
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. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam upaya pengawasan transaksi 

keuangan yang terindikasi tindak pidana, khususnya tindak pidana 

pencucian uang telah sama-sama memberikan perlindungan hukum 

secara preventif dengan membangun rezim anti pencucian uang di 

negara masing-masing. Pemerintah Indonesia dan Malaysia selain itu 

juga mengatur peraturan perundang-undangan yang khusus untuk tindak 

pidana pencucian uang dengan meratikikasi Forty Recommendations and 

Ninth Special Recommendations (40+9 Recommendations) The 

Financial Action Task Force (FATF). 

2. Ketentuan pengawasan transaksi keuangan di Indonesia dan Malaysia 

terdapat persamaan dalam hal lembaga yang khusus megawasi transaksi 

keuangan yang terindikasi tindak pidana. Selain itu, dalam hal 

pengawasan terhadap aktivitas keuangan atau perbankan yang erat 

kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, baik pemerintah 

Indonesia maupun Malaysia sama-sama menerapkan sistem ”know your 

costumer”. pengawasan transaksi keuangan di Indonesia dan Malaysia 

selain memiliki persamaan juga terdapat perbedaan, yakni dalam hal 

pertanggung-jawaban masing-masing lembaga yang khusus mengawasi 
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transaksi keuangan, PPATK bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden Republik Indonesia, sedangkan Unit Perisikan Kewangan 

Negara Malaysia (Unit Intelijen Keuangan Malaysia) bertanggung jawab 

kepada Bank Negara Malaysia (BNM). Perbedaan antar keduanya juga 

ditemukan dalam hal jangka waktu penyimpanan catatan transaksi,  

pembuktian pada proses persidangan, dan sanksi pidana baik berupa 

pidana penjara maupun denda dalam upaya proses penegakan hukum. 

B. Keterbatasan 

Penulis dalam menyusun penelitian ini menemui berbagai 

keterbatasan, antara lain : 

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara 

terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat istilah yang sama 

namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari 

terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Malaysia, 

menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan 

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

berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang di Malaysia. 

3. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu 

hukum di Universitas Internasional Batam, Penulis juga masih bekerja. 

Selain itu  kendala utama ialah Penulis hanya diberikan waktu 3,5 bulan 
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terhitung mulai dari bulan Mei minggu kedua untuk menyelesaikan 

penelitian ini. 

C. Rekomendasi 
 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diteliti, maka penulis memiliki saran yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menambahkan dan mempertegas tugas dan fungsi PPATK dan Unit 

Perisikan Kewangan Negara Malaysia dalam mengawasi transaksi 

keuangan. 

2. Pada proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dalam 

upaya penegakan hukum, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang 

baik diantara polisi, jaksa, hakim dan juga PPATK. 

3. Menambahkan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun denda 

agar setiap orang berfikir dua kali untuk melakukan tindak pidana ini. 

Selain itu menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana 

pencucian uang. 
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