LAMPIRAN

1.1

PROSEDURATAU ALUR KERJAPENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI
DALAM DAFTAR PENDANAAN PROUFERASISENJATA PEMUSNAH MASSAL

Menerima identitas orang atau korporasi
dipublikasikan oleh PBB

sesezera
mungkin pal
lambat 1 (satu)
hari

2

Menyampaikan identitas orang atau
korporasi beserta rekomendasi ke PPATK
dengan tembusan ke POLRI,BIN, dan
BAPETEN

3

Memberikan rekomendasi ke PPATK

surat pengantar serta Surat Rekomendasi
daftar yang diterima KEMLU
PTRINew York

KEMLU

4

Memeriksa rekomendasi penetapan
pencatuman identitas orang atau
korporasi yang tercantum dalam publikasi
PBBke dalam daftar pendanaan proliferasi
senjata pemusnah massal

Rekomendasi urat Rekomend
dan
dokumen
pendukung lainnya

Surat
Rekomendasi hasil pemeriksaan
KEMLU, POLRI,BIN, dan penyampaian
BAPETEN
rekomendasi

No.
Berwenang

5

Mengeluarkan penetapan pencatuman
identitas orang atau korporasi ke dalam
daftar pendanaan proliferasi senjata
pemusnah massal

hasil
pemeriksaan Penetapan PPATK
penyampaian
rekomendasi

6

Mencantumkan identitas orang atau
korporasi yang telah ditetapkan oleh
PPATKJakarta Pusat ke dalam daftar
pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal

Penetapan PPATK

Daftar pendanaan
proliferasi senjata
pemusnah massal

LAMPIRAN 1.2
PROSEDUR ATAU ALUR KERJA PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

Menyampaikandaftar

pendanaan proliferasi senjata
Daftar

pemusnah massal LPPdan instansi berwenang yang

pendanaan pendanaan

proliferasi

senjata senjata pemusnah massal

disertai dengan permintaan pemblokiran serta merta

proliferasi

terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik

pemusnah massal

secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau
Korporasi

2

3

Menyampaikan daftar pendanaan proliferasi senjata

Surat

pemusnah massal serta permintaan pemblokiran serta

Daftar

merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai,
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang

proliferasi
pemusnah

atau Korporasi ke PJK,PBJ,dan Profesi

PPATK

Melakukan pemblokiran serta merta terhadap seluruh

Surat

Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung

daftar

maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi

proliferasi
pemusnah
LPP

Penyampaian Surat Penyampaian
pendanaan pendanaan
senjata senjata

daftar

proliferasi

pemusnah

massal

massal dari dari LPP

Penyampaian Pemblokiran serta merta
pendanaan
senjata
massal dari

Mutu Baku

INSTANSI
Kegiatan

No.

PPATK
4

LPPdan Instilnsi
Terkait

Keterangan

PJK,J'BJ, dan
Profesi

Membuat berita acara pemblokiran serta merta terhadap

Surat

seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara

daftar

langsung maupun tidak langsung oleh orang atau

"1,1111111111

Korporasi

Output

Kelengkapan

Penyampaian Berita acara
pendanaan serta merta

proliferasi
pemusnah

pemblokiran

senjata
massal dari

LPP
5

Menyampaikan berita acara pemblokiran serta merta

Berita

acara Surat

Penyampaian

berita

terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik

pemblokiran serta merta acara

pemblokiran

serta

secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau

merta

Korporasi ke PPATK

6

Menerima berita acara pemblokiran serta merta terhadap

1. Surat

seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara

berita

langsung maupun tidak langsung oleh orang atau

pemblokiran serta merta

Korporasi

\V

2.

Penyampaian Dokumentasi
acara

berita

acara

pemblokiran serta merta

lAMPIRAN

1.3

PROSEDUR ATAU ALUR KERJA PENGHAPUSAN

IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI

No.

1

Menerima informasi penghapusan identitas

Surat dari PTRINew York

identitas

orang

atau

orang atau korporasi yang tercantum dalam

korporasi

daftar pendanaan proliferasi senjata

dihapuskan

pemusnah massal yang dipublikasikan oleh

pendanaan

proliferasi

PBB

senjata

pemusnah

massal

yang

yang
dari

daftar

dipublikasikan oleh PBB

2

Menerima rekomendasi penghapusan

surat

identitas orang atau daftar pendanaan

yang diterima

proliferasi senjata pemusnah massal

York

I

pengantar

serta

dari

daftar Surat

PTRI New KEMLU

Rekomendasi

No.

3

Kegiatan

Memeriksa rekomendasi penghapusan
identitas orang atau korporasi yang
tercantum dalam daftar pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal

4

Mengeluarkan penetapan atas permohonan
penghapusan identitas orang atau korporasi
tercantum dalam daftar pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal

hasil pemeriksaan permohonan penetapan
penetapan
identitas

penghapusan permohonan
orang atau korporasi penghapusan

yang tercantum
pendanaan

dalam

d

ng

atau
dalam
pendanaan

proliferasi

pemusnah massal

senjata

proliferasi
pemusnah massal
5

Mengeluarkan identitas orang atau

penetapan

korporasi yang tercantum dalam daftar

penghapusan

pendanaan proliferasi senjata pemusnah

atau korporasi yang tercantum senjata

massal

dalam
proliferasi
massal

atas

permohonan perubahan

identltas

daftar
senjata

pendanaan

pendanaan massal
pemusnah

d
proliferasi
pemusnah

identitas orang atau korporasi yang

pendanaan

tercantum dalam daftar pendanaan

pemusnah massal

proliferasi

proliferasi senjata pemusnah massal dan
perubahan daftardaftar pendanaan

7

proliferasi senjata pemusnah massal disertai

daftar

permintaan pencabutan pemblokiran serta

proliferasi

merta ke LPPatau instansi berwenang

pemusnah massal

Menyampaikan permintaan pembukaan

surat

pemblokiran serta merta atas Dana yang

dikeluarkannya

dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung

atau korporasi yang terca

maupun tidak langsung oleh orang atau

dalam

Korporasi ke PJK

proliferasi

penyampaian

informasi surat

identitas

daftar
senjata

massal dari PPATK

pendanaan
senjata

penya

informasi dikeluarkannya
identitas

orang

atau

pendanaan korporasi

yang

pemusnah tercantum

dalam daftar

pendanaan

proliferasi

senjata

pemusnah

massal dari LPP

Kegiatan

..

korporasi yang tercantum atas Dana yang dimiliki
daftar

orang atau Korporasi
proliferasi

senjata

dikuasai, baik secara
pemusnah langsung maupun

massal dari LPP

tidak

langsung oleh orang atau
Korporasi

9

Membuat berita acara pembukaan

laporan

pemblokiran serta merta atas Dana yang

pemblokiran

dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung

Dana yang dimiliki atau di

maupun tidak langsung oleh orang atau

baik secara langsung maupun atau dikuasai, baik secara

Korporasi dan disampaikan ke PPATKserta
tembusannya ke LPP

pembukaan berita acara pembukaan
serta merta

pemblokiran serta merta
atas Dana yang dimiliki

langsung oleh orang atau langsung maupun tid
langsung oleh orang atau

Korporasi

Korporasi

Terkait
10

Menerima berita acara pembukaan

berita

pemblokiran serta merta terhadap seluruh

pemblokiran

Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara

Dana yang dimiliki atau dikuasai,

acara
serta

pembukaan
merta

atas

langsung maupun tidak langsung oleh orang

baik secara langsung maupun

atau Korporasi

tidak langsung oleh orang atau
Korporasi

KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

