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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sesuai dengan judul penelitian Analisis Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada 

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank  dapat 

disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Prosedur penerapan program APU dan PPT pada KUPVA bukan Bank 

dimana telah diatur dalam PBI No. 19/10/PBI/2017 masih belum 

efektif, dilihat dari beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang belum efektif : 

a. Faktor Penegak Hukum, berdasarkan pembahasan diatas bisa 

dilihat bahwa penegak hukum hanya mengirimkan tim survei 

untuk melakukan pengecekan data-data transaksi dan laporan 

keuangan selama setahun sekali, dan 5 tahun sekali untuk 

pengecekan izin yang dapat mengakibatkan pemalsuan laporan 

keuangan atau data-data transaksi dikarenakan pengawasan yang 

minim. 

 

b. Faktor Masyarakat, ditinjau dari jumlah pelaporan yang 

didapatkan dari website resmi PPATK dapat dilihat bahwa hanya 

terdapat 6-7 pelaporan pertahunnya yang dilakukan oleh KUPVA 

bukan Bank dari total penyelenggara sebesar 1127 pada tahun 

2018, menurut peneliti masih sedikit dibandingkan dengan 

perputaran uang KUPVA bukan Bank di Indonesia yang 

mencapai tujuh setengah miliyar US Dollar pada 2007 dan 

menunjukan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. 
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c. Faktor Kebudayaan, dilihat dari total PJK yang melakukan 

pelaporan hanya terdapat 430 PJK yang melakukan pelaporan, 

didominasi oleh Bank sebesar 50,7% dan 49,3% untuk PJK non 

Bank, jika peneliti melakukan pengolahan atas data tersebut 

menunjukan kurang dari 212 PJK non-Bank yang melakukan 

pelaporan kepada PPATK, mengingat terdapat PJK non-bank 

lainnya selain KUPVA bukan Bank. 

Faktor-Faktor yang sudah efektif : 

a. Faktor Hukum, bahwa berdasarkan PBI No. 19/10/PBI/2017 

sudah mengatur segala prosedur yang harus diterapkan oleh 

KUPVA bukan Bank kepada nasabah berupa CDD, identifikasi 

dan verifikasi beneficial owner, EDD, anti tipping off, dan 

pelaporan kepada PPATK. Juga mengatur total pergantian 

kumulatif minimum oleh nasabah yang harus dilakukan oleh 

KUPVA bukan Bank sehingga memiliki tolak ukur kapan mereka 

harus melaksanakan program APU dan PPT pada nasabah. 

 

b. Faktor Sarana dan Fasilitas, bahwa penegak hukum sudah 

difasilitasi tempat yang secara gampang dapat menerima laporan 

yang dilaporkan oleh KUPVA bukan Bank secara online maupun 

offline dan juga didanai oleh pemerintah untuk melakukan survei 

lapangan kepada setiap KUPVA bukan Bank di Indonesia 

sehingga mendukung proses berjalannya penegakan hukum bagi 

KUPVA bukan Bank di Indonesia. 

 

2. Sanksi terhadap KUPVA bukan Bank jika salah/tidak menerapkan 

program APU dan PPT sudah efektif, dilihat dari beberapa faktornya 

berikut:  

a. Faktor hukum, bahwa telah ditentukan berdasarkan Pasal 29 

PPATK Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 meliputi teguran tertulis, 

denda, pembatasan pergerakan usaha, penghentian sementara, dan 

pencabutan izin usaha bagi seluruh organ KUPVA bukan Bank.  
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b. Faktor penegak hukum, bahwa BI telah menjatuhkan sanksi berupa 

pencabutan izin kepada 293 KUPVA bukan Bank sampai dengan 

Juni 2017. 

 

c. Faktor sarana dan fasilitas, bahwa BI telah dibantu oleh PPATK  

selaku penerima laporan dalam mempercepat, menindak, dan 

mempermudah pengawasan. 

 

d. Faktor masyarakat, bahwa terdapat 1127 KUPVA bukan Bank pada 

Oktober Tahun 2018 yang masih melakukan hal sesuai dengan 

aturan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

e. Faktor kebudayaan, dikarenakan penindakan tegas oleh BI maka 

mengakibatkan meningkatnya kesadaran bagi KUPVA bukan Bank 

untuk melakukan pelaporan tanpa ada tambahan pengawasan yang 

dilakukan oleh BI kepada KUPVA bukan Bank, dibuktikan dengan 

meningkatnya laporan sebesar 16,6%. 

 

B. KETERBATASAN  

Dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan judul penelitian 

Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan 

Terorisme pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asin bukan Bank 

terdapat keterbatasan dan kendala yang peneliti temukan berikut adalah : 

1) Keterbatasan peneliti yang sesuai dengan objek penelitian, 

dimana peneliti susah dalam mencari dan mengumpulkan data-

data yang berkaitan dengan penerapan APU dan PPT pada 

KUPVA bukan Bank, misalnya hal-hal yang pertama adalah 

susahnya mencari latar belakang munculnya KUPVA bukan 

Bank, fungsi dari money changer selain dari penukaran uang, 

dan cara penerapan program APU dan PPT pada KUPVA 

bukan Bank tersebut karena kurangnya bahan yang bisa 

didapatkan dari orang lain yang mungkin dikarenakan banyak 
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orang belum mengetahui bahwa pencucian uang dan 

pencegahan pendanan terorisme bisa dilaksanakan pada 

KUPVA bukan Bank sehingga tidak banyak orang yang 

melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan APU 

dan PPT pada KUPVA bukan Bank. 

2) Terdapat keterbatasan dalam meminta data-data kepada money 

changer yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan tentang 

program APU dan PPT karena kurang mengertinya pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti karena bukan merupakan hal yang 

mudah melainkan pertanyaan yang cukup berat, ataupun 

banyak KUPVA bukan Bank yang kurang mau memberi data 

karena data-data berkaitan tentang rahasia perusahaan seperti 

laporan-laporan keuangan dan lain-lain. 

 

C. REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan berdasarkan objek 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Rekomendasi kepada KUPVA bukan Bank 

Rekomendasi yang bisa peneliti berikan kepada KUPVA bukan 

Bank adalah yang pertama adalah bahwa KUPVA bukan Bank selaku 

penyelenggara jasa keuangan yang tentunya sangat berhubungan 

dengan keadaan moneter negara yang akan sangat fatal sekali jika 

tidak dikontrol oleh karena itu KUPVA bukan Bank diharapkan untuk 

bisa memahami hal-hal mengenai kejahata-kejahatan yang bisa terjadi 

pada kegiatan usaha KUPVA bukan Bank misalnya seperti tidak 

melakukan hal yang telah dilarang Undang-Undang seperti bertindak 

sebagai agen penjual cek pelawat, melakukan margin trading, spot, 

forward, swap, dan emas, dan lain-lain. Ataupun tunduk pada Undang-

Undang yang mewajibkan KUPVA bukan Bank untuk membantu 

pemerintah dalam  memberantas nasabah-nasabah yang ingin 

melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme di KUPVA bukan 

Bank, dengan mempelajari Undang-Undang tersebut yang telah ada, 
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melakukan Customer Due Dilligence, Enchanced Due Dilligence, 

Beneficial Owner, dan pelaporan kepada pihak PPATK jika menemui 

adanya transaksi keuangan mencurigakan dan transfer dana yang telah 

diatur oleh Undang-Undang. Tidak hanya memikirkan bagaimana cara 

memperoleh keuntungan lebih dengan menerima segala jenis nasabah 

mengingat semua nasabah yang ingin menukarkan uang pada KUPVA 

bukan Bank tidak selamanya menggantikan uangnya untuk jalan-jalan, 

kegiatan bisnis, dan lain-lain. KUPVA bukan Bank harus berani untuk 

mengatakan tidak kepada nasabah-nasabah yang diduga secara kuat 

ingin melakukan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme yang 

terjadi pada KUPVA bukan Bank, atau paling tidak melaporkan setiap 

ada transaksi mencurigakan dan transfer dana yang melebihi ketentuan 

Undang-Undang yang telah mengatur kepada PPATK supaya dapat 

diproses secara hukum.  

2) Rekomendasi kepada Pemerintah 

Rekomendasi yang bisa diberikan oleh peneliti kepada pemerintah 

sesuai dengan judul penelitian adalah pemerintah harus lebih 

mempertegas dan lebih megawasi pergerakan usaha KUPVA bukan 

Bank bukan hanya sekedar formalitas dan lebih sering melakukan 

patroli tidak hanya sebatas setahun sekali, dalam memberantas 

pencucian uang dan pendanaan terorisme pada KUPVA bukan Bank, 

kemudian pemerintah juga bisa berinovasi dalam membuat sebuah 

sistem atau alat pelacak yang terintegrasi langsung kepada sistem 

pemerintahan dan mewajibkan kepada setiap KUPVA bukan Bank 

untuk memiliki sistem atau alat tersebut sehingga pengawasan lebih 

gampang dilakukan dan sistem yang memberikan notifikasi terhadap 

KUPVA bukan Bank untuk menerapkan APU dan PPT kepada 

nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan, transfer dana, 

memiliki catatan hitam pernah melakukan pencucian uang, berasal dari 

organisasi teroris, dan lain-lain, kemudian menaikan syarat-syarat 

penyelenggara jenis usaha KUPVA bukan Bank atau terus 

memberikan edukasi kepada KUPVA bukan Bank dengan mewajibkan 
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training misalnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan terus update jika ada 

terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah supaya KUPVA bukan 

Bank mengerti pentingnya penerapan APU dan PPT pada KUPVA 

bukan Bank.  

3) Rekomendasi kepada nasabah-nasabah KUPVA bukan Bank 

Rekomendasi yang bisa diberikan oleh peneliti kepada nasabah-

nasabah yang ingin melakukan transaksi keuangan pada KUPVA 

bukan Bank adalah nasabah-nasabah diharapkan bisa mengerti dan 

bisa diajak kerja sama terhadap tindakan KUPVA bukan Bank jika 

mereka ingin menerapkan program APU dan PPT pada dirinya ketika 

ingin bertransaksi pada KUPVA bukan Bank tersebut, dan tetap men-

support KUPVA bukan Bank yang ingin memberantas orang yang 

ingin melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme pada 

KUPVA bukan Bank, kemudian nasabah KUPVA bukan Bank 

diharapkan bisa lebih memiliki urgensi untuk memberantas pencucian 

uang dan pendanaan terosime yang berlaku pada KUPVA bukan Bank 

misalnya dengan mempelajari penerapan APU dan PPT tersebut dan 

kemudian memberikan awareness kepada pihak orang lain supaya 

orang lain mengerti bahwa terdapat modus pencucian uang dan 

pendaan terorisme pada KUPVA bukan Bank atau bisa mengerti 

tentang penerapan APU dan PPT tersebut yang kemudian harinya ilmu 

tersebut bisa disalurkan lagi ke orang lain supaya lebih menjangkau 

lebih banyak, membantu pemerintah dalam memberantas pencucian 

uang dan pendanaan terorisme atau bisa dijadikan sebagai ilmu 

tambahan yang berguna bagi nasabah ketika ingin melakukan transaksi 

pada KUPVA bukan Bank, sehingga harapannya bisa mengurangi atau 

lebih orang pelaku tindak kejahatan lebih susah untuk melakukan 

pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diharapkan pada 

akhirnya tidak ada lagi orang, atau tidak ada lagi orang yang berani 

melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme pada KUPVA 

bukan Bank. 
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