
 
 

 
 

Tangerang, 4 Maret 2013 
 

ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF 
TERRORISM POLICY (AML/CFT) 

 
 
1. TUJUAN 
 

Kebijakan AML / CFT sangat bergantung pada Mengenal Nasabah ("Know Your Customer" atau 
KYC) 

 
1.1 Prinsip Kebijakan AML / CFT 

Kebijakan ini dikembangkan atas dasar : 
• Pemerintah Indonesia Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang Anti-Money 

Laundering 
• Departemen Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
• Bank of Indonesia Anti-Money Laundering Pedoman Bagi Bank, No 3/10/PBI/2001 
• Rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Februari 

2012 
• Badan Organisasni PBB International Money Laundering Network (IMOLIN) 
• Petunjuk dari Basel Committee (untuk perbankan) - persyaratan Mengenal Nasabah 
• The Wolfsberg Principles untuk Perbankan Swasta (2002) 
 

2. MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER – KYC) 
Nasabah MBK adalah wanita yang menerima Modal Kerja (MK) dari PT MBKV  
 
2.1 Identitas/Tanda Pengenal Resmi Calon Nasabah 

Semua calon nasabah MBK harus menunjukkan dokumen asli, resmi yang berlaku dan 
memiliki pas foto ibu dan suami untuk membuktikan identitas dan alamat. Dokumen yang 
boleh digunakan antara lain: 

Identifikasi Dokumen  

a. Kartu keluarga (KK)  
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
c. KTP Sementara (RESI) 
Jika diterima menjadi Nasabah MBK, maka Nasabah harus memberikan fotocopy dokumen 
tersebut dan Account Officers (AO) membandingkannya dengan dokumen asli; setelah itu 
AO membubuhkan paraf pada fotocopy tersebut sebagai bukti bahwa sesuai dengan 
aslinya.   

 
Jika terdapat dokumen yang diserahkan berakhir masa berlakunya, maka dalam kurun 
waktu 3 bulan setelah pencairan Modal Kerja (MK), Nasabah harus memperbaharui dan 
memberikan dokumen asli dan beserta fotocopy pada MBK untuk acc, oleh AO. 

 
Jika Nasabah tidak memiliki KTP, melainkan hanya KTP sementara (RESI), maka Nasabah 
diwajibkan memiliki KTP tetap sebelum menerima MK berikut; dalam jangka waktu 12 bulan 
dari MK pertamanya. AO MBK akan membantu Nasabah dalam pemrosesan KTP di kantor 
desa setempat. 
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Ketiga dokumen di atas menjelaskan dengan baik dan benar untuk identitas dan alamat 
Nasabah. Tidak ada dokumen lain untuk menunjukkan alamat. AO akan memverifikasi 
rumah / statusnya dengan mewawancarai tetangga atau ketua RT. 

 
MBK akan menyimpan salinan dari semua dokumen Nasabah serta  dokumen MK lainnya 
sebagai arsip selama 10 tahun setelah Nasabah meninggalkan program MBK. Sesuai 
dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

 
2.2 Mengenal Nasabah  

AO MBK melakukan wawancara masing-masing calon Nasabah untuk mengumpulkan 
informasi dan menilai kebutuhan MK Nasabah  serta profil risikonya. AO melengkapi formulir 
Mengenal Nasabah yaitu Uji Kelayakan Nasabah (UKA). 

Wawancara Dengan Calon Nasabah  

MBK mengumpulkan informasi sebagai berikut 
• Status Kepemilikan Rumah Nasabah - AO akan cek / konfirmasi dengan tetangga dan 

orang lain dalam komunitas di dekatnya bahwa Nasabah memang benar tinggal di 
rumah sendiri dan dinyatakan sebagai milik Nasabah. Jika Nasabah menyewa tempat 
tinggal - ia wajib: memiliki KTP yang sah, telah tinggal menetap selama 3 tahun, 
memiliki anak yang terdaftar dan mengikuti sekolah dasar atau SMP lokal, memiliki 
keluarga dekat atau kerabat di lokasi yang sama, serta dapat diterima sebagai Nasabah 
oleh anggota lain di kelompok. AO melengkapi formulir UKA dengan skor rumah 
Nasabah pada Housing Indeks Score (seleksi / sasaran Nasabah)  

• Status pekerjaan Nasabah - Nasabah harus berusaha sendiri dan harus bukan 
karyawan / pegawai 

• Informasi anggota keluarga – suami, anak-anak, saudara dekat yang tinggal dirumah 
yang sama 

• Kegiatan usaha nasabah saat ini 
• Perkiraan pendapatan per kapita keluarga  
• Kebutuhan dan rencana keuangan Nasabah 
• Pinjaman lain yang mungkin dimiliki Nasabah yang berasal dari Bank Keliling, LKM lain, 

Bank, Koperasi 
 

AO MBK akan melakukan penilaian yang mendalam dan sistematis untuk risiko dari 
masing-masing calon Nasabah. 

 

Setelah satu kumpulan yang terdiri dari 15-30 calon Nasabah terbentuk, proses UKA 
dimulai. Identitas masing-masing anggota yang resmi dan masih berlaku (lihat 'Identifikasi 
Nasabah') dan informasi pribadi yang dikumpulkan (lihat 'Mengenal Nasabah'). 

Penerimaan Nasabah oleh MBK 

 
Jika memenuhi syarat, kumpulan akan menjalani Pelatihan Wajib Kumpulan (PWK). 
Selama 5 hari latihan, Kepala Cabang (KC) dan AO melakukan pemeriksaan berikut 
selama Pengesahan : 
• Pengetahuan Nasabah tentang MBK, aturan dan kewajiban untuk menerima MK - harus 

digunakan hanya untuk usaha dan bukan untuk konsumsi atau keperluan lain 
• Lokasi dan skor rumah (seleksi nasabah) – KC secara fisik mengunjungi setiap rumah 
• Pendapatan per kapita keluarga di bawah atau sekitar garis kemiskinan pemerintah yaitu 

Rp350.000 per orang per bulan 
• Dokumentasi lengkap dan sesuai dengan peraturan MBK tentang Mengenal Nasabah 
• Jumlah MK yang diminta oleh Nasabah - UKA, pengajuan MK (Form Perjanjian) yang 

disetujui oleh KC. 



 
 

 
 

• Semua calon Nasabah baru yang bergabung dikumpulan (untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan jumlah Nasabah per kumpulan) dan merupakan rekomendasi anggota 
kumpulan yang menjamin reputasi dan latar belakangnya 

Penerimaan Nasabah oleh teman-temannya di dalam kumpulan 

• Nasabah harus diterima oleh semua anggota kumpulan, dapat dipercaya, dapat 
diandalkan, dinyatakan sudah atau mampu menjalankan usahanya, bersedia mengikuti 
aturan MBK, siap untuk mengambil tanggungjawab bersama dengan semua anggota 
kumpulan untuk pelunasan MK anggota lainnya 

• Setiap pencairan MK dilakukan dihadapan semua Nasabah dalam kumpulan karena ada 
tanggung renteng. Mereka bertindak sebagai penjamin atas satu sama lain. Kehadiran 
dikumpulan harus 100 persen pada saat pencairan. 

 

• MBK tidak memberikan MK pada tiap Nasabah yang tidak lulus UKA/KYC dan tidak 
hadir dalam kumpulan pada saat  PWK  

Nasabah yang tidak diterima oleh MBK 

• MBK tidak pernah menyetujui MK kepada Nasabah yang memberikan nama fiktif atau 
yang tidak dapat memberikan dokumen identitas yang memadai atau tidak dijamin 
kebenarannya oleh kumpulan dan ketua RT (sebelum dokumen identitas yang resmi 
dan berlaku diterima)  

 
3. PENGAWASAN NASABAH dan USAHANYA 
  

3.1 Pengawasan secara Teratur dari Kegiatan Usaha Nasabah  
Dalam rangka untuk menghindari menjadi lembaga penyimpanan dari hasil kejahatan, MBK 
memonitor aktivitas Nasabah melalui: 
• Interaksi dengan Nasabah pada saat pertemuan mingguan untuk pencairan-setoran 
• Pengawasan berkala terhadap penggunaan MK oleh Nasabah, saat kunjungan 

mendadak ke kumpulan dengan menggunakan ‘Formulir Surprise Visit’. 
• Setelah MK dicairkan, AO melakukan kunjungan pertama dalam waktu 2 bulan pertama 

untuk (a) menegaskan kembali alamat Nasabah dan (b) memeriksa usaha Nasabah, 
memeriksa penggunaan dana, mencatat hasilnya pada Formulir Pemeriksaan Usaha-1 
(PU1), untuk memperkuat pengetahuan MBK tentang Nasabah 

• Minggu ke-45 dan sebagai bagian dari penilaian untuk pencairan MK lanjutan AO 
mengunjungi lagi usaha milik Nasabah dan melengkapi Formulir Pemeriksaan Usaha-2 
(PU2). Memperbaharui skor ‘Housing Indeks’ yang merupakan bagian dari informasi 
Nasabah dalam sistem MIS 

 
MBK secara teratur memperbaharui informasi Nasabah dan dokumentasi pendukungnya  

 
3.2 Pengawasan Secara Berkala Melalui Audit Intern  

• Audit intern dilakukan per enam bulan oleh Tim Internal Audit MBK yang meliputi 
kunjungan ke usaha Nasabah secara sampling dan pengecekan alamat rumah Nasabah 

• Ini merupakan tahap kedua dari semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan AO 
MBK mematuhi prosedur AML/CTF. Pengawasan ini merupakan bagian dari 
tanggungjawab untuk memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme 
dalam LKM. 

 
 

 
 



 
3.3 Kecurigaan  

• Jika AO tidak dapat memahami dan mencurigai: identitas Nasabah, kejujuran, atau jenis 
usahanya sesuai ketentuan MBK, maka Nasabah akan dianggap beresiko tinggi dan 
keputusan akhir harus diteruskan KC.  Jika tetap diragukan, harus dikonsultasikan pada 
petugas yang lebih tinggi di MBK : SPV, ARM, penanggungjawab AML/CFT di Kantor 
Pusat. 

 
Dalam kasus kecurigaan, Operasional Manager akan bertanggungjawab untuk mengambil 
keputusan akhir yang berhubungan dengan usaha Nasabah yang dinilai berisiko tinggi. 

 
4. NASABAH DENGAN KEPENTINGAN POLITIK  

• MBK tidak menyediakan MK untuk orang yang berkepentingan politik “Politically Exposed 
Persons” (PEPs) atau anggota keluarganya. PEPs didefinisikan sebagai individual yang 
sedang atau telah diberi kepercayaan pada jabatan publik terkemuka untuk contohnya 
Kepala Pemerintahan Negara, Pejabat Politik, Pejabat Pemerintahan, Pejabat Pengadilan 
atau Pejabat Militer, Pejabat Senior di Perusahaan Pemerintah (BUMN/D), Pejabat Tinggi 
Partai Politik. Hubungan usaha dengan anggota keluarga atau rekan/teman dekat dari PEPs 
adalah sama risikonya dengan PEPs sendiri.  

• MBK tidak menerima Pegawai Negeri sebagai nasabah, namun istri dari Pegawai Negeri  
yang memenuhi persyaratan MBK mengenai skor rumah, pendapatan dan persyaratan 
lainnya boleh menjadi nasabah MBK. 

 
5. PENDATAAN DAN MONITORING  
 

5.1 Data Nasabah  
MBK menginput semua data Nasabah (KYC) kedalam sistem MIS. 
 
MBK menyimpan seluruh dokumen transaksi Nasabah dalam sebuah file (satu file untuk 
satu kelompok yang terdiri 5 Nasabah) disimpan dalam lemari arsip di cabang dan dikunci. 
• Fotocopy KK, KTP, Resi Nasabah dan suaminya (dokuemntasi identitas Nasabah) 
• Semua formulir UKA, perjanjian – Semua Formulir Transaksi Nasabah milik Nasabah 

termasuk UKA, perjanjian Modal Kerja, kartu nasabah yang lama 
• Semua formulir  Monitoring Usaha PU1, PU2 dari setiap pencairan pinjaman 
 
Semua dokumen selalu diperbaharui, sesuai yang dipersyaratkan. 

 
5.2 Penyimpanan Dokumen Nasabah  

• Semua dokumentasi dan laporan Nasabah disimpan minimal selama 10 tahun setelah 
Nasabah meninggalkan MBK. 

• Penghentian hubungan usaha yang dicurigi membiayai terorisme atau Pencucian uang 
akan dikomunikasikan kepada AML/ CFT Indonesia yang relevan atau kekuasaan 
kehakiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Manajemen membuat karyawan menyadari akan kewajibannya untuk melaporkan setiap 
transaksi yang mencurigakan. 

 
6. LAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN  
 

6.1 Proses Laporan yang Mencurigakan  
MBK berkomitmen untuk mematuhi undang-undang, peraturan, instruksi atau perjanjian 
yang menyangkut pelaporan transaksi yang mencurigakan atau pemutusan hubungan 
bisnis dengan usaha Nasabah. Untuk hal demikian telah ditunjuk penanggungjawab AML- 
 



 
 
CFT yang akan bertanggungjawab untuk melaporkan kepada CEO MBK dan Presiden 
Direktur bila diperlukan, serta sebagai referensi pada pihak yang berwewenang di luar 
Perusahaan. 
MBK selanjutnya akan menginformasikan Aparat Desa dan Pemerintahan setempat serta 
menerima saran dari kepolisian setempat mengenai tindakan yang harus diambil, misalnya 
melaporkan pada kantor Badan Intelegent Indonesia dan Bank Indonesia terdekat. 

 
MBK, AO dan karyawannya tidak akan menginformasikan Nasabahnya atau membuat 
Nasabahnya khawatir bahwa informasi yang berkaitan dengan Nasabah dilaporkan pada 
pihak berwewenang. 

 
6.2 Isian Laporan  

MBK menyatakan secara tertulis atau lisan, memberikan persetujuan tertulis kepada pihak 
yang berwewenang di Indonesia dalam hal ini :  
• Uang atau kekayaan lain yang dimiliki oleh Nasabah yang berkaitan dengan kejahatan 

atau menjadi bagian dari proses pencucian uang; 
• Transaksi yang berkaitan dengan uang dan harta hasil dari kejahatan atau bagian dari 

proses pencucian uang; 
• Setiap transaksi dimana identitas dari penggagas atau penerima manfaat masih 

diragukan meskipun penelitian pemeriksaan menyeluruh identitas Nasabah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

• Setiap transaksi yang mencurigakan seperti yang tercantum dalam pasal 10 (kegiatan 
mencurigakan atau transaksi) dan dimana investigasi mendalam belum mampu 
membersihkan kecurigaan. 

 
Pernyataan ini menyangkut jangka waktu dimana transaksi yang mencurigakan akan 
dilaksanakan atau satu alasan mengapa transaksi telah dilaksanakan. 

 
Pernyataan ini bisa mencakup transaksi yang sudah dijalankan tetapi tidak mungkin untuk 
dihentikan atau transaksinya telah berakhir dengan kemungkinan uangnya berasal dari 
peredaran gelap atau bagian dari proses pencucian uang.  

 
Setiap informasi tambahan yang dapat menimbulkan kecurigaan akan segera dilaporkan 
kepada pihak yang berwewenang. 

 
Manajemen membuat karyawan menyadari akan kewajibannya untuk melaporkan setiap 
transaksi yang mencurigakan. 

 
7. PENANGGUNGJAWAB MANAJEMEN  

• Bpk Prawoto, Direktur Keuangan, adalah AML-CFT pejabat yang ditunjuk oleh MBK.  
• Tim Internal Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa karyawan MBK mengikuti 

semua aturan MBK tentang AML-CFT selama melakukan audit di cabang-cabang yang 
mereka melakukan.  

 
8. TRANSAKSI ATAU KEGIATAN MENCURIGAKAN 
 

8.1 Kecurigaan Utama pada Perilaku Nasabah 
Perilaku Nasabah yang mencurigakan, dimana MBK akan melakukan investigasi secara 
mendalam antara lain :  
 
 
 



 
 
• Nasabah tidak dapat atau tidak bersedia memberikan atau menunda memberikan 

identitas atau keterangan yang memadai, meskipun diberi cukup waktu untuk 
melakukannya 

• Nasabah menggunakan uang palsu untuk membayar pinjaman. 
 

8.2 Kecurigaan Utama atas Transaksi Keuangan  
• Mendadak dan secara tak terduga melunasi pinjaman  
• Pelunasan dipercepat yang tidak bisa diverifikasi melalui diskusi dengan Nasabah, 

suaminya, maupun teman-temanya dalam kumpulan; misalnya Nasabah belum 
meninggalkan Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau 
pembatu/pengawas anak; Nasabah belum menjadi karyawan (di Pabrik atau tempat 
lainnya) yang memungkinkan Nasabah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari 
hasil usahanya sendiri. 

 
8.3 Perilaku Karyawan yang Mencurigakan   

• Karyawan yang tidak mengambil haknya untuk berlibur  
• Karyawan dengan gaya hidup tiba-tiba meningkat  
• Karyawan yang tidak mau merima atau mengikuti aturan MBK tentang “staf roling”  

(1) dalam cabang (menjadi AO untuk kumpulan beda dalam cabang yang sama) atau 
(2) pindah cabang atau pindah wilayah 

• Karyawan yang perilakunya mendadak berubah secara drastis 
 

8.4 Jika penyelidikan mendalam tidak memungkinkan untuk menghapus keraguan, transaksi 
atau kegiatan mencurigakan akan dilaporkan seperti yang dijelaskan dalam pasal 6.2 (Isian 
Laporan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


