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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan peraturan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di 

Indonesia sudah tidak menjadi pengahambat kepada penegak hukum 

untuk memberantas TPPU, yaitu dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dimana Undang-

Undang ini memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, 

dan hakim untuk  meminta bank agar memberikan informasi keuangan 

nasabah dengan syarat orang tersebut yang telah dilaporkan oleh PPATK 

dan telah menjadi Tersangka atau terdakwa, selain itu juga  memiliki 

berikan wewenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk 

memblokir atau menyita harta kekayaan yang diduga merupakan hasil 

tindak pidana. Berdasarkan Pasal 23 UU No.8 Tahun 2010 mewajibkan 

bank untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi-transaksi berupa : 

transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam 

jumlah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata 

uang asing yang nilainya setara serta transaksi keuangan transfer dana 

dari dan ke luar negeri kepada PPATK. 
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2. Dasar hukum yang digunakan oleh PPATK adalah UU No. 8 Tahun 2010 

tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dalam Pemberantasan  PPATK mempunyai peranan penting, yaitu untuk 

menjembatani antara instansi keuangan sebagai sumber informasi dalam 

melakukan tindakan investigasi dengan instansi penegak hukum sebagai 

perpanjangan tangan  dalam  tindakan rekomendasi. Tindakan investigasi 

yang dilakukan PPATK dengan menerima dan meminta laporan 

keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan yang kemudian dilakukan analisa 

oleh PPATK agar bisa secepatnya menghasilkan Laporan Hasil Analisa 

(LHA). Pada tindakan merekomendasi, PPATK melaporkan LHA yang 

berindikasi TPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.  

 

B. Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis mengalami keterbatasan 

informasi yang bisa didapatkan karena buku-buku mengenai PPATK tidak 

banyak beredar pada kota dimana penulis bertempat tinggal. Penulis sendiri 

harus melakukan kunjungan ke Ibukota dimana Kantor PPATK berada, untuk 

melakukan wawancara dengan salah satu staff PPATK. Akan tetapi informasi 

tentang peran PPATK dalam kasus yang diangkat oleh penulis tidak dapat di 

jelaskan secara detail karena PPATK memiliki kode etik dimana PPATK 

tidak boleh memberikan informasi intelektual mengenai tindakan yang 

dilakukan pada kasus apapun. 
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada 

Pemerintah Negara Indonesia yaitu disarankan agar : 

1. Agar lebih sistematis, seharusnya dikeluarkan aturan yang jelas tentang 

status LHA yang diberikan oleh PPATK untuk segera ditindaklanjuti 

langsung oleh penyidik dalam kurun waktu tertentu, menentukan orang 

yang bertanggung jawab atas LHA tersebut kepada PPATK serta setiap 2 

minggu harus memberikan perkembangan penanganan kasus kepada 

PPATK. Dalam hal penyidik lalai melaksanakan tugasnya untuk 

melaporkan perkembangan atau penanganan masalah, maka penegak 

hukum dapat memberikan sanksi administratif berupa penurunan pangkat 

atau bahkan pemecatan. 

2. PPATK agar melakukan sosialisasi kepada sektor-sektor yang rentan 

terhadap praktek pencucian uang seperti Bank sebagai Penyedia Jasa 

Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta kepada masyarakat luas. Hal 

ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya TPPU 

terhadap perekonomian negara. Harus dilakukan pemantauan atau 

evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dilakukan agar semua pihak-

pihak terkait benar-benar memahaminya. Bank merupakan instansi yang 

begitu besar dengan memiliki ratusan hingga ribuan cabang di seluruh 

Indonesia, sehingga bank menjadi sasaran empuk bagi pelaku TPPU. 

Untuk itu sangat ditekankan kepada bank untuk turut mencegah 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



117 
 

                                                                                  Universitas Internasional Batam 

terjadinya TPPU salah satunya dengan penerapan Prinsip Pengenalan 

Nasabah atau Know Your Costumer Principle. 
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