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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis 

paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak 

pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UUTPPU). Sebelumnya pencucian uang di Indonesia dimanfaatkan oleh para 

oknum yang melakukan perbuatan terlarang merajalela dan tidak dapat terjerat 

hukum atas tindakan pencucian uang yang dilakukan. 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang merupakan titik tolak kesadaran pemerintah dalam memberantas tindak 

pidana pencucian uang. Hal mana setelah undang-undang tersebut telah diubah 

dengan  perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia telah menerapkan 

UUTPPU kepada para pelaku pidana pokok, seperti korupsi, peredaran narkotika, 

dan penggelapan. Mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan tindak 

pidana lanjutan, maka tindak pidana pencucian uang harus memiliki tindak pidana 

pokok. Selanjutnya, teknis praktek tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan 
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melalui alur peredaran uang perbankan. Oleh karena itu, dalam peraturan 

perundang-undangan bidang perbankan juga terdapat pengaturan mengenai 

pencegahan tindak pidana pencucian uang. 

2. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Indonesia  
 

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau hanya 

mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku pencucian uang 

seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara yang rumit, kompleks dan canggih 

dengan serangkaian transaksi yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-

lembaga yang terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara 

secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan 

untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil kejahatannya.  

Setiap tindak pidana korupsi memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dilakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang diurakan dalam kasus 

Rudi Rubiandini, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Polisi Djoko Susilo. Ketiga kasus yang 

dipilih Penulis memberikan bukti nyata bahwa tindak pidana pokok seperti 

korupsi selalu dilanjutkan dengan tindak pidana lanjutan, yakni tindak pidana 

pencucian uang.  

Dalam analisa kasus yang telah dipaparkan Penulis pada pembahasan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana 

pencucian uang telah diatur cukup tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagimana telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang.  
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B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian ini Penulis menemui berbagai keterbatasan, 

antara lain: 

1. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan 

penelitian (Kota Batam) masih sulit untuk mencari buku-buku yang 

berhubungan dengan Hukum Pidana, terutama refrensi mengenai tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 

2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu 

hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih aktif 

sebagai seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Merumuskan suatu terobosan atau sistem pendidikan dan perekrutan 

pejabat negara yang lebih berintegritas dan berkualitas. Hal ini 

diharapkan dapat meminimalisir potensi praktek tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang bagi para pejabat di Indoensia. 

2. Merumuskan suatu hukuman yang lebih serius bagi para terpidana tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini bermaksud 

untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang. 

 


