengan lnformasl pentlng terkait korporasl apabila 
lnformasl tersebut tidak memUlkl field untuk pengtstannya, 

3.3.18 lnformasl Alrunat 
Dils! dengan informasl alamat korporasl sesuai dengan pllihan 
yang ada fwaJlb dUsl dan dapat dllsl lebih dart 1). 

3.3.19 lnformasi Telepon 
Dils! dengan lnformasl telepon korporasi sesual dengan pllihan 
yang ada lfreld In! dapat diisl lebih dart l). 

3.3.20 Pem!Uk Korporasl / Pengurus Korporasl / Orang yang diberikan 
Otorisasl Transaksl lfield inl wajib diisl). 
I. PJK wajlb memlllh (click) field In! yang menggambarkan 1 

fsatu) orang yang memillkl otorisasl untuk melakukan 
transaksl keuangan transfer ke luar negeri. 

Ii. PJK hanya menglsl 1 [satu] kaJi untuk field •Jabatan• orang 
yang memUlkl otorisasl untuk melakukan transakst 
keuangan transfer dana ke lua.r n.egeri. 

UL PJK menglsi seluruh freld yang terdapat pada bagtan 
•orang". 

3.4 Rekenlng Not My Client 
3.'1.1 lnstrumen 

Dfisi dengan memllih salah saru instrumen rransakst keuangan 
transfer dana ke luar negeri asaJ sesuai pillhan yang ada lfield 
In! wajlb dlisl) 

3.4.2 lnstrumen Lainnya. 
Field In! wajlb dllsl apablla memlllh "Latanya" pada field 
"Instrumen". 
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apabtla mata uang o..sa.l tmnsaksl tran.saksi keuangnn transfer 
dana ke luar negert adalah Rupiah. 
3.4.4.1 Valuta Ming 

Ollsl dengan cam memlllh seaual dengan pUlhan yang 
terdapat padn f!L!ld •valuta Aslng• (/idd lnl wnJlb dllslf. 

3.4.4.2 Nominal Valas 
Olis! dengan nllal tranaaksl keuangan transfer dana ke 

luar negert dalam mara uang asing pada saat transaksl 
keuangnn transfer da.na ke luar negerl terjndl (field lnl 
wnjlb dllsl). 

3.4.4.3 Kurs 
Olis! dengnn nllal kurs yang dlgunaknn pada saat 
tmnsaksl keuangan transfer dana ke luar negert terjndl 
(fu,/d lnl wajlb dllsl). 

3.4.5 Conducmr 
Olis! apablla dlketahut rransaksr keuangnn transfer dana ke lunr 
negerl yang dJlakukan oleh Pengjrlm Asol jOrigina10,j merupnkan 
bukan untuk dlrlnya sendlrl melainkan untuk kepentlngnn 
benefrcia/ ou.ner. Jenls f!t!ld dnn tau, earn pengislan 3.4.5 samn 
sepertl angka 3.5.6 aampal 3.5.29. 

3.4.6 Nomor Rekenlng 
Olis! dengan nomor rokenlng ynng digunaknn untuk rransakst 

keuanga.n transfer dana ke luar negerl (flt!ld lnl wajlb dUsJ). 
3.4.7 Label Rekenlng 

Olis! dengan label yang menjadl ldentlllkasl rekenlng transakat 
keuanga.n transfer dana ke luar negerl sepertt rekenlng persepst, 
reken!ng bnntuan pemerlntah, dan rekenlng perantara. 

3.4.8 Nnmn PJK 
Olis! dengan namn PJK ternpat rekenlng dlbuka (flt!ld lnl wajlb 
dUsl) 

3.4.9 Kantor Pembukaan Rekenlng 
Olis! dengan narna kantor cabang ternpat rekenlng dlbuka, 

3.4.10 Kode PJK atau SWIFT? 
WaJlb dllsl dengnn memlllh salah satu: 
I. Kode SWIFT apablln PJK memlllkl kode SWIFT, dan menglsl 

kode tersebut pada field yang disedlnkan. 
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Ii. Kade PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

diperoleh dari lembaga berwenang. 

Apabila PJK memillkl kedua kode tersebut di atas, maka yang 
dlpUih adalah kode SWIFT. 

3.'1.11 Jenls Rekenlng 
Olis! dengan earn memillh sesual dengan pilihan yang terdapat 
pada [11!!/d • Jen ls Rekening". 

3.4.12 Status Rekenlng 
Dllsl dengan cara memillh salah saru pillhan yang terdapat pada 
field 'Status Rekening". 

3.4.13 Mata Uang Rekenlng 
Dllsl dengan cara memilih kode mata uang yang dtgunakan pada 
rekening. 

3.4.14 Penerlma Manfaat Utama 
Dilsl dengan na.ma nama penerima manfaat utarna dart 
rekening. 

3.·U5 TBAN 
Dllsl dengan lnternntiona/ Banki119 Account Number. 

3.'1.16 No. Pengguna Jasa 
Olis! deng;u, nomor Customer /denlif,colion File (C!F) untuk PJK 
Bank. 

3.4.17 Tanggal Pembukaan 
Dllsl dengan tanggal pembukaan rekenlng. 

3.4.18 Tanggal Penutupan 
Dils! dengan tanggal penutupan rekenlng apabila rekenlng 
sudah dltutup. 

3. 'I .19 Saldo Akhlr 
Dilsl dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada aaat 
trnnsaksl keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi sesudah 
rekap akhir hart. 

3.4.20 Tanggal Saldo 
Dllsl dengan tanggal saldo akhlr. 

3.'1.21 cat. Penerlma Manfaat Utama 
Olis! dengan lnfonnasl pentlng terkalt penerlma manfaat utama 
apabila lnforrnasl tersebut tldak memiUkJ freld untuk 
pengisiannyn. 

3.4.22 Catatan 
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Dllsl dengan lnformasl pentlng terkalt rekenlng apablla lnformasl 

tersebut tldak memiUkl r~ld untuk penglslannyn 
3.4.23 Rekenlng MJlik Korporasl 

PJK memlllh (dickj freld lnl apablla rekenlng merupakan mlllk 
Korpomsl, dan menglsl seluruh {ll!ld yang munrul (sama dengan 
angka 3.6 di bawah]. Field Int udak perlu dllsl apabtla rekenlng 
merupaknn millk Omng. 

3.'1.2'1 Ornngynng Memlllkl Akses ke Rekenlng 
PJK memlllh (dick) f"'ld lnl yang menggambarknn nama pemlllk 
rekenlng yang merupakan Penglrim Asal (Originato,j transaksl 
keua.ngan transfer dam, ke luar negert ynng terdlri dart I (saru] 
orang. PJK hanya menglsl I [satu] p!lihan: 
I. Mena,ntang fu,ld "Yang Utamn karena hanya terdtrt dari 

(satu) orang. 
II. Memillh "Pernn" orang rersebut sebagal pemlUk rekenlng. 
Ill. Mengtsl seluruh fidd yang terdapat pada baglan •orang" 

(field Int wnjlb dllsl). 
3.5 Orong Not My Client 

3.!\. I lnstrumen 

Penglslnn {ll!ld Int sama dengan angka 3.4. I. 

3.5.2 lnstrumen Lalnnya 
Pengtslan field Int sama dengan angka 3.'1.2. 

3.5.3 Negara 
Penglslan {ll!ld Int sama dengan angka 3.-1.3. 

3.5.'I Valuta Aslng 
Penglslan fidd Int sama dengan angka 3. 'I .4. 

3.5.5 Conductor 
Penglslan f,eld Int sama dengan angka 3.4 .5. 

3.5.6 Gelar 
Dllsl dengan gelar dart Penglrim Asal (Originatotj transakst 
keuangan transfer dana ke luar negeri. Dapnt dust leblh dart 
gelar. centeh: Ny .. Tn., H., Prof., Dr., SE. 

3.5.7 Jenls Kelamln 
Dllsl dengan earn memlllh sesuei dengan plllhan yang terdapat 
pad11 freld "Jenls Kelamln". 

3.5.8 Nama Lengkap 
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3.5.16 Negara Domlsill 
Dils! dengan cara memillh negara yang menjadi rempat tinggal 
i>,,ngirim Asal (Origina1ot) transkasi keuangan transfer dana ke 
luar negerl. 

3.5.17 Pekerjaan 
Dllsl dengan jenis pekerjaan sesunl dengan yang tercatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor. 

3.5.18 Tempat Bekerja 

3.5.13 NTK 

Dllsl dengan Nomor lnduk Kependudulmn (NIK) apabila pengirlm 
asal. 

3.5.14 No. ldentltas 
Diisl dengan nomor ldentitas selain N(K dan nomor paspor. 

3.5.15 Kewarganegaraan 
I. Mengisl f,eld "Kewarganegaraan 1 • apablla pengguna jasa 

memillki I [saru] kewarganegaraan. 
IL Apabila memillki 2 (dual kewarganegarnan, maka mengisi 

"Kewarganegaraan 1 • dan "'Kewarganegaraan 2•. 

ill. Apabila memillki lebih dart 2 (dua) kewarganegaraan, maim 
kewarganegaraan yang ketiga diisi pada "Kewarganegaraan 
3". 

Dilsl dengan ruuna lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam 

pencatatan PJK sesunl dengan dolrumen yang dtgunakan ketika 

melakukan hubungan usaha (field lnl wajib diisi). 

3.5.9 Tanggal LahJr 

Dllsl dengan tanggal lahlr sesual dengan KTP/Passport/ldentltas 
yang berlalru di suaru negara. 

3.5.1 O Tempat LahJr 

Dlisi dengan tempat lahir sesual dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlalru di suaru negara. 

3.5.1 I Nama lbu Kandung 
Dllsi dengan nama lbu kandung Pengirtm Asal (Originatot) 

transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl. 
3.5.12 Nama Alias 

Dilsl dengan nama alias i>,,ngirtm Asal (Onginatot) rransaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl. 
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3.:1.23 Alrunat Tempat Bekerja 
Dllsl dengan alarnat tempat bekeqa P,,ngirlm Asal ( Originatotj 

tmnsaksl keuangan transfer dana ke lunr negerl (blsa dllsl leblh 
dart I I sesuat dengnn plllhan yang ado. 

3.:1.2'1 Telepon Tempat Bekerja 
Dllsl dengan lnformasl telepon tempat bekerja P,,nglrtm Asal 
(OriginalO,j transaksl keuangan transfer dana ke luar negert 
(blsa dllsl lebth dart I) sesuo.l dengan pillhan yang ada. 

3.:1.2:1 Dokumen tdenntas 
Fi,,fd Int wajlb dllsl dengan lnformasl yang leblh lengkap terkalt 
nomor tdentitas Lalnnyn ynng sudah dllsl pada fu,ld sebelumnyn. 

3.:1.26 E·ma,1 
Dllsl dengan alnmat c,-mail P,,ngtrlm Asal (Originator) transakst 
keuangan transfer dana ke luar negert. 

3.:1.27 lnformnsl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon P,,nglrlm Asal (Originato,j 

transakst keuangan transfer dana ke lunr negert dlawall dengan 
kode area [dapat dllsl leblh dnrl I). 

3.:1.28 lnformasl Alarnat 

Dllsl dengnn narna tempat bekerja P,,nglrlm Asnl (Originator) 

rranskast keuanga.n transfer dana ke luar negeri. 
3.:1.19 PEP? 

Dllsl dengan "Y" apabtla pelaku transnksl adalah Poli1icafly 
E.xpos"'1 A,rson (PEP), dan dllsl dengan .,.. npablla pelaku 
tmnsaksl buknn PEP. 

3.:1.20 Sumber Dana 
Dils! dengan lnformasl surnber dana yang dlsampnikan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan trnnsnksl keuangan 
transfer dana dart luar negert tersebut dllakukan. 

3.:1.21 Nomor Pospor 
Dllsl dengan nomor paspor. 

3.:1.22 Namo Negnm P,,nerbit Paspor 
Dllsl dengnn narna negam penerblt paspor. 
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Dilsl dengan informasl alamat Pengirlm Asal (Originator) 

transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuat dengan 
pUlhan yang ada [bisa dilsl lebih dari II 

3.5.29 Catatan 

Dllsl dengan lnformasi pentlng terkait Peng!rtm Asal (Originator) 

tmnsalcsl keuangan transfer dana ke luar negerl apablla 
informasl tersebut tldak memillkl field unruk peng!slannya. 

3.6 Korporasi Not My Client 

3.6.1 lnstrumen 
Peng!slanf,eld inf sama dengan angka 3.4.1. 

3.6.2 tnstrumen Lalnnya 
Peng!slan field inf sama dengan angka 3.4.2. 

3.6.3 Negara 
Pengtslan field inf sama dengan angka 3.4.3. 

3.6.4 Valuta Aslng 
Peng!sian f,eld lnl sama dengan angka 3.4.4. 

3.6.5 Conducmr 

Peng!slan field inl sama dengan angka 3.4.5. 

3.6.6 Nama Korporasl 
Dllsl dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat 
dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan 
ketika melakukan hubungan usaha (ficld ini wajlb dlisl). 

3.6.7 Nama Komerslal 
Dllsl dengan narna komerslal dart korporasl. 

3.6.8 Bidang Usaha 
Dllsl dengan mernillh salah satu benruk badan usaha. 

3. 6. 9 Bldang Usaha 
Dilsl dengan memilih salah satu bidang usaha sesual dengan 
bidang usaha korporasi. 

3.6.1 O Nomor lnduk Berusaha 
Dllsl dengan Nomor lnduk Berusaha atau nomor identltas 
korporasl lainnya yang diterbltkan oleh lembaga yang 
berwenang. dengan format "nama izfn.nomor tzin", misalnya 
NIB.lOOCX atau SIUP.xxxx. 

3.6.1 I Tanggal Pendirtan 
Dllsl dengan tanggal pendlrlan/terdaftar korporasl. 

3.6.12 Provins! 
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4. Trnnsaksl Tujuan 
DUsl dengan tuJuan transaksl keuangan transfer dana ke lua.r negert yang 
dlterlma oleh Penerlmn f&nef,ciaryj, yang terdlrl dart dua golongan yalru My 
Client dnn No1 My Clien1 sebagal berlkut: 
l. "To My Cli<!nt" apablla: 

• Penerlma f&nef,ciaryl merupakan pemUlk rekenlng. 

3.6.19 lnfonnasl Telepon 
Dllsl dengnn lnfonnnsl telepon korpornsl sesual dengan plllhnn 
yang ada fdapot dllsl leblh dart I). 

3.6.20 Pemillk Korporasl / Pengurus Korpomsl / Orang ynng dtbertkan 

Otorlsasl Transaksl. 
I. PJK memlllh (dick) f,eld lnl ynng menggambarkan I (satu) 

orang ynng memillkl otorlsasl untuk melakukan transaks! 
keuangnn transfer ke luar negerl. 

II. PJK hanyn meng!sl I [saru] knll unrukfoeld•Jabatan" orang 
yang memillkl otorlsasl untuk melakukan transaks! 
keuangan transfer dana ke luar negert. 

Ill. PJK melengkapl seluruh Ji<!ld yang terdapat pada baglnn 
•orang". 

Dllsl dengan nama provtnsl/ stare sesual dengan alamat 
korpomsl. 

3.6.13 Negnra 
Dllsl dengnn memlllh kode negam sesunl dengan alamat 
korpomsl. 

3.6.14 E·mail Korporasl 
Dllsl dengan alamat .,.mail korporosl. 

3.6.15 Website Korpornsl 
Dllsl dengan alamat websi1e korpornsl. 

3.6.16 NPWP 
Dl!sl dengnn nomor NPWP yang dlmlllkl oleh korpomsl. 

3.6.17 Catatan 
Dllsl dengnn lnfonnasl pentlng terkalt korporosl npablla 
lnformnsl tersebur tldnk memUlkl field untuk penglslannyn. 

3.6.18 Informas! Alamat 

Dllsl dengnn Infcrrnas] telepon korporasl sesual dengnn plllhnn 
yang ada [dapat dllsl leblh dart I). 
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4.1.3 Negara 
Oiisf dengan earn memilih nama negara tuju.nn transakst 
keuangan transfer dana ke luar negerl sesuat dengan pUihan 
kode yang terdapat pada field "Negara·. !field lnl wajib dltsi]. 

4.1.4 Valuta Aslng 
Field inl wajlb diisl dengan mata uang asing tujuan transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl dengan lnformasl sebagal 
bertkut: 
4.1.4.1 Valuta Asing 

Dilsl dengan eara memlllh sesual dengan pillhan yang 
terdapat pada field "Valuta Asing" !field lnl wajib dllsl). 

4.1.4.2 Nominal Valas 
Dlisl dengan nilal transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negerl dalam mata uang aslng pada saat transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl terjadl if,cld lnl 
wajlb dilsl). 

4.1.4.3 Kurs 

• Penerlma (Benejiciaryj merupakan pem!Uk rekenlng kantor cabang bank 

di luar negerl apablla dlanggap transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negerl antar cabang/lntemal Bank. 

li. 'To Not My Client" apabUa Penerlma (Beneficiaryj merupakan Walk in 
Customer. 

My Client dan Nor My Client terdirl dart 3 (tlgaJ pUihan yaitu Orang, Rekenlng, 
dan Korporasl dengan krlterla pemlllhan alcan dlatur di dalam SUrat Edarru, 
Kepala PPATK. Apabila terdlrl dart I [saru) pihak, maka PJK cukup mengisi I 
(satu) lcali, dan apabila terdlrl darl lebih darl I [satu] plhak maka PJK mengisl 
leblh darl I [saru] kali. 
4. I Rekenlng My Client 

4.1.1 Jnstrumen 
Dlisl dengan memillh salah saru instrument transaksl keuangan 
transfer dana ke luar negerl tujuan sesual pilihan yang ada lfrcld 
lnl wajib dlisl): 

4.1.2 lnstrumen Lalnnya 
Field lnl wajib dlisl apabila mem!Uh "Latnnyn" pada field 
·1nstrumen•. 
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4.4.3 Negara 

4.3.2 lnstrumen Lalnnya 
Penglslan fteld lnl sama dengan angka 4.1.2. 

4.3.3 Negara 

Penglslan foeld lnl sama dengan angka 4.1.3. 
4.3.4 Valuta Aslng 

Penglslan field lnl sama dengan angka 4.1.4. 
SelanJutnya Jenls dnn tata cam pengistan field Korporasl My Client sama 
sepertl angkn 3.3.6 sampal dengan angkn 3.3.20. 

4.4 Rekenlng No1 My Client 
4.-1. l lnstrumen 

Diisl dengnn memtlih salah saru Instrument transakst keuangnn 
transfer dnnn ke luar negert tujuan sesual pillhnn yang ada 
({lt!ld lnl wajlb dllsl). 

4.4.'2 lnstrumen Lrunnyn 
Fit!ld lnl wajlb dllsl apablla memllih "Lalnnya" pada flt!ld 
·rnstru.men•. 

Ollsl dengan nllal kun yang dlgunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana ke Juar negert terjadt 
((w,ld lnl wajlb dllsl). 

SelnnJmnya Jenls dan tata cam pengtstan field Rekenlng My Clien1 sama 
seperrt angkn 3.1.6 sampal dengnn angka 3.1.24. 

4.2 Orang Aly Clieni 
4.2. l lnstrumen 

Penglslan field lnl samn dengan angka 4.1.1. 
4.2.2 lnstrumen LnJnnya 

Penglslnn f,eld lnl sama dengnn angka 4.1.2. 
4.2.3 Negara 

Penglslan field lnl sama dengan angka 4.1.3. 
4.2.4 Valutn Aslng 

Penglslanf"'ld lnl sama dengan angka 4.1.4. 
Selanjutnya Jenls dan tata cam ~nglslnn fll!ld Orang My Client sama 
sepertl angka 3.2.6 sampal dengan angkn 3.2.29. 

4.3 Korporasl My Client 
4.3. l lnstrumen 

Peng!slan flt!ld lnl samn dengnn angka 4.1.1. 
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Dilsi dengan cam memilih nama negara tujuan rransaksl 

keuangan transfer dana ke luar negeri seaual dengan pilihan 

kode yang terdapat pada field •Negara•. ifield lni wajib diisi). 
'1.4.4 Valuta Aslng 

Field ini wajib dlisl dengan mata uang aslng tujuan transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert dengan informasl sebagat 
berilcut: 

4.4.4.1 Valuta Asing 
Diisl dengan earn memlllh sesual dengan plllhan yang 
terdapat pada field "Valuta Asing" (field ini wajlb dlisi). 

4.4.4.2 Nominal Valas 
Diisl dengan nllal transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negert dalrun mata uang asing pada saat transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert terjadl (f,eld in! 

wajlb dlisl). 
'l.4.4.3 Kurs 

DUsl dengan nilal kurs yang dlgunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negert terjadl 
ifield In! wajtb dllsl). 

Selanjutnya Jenis dan tata earn penglslan f,eld Rekening Not My Client 
sama sepertl angka 3.4.6 sampal dengan angka 3.4.24. 

4.5 Orang Not My Qient 
4.3. l lnstrumen 

Penglslan freld lnl sama dengan angka 4. 4. I. 
4.5.2 lnstrumen Lainnya 

Penglslan field lni sama dengan angka 4.4.2. 
4.5.3 Negara 

Penglslan field inl sama dengan angka 4.4.3. 
'I .5.4 Valuta Asing 

Penglsianfie!dinl sama dengan angka 4.4.<t. 
Selanjutnya jenis dan tata cara pengtstan fo,ld Orang Not My Client 
sama sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.29. 

4.6 Korporasl Not My Client 
4 .6. i lnstrumen 

Penglsian f,eld in! sama dengan angka 4. 4. I . 
4.6.2 lnstrumen Lainnya 

Penglslan field lni sama dengan angka 4.4.2. 
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DIAN EDIANA RAE 

ltd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

J\NJ\USIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

4.6.3 Negara 
Penglslan fw,ld In! srunn dengan '111j!ka 'l.'1.3. 

'1.6.'I Valuta Aslng 
PenKfslan f,eld In! sama dengnn angka 4.4.'I. 

S<elanjutnya Jenls dan tata eara penglslan f,eld Korporasl Not My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampar dengan angka 3.6.20. 
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Jenls Laporan 

Dilsi dengan mem!Uh LTKL- Incoming PTO (field lni wajlb dilsi). 

2 Mata Uang Lokal 
a. Apabila PJK menyrunprukan Japoran dengan cara melakukan Input laporan 

maka fll!ld In! tidak akan terlihat pada apllkasl dan akan otomatls terlsl 

dengan kode "!DR' pada sistem PPATK. 

b. Apabila PJK menyampalkan laporan dengan cara upload XML maka PJK 

menglsl fre/d lnl dengan kode mata uang "!DR". 

3 Nama Organisasi 

Field lnl akan terisi otomatis oleh slstem. 
4 ID Organlsasl 

a. Apabila PJK menyampaikan laporan dengan cam melakulcan Input laporan 

maka ID Organlsasl akan otomatls terlsl. 

b. Apabila P.JK menyampaikan Japoran dengan cara uplood XML maka PJK 

wajlb menglsl field lnl de.ngan ID Organlsasl yang dlperoleh pada saat 

regtsrrast apllkasl goAML pada schema XML. 

5 ID Laporan 

Field In! akan terlsl otomatis oleh slstem. 

6 Kantor Pelapor 

Dilsl dengan nama kantor PTD yang menyampalkan laporan. 

[A. tJIIUII 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENGISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TRANSF'ER DANA DARI LUAR NEGERI 

BAGI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK 

LAMPIRANXIB 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANGAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIGAKAN, 

TRANSAKSI KEUANGAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSF'ER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEGERI MEL.ALU! 

APLIKASI GOAML BAGI PENYEDIA JASA 

KEUANGAN 
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t. Tipe Tmnsa.ksl 
Tipe tmnsaksl keuangan transfer dana dart luar negeri wajlb dipillh Bl·Party 
yang memUlld lnformasi transaksi asal ({mm) dan tujuan tmnsaksi (toj. 

2. Bi·Prirty 

, •. TRAIIIIAIUII DUAIIOAJI T1tAll8Rll DAIIA DARI WAR IUO&JU 

7 Cam Prnyampalan Lapomn 

a. Apablla P.JK m•nyamprukan lapomn dengan eara melakukan Input 

laporan rnaka fidd lnl tldak akan terllhat pada apllkaal don akan tertst 
otomatls dengan kede 0E• pada ststem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapornn dengan cam uplDad XML maka PJK 
mengisl f,e/d lnl dengan kode 0E• yang bemrtl elekrrents pada schemn 
XML. 

8 No. R•f. l..aporan 
Dllsl d•ngan nomor referenst laporan Internal PJK yang dapnt 
m•ngtdentlflkasl .. ttap laporan yang dlsampalkan. 

9 Tanggal Laporan (f"'/d lnl wajlb dllsi) 
Terdnpat 2 eara pengtslan field lnl yairu: 

11. Dils! oleh petugas dengan tanggat input data ke dalam lapomn apabtla PJK 
rnelakukan 111pu1 lapornn rnelalui apllkasl web. 

b. Dils! dengan tnnggal pembuatan fil-e XML apabila PJK memUih uplood 

XML. 
10 Prtugas Prlapor 

Dllsi dengan lnformasl Prtugas Prlapor yang login. Field lnl tertat oternans 
oleh s!stem apablla laporan dlsampalkan dengan cam mengtsl (enny) rnelalut 
apllkas! web, nomun fidd lni wajlb dilsi apablla penyampalan dtlakukan 
dengan cara uplood fil-e XML. 

11 Lokosl Kantor Prngtrlm Laporan 
Field Inf terlsi otomatis oleh ststem sesual dengan data roglstrasl apablln 
lapomn dlsampalkan dengan earn m•ngtsl (enny) melalui apllkosl web, 
namun f,e/d lnl wajib diisl apabila penyampaian dllakukan dengan cara 
up/Dad fil-e XML. 

12 lndlkator Lapomn 
Field hanyn dilsi dengan kode kelornpok tndtkater KOREKSI npablln PJK 
menyampalkan koreksl atas LTKL - lncmoninq P'l'1) yang berasal dari temuan 
PJK at.au temuan PPATK. dan buka.n berasal dart penolaka.n secara otomaus 
pada ststern Aplikasl goAML. 
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Apabila dlpillh (click! ioon ·&-Pnrty" maim PJK menglsl freld-fi-e/d sebagal 
berikut: 
2.1 Nomor Transaksl 

Oilsl dengan nomor pencatatan di PTO yang dapat mengldentifikasl 
suatu transaksl keuangan transfer dana dart luar negerl, misalnya 
nomor untuk penerlmaan transfer dana dart luar negeri oleh Bapak 
Haryono adalah I 0030082019 (field in! wnjib dllsi). 

2.2 No. Ref. Transaksl 
Oilsl dengan nomor referensl transakst Internal PJK yang dapat 
mengldentillknsi setlap transaksi yang disarnpaikan. 

2.3 Cara Transaksi Oila.kukan 
OUsl dengan memllih "Penertmaan Uang" ifreld In! wajib diisl}. 

2.4 Nilal Transaksi (IDRI 
Ollsl dengan nilal transaksl keuangan transfer dana dart luar negeri 
dalarn mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana dart 
luar negerl dalam mata uang valuta nsing, maka fre/d rulal transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeri dllsi dengan konversl mata 
uang valuta aslng dalarn rupiah pada saat transaksi keuangan transfer 
dana dart luar negerl dltertma (freld lni wajib dlisi). 

2.5 Tanggal Transaksl 
Ollsl dengan <anggal efektif dlterlmanyn transaksi keuangan transfer 
dana dart luar negerl oleb Penertma (Beneficiary! secara tunal. Apabila 
terdapat penerusan transaksi oleh PTO ke rekening Penerima 
(Benef,ciary) yang terdapat pada bank umum melalui transfer 
domestik/dalarn negerl maka tanggal transaksi di!si dengan tanggal 
penerusan transaksi oleh PTO dan bukan tnnggal pengkreditan 
rekenlng melalul transfer domestik/dalrun negerl ifreld In! wajlb dflsf]. 

Sebagal contoh, PTO Makmur Sejabtera meneruskan transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negerl ke rekening Tuan B di PT Bank 
Suka Cita pada tanggal 14 Februart 2020 melalui transfer domestlk 
yang dikreditkan ke rekenlng Tuan B pada tanggal 15 Februart 2020. 
Oalarn haJ lni, PTO menglsi tanggal transaks! adalah tanggal I 'I 
Februart 2020. 

2.6 Nama Teller/ Front Offi-a, 
Ollsl dengan nama tel/er/petugas front office yang berhubungan dengan 
Penertma (Benefrdaryl apabila transaksl keuangan transfer dana dart 
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menjadl rernpat dlterlmanya trnnsaksl keuangan transfer dana darl lunr 
negeri. 

2.9 Keterangan Trnnsaksl 
Oils! dengan alasan transakst keuangnn tronsfer dana dart luar negerl 
yang dleatat dalam slstem PTO pada saat melnkukan transakst 
keuangnn transfer dana dart lunr negeri. 

2.10 Catalan 
Dllsl dengnn lnformasl pentlng terkalt trnnsnksl keuangnn transfer dana 
dart luar negerl apabiln lnformosl tersebut tldnk memlllkl Field unruk 
penglslannya. 

3. Transaksl Asal 
Ollsl dengan asn1 rransakst keuangan transfer dana dart luar negeri yang 
dllakukan oleh Penglrim Asal (Originator). Penglrlm Asnl (Originator) terdlri 
darl dua golongan ynltu Nor My di<!nt dan My Client sebagnl berikut: 
I. •From Nor My Clienr• apablla Penglrim Asnl (Or!ginato,j bukan rnerupakan 

pengguna Jnsa dart PTO yang menyampalkan L TKL. 
II. "From My Client• apablla merupakan PTO yang memlllkl kantor di dalam 

dan luar negeri dengan Penglrim Asal (Originaro,j merupakan pengguno 
jasa dnr! kanror yang berlokasl di luar negeri tersebut. 

My Client dan Not My Client terdlri dart 3 (tlga) plllhan yaltu Orang, Rekenlng, 
don Korpomsl dengan kriterla pemlllhon akan dtarur di dalam Surat Edaran 
Kepnla PPATK. 
Apabilo lnsrrumen asal tronsaksl keuangan transfer dana dart luar negeri 
(llhat angka 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.!1.1, dan 3.6.1) yang dlpillh adalah 
•uang Tunat• maka llpe pihak yang dllaporkan adalah: 

nama kantor /nama kantor cabang a tau lekast 
Jasa keuangan yang bekerjasama dengan PTO yang 

Olis! dengan 
agen/ penyedla 

2. 7 Nama Pejabat Pengotorlsasl Trnnsaksl 
Dils! dengnn nomo pejabat yang berdasarkan kewenangannya 
mengotorlsnsl transnksl keuangan transfer dana dart luar negerl pada 
PTO. 

2.8 Loknsl Trnnsalcsl 

luar n~erl dttertrna seeara runal, atau nama petugas yang memproses 
pengkreditan ke rekenlng Penertma (&n.,Ftciaryj apabila melalul bank. 
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I. •orang", yang jenis dan tata eara penglsiannya sama seperti angka 3.2 
untuk Not My Client dan 3.5 untuk My Client; atau 

U. "Korporasf", yang jenls dan tata earn penglslannya sama sepertl angka 3.3 
untuk Not My Client dan 3.6 untuk Afy Client. 

Apabila Instrument asal transaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
(llhat angka 3.l.l, 3.2.l, 3.3.l, 3.4.l, 3.5.l, dan 3.6.l) yang dlpilih adalah 
•Rekenlng" maka tipe pihak yang dilaporkan adalah "Rekenlng", yang jenls 
dan tata cara pengislannya sama sepertl angka 3.1 untuk Not My Client dan 
3.4 untuk Not My ClienL 
3. l Rekening Not My Client 

3.1.1 Instrumen 
Dilsl dengan memilih salah saru instrumen transaksi keuangan 
transfer dana dart luar negert asal sesuaJ pillhan yang ada yaltu: 
ifreld tm wajib dllsil, 
• 'liang Tunal " apablla transaksl keuangan transfer dana dart 

luar negeri dilakukan secara runal. 

, "Rekening• apabila transaksl keuangan transfer dana dart luar 
negert dilalcukan melalul rekening. 

3. l.2 Negara 
Oiisf dengan cara memilih nama negara asal transakst keuangan 
transfer dana dart luar negeri sesual dengan pilihan kode yang 
terdapat pada f,e/d •Negara' ifreld inl wajib dllsl). 

3. l.3 Valuta Aslng 
Field inl wajib dlui dengan mata uang asing asal transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeti dengan lnformasi 
sebagal berikut: 
3. l.3. l Valuta Asing 

Dlisi dengan cam mem!Uh sesual dengan pUihan yang 
terdapat pada field "Valuta Aslng" (field inl wajib dUsi). 

3. l.3.2 Nominal valas 
Dllsi dengan nilal transaksl keuangan transfer dana 
dart luar negeri dalarn mata uang asing pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negeri 
terjadl ifield inl wajib dlislJ. 

3. l.3.3 Kurs 
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Dllsl dengan nllal kurs tengah ynng dlgunnknn pada 

saot transaksl keuangan transfer dana dart luer negert 
terjndl ({lt!ld lnl wnjlb dnsi]. 

3.1.4 No. Rekenlng 
Dllsl dengan nomor rekenlng ynng dlgunakan untuk transakst 
keunngan transfer dana dart luar negerl (field lnl wajib dllsl}. 

3.1.~ Lobel Rekenlng 
Dils! dengnn label yang menjndl identlflkasl rekenlng yang 
dlgunakan unruk rransakst keuangnn transfer dana dnrl luar 
negert sepertl rekening persepat, rekentng banruan pemerlntah, 
dan ttkenlng perantara. 

3.1.6 Nnmn PJK 
Dllsl dengnn nnma PJK tempat rekenlng dibuka (f,e/d inl wajib 
dllsl) 

3.1.7 Kantor Pembukaan Rekenlng 
Dllsl dengan narna kanter cabang tempat rekenlng dibukn. 

3.1.8 Non-Bank? 
Dlpillh "Ya• apabila rekening dlbuka pada PJK non-bank. Dipilih 
'Tidak• apablla rekenlng dibuka pada PJK bank. 

3.1.9 Kode PJK atau SWIFT? 
Wajlb dllsl dengnn memlllh salah satu: 
I. Kode SWIFT upabtla PJK memlllkl kode SWIFT, <Ian menglsl 

kode tersebut pada field yang disediaknn. 
II. Kode PJK yang bukan merupaknn kode SWIFT, yang 

dtperoleh dart lembaga berwenang. 
Apabila PJK memillkl kedua kode tersebut di atas, mnka yang 
diplllh adalah kode SWIFT. 

3.1.10 Jenls Rekening 
Dllsl dengan cam memillh sesual dengnn pillhan yang terdapat 
pada freld "Jenls Rekenlng". 

3.1.11 Starus Rekenlng 
Dils! dengan cam memllih salah saru pillhnn yang terdapat pada 
field •s,arus Rekenlng". 

3.1.12 Mnta Uang Rekenlng 
Dils! dengan earn memUih kode mata uang yang digunaknn pada 
rekening. 

3.1.13 Penerlma Manfruit uiama 
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3.1.15 No. Pengguna Jasa 
Ollsi dengan nomor Customer /dentif"tcation File (C!F) unruk PJK 
Bank atau nomor kepesertaan pengguna Jasa/nomor lain yang 
ditentukan oleh PJK non-bank. 

3.1.16 Tanggal Pembukaan 
Olis! dengan tanggal pembukaan rekening. 

3. I. I 7 Saldo Akhir 
Oils! dengan saldo rekening dalrun mata uang rupiah pada saat 
trnnsaksl transfer dana dart luar negeri terjadi sesudah rekap 
akhir hart. 

3.1.18 Tanggal Saldo 
Oils! dengan tanggal saldo akhlr. 

3.1.19 Cat. Penertma Manfaat Utama 
Ollsl dengan informasl penting terkalt penerima manfaat utama 
apablla informasl tersebut t!dak mernfliki freld untuk 
pengisfannyn. 

3.1.20 Catatan 

Olis! dengan lnformasl pentlng terkalt rekening apablla lnformasl 
tersebut tidak memillkl field unruk pengisfannya. 

3.1.21 Rekenlng Korporasf 
PTO memillh (click) field lnl apablla rekenlng merupakan rnfllk 
korporasi, dan mengisi seluruh field yang muncul (sama dengan 
angka 3.3 di bawah). Fkld inf tklak perlu diisi apabila rekening 
merupakan millk Orang. 

3.1.22 Orang yang Memillki Akses ke Rekenlng. 
PTO memilih (clickj freld In! yang menggambarkan nama pem!Uk 
rekenlng yang merupakan Pengirim Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negeri yang terdiri dart I (satu) 
orang. PJK banya mengisf I (saru) pilihan: 
I. Mencentang field "Yang Utama?" karena hanya terdiri dart 

(satu) orang. 

Dilsl dengan nama penerima ma.nfaat utama darl rekening. 
3.1.14 IBAN 

Oils! dengan lniemationa/ Banking Account Number. 
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3.2.2 Negara 
P<englsian field inl sama dengan angko 3.1.2. 

3.2.3 Valuta /\sing 
P<engislan freld lnl sama dengan angka 3.1.3. 

3.2.'I Oelar 
Ollsi dengan gelar dart P<englrlm Asal (Originato,j keuongan 
transfer dana drul luar neger1. Dnpot dilsl lebih dart l gelnr. 
contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A. 

3.2.!i Jenls Kelamln 
Dilsl dengan earn memillh sesuat dengnn plllhan yong terdapat 
pada fll!!ld 'Jenls Kelamin'. 

3.2.6 Nama Lengkap 
Dilsl dengan nnma lengkap tanpa gelar yang tereatat dalam 
pencatatan PJK sesunl dengan dokumen yang dlgunnkan ketikn 
melakukan hubungan usaha (field !nl wajlb dllsl). 

3.2.7 Tonggal Lahlr 
Ollsi dengan tanggnl lahlr sesuat dengan KTP / Passport/ ldentitas 
ynng berlaku di suaru negnro. 

3.2.8 Tempat Lahir 
Ollsi dengan tempat lahlr sesual dengnn KTP / Passport/ ldentitas 
ynng berlaku di suaru negnro. 

3.2.9 Namn Allns 
Dilsl dengan nama alias P<engirim Asal (Originator) transaksl 
keua.ngan transfer dana dart luar neger1. 

3.2.10 NIK 
Oilsl dengan Nomor lnduk Kependuduknn (NIK) apabila pelnku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. 

3.2.1 I No. ldentitas 
Olisl dengan nomor ldentitos selaln NIK dan nomor pasper. 

3.2.12 Kewarganegnraan 

II. Memlllh "P<ernn• orang rersebut sebagnl pemlllk rekentng, 

Ill. Menglsl seluruh fti!!ld yang terdapat pada bnglnn "Orang". 
3.2 Orang Nor My Qien1 

3.2.1 lnstrumen 
Penglslan ftt!ld lnl sama dengan angka 3.1. I. 
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3.2.13 Pekerjaan 

Dils! dengan jeni.s pekerjaan sesual dengan yang tercatat pada 
pencatatan Plhak Pelapor. 

3.2.14 PEP? 

Dils! dengan "Y" apablla pelaku transaksl adalah Politically 

Exposed P.,rson (PEP). dan dilsl dengan .,.. apabila pelaku 
transaksl bukan PEP. 

3.2.15 Sumber Dana 

Dils! dengan infonnasl sumber dana yang disampalkan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi. 

3.2.16 Nomor Paspor 
Dils! dengan nomor paspor. 

3.2.17 Nama Negara Penerbit Paspor 
Dils! dengan nama negara penerbit paspor. 

3.2.18 Dokumen ldentltas 
Field lni wajib dilsi dengan infonnasi yang Jebih lengkap terkait 
nomor ldentltas Lalnnya yang sudah dilsl pada field sebelumnyn. 

3.2.19 lnfonnasl Telepon 
Dils! dengan lnformasl telepon Penglrlm Asal (Origina1or/ 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negerl diawal! 
dengan kode area (dapnt diisi leblh dart I). 

3.2.20 lnformasl Alamat 
Dils! dengan informasi alamat Penglrtm Asal (Originator) 
transaksi keuangan transfer dana dnri luar negerl sesual dengan 
pillhan yang ada (field wnjib dilsl dan bisa diisi leb!h dart I). 

3.2.21 Catatan 

Dils! dengan lnformasl pentlng terkalt Penglrlm Asal (Origina1orJ 
rransakst keunngan transfer dana dart luar negerl apabila 
lnfonnasl tersebut tidak memilikl field untuk pengisiannya. 

3.3 Korporasl No1 My Clieni 

I. Mengisl freld "Kewarganegaraan 1 • apnblla pengguna jasa 
memillkl I [saru] kewarganegaraan. if,e/d lnl wajlb ditsi]. 

U. Apnbila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengist 
"Kewarganegaraan I [wajlb]" dan "Kewarganegaraan 2•. 

iii. Apnbila memiliki leblh dnri 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
kewarganegaraan yang kenga dilsl pada •Kewarganegaraan 
3". 
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3.3, l lnstrumen 

Pengislan [H!ld lnl sama dengan angka 3.1. I. 
3.3.2 N•gnra 

Pengislan [,eld lnl sama dengan nngka 3.1.2. 
3.3.3 Vnluta Aslng 

Pengislnn {H!ld lnl soma dengan nngkn 3.1.3. 
3.3.'I Nama Korporasl 

Diis! dengan nnma perusahaanj' enntos lalnnyn ynng rercarat 
dalam peneataran PJK sesual dengan dokurnen yang dlgunakan 
keuka melakukan hubungan usnha lficld lnl wajlb dllsf]. 

3.3.!5 Nama Komersial 
Dllsl dengan nama komerslal dart korporasl. 

3.3.6 Bldang Usaha 
Dllsl dengan bldang usaha dart korporasl yang tercatat dalarn 
pencatatan Plhak Pelapor sesual dengan dokumen yang 
dlgunakan ketlka melnkukan hubungan usaha. 

3.3.7 Nomor lnduk Berusaha 
Dllsl dengan Nomor lnduk Berusaha atau nomor tdenntas 
korpomsl lalnnya ynng dlterbltkan oleh lembaga yang 
berwenang, dengan format "nama lzln.nomor lzln-, misaJnya 
NIB.lOCCt atau S!UP.xxxx. 

3.3.8 Provins! 
Oilsl dengan nama provlnsl/ stal~ sesual dengan alarna; 
korporasl. 

3.3.9 N•gnra 
Dllsl dengan memlllh kede n•gam sesual dengan alrunnt 
korporasl. 

3.3.10 Catatan 
Dllsl dengan lnformnsl penrtng terkalt korporasl npablla 
lnformasl rersebut tidak memUllcl field untuk pongtslannya. 

3.3.11 lnformnsl Alamat 
Dllsl dengan lnformasl alamat korporasl sesunl dengan plllhan 
yang ada blsa dllsl leblh dart I). 

3.3.12 lnformnsl Telepon 
Dllsl dengan lnformasl telepon korpomsl sesuar dengan plllhan 
yang ada (blsa dllsl lebth dart I). 
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3.4.3 Negara 

3.3.13 PemiUk !Corporas! / Pengurus Korpornsl / Orang yang dlber!kan 
Otorisasl Transaksl. 
I. l7fD memiUh (click) freld lnl yang menggambarkan 1 (satuJ 

orang yang memiUkl otortsasl untuk melakulmn transaksl 
keuangan transfer dart luar negert. 

II. l7fD hanya menglsl 1 (satu) kaU untuk field • Jabatan" orang 
yang memU!kl otorlsasl untuk melakukan transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negert. 

iiL l7fD menglsl seluruh field yang terdapat pada baglan 

"Orang", 
3.4 Rekenlng My Client 

3.4.1 tnstru.men 
Dllsl dengan memllih salah satu lnstrumen transaksl keuangan 
transfer dana dart luar negert asal sesuai pilihan yang ada yaitu 
(field lni wajlb diisl): 
• "Uang Tunai • apabila transaksl keuangan transfer dana dart 

luar negerl dilakukan seeara tunai. 
• 'Rekening • apablla transaksl keuangan transfer dana dart luar 

negerl dllakukan melalui rekenlng. 
3.4.2 Valuta Asing 

Field ini wajlb dllsi dengan mata uang aslng asal transaksl 
keuangan transfer dana dart luar negert dengan lnformasl 
sebagai bertkut: 
3.4.2.1 Valuta Aslng 

Dlisi dengan cara mem!Uh sesuat dengan pilihan yang 
terdapat pada field "Valuta Aslng" (field lnl wajlb dllsl). 

3.4.2.2 Nominal Valas 
Dils! dengan nilat transaksi keuangan transfer dana 
dart luar negerl dalam mata uang aslng pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negert 
terjadl (field lnl wajib diisiJ. 

3.4.2.3 Kurs 
Dils! dengan nilai kurs yang digunakan pada saat 
transa.k:si keuangan transfer dana dari luar negeri 
terjadi (field In! wajlb dllsiJ. 
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3.4.!i Label Rekenlng 
Ollsl dengnn label yang menjadi ldentlflkasl rekenlng yang 
dlgunnkan untuk tronsaksi keuangnn transfer dana dart luar 
negert persepst, rekenlng bantunn pemertntah, den rekenlng 
perantara. 

3.4.6 Nama PJK 
Olisl dengan nnma NK tempat rekenlng dibuka ifu,ld lnl wajlb 
dUsl). 

3.4.7 Kantor Pernbukaan Rekening 
Olisl deng;,.n nnma kantor robang tempat rekenlng dibuka ifre/d 

inl wajib dlisl). 
3.4.8 Non-Bank? 

Olpllih •va• apablla rekenlng dtbuka pada PJK non-bank. Olplllh 
"Tldak" apabila rekenlng dlbuka pada PJK bank. 

3.-1.9 Kode PJK atau SWIFT? 
Wnjlb diisl dengan memllih salah satu: 
i. Kode SWIFT apablla PJK memlllkl kode SWIFT, dnn mengtsl 

kode tersebut pada [11,ld yang dlsedlakan. 
II. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang dlperoleh 

dnr1 lembaga berwenang. 
Apabila PJK memillkl kedun kode tersebut di atas, makn yang 
dlplllh adnlah kode SWIFT. 

3.4.10 Jenls Rekenlng 
Olisl dengan earn memillh sesuei dengan plllhan yang terdapat 
pad11 fri!ld "Jenls Rekenlng" lfield In! wnjlb dllsll, 

3.4.11 Status Rekening 

Dllsl dengan eara memllih nama negara asal tmnsaksi keuangnn 
transfer dana dart luar ne(!"r1 sesual dengan plllhan kode yang 
terdapat pada fw,ld •Negarn• if"'ld lnl wajlb dllsll. 

3.-1.4 No. Rekenlng 
Dllsl dengan nomor rekenlng ynng dlgunakan untuk transakst 
keuangan transfer dana dart luar negert lfield lnl wajlb dllsl}. 
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3.4.15 No. Pengguna Jasa 
Dilsl dengan nomor Customer ldentif1CO.tion File (ClF) untuk RIK 
Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/ nomor lam yang 
ditentukan oleh PJK non-bank (field lnl wajib dllsi). 

3.'1.16 Tanggal Pembulcaan 
Dilsl dengan tanggal pembulcaan relcenlng field inl wajib diisl). 

3.4.17 Saldo Akhir 
Dilsl dengan saldo rekening dalarn mata uang rupiah pada saat 
transaksi transfer dana dart luar negert terjadl sesudah rekap 
akhir hart. 

3.4.18 Tanggal Saldo 
Dilsl dengan tanggal saldo akhir. 

3. 'I .19 cat Penertma Manfaat Utama 
Diisl dengan lnformasi penting terkait penertma manfaat utama 
apablla informasl tersebut tidak mem!lild f,eld untuk 
pengislannya. 

3.4.20 Catatan 

Diisl dengan informasi penting terkait rekening apablla informasi 
tersebut tidak memillkl field untuk pengisiannya. 

3.4.21 Rekening Korpomsi 
PTO memilih (click) field ini apabila rekening merupakan millk 
Korporasi, dan mengisi seluruh field yang muncul [sama dengan 
angka 3.6 di bawah). Field lnl tidak perlu diisi apablla rekenlng 
merupakan milik Orang. 

3.4.22 Orang yang Memilild Akses ke Rekening (freld ini wajib diisi). 

Diisl dengan earn memillh salah satu pillhan yang terdapat pada 
field •status Rekening" lfoeld inl wajlb dlisi]. 

3.4.12 Mata Uang Rekening 
Diisl dengan eara memillh kode mata uang yang dlgunakan pada 
rekenlng (field lnl wajlb dllsi], 

3.4.13 Penertma Mrutfaat utama 
Diisl dengan nama penertma manfaat utama dart rekening. 

3.4.14 TBAN 

Dilsl dengan ln<ernational Banking Acroun1 Number. 
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3.!I Orang My Client 
3.:S. l Jnstrumen 

Pengtslan fu,ld lnl sama dengan angka 3.4. l. 

3.!1.2 Negara 
Pengtslan {ll!ld lnl soma dengan nngka 3.4.2. 

3.!1.3 Valutn Aslng 
Pengtslan ["'Id lnl sama dengan angka 3.4 .3. 

3.!1.4 Oelar 
Ollsl dengan gela.r dart Penglrlm Asal (Originawr) keuangan 
transfer dana dart luar negert. Dapat dllsl lebih dart I getar. 
contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A. 

3.!l.!I Jenls Kelamln 
Dils! dengan cam memllih sesual dengan pillhan yang terdapat 
pada {ll!ld • Jenls Kelamln" ({ll!ld Inf wajlb dUslJ. 

3.!1.6 Nama Lengkap 
Ollsl dengan nama lengkap tanpa gelru- yang tereatat dalam 
pencatatan PJK sesual dengan dokumen yang dlgunakan kertka 
melakukan hubungan usaha ({u,ld Inf wajlb dllslJ. 

3.!1.7 Tanggal Lahlr 
Ollsl dengan tanggal lahtr sesual dengan KTP / Passport/ ldentltas 
ynng berlalcu di suaru negara (fi<!ld lnl wajlb dllslJ. 

3.!1.8 Tempat Lahlr 
Ollsl dengan rernpat lnhlr sesuat dengan KTP / Passport/ ldentltas 
ynng berlaku di suaru negam (field lnl wnjlb dlislJ. 

3.!1.9 Namn Alias 

PTO memlllh (click) fr,,/d Inf yang menggnmbarkan nama pemillk 
rekenlng yang merupakan Pengtrtm Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana drui luar negert yang terdlrl dart I (saru] 
orang. PJK hanya mengtsl I (saruJ p!llhan: 
I. Mena,ntnng field •vang Utama?" karena hanyn terdlrt dart 

(satu) omng. 
II. Memlllh •Pemn' orang tersebut sebagaJ pernllik rekenlng. 
Ill. Mengtsl seluruh field yang terdapat pada bagtan ·orang" 

({11!/d lnl wajlb dllslJ. 
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Dilsl dengan nama alias Pengirlm Asal (Originator/ transaksl 
keuangan transfer dana dari luar negeri. 

3.5.10 NIK 
Dilsl dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK). (Field NIK, 
Nomor Pnspor, dan No. ldentltas Lain wajlb dl!si salah satu). 

3.5.1 l No. ldentltas Lain 
Dllsl dengan nomor ldentltas selain NIK dan nomor paspor. 
(Field NIK, Nomor Pnspor. dan No. tdentltas Lain wajib diisl salah 
satu]. 

3.5.12 Kewarganegaraan (field in! wajib d.iisl) 
I. Menglsi field "Kewarganegaraan I• apablla pengguna jasa 

memilikl I (saruJ kewarganegaraan. 
Ii. Apabila memillld 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisl 

"Kewarganegaraan 1 • dan "Kewnrganegaraan 2•. 

iii. Apabila memillld lebih darl 2 (dua) kewarganegaraan, maka 
kewarganegaraan yang ketlga diisl pada "Kewarganegarann 3". 

3.5.13 Negara Domisili 
Dilsl dengan eara memilih negara yang menjadi tempat tlnggal 
Pengirlm Asal (Originator/ transakst keuangan transfer dana dart 
luar negerl (field lnl wajib diisl). 

3.5.14 Pekerjaan 

Dl!si dengan jenls pekerjaan sesual dengan yang tercatat pada 
pencatatan Pihak Pelapor. 

3.5.15 PEP? 
Dilsl dengan -v· apablla pelaku trnnsaksi adalah Politically 

Exposed P,.rson (PEP), dan dUsl dengan "1" apabila pelaku 
transaksl bukan PEP (lied lni wajib dllsi). 

3.5.16 Sumber Dana 

Dilsl dengan lnformasl sumber dana yang disarnpalkan pada 
saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksl keuangan 
transfer dana darl luar negerl tersebut dilakukan (field lni wajib 
d.iisi). 

3.5.17 Nomor Pnspor 
Dl!sl dengan nomor paspor. (Pield NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldentltas Lain wajib dlisi salah satu]. 

3.5.18 Narna Negara Penerblt Pnspor 
Dl!sl dengan nama negara penerbit paspor. 
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3.!1.22 Cat<1tan 
Dllsl d•ngan lnfonnasl pentlng terkalt P<,ngirlm Asal /Originator) 
transoksi keuangan tronsfor dana dart luar negert apablln 
lnfonnasl rersebut tidak m•mlllki field unruk penglslnnnyo. 

3.6 Korporasl My Client 
3.6.1 lnstrumen 

P<,ngtslan [ll!ld lnl sarna dengan angko 3.4.1. 

3.6.2 N•gnm 
P<,nglslan f,eld lnl sama dengan angko 3.4.2. 

3.6.3 Valuta Aslng 
P<,ngtslnn [ll!ld lnl sama dengnn angkn 3.-1.3. 

3.6.'I Nnma Korporasl 
Dllsl dengan nama perusahaan/ ennras lalnnyn yang tercauu 
dalam pencatatan PJK sesuat dengan dokumen ynng dlgunaknn 
keuka rnelakukan hubungnn usaho (field lnl wajlb dllsl). 

3.6.!I Noma Kom•rslal 
Dllsl dengan narna komerslal dart korporasl. 

3.6.6 Bentuk Korporasl 
Dllsl dengan m•milih salnh saru bentuk brulan usaha (field lnl 
wajib dllsl). 

3.6.7 Nomor lnduk Berusaha 

Dllsl dengnn Nomor lnduk Berusaha arau nomor identltas 
korpomsl lainnya ynng dlterbttkan oleh l•mhnga yang 

3.!1.19 Dokumen tdenntas 

Fit!ld lnl wajlb dllsl dengan lnformasl ynng leblh lengkap terkan 
nomor tdentitas Lalnnyn yang sudnh dllsl pada fu,ld sobelumnyn. 

3.!1.20 Informast T•l•pon 
Dllsl dengan lnformasl telepon P<,ngtrlm Asal /Originator) 
tmnsaksl keunngan transfer dnna dart luar negert dlowall 
dengan kode area ifu,ld lnl dapat dUsl leblh dnrl I). 

3.!1.21 Informasl Alarnat 
Dllsl dengan tnfermast alarnat P<,ngtrlm Asal (OriginalD,j 
trnnsnksl keuangan transfer dana dnri luar negerl usual dengan 
plllhan yang ado (field wajlb dlisl dnn bisa dllsl lebih dorl I). 
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berwenang, dengan format "nama iztn.nomor tztn", mtsalnya 

N!B.xxxx atau SIUP.xxxx .. 

3.6.8 Provins! 
Dilsl dengan nama provlnsl/ stale sesual dengan alamat 
korporasl. 

3.6.9 Negara 

Dlisl dengan mernll!h kode negara sesual dengan alamat 
korpomsi (Field lnl wajib diisi). 

3.6.1 o ca ta tan 
Dlisl dengan informasl pentlng terkalt korporasl apabila 
lnformasl tersebut ndak memUlki field untuk pengisiannya. 

3.6.11 lnformasl Alama; 
Dlisl dengan Informasl telepon korpomsl sesual dengan pllihan 
yang ada jwajlb dilsl dan dapat diisl Jebih dart I). 

3.6.12 lnformasl Telepon 
Dlisl dengan lnformasl telepon korporasl sesuai dengan pUlhan 
yang ada ifre/d lnl dapat dilsl Jeblh dart IJ. 

3.6.13 PemiUk Korporasl / Pengurus Korpomsl / Orang yang dlberlkan 
Otorlsasl Transaksi if,eld lnl wajib diisi). 
I. PTO wajib mem!Uh jdiclc) field lnl yang menggambarkan l 

[satu] orang yang memillkl otorlsasl untuk melalcukan 
transaksl keuangan transfer dart luar negerl. 

IL PTO hanya menglsl I [saru] kali untuk field • Jabatan" orang 
yang memillkl otorlsasl untuk melalcukan rrnnsaksl 
keuangan transfer dana dart luar negerl. 

iii. PTO melengkapi seluruh field yang terdapat pada bagian 
·orang". 

4. TransaksiTujuan 
Dilsl dengan rrnnsaksl keuangan transfer dana dart Juar negerl yang dlterima 
oleh Penerima jBenefrciar!fl, yang terdirl dart dua golongan yaltu Nol My Client 

dan My Oim1 sebagaJ bertkut: 
I. "To Not My Client" apabila; 

, Penertma (Beneficiar!fl yang melakukan hubungan usaha dengan PTO 
dengan nominal transakst keuangan transfer dam, dart luar negerl di 
bawah dart Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah). 

• Penertma jBenefrciary) menerlma transaksi keuangan transfer dam> dart 
luar negert melalul rekenlng di bank. 
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• Pengguna jasa pada PJK penyelenggam t,-money dan/a1au t,-UAOl/er 
dengan batasan nominal rransaksl yang tldak wajlb dllnkukan Prtnslp 
Mengenall Pengguna Jasa. 

II. "To My Client• apablla: 
• Pengguna jasa yang melakukan hubungnn usaha dengan PTO dengan 

nomJnal tra.nsaksl keuanga.n transfer dana dart luar negeri sama dengnn 
arau di atas Rp. 100.000.000,· [serarus juta rupiah). 

• Pengguna jasa pada PJK penyelenggam t,-money dan/atau e-waller 
dengan batasan nominal transaksl yang wajlb dllakukan Prtnslp 
Mengenall Pengguna Jasa. 

My Clien1 dan Not My Client Terdlrl dar1 3 (tlgal plllhan ynltu Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengan krlterla pemillhan akan dlatur di dalam Surat Edaran 
Kepala PPA TK. 
Apabtla lnstrumen rujuan tmnsaksl keuangan transfer dana dnrt luar negert 
(llhat angka 4.1.l, 4.2.l, 4.3.l, 4.4.l, 4.!i.l, dan 4.6.lJ ynng dlplllh adalah 
"Uang Tunat• maka tlpe plhak yang dllaporknn adalah: 
I. ·orang", ynng Jenls dan tata eara pengtstannya sama sepertl nngka 4.2 

untuk Not My Client dan 4.!i untuk My Client, arau 
II. "Korperasl", yangjenls dan tata eara penglslannya sama sepertl angka 4.3 

untuk Not My Client dan 4.6 untuk My ClienL 
Apablla lnstrumen tujuan rransakst keuangan transfer dana dart luar negerl 
(llhat angk<1 4.1.1. 4.2.1. 4.3.l. 4.4.1, 4.!i.l, dan 4.6.l) yang dlpillh adalah 
"Rekenlng" maka Upe pihak yang dllaporkan adalah "Rekenlng". yang jenls 
dan tata cara penglslnnnya soma sepertl angka 4. l untuk Not My Client dan 
4.4 untuk My Client. 
4. l Rekenlng Not My Client 

4. t .1 tnstrumen 
Dllsl dengo.n memlllh salah saru lnstrumen tmnsaksl keuangan 
transfer dana darl luar nell."rl rujuan sesual pllihan yang ada, 
yaltu memlllh ifw,ld lnl wajlb dllsl): 
• "1ang Tunal" apablla transakst keuangnn transfer dana dart 

luar negeri ditertma seeam tunal. 
• 'Rekentng• apablla transaksl keuangan transfer dana darl luar 

negerl dlrertma melnlul rekenlng. 
4. l.2 Negara 

Wajlb dllsl dengan negnra "Indonesia" ynng menjadl salah saru 
plllhan ynng terdapat pada freld "Negara• (field lnl wajib d11s11. 
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4.1.3.3 Kurs 
Dlisi dengan nilal kurs yang digunakan pada saat 
transaksi keuangan transfer dana dari luar negert 
terjadi (field lnl wajib dUslJ. 

Selanjutnya jenls dan tata cam peng!slan flt!ld Rekenlng sama seperti 
angka 3.1.6 srunpal dengan angka 3.1.22. 

4.2 Orang Not My Oient 
4.2. l lnstrumen 

Pengjsianf,eld lnl sama dengan angka 4.1.1. 

4.2.2 Negara 

Pengjsianfreld lnl sama dengan angka 4.1.3. 

4.2.3 Valuta Asing 
Pengjslan field lnl sama dengan angka 4.1.4. 

Selanjutnya jenis dan tata cara pengjslan fll!ld Orang sama seperti 
angka 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.21. 

4.3 Korporasi Not My Client 

4.3. l lnstrumen 
Pengjslan field lnl sama dengan angka 4. I. I . 

4.3.2 Negara 

Pengjsian field lnl sama dengan angka 4.1.3. 

4.3.3 Valuta Aslng 
Pengjsian field lnl sama dengan angka 4. I. 4. 

Selanjutnya Jenis dan tata cara pengjslan field Korporasi sama seperti 
angka 3.3.6 sampal dengan angka 3.3.13. 

'l.1.3 Valuta Asing 
Field lnl wajib diisl dengan mata uang asing tujuan transakst 
keuangan transfer dana dart luar negeri. 
4 .1.3.1 Valuta Aslng 

Dlisi dengan cam mem!Uh sesual dengan pilihan yang 
terdapat pada field "Valuta Aslng" (field lnl wajlb dUsi). 

4.1.3.2 Nominal valas 
Diis! dengan nilal transaksl keuangan transfer dana 
dart luar negeri dalam mata uang aslng pada saat 
transaksl keuangan transfer dana dart luar negeri 
terjadi (field Int wnjib dilsl]. 
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OUsl dengan ntlnl kurs yang dlgunnkan pada saat 
transakst keuangan transfer dana dart luar negert 
terjadl (field lnl wnjlb dUsl). 

S.,lanjutnya Jenls dan tato earn penglslan Field Rekenlng My Client sarna 
sepern aogkn 3.4.0 sampal dengan angkn 3.4.22. 

4.S Orang My Client 
4.S. I lnstrumen 

Penglslan Field In! sama dengan nngka 4.4.1. 
4.S.2 Negara 

Pen&tslao Ftcld lnl sama dengan nngka 4.4.3. 
4.S.3 Vnluta Aslng 

Penglslao Ftcld Int soma dengan angkn 4.4.'I. 

'1.4 Rekening My Client 
4.4.1 lnstrumen 

OUsl dengan memU!h salah satu lnstrumen trnnsaksl keuangan 
transfer drum dart luar negert tujuan sesuor pUihnn yang oda, 
ynllU memUlh ifield inf wajlb dllsl): 

• "Vang Tuna!" apabiln transaksl keunngan transfer dann dart 
luar negert dlterlmn secara tuna.I. 

• "Rekenlng" opabUa trnnsaksl keuangan transfer dana dart 
luar negert dltertma melalul rekenmg, 

4.'1.2 Ne&nm 
Wnjlb dllsl deogan negaro "Indonesia" yang menjodl salah satu 
pU!han yang terdapat pada Ftcld "Negara Traosaksl Tujuan" 
lfield lnl wajlb dUslJ. 

4.4.3 Vnlutn Aslng 
Fu,ld Int wajlb dllsl dengan mata uang oslng lUJuan transakst 
keuangan transfer dnnn dart luar negert, 
4.4.4 Vnlutn Aslng 

OUsl dengan cam memlllh sesual dengan pUlhan yang 
terdapat pada F,e/d 'Valutn Asing" ifield Int wajlb dllsl). 

'1.4.S Nominal Volas 

OUsl deogan nUnJ traosaksl keuangan transfer daoa dart 
lunr negert daJrun main uang astng pada saat transaksl 
keunngan transfer dann dart luar negert lerjadl ifr,eld lnl 

wajlb dllsl). 
4.4.6 Kurs 
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DIAN EDIANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN, 

Selanjutnya jenls dan tata cara pengislrul field Korporasl My Client 
sama sepertl angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6.13. 

Selanjutnya jenls dan tam cam penglsian field Orang My Client sama 
sepertl angka 3.5.6 sampal dengan angka 3.5.21. 

4.6 Korporasl My Clu,nt 
4.6.1 lnstrumen 

Penglsian f,eld In! sama dengan angka 4.4.1. 
4.6.2 l'iegara 

Penglsian field in! sama dengan angka 4.4.3. 
4.6.3 Valuta Asing 

Penglslan field in! sama dengan angka 4.4.4. 
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Jenls Lopornn 

Dllsi dengan memllih L TKL - Outgoing PTO if,e/d lnl wajlb diisl). 

2 Mata Uang Lokal 

a. Apablla PJK menyarnpalkan Iaporan dengan earn melakukan Input lapornn 

maka f"'ld lnl udak akan terllhat pada apllkasl dan akan otomatls terlsl 
dengan kode •1DR• pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapornn dengan earn upload XML maka PJK 

mengfsl fu,/d lnl dengan kode mata uang "/DR". 

3 Nama Organisasl 

Fii!ld lnl akan tertsl otomatls oleh alstem. 

'I ID Organlsasl 

a. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan earn melakukan Input lapomn 

maka ID Organisasi akan otomat.is tertst. 

b. Apablla PJK menyampalkan lapornn dengan earn upload XML maka PJK 

wajlb mengisl f,e/d lnl dengan ID Organlsasl yang dlperoleh pada saat 

registrasl aplikasl goAML pada schema XML 

5 ID Lapornn 

Fil!ld lnl akan terlsl otomntls eleh slstem. 

6 Kantor P,elapor 

Dils! dengan nama kantor PTD yang menyampalkan lapomn. 

PETUNJUK DAN TATA CARA PENOISIAN 

LAPORAN TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA KE LUAR NEOERI BAO! 

SADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK 

LAMPIRAN XIV 

PERATURAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANAUSIS TRANSAKSI KEUANOAN 

NOMOR I TAHUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN 

TRANSAKSI KEUANOAN MENCURIOAKAN, 

TRANSAKSI KEUANOAN TUNA! DAN 

TRANSAKSI KEUANOAN TRANSFER DANA 

DARI DAN KE LUAR NEOERI MEI.ALU! 

APLIKASI GOAML BAO! PENYEDIA JASA 

KEUANOAN 
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I. Tipe Transalcsl 
Tipe transaksi keuangan transfer dana dart luar neger! wajib dlplllh Bi-Party 
yang memillkl lnformasl transalcsl asal (from) dan tujuan transaksl (to). 

2. Bi-Porty 

I a. TIIAll8AKlll KBUAIIOAJI TRAJIIIRR DAIIA KB LOAR JDOW:RJ 

7 Cara Penyampalan Laporan 

a. Apablla PJK menyampaikan laporan dengan eara melakukan Input 

laporan maka field lnl tldak akan terlihat pada aplikasl dan akan ter!sl 
otomatls dengan kode "E" pada slstem PPATK. 

b. Apablla PJK menyampalkan laporan dengan cam upload XML maka PJK 
mengisl freld lnl dengan kode "E" yang berarti elektronls pada schema 
XML. 

8 No. Ref. Laporan 
Dilsl dengan nomor referensl laporan Internal PJK yang dapat 
mengidentillkasl setiap laporan yang disampaikan 

9 Tanggal Laporan (freld lni wajlb diisl) 
Terdapat 2 earn pengislan field In! yaitu: 
a. Dils! oleh perugas dengan tanggal input data ke dalam laporan apabila RIK 

melalcukan rnpu1 laporan melalul aplikasl web. 

b. Dils! dengan tanggal pembuatan fil-e XML apabila PJK memllih upload 

XML. 

10 Petugas Pelapor 
Dils! dengan lnformasl Petugas Pelapor yang login. Field In! ter!sl otomatls 
oleh sistem apabila laporan dlsampalkan dengan earn menglsi (entryl melalul 
aplikasl web, namun field lni wajlb di!sl apablla penyampalan dllalcukan 
dengan cam upioad file XML. 

11 Lokasl Kantor Penglr!m Laporan 
Field Inf ter!sl otomatls oleh slstem sesuat dengan data reglstrasi apablla 
laporan dlsampalkan dengan cam menglsl (entry) rnelalui apUkasi web, 
namun fre/d Inf wajlb dilsl apablla penyampalan dilakukan dengan earn 
uplDad fil-e XM L.lndikator Laporan 

12 Indlkator Laporan 
Field hanya dilsl dengan kode kelompok lndikator KOREKSl apabila RIK 
menyampallcan koreksi atas LTKL - Outgoing PTO yang berasal dart temuan 
PJK atau temuan PPATK, dan bukan berasal dart penolakan secara otomatis 
pada slstem Aplikasl goAML. 
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2.1. l Nomor Tmnsak.sf 
Dllsl deng:,n nomor peneatatan di l7l'D yang dapat mengtdentfflkast 
suaru tmnsaksl keuangan transfer dana ke luar negert, mlsalnyn 
nomor untuk penglrlman transfer dona oleh Bapak Haryono adalah 
I 0030092019 ifreld lnl waJlb dlisl). 

2.1.2 No. Ref. Transaksl 
Dlisl dengan no.mor referensl tronsaksl Internal PJK yang dapat 
mengldentlflkasi setl,ip tro.nsaksl yang dlsarnpalkan. 

2.1.3 cam Transaksl Oilakuknn 
Olisl dengan memtllh •Penglrlman Uang" !field lnl wajlb dlisl). 

2.1.4 Nllal Transaksl flDRJ 
Oils! dengan nllai tmnsaksl keuangan transfer dana ke luar negert 
dalam mata uang rupiah. Jlka transakst keunngan transfer dana ke 
luar negert dalam mata uang valuta aslng, rnaka freld nlla! transaksl 
kaaangan transfer dana ke luar negert dllsl dengan konverst mata 
uang valuta aslng dengan m•nggunakan kurs yang dlgunakan pada 
sant transakst keuangan transfer dana ke luar negert dllakukan oleh 
Penglrlm Asal (Originatorj ifreld lnl waJlb dllsl). 

2.1.!I Tanggal Transaksl 
Dllsl dengan tanggal •f•ktif dlteruskannya lnstruksl rransaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert oleh l7l'D ifll!ld lnl waJlb dfis!J. 
Contoh: 
a. Bapak Budf menyetorkan seeare tunal transfer dana ke luar 

negert untuk anaknya sebesar Rp I !1.000.000 (llma be las juta 
rupiah) pada tanggal 14 F•bruarl 2020. Ptrlnlah transfer dona lnl 
dlteruskan ke l7l'D atau bank di luar negerl pada tonggal I !I 
Februart 2020. Dalnm hal lnl, tanggal transaksl dllsl dengan 
tanggal I !I Februart 2020. Apabiln perlntah transfer dann 
dlteruskan pada hart yang sama maka tanggal rransaket dllsl 
dengan tanggal 14 Februart 2020. 

b. l7l'D menertma perlntah transfer dana dart Bapnk Bud! untuk 
anaknya sebesar Rp I !1.000.000 (limn belas Juta rupiah) pnda 
tanggal 14 F•bruarl 2020. Selanjutnya l7l'D meneruskan pertntah 
transfer dana lnl ke l7l'D atau bank di luar negerl pada tanggal I !I 

Apnbiln dipUlh (diclq icon •Bi-Pnrry" maka PJK m•nglsl freld-fi-eld sebagal 
bertkut: 
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2.1.6 Nama Teller/ From Offttt 
Olis! dengan nama teller/petugas front office yang berhubungan 
dengan Pl,nglrtm Asal (Originaro,j apablla transakst keuangan 
transfer dana ke luar negeri dlsetor secara runal, atau mela.luI 
rekening Pl,ngjrlm Asal (Ongmato,j. 

2.1. 7 Nama Pl,jabat Pl,ngotorisasl Transaksl 

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan keweoangannya 
mengotorisasl transaksl keuangan transfer dana ke luar negeri pada 
PTO. 

2. 1.8 Lokasl Transaksl 
Dils! dengan nama kantor / narna kantor cabang atau lokasl agen 
/penyedia jasa keuaogan yang bekerjasama dengan PTO tempat 
dilakukannya transaksl keuangan transfer dana ke luar negeri. 

2.1.9 Keterangan/Berita 
Diisl dengan alasan transaksi keuangan transfer dana ke luar negert 
yang dlcatat dalam ststem PTO pada saat rnelakukan transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri. 

2.1.10 Caflltan 
Diisl dengan informasi penting terkalt transaksi keuangan transfer 
dana ke luar negert apabila informasl rersebui tldak memilild field 
unruk pengtslannya. 

3. Transaksl Asal 
Dils! dengan asal transaksl keuangan transfer dana ke luar negert, yang 
dllakukan oleh Pl,ngirim Asal (Originato,j. Pengirtm Asal (Originator) terdlri 
darl dua golongan ynltu Not My dient dan My Client sebaga! berikut: 
L ·From Not My Client• apablla: 

• Pl,nglrim Asal (Origlnatorj yang melakukan hubungan usaha dengan 
PTO dengan nominal transaksl keuangan transfer dana ke luar negeri di 
bawah darl Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah). 

• Pl,nglrim Asal (Originator) melakukan transakst keuangan transfer dana 
ke luar negeri melalui rekeDing di bank. 

• Pl,ngguna jasa pada PJK penyelenggarn e-money dan/atau e-wallet 
dengan batasan nominal transaksl yang tldak wajlb dilakukan Pr!nslp 
Mengenali Pengguna Jasa. 

Februarl 2020. Dalam ha! Int, tanggal transaksl dust dengan 
tanggal 15 Februarl 2020. 
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U. "From My Client• apablla: 
, PengJrlm Asal (OrlgJnatorj yang rnelakukan hubungon usaha dengan 

PTO dengan nominal transakal keuangnn transfer dana ke luar negerl 
aamo dengan atau di alas Rp. 100.000.000,· (sererus juta rupiah). 

, Pengguna jasa pada PJK penyelenggom e-money dan/atou e-wallet 
dengan batasan nominal transaks! y11ng wnjlb dllakukan Prlnslp 
Mengenall Penggun11 Jasa. 

My Client dan Not My Client terdirl dart 3 (tlga) plllhan yolltl Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengan krtterta pemlllhan akan dlarur di dalarn Surat Edamn 
Kep<1lt1 PPA TIC. 

Apablla lnstrumen asal transaksl keuangan transfer dana Ice luar negert {!!hat 
11ngk11 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.:1. I, dan 3.6.1) ynng dlplllh adalah 'U11ng 
Tunal' maka tlpe pihak yang dllaporkan adalah: 
I. 'Orang", yang Jenis dan tata eara pengt,ilannya sama sepertl angkn 3.2 

untuk Not My Client dan 3.:1 untuk My Client; atau 
II. 'Korpomsl', yang jenls dan ratn cam pengJslannya sama sepertl angka 3.3 

untuk Not My Client dan 3.6 untuk My Client. 
Apabilo Instrument asal tro.nsaksi keunngo.n transfer dana ke lu.nr negerl 
(llhat angka 3.1.1. 3.2.1, 3.3.1. 3.4.1, 3.:1.1, dan 3.6.1) yang dlpfllh ndalah 

'Rekenlng" male" upe plhak yang dilaporkan adalah 'Rekenlng", yang jents 
dan tata cam pengJslanny11 samn sepertl angka 3. I unruk Not My Client dan 
3.4 untuk Not My Clit!nt. 
3.1 Rekenlng Not My Client 

3.1.l rnstn.arnen 
Diisi dengan memillh salah saru instrumen transaksl 
keuangan transfer dana ke luar neger1 asal sesual plllhan 
yang ada, yaltu (field In! wnjib dllsl): 
• '1ang TUnal • apabtla transaks! keuangan transfer dana ke 

luar neger1 dllakuknn secera runat. 
, 'Rekenlng • apablla tmnsaksl keuangan transfer dana ke 

luar negert dtlakukan melalul rekenlng. 
3.1.2 Negara 

Wajlb dllsl dengan negam "Indonesia' yang menjadl salah saru 
plllhnn yang terdapat pada field "Negara' (field In! wajlb dllsl). 
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3.1.3 Valuta Asing 

Field Int wajlb dilsl dengan mata uang asing asal transakst 
keuangan transfer dana ke luar negeri dengan lnformasl 
sebagal berikut: 
3.1.3.1 Valuta Aslng 

Dils! dengan cara memilih sesuat dengan pilihan 
yang terdapat pada fu,ld -Valuta Asing" (fre/d int 
wajib diisl}. 

3.1.3.2 Nominal Valas 
Dils! dengan nllal transaksi keuangan transfer dana 

ke luar negen dalam mata uang aslng pada saat 
transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri 
terjadl (field In! wajlb dilsi). 

3.1.3.3 Kurs 
Dils! dengan nilai kurs tengab yang dlgunakanpada 
saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negert 
terjadi (field lnJ wajlb dilsl). 

3. I. 4 Conductor 
Dils! apabtla diketahuJ transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negert yang dilakukan oleh pengguna jasa merupakan 
bukan untuk dirtnya sendirl melainkan untuk kepentlngan 
Benef,cial Ou.ner. Jenis field dan tata eara penglslan 3.1.4 
sama sepertt angka 3.2.5 s.d. 3.2.22. 

3.1.5 No. Rekening 
Dilsl dengan nomor rekenlng yang digunakan untuk transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri (field lni wajib dilsl]. 

3. 1.6 Label Rekening 
Dils! dengan label yang menjadi identifikasi rekenlng rransaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening 
persepsl, rekening bantuan pemerintah, dan rekenlng 
perantara. 

3.1.7 Nama PJK. 
Dilsi dengan nama PJK tempat rekening dibuka ({ll!ld lni wajib 
diisiJ. 
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3.1.8 xantor Pembukaan Rekenlng 

Dils! dengan nama kantor cnbang ternpat rekenlng dibuka. 

3. 1.9 Non-Bank? 

Field dtcentang apablla rekenlng dibuka pada PJK non-bank. 
3.1.10 xede PJK atau SWIFT? 

Wajlb dilsl dengan memlllh salah saru: 
I. Kode SWIFT apabila PJK memlllkl kode SWIFT, dan 

menglsl kode tersebut pada fwld yllllg disedinkan. 
ll. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang 

dlperoleh dart lembagn berwenang. 
Apab!la PJK memillkl kedua kode tersebut di aras, rnaka yang 
diplllh adalah kode SWIFT. 

3.1.11 Jenls Rekenlng 
Dils! dengan earn memlllh sesuat dengan pillhan yang 
terdapat padajield "Jenls Rekenlng" 

3.1.12 Status Rekenlng 
Dils! dengan cam mem!lih salah saru plllhan yang terdupat 
padn freld •s,anas Reken!ng". 

3.1.13 Mata Uang Rekenlng 
Dils! dengan eara memlllh kede main unng yang dlgunnknn 
pada rekenlng. 

3.1.14 Penerima Mnnfun1 Utama 
Dilsl dengan nama penerima manfoat utarna dari rekenlng. 

3.1.15 Nomor Pengguna Jasa 
Dils! dengnn nomor Custom.,, Tdentif=tion File (Clfl untuk 
PJK Bank arau nomor kepesertaan pengguna Jasa/nomor lain 
yang dltenrukan oleh PJK non·bank. 

3. l. 16 Tnnggal Pembukaan 

Dl!sl dengnn !nnggal pembukaan rekenlng dengan ferrnet. 

3.1.17 Snldo Akhlr 
Dils! dengan saldo rekenlng pada saat transaksl keuangan 
transfer dnnn ke luar negert dllalcukan sesudah rekap nkhlr 
hari. 

3.1.18 Tnnggal Snldo 
Dils! dengnn 1angg11l saldo akhtr, 

3.1.19 Cat. Penertma Mllllfant Utama 
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3. 1.20 Catatan 

Dils! dengan informasi penting terkalt rekening apabila 
lnformasi tersebut tldak mem!Ukl field untuk pengislannya. 

3.1.21 Rekening MUik Korporasi 
PTO memilih (clickj field in! apabtla rekening merupakan mUik 
korporasi, dan mengisl seluruh field yang muncul [sama 

dengan angka 3.3 di bawah]. Field ini tldak perlu diisi apabila 

rekenlng merupakan milik Orang. 
3.1.22 Orang yang MemUikl Akses ke Rekenlng. 

l7fD wajib memUib (dick) field ini yang menggrunbarkan nama 
pemilik rekening yang merupakan Pengirlm Asal (Originato,j 

transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl yang terdiri 
dari i [saru] orang. PJK hanya mengisl 1 (satu) pUihan: 
i. Mencentang field "Yang utama?" karena hanya terdlrt dart 

i (satu) orang. 
il. Memilih "Peran" orang rersebut sebagal pemilik rekening. 
ill. Mengisi seluruh field yang terdapat pada bagian "Orang". 

3.2 Orang Not My Clien1 

3.2.1 lnstrumen 
Pengisian field in! sama dengan angka 3.1.1. 

3.2.2 Negara 
Pengisian field lnl sama dengan angka 3.1.2. 

3.2.3 Valuta Asing 
Penglsian field inl sama dengan angka 3.1.3. 

3.2.~ Conductor 
Pengisian fll!!ld in! sama dengan angka 3. 1.4. 

3.2.5 Gelar 
Dils! dengan gelar dari Pengirlm Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana ke Juar negerl. Dapat diisl lebih dari l 
gelar. contoh: Ny., To., H., Prof., Dr., SE. 

3.2.6 Jenis Kelamin 

Dils! dengan lnformast pentlng terkalt penerlma manfaat 

utama apablla informasl tersebut tidak memUikl field untuk 
pengtsmnnya, 
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3.2.14 Pekerjnan 
Ollsl dengan pekerjaan Penglrlm Asal !Originato,i transaksl 
keunngan transfer dana ke luar neger!. Apablla terdlr! dart I 
(satu) pekerjaan maka yang dlplllh adalah pekerjnan utama. 

3.2.7 Nama Lengknp 
Olis! dengan nnma lengkap tanpa gelar yang tereatat dalam 
peneatatan PJK sesual dengan dokumen yang dlgunakan keuka 
melakukan hubungnn usaha ifreld lnl wajlb dllsl). (field lnl wajlb 
dltsf]. 

3.2.8 Tanggal whir 
Ollsl dengnn tanggol lahlr sesual dengon KTP / Passpon] ldentltas 
yang berlaku di suatu negara. 

3.2.9 Tempar Ulhlr 
Ollsl dengan ternpat lahtr sesual dengan KTP / Passport/ ldentllas 
yang berlaku di suatu negam. 

3.2.10 Nama Alias 
Ollsl dengan nama alias Penglrim Asal 10nginatotj transaksl 
keuangon transfer dana ke luar negeri. 

3.2.11 NIK 
Olis! dengan Nomor lnduk Kependudukan INIK) apablla pelaku 
transaksl adalah Warga Negara Indonesia. 

3.2.12 No. ldenutas Lalnnya 
Ollsl dengan nomor ldentltas selaln NIK don nomor paspor. 

3.2.13 Kewarganegaman 
I. Mengjsl field "Kewnrganegaraan 1 • apablla pengguna Jaso 

memillkl I [saru] kewnrganegaraan. ifield lnl wnjlb dilslj. 
II. Apablla memlUkl 2 Idun} kewarganegaman, rnaka menglsl 

"Kewnrganegarnan I twajlb)" dan "Kewnrganegnrann 2•. 
Ill. Apablla memlllld leblh dart 2 [dua] kewa.rganegaman, maka 

kewarganegarnnn yang ketlga dllsl pada "Kewargnnegnman 
3•_ 

Ollsl dengan cam memlllh sesual dengan plllhon yang terdapat 
pada freld "Jenls Kelam1n•. 
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3.2.16 Sumber Dana 
Dllsi dengan inforrnasl sumber dana ynng disampaikan oleh 
Pengirlm Asal (Originato,j pada saat transaksl keuangan transfer 
dana ke luar negerl dllalcukan. 

3.2.17 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. 

3.2.18 Nama Negara Penerbit Paspor 
Dilsl dengan narna negara penerbit paspor. 

3.2.19 Dokumen ldentltas 
Field lnl wajlb dllsl dengan lnforrnasi yang leblh lengkap terkait 
nomor ldentltas Lalnnya yang sudah dilsl pada {ll!ld sebelumnya. 

3.2.20 lnformasl Telepon 
Dllsl dengan lnforrnasl telepon Penglrlm Asal (Originato,j 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl diawall dengan 
kode area [dapat dilsl leblh dart 1). 

3.2.21 Informasi Alamat 
Dllsl dengan lnforrnasl alamat Penglrlm Asal (Originato,j 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl sesual dengan 
pUlhan yang ada [bisa dilsl lebib dart I). 

3.2.22 Catatan 

Dllsl dengan lnforrnasl pentlng terkait Penglrlm Asal (Originato,j 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl apablla 
informasl rersebur tidak memllikl fiekl untuk penglslannya. 

3.3 Korporasl Not My Clicn1 

3.3.1 Jnstrumen 
Penglslan f,eld inl sama dengan angka 3.1. I. 

3.3.2 Negara 
Pengislan {ll!!ld inl sama dengan angka 3.1.2. 

3.3.3 Valuta Asing 
Pengislan field lnl sama dengan angka 3.1.3. 

3.3.4 Conducror 

3.2.15 PEP? 
Dllsl dengan •y• apabila pelaku transaksl adalah Politically 

Exposed A,rson (PEP), dan diisl dengan ..,.. apablla pelalcu 
transaksl bukan PEP. 

2021, No.70 
-

325

- 

www.peraturan.go.id



3.3.6 Nama Komerslal 
Olis! dengan nama komerslnl dart korporasl. 

3.3.7 Bldang Usaha 
Ollsl dengan memilih salah saru bidang usaha sesual dengan 
bldang usaha korporasl. 

3.3.8 Nomor lnduk Berusaha 
DUsl dengan Nomor (nduk Berusaha atau nomor tdentttas 
korporasl lalnnya ynng dlterbltkan oleh lembaga yang 
bel"\\-ennng, dengan format "narna Wn.nomor tztn", mlsalnya 
N!B.x,cxx ntnu S!UP.xxxx. 

3.3.9 Provins! 
Ollsl dengan nama provlnsl/ staie sesual dengan alamat 
korpomsl. 

3.3.1 O Negara 
Ollsl dengan memilJh kode negam sesuat dengan alamat 
korpomsl. 

3.3.1 I Cntatnn 
Ollsl dengan lnformasl pentlng terkalt korpomsl npablln 
lnformasl tersebut tldak memUlld f,e/d untuk penglslannyn. 

3.3.12 lnformnsl Alamnt 
Dllsl dengan lnformasl alamat korporasl sesual dengan plllhan 
yang ruin [btsa dllsl leblh dari I). 

3.3,13 lnformasl Telepon 
Dllal dengan lnformasl telepon korporasl aesua! dengan plllhnn 
yang ada (blsa dllsi leblh dari I). 

3.3.14 Pemlllk Korporasl / Pengurus Korporasi / Orang yang dlberiknn 
Otorisasl Melakulmn Transaksl. 
I. PTO memillh (dickj f,e/d In! yang menggnmbarlmn I (satu} 

orang yang memlllld otorisasl untuk melakukan transaksl 
keuangan transfer ke luar ne~rt. 

Pengislan f,e/d lnl sama dengan nngka 3.1.4. 
3.3.!5 Noma Korporasl 

Ollsl dengan nruna Jl"Nsnhaan/entltns lalnnya ynng tercatat 
dnlam pencataran PJK sesual dengan dokumen yang dlgunakan 
kerlka melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb dllsl). 
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3.4 Rekenlng My Client 

3.'1.1 lnstrumen 
Dilsl dengan memUih salah saru instrumen transaksi keuangan 
transfer dana ke luar negeri asal sesuat pUihan yang ada, yauu 
memilih lfreld in! wajib dlisl): 
, '\Jang Tunal" apabtla transaksl keuaogan transfer dam, ke 

luar negeri dilakukan secara runai. 
, 'Rekening • apabtla transaksl keuangan transfer dana ke luar 

negeri dllakukan melalul rekening. 
3.'1.2 Negara 

Wajlb dlisl dengan negara "Indonesta" yang menjadl salah saru 
pUihan yang terdapat padnf"reld 'Negara" lfield In! wajib diisi). 

3.'1.3 Valuta Aslng 
Field lni wajlb dlisl dengan mata uang aslng asal transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negeri. 
3.4.3.1 Valuta Asing 

Dils! dengan cara memlllh sesual dengan pUihan yang 
terdapat pada frdd •vatuta Aslng" (field lni wajib dllsiJ. 

3.'1.3.2 Nominal Valas 
Dilsi dengan nilai transaksl keuangan transfer dana ke 
luar negerl dalam mata uang aslng pada saat transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl terjadl (field inl 
wajib c!Jisl). 

3.'1.3.3 Kurs 
Dlisl dengan nilal kurs yang c!Jgunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl terjac!J 
lfield in! wajib c!Jisi). 

3.4.4 ConductDr 

Ii. l"l'D hanya mengisl I [satu] lmU untuk field •Jabatan• orang 
yang memUikl otortsasl unruk melakukan transakst 
keuangan transfer dana ke luar negen. 

lil PJK menglsi seluruh f,eld yang terdapat pada bagtan 
•orang". 
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3.4.6 Lobel Rekenlng 
Olis! dengan label yang menjadi ldentifikasi rok•nlng transakst 
keuangan transfer dana ke luar negert sepertt rekenlng persepst, 
rekentng banruan pemertntah, dan rekening perantara. 

3.4.7 Namn PJK 
Ollsl dengan nama PJK tempat rekening dibukn ([1£ld Int wnjib 
dUsl). 

3.4.8 Kantor Pernbukaan R•k•nlng 
Ollsl dengnn nama knntor cnbnng tempat rekenlng dibuka ([1£ld 
lnl wnjlb dllsl). 

3.4.9 Non·Bnnk? 
Olplllh "Ya' apcbtla rekenlng dlbuko pada PJK non-bank. Olplllh 
"Tlcfok' apablla rekenlng dlbuka pada PJK bank. 

3.4.10 Kcde PJK atau SWIFT? 
Wajib dlisl dengnn m•mlllh salah satu: 
I. xede SWIFT apablla PJK memlllkl kode SWIFT, da.n menglsl 

kode tersebut pada freld yang dlsedlaknn. 
II. Kod• PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang dlperoleh 

dar1 lembagn berwenang. 
Apablla PJK memtltkl kedua kode tersebut di atas, maka ynng 
dlplllh adalah kode SWIFT. 

3.4.11 J•nls Rekenlng 
Ollsl dengan cam memlllh seaual dengnn plllhan yang terdapat 
pada freld "Jenls Rekenlng" (field Int wajlb dilsl). 

3.4.12 Status Rekenlng 
Ollsl d•ngan cam memlllh aaloh saru pillha.n yang terdapat pada 
field "Status Rek•ning" (foeld Int wajlb dJJsl). 

3.4.13 Mata Unng R•kenlng 

Ollsl npablla dlketahut transakst keuangan transfer dana ke luar 

neger1 yang dllakukan oleh pengguna Jasn merupakan bukon 

untuk dlr1nyn sendlrl melalnkan untuk kepenUngnn &,ni,ftcinl 

Ou,ni,r, J•nls f,eld dnn tata cnrn penglslan 3.4.4 sama sepertl 
angkn 3.!l.!I sampal dengan 3.!I. 23. 

3.4.!I No. R•kenlng 
Ollsl dengan nomor rekenlng yang dtgunakan unruk rransakat 
keuangan transfer dnnn ke lunr neg•r1 (f,eld ini wajlb diisi). 
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3.4.16 Tanggal Pembukaan 
Dilsi dengan tanggal pembukaan rekening (field ini wajib diisi). 

3.4.17 Saldo Akhir 
Dilsl dengan saldo rekening pada saat transaksi keuangan 
transfer dana ke luar negert dilalrukan sesudah rekap akhlr hart. 

3.4.18 Tanggal Saldo 
Dilsl dengan tanggal saldo akhir. 

3. -4 .19 cat. Periertma Manfaat Utama 
Dilsl dengan informasl pentlng terkait penerlma manfaat utama 
apa.bila lnformasl tersebut tidak memiliki field untuk 
penglslannya. 

3.4.20 Catatan 

Dlisi dengan informasl pentlng terkalt rekening apabila informasi 
tersebut tidak memlltkl field untuk penglsiannya. 

3.4.21 Rekening Millk Korporasi 
PTD memthh (dick) field lnl apablla rekening merupakan mlllk 
Korporasl, dan mengisl seluruh field yang muncul (sama dengan 
angka 3.6 di bawah). Field In! tldak perlu diisl apabtla rekening 
merupa.kan mlllk Orang. 

3.-4.22 Orang yang Memillkl Akses ke Rekening (field lnl wajlb ditsl]. 

PTD memlllh (dick) fll!ld ini yang menggambarkan nama pem!Uk 
rekerung yang merupakan Pengirim Asal (Originato,j transaksi 
keuangan transfer dana ke luar negerl yang terdirl dart 1 (satu) 
orang. PJK hanya mengisl I (satu) pilihan: 
I. Mt>ncentang field "Yang Utama?" karena hanya terdiri dart 1 

[satu] orang. 
Ii. Memilih "Peran" orang tersebut sebaga! pemilik rekening. 

Dilsl dengan eara memilih kode mata uang yang dlgunakan pada 

rekenlng (field lnl wajlb dllsi], 

3.4.14 Penertma Manfaat Utama 

Dilsl dengan nama penerima ma.nfaat utama darl rekening. 
3.4.15 No. Pengguna Jasa 

Dils! dengan nomor Customer /dentif,cation File (C!F) untuk PJK 
Bank atau nomor kepesertrum pengguna Jasa/ nomor lain yang 
ditentukan oleh PJK non-bank (field inl wajib diisi). 
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3.!!.4 Conductor 
Penglslan f,eld lnl sama dengan angka 3.4.4. 

3.!!.!! Oelar 
Ollsl dengan gelar dart Peng,rim Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negert. OaP3t dllsl leblh dart 
gelnr. eentoh: Ny., Tn., H., Prof .. Dr., SE. 

3.!!.6 Jenls Kelamln 
Ollsl dengan cam memillh sesual dengnn pillhnn yang terdapat 
pada [reld "Jenls Kelamln" (f,eld lnl wajlb dUsl). 

3.!!.7 Nama Lengkap 
Ollsl dengan nama lengkap tanpa gelnr yang tercatat dalarn 
peneatatan PJK sesuar dengan dokumen yang dlgunakan ketlkn 
melnkukan hubungan usaha (field lnl wajlb dllsl). 

3.!!.8 Tanggal Lnhlr 
Olis! dengan tangg;il lahlr sesuat dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlnku di suaru negara (field lnl wajlb dltsl]. 

3.!!.9 TemP3t Lahlr 
Olis! dengan tempat lahir sesual dengan KTP/ Passport/ldentltas 
yang berlaku di suaru negam. 

3.!!. IO Nnma Alias 
Ollsl dengan nnma alias Penglrim Asal (Onginato,j transakst 
keuangan transfer dnna ke lunr nqieri. 

3.!!.11 NIK 
Ollsl dengan Nomor lnduk Kependuduknn (NIK). (Field NIK, 
Nomor Pnspor, dan No. ldentltas Lain wajlb dllsl salah saruj, 

3.!!.12 No. tdenrttas Lain 

Ill. Mengtsl seluruh freld yang terdapat pada bagtan •orang" 
(fll!ld lnl wajlb dllsl). 

3.!! Orang My Clu,nt 

3.5.1 lnstrumen 
Penglslan [H!ld lnl sama dengan angka 3.4.1. 

3.!!.2 Negara 
Penglslan [1Cld lnl sama dengan angka 3.4.2. 

3.!!.3 Valuta Aslng 
Penglslan f,eld lnl sama dengan angka 3.4.3. 
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3.5.14 Negara Domisili 
Dilsl dengan eara memilih negara yang menjadl tempat tinggal 
Pengirlm Asal (Originato,j transaksi keuangan transfer dana ke 
luar negerl (field lnl wajlb dilsl). 

3.5.15 Pekerjaan 
Dllsl dengan pekerjaan Pengirlm Asal (Originato,j transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl. Apabila terdirl dart I 
[saru] pekerjaan maka yang dipilih adalah pekerjaan utama !field 

lni wajlb diisi). 
3.5.16 PEP? 

Dllsl dengan "Y" apablla pelaku cransaksl adalah Politically 

Exposed A,rson (PEP), dan diisi dengan "T' apabila pelaku 
transakst bukan PEP (field in! wajib dilsl). 

3.5.17 Sumber Dana 

Dilsl dengan lnformasl sumber dana yang disampalkan oleh 
Pengirlm Asal (Originato,j pada saat cransaksi keuangan transfer 
dana ke luar negerl dilakukan (field lni wajib diisi). 

3.5.18 Nomor Paspor 
Dllsl dengan nomor paspor. (Field NIK, Nomor Paspor, dan No. 
ldentitas Lain wajlb diisl salah satu]. 

3.5.19 Nama Negara Penerblt Paspor 
Dllsl dengan narna negara penerbit pnspor. 

3.5.20 Dokumen ldentitas 

Dilsl dengan nomor Identitas selain NIK dan nomor pnspor. 
Wield NIK, Nomor Paspor, dan No. Jdentitas Lain wajlb diisi salah 
satu]. 

3.5.13 Kewarganegarnan (field lnl wajib diisl) 
I. Mengisl f1Cld "Kewarganegaraan 1 • apabila pengguna jasa 

memilikl I [satu] kewarganegaraan. 
ii. Apablla memiUki 2 [dua] kewarganegaraan, maka mengisl 

"Kewarganegaraan I" dan •Kewarganegaraan 2•. 
ill. Apabila memlliki lebih dart 2 (dua) kewarganegaraan, maka 

kewarganegaraan yang ketiga diisl pada 'Kewarganegaraan 
3'. 
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Field In! waj!b dllsl dengan lnformasl yang lebth lengkap terkalt 

nomor tdenntas Lalnnya ynng sudah dllsl pada f,cld sebelumnya. 
3.:1.21 lnformasl Telepon 

Dllsl deng;,.n informasl telepon Penglrim Asal (Originatorj 
transaks! keuangan transfer dana ke luar negeri dlawalt dengan 
kode area lf,./d Inf dapat dilsl lebth dart IJ. 

3.:1.22 lnformnsl Alamat 

Dils! dengnn lnformasi alamat Pengirim Asal (Originato,j 
rransaksl keunngnn transfer dana ke luar negeri sesual dengan 
pU!han yang ada (field wnjlb dllsl dnn bisa dllsl leb!h dart I). 

3.:1.23 Catalan 
Olis! dengan lnformasl pentlng rerkan Penglrim Asal (Originatorj 
transakst keuangan transfer dana ke luar negeri apabtla 
lnformasl tersebut tldnk memU!ld f,cld untuk penglslnnnya. 

3.6 Korporasl My Clien1 

3.6.1 lnstrumen 
Penglslan fll!ld lnl soma deng;,.n nngka 3.4. I. 

3.6.2 Negam 
Pengislan f1dd lnl sama dengan angka 3.4.2. 

3.6.3 Valuta Aslng 
Pengislan freld lnl sama dengan angka 3.4.3. 

3.6.'I Conductor 
Penglslan field lnl sama dengan angka 3. '1.4. 

3.6.:1 Nama Korporasl 
Dils! dengnn nama perusahann/ entltas lalnnya yang tereatat 
dalam peneataran PJK sesual dengan dokumen yang dlgunakan 
ketlka melakukan hubungan usaha (field lnl wajlb dlisl). 

3.6.6 Namn Komerslal 
Diis! dengan nama kemerstal dart korpomsl. 

3.6. 7 Bidang Usaha 
Olis! dengan bidang usaha dart korpomsl yang tercatat dalam 
pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang 
dlgunaknn keuka melakukan hubungan usaha (field lnl wajib 
dllsl). 

3.6.8 Nomor lnduk Berusaha 
DUsi dengan Nomor lnduk Berusaha atau nomor identitas 
korporasl lalnnya yang diterbitkan oleh lembaga yang 
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berwenang, dengan format "nama iztn.nomor tztn", mtsalnya 

N!B.xxxx atau SIUP.xxxx. 

3.6. 9 Provins! 
Dilsl dengan nama provlnsl/ stale sesual dengan alamat 
korporasl (fteld lnl wajlb dllsl). 

3.6.10 Negara 

Dlisl dengan mernll!h kode negara sesual dengan alamat 
korpomsi (field lnl wajib diisi). 

3.6.1 I Catatan 

Dlisl dengan informasl pentlng terkalt korporasl apabila 
lnformasl tersebut ndak memUlki field untuk pengisiannya. 

3.6.12 lnformasl Alama; 
Dlisl dengan Informasl telepon korpomsl sesual dengan pllihan 
yang ada (wajlb dlisl dan dapat diisl Jebih dart I). 

3.6.13 lnformasl Telepon 
Dlisl dengan lnformasl telepon korporasl sesual dengan pUihan 
yang ada ifre/d !nl dapat dllsl Jebih dart I]. 

3.6.14 PemiUk Korporasl / Pengurus Korpomsl / Orang yang dlbertkan 
Otorlsasl Melakukan Transaksl I.field lnl wajib dltsl]. 
I. P'fD memiUh (dick) f,eld lnl yang menggambarkan I [satu] 

orang yang memiliki oto.rtsasi unru.k melakukan transaksl 
keuangan transfer ke luar negert. 

IL P'fD hanya mengJsl I [saru] kall untuk field • Jabatan" orang 
yang memUlki otorlsasl untuk melalcukan transaksl 
keuangan transfer dana ke Juar negerl. 

iiL PJK melengkapl seluruh foeld yang terdapat pada bagtan 
·orang". 

4. TransaksiTujuan 
Dilsl dengan tujuan transaksl keuangan transfer dana ke luar negert yang 
dlterlma oleh Penertma (Beneficiary), yang terdirl dart dua golongan yaltu Not 
My Client dan My Client sebagaJ bertkut: 
I. "To Nol My Client" apabtla Penerlma (Beneficiary) bukan merupakan 

pengguna jasa dart PTD yang menyampalkan L TKL. 
U. "To My Qient• apnbila merupakan P'fD yang memillki kantor di dalam 

dan luar negert dengan penerlmn merupakan pengguna jasa dart kantor 
yang berlokasi di lunr negerl tersebut, 
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My Client don Not My Client Terdtrt dart 3 (tiga) pillh11n ynltu Orang, Rekenlng, 
dan Korpomsl dengan krnerta perntllhan akan dtarur di dalarn Surnt Edaran 
K•pnla PPA TK. 
Apnblla tnsrrumen tujuan tmnsaksl keuangan transfer dana ke luar negert 
(lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dlplllh adalah 
"Uang Tuna1• mnka upe plhnk y11ng dllaporlmn adalah: 
I. •orang", ynng Jenis don tata cam pengistannya soma seperu angka 4.2 

unruk Not My Client dan 4.5 untuk My Client, atau 
ii. "Korporas!", yangJenis dan tata cara ponglslannyn sruna .. peru angka 4.3 

untuk Not My Client dan 4.6 unruk My Client. 
Apnblla tnstrumen tujuan tmnsaksi keuangan transfer dana ke luar negerl 
(lihat angka 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, dan 4.6.1) yang dlplllh adalah 
·R•kening" maka npe plhak ynng dilaporknn adalah "Rekenlng", yang jenls 
dan tau, cara pengtslannya S11ma seperrt angka 4.1 unruk Not My Clit.'nt dan 
4.4 unruk My Client: 

4.1 Rekening Not My Client 
4.1.1 Instrumen 

Olisi dengan memllth salah saru instrumen transaksl keuangan 
transfer d11n11 ke luar negert tujuan sesuat pllihan yang ada, 
yatru memlllh t{ll!!ld lni w11jlb dlisi): 
• "U11ng Tun111" apablla rmnsaksl keuangan transfer dana ke 

luar n~gert ditertma secara tunai. 
• "Rek•nlng" apablla trnnsaksi keuangan transfer dana ke luar 

negerl dttertma melnlul rekenlng. 
4.1.2 N•gnra 

Olisi dengan earn memtllh nama neg11m tujuan tronsaksl 
keuangan transfer dana ke luar neger1 .. sual dengan pllihan 
kode yang terdapat pada field "Negara• (field ini wajlb dilsl). 

'l.1.3 Vnluta Asing 
Field ini Wlljlb dllsi dengnn mata U11ng asing rujuen rransakst 
keuangan transfer dana ke luar negerl dengan informasl s•bagnl 
bertkut: 
4.1.3.1 Valuta Asing 

Olisi dengan earn memillh sesual dengan pllihan yang 
terdapat pada field •valu111 Asing" (/i,eld lni wajlb dlisi). 

4.1.3.2 Nominal Valas 
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4.2.3 Valuta Aslng 
Penglslan field In! sruna dengan angka 4.1.3. 

Selanjutnya Jenls dan tata earn penglslan field Orang sama seperti 
angka 3.2.6 sampal dengan angka 3.2.22. 

-+.3 Korporasl Not Aly Client 

4.3.1 lnstrumen 
Penglslan field in! sama dengan angka 4.1. l. 

4.3.2 Negara 
Penglslan f,eld In! sama dengan angka 4.1.2. 

4.3.3 Valuta Aslng 
Penglslanfreld In! sama dengan angka 4.1.3. 

Selanjutnya Jems dan tata earn penglslan field Korporasl sama sepertl 
angka 3.3.6 sampal dengan angka3.3.14. 

4.4 Reken!ng My Client 

4.4.1 lnstrumen 
Dils! dengan memillh salah saru instrumen transak:sl keuangan 
transfer dana ke Juar negerl tujuan sesual pillhan yang ada, 
yrutu memilih ({tt!ld inf wajlb dUsi): 
• '\Jang Tunai" apablla transaksl keuangan transfer dana ke 

Juar negerl diterlma secara tunal. 

Dlui dengan nilru transaksl keuangan transfer dana ke 

luar negert dalam mata uang asing pada saat transaksl 
keuangan transfer dana ke luar negerl terjad.i (field In! 
wajlb dlisil. 

4. l.3.3 Kurs 
Dils! dengan ntlal kurs yang dlgunakan pada saat 
transaksl keuangan transfer dana ke luar negerl terjad! 
(field In! wajlb diisi). 

Selanjutnya jenis dan tata earn pengtslan fteld Rekening sama sepertl 
angka 3.1.6 srunpal dengan angka 3.1.22. 

4.2 Orang Not Aly Oient 
4.2. l lnstrumen 

Penglslan freld In! sama dengan angka 4.1.1. 
4.2.2 Negara 

Penglslan field In! sruna dengan angka 4.1.2. 
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'1.4.3.2 Nominal Vnlas 
Dils! dengan nllai trnosakst keuangan transfer dnna ke 

luar negert dalam mala uang nslng pnda saat transaksl 
keuangan transfer dann ke luar negert lerjadl (field lnl 
wajtb dltsll, 

4.4.3.3 Kurs 

Dils! dengan nilal kurs yang dlgunaknn padn saat 
trnnsaksl keuangan transfer dana ke luar negerl terjad] 
lfK"ld Int wajtb dllsl). 

&lanjutnya Jents dan taln earn pengislan fu,ld Rekenlng My Clienl sama 
sepertt angkn 3.4.6 sampnl dengan an&ka 3.4.22. 

4.:S Orang My Client 
4.:S. i tnstrumen 

Pt,nglslan ftcld lnl sama dengan angka 4.4.1. 
4.:S.2 Negara 

Pt,ngistan f-.eld tni sama dengno angkn 4.4.2. 
4.:S.3 Vnlula Aslng 

Pt,nKfslao f,eld In! sama dengan nn&kn 4.4.3. 
S<elnnjutnya Jents dan tata cam pengtstan field Orang My Client sama 
sepertl nngka 3.:S.O sampnl dengan nngkn 3.:S.22. 

• "Rekentng• apablla traneakst keuangan transfer dana ke luar 

negert dltertma melalul rekenlng. 
4.4.2 Negara 

Dllsl dengan cam memlllb namn negara tujunn trnnsaksl 
keuangan transfer drum ke luar negert sesuat dengnn pUlhan 
kode yang terdapnl pndaficld.Negaro" (field lnl wajtb dllsl). 

4.'1.3 Vnluta Aslng 
Freid Int wajlb dllst dengan mata uang astng tujuan transakst 
keuangan transfer dana ke lunr negert dengan lnformast sebagal 
bertkut: 

4.4.3.1 Vnluta Aslng 
Dllsl deogan cam memlllh sesual dengan plUhan yang 
terdapnt pnda field "Valuta Asing" lfwld tnl wajtb dUslj. 
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DIAN EDlANA RAE 

ttd 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 

ANAUSlS TRANSAKSl KEUANOAN, 

4.6 Korporasl My Client 
4.6.1 lnstrumen 

Penglsian field ini sama dengan angka 4. 4. 1. 

4.6.2 Negara 

Penglsian field ini sama dengan angka 4.4.2. 
4.6.3 Valuta Asing 

Pengisian field ini sama dengan angka 4.4.3. 

Selanjutnya Jenis dan tata earn pengisian field Korporasi My Client 
sama seperti angka 3.6.6 sampal dengan angka 3.6.14. 
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