
KEBIJAKAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN 

PENDANAAN TERORISME (PPT) PT. BANK SINARMAS Tbk. 

 

 

Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank 

sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang 

termasuk penyalahgunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme serta pendanaan 

senjata pemusnah massa, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung 

penerapan program APU PPT. 

 

PT. Bank Sinarmas Tbk berkomitmen untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan 

melakukan berbagai upaya pencegahan, melalui penerapan program APU PPT yang efektif, di 

antaranya dengan penerapan dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach). 

 

Kebijakan Penerapan APU & PPT 

Merujuk pada POJK 12/POJK.01/2017 perihal Penerapan Program APU & PPT di Sektor Jasa 

Keuangan dan POJK 23/POJK.01/2019 perihal revisi dari POJK 12/POJK.01/2017 perihal 

Penerapan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan, maka PT. Bank Sinarmas telah 

melakukan penyempurnaan Kebijakan Penerapan APU & PPT yang berlandaskan atas 5 (lima) 

pilar Penerapan Program APU & PPT, yaitu: 

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

3. Pengendalian Internal 

4. Sistem Informasi Manajemen, serta 

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan 

 

Komitmen PT. Bank Sinarmas Tbk dalam menjalan penerapan program APU & PPT secara 

konsisten dan efektif dalam program, antara lain: 

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT, mencakup antara 

lain: 

a. Kewajiban CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhance Due Diligence) pada 

saat memulai hubungan usaha serta pengkinian data Nasabah, termasuk dengan 

Beneficial Owner. 

b. Kewajiban pemantauan dan analisa terhadap kesesuaian transaksi Nasabah dengan 

profil Nasabah, termasuk mengatur tentang penutupan hubungan usaha dan 

penolakan transaksi dalam rangka penerapan program APU & PPT. 

c. Pembentukan unit kerja khusus anti money laundering di kantor pusat. 

d. Pemenuhan pelaporan ke regulator terkait implementasi APU & PPT. 

2. Berkoordinasi dengan pihak Regulator dan penegak hukum khususnya di bidang APU & 

PPT melalui pemberian data/informasi Nasabah yang menjadi subyek pemeriksaan. 



3. Penyusunan pembaharuan metodologi penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis 

risiko (Risk Based Approach) dengan memperhatian factor-faktor antara lain: profil 

Nasabah; Geografis; Produk dan jasa; Transaksi; Jaringan distribusi (Delivery Channel) 

yang digunakan oleh Nasabah. 

4. Pelaporan ke Regulator terkait implementasi APU & PPT, melakukan pelaporan Laporan 

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

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan Sistem 

Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dengan tidak melampaui jangka waktu 

yang ditentukan oleh Regulator.  

5. Penerapan Sistem Informasi Manajemen, untuk keperluan pemantauan profil dan 

transaksi Nasabah Bank telah memiliki system aplikasi yang dapat mengidentifikasi, 

menganalisa dan memantau transaksi Nasabah, termasuk identifikasi terhadap transaksi 

keuangan mencurigakan.  

6. Pelaksaan Pelatihan APU & PPT, guna meningkatkan pemahaman (awareness) 

penerapan program APU & PPT untuk pegawai dengan menyeleggarakan pelatihan yang 

berkesinambungan dan berkala kepada seluruh pegawai guna meningktakan 

pengetahuan dan pemahaman para pejabat/karyawan khususnya yang bertanggung 

jawb dala penerapan program APU & PPT.  

7. Pengendalian internal untuk memastikan penerapan program APU & PPT telah berjalan 

efektif sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 


