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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengkajian mengenai aturan hukum yang 

mengatur seperti apa kewenangan PPATK dalam memblokir rekening 

nasabah, kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah 

bank yang mengalami kerugian terhadap pemblokiran rekening sepihak 

oleh PPATK yang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang mengalami   pemblokiran sepihak 

oleh PPATK, maka terkait dengan kesimpulan yang akan diberikan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat 

menyimpulkan, 

1. Bahwa berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terkait dengan  kewenangan PPATK dalam pemblokiran 

rekening sepihak terhadap nasabah yaitu benar berdasarkan 

Undang-Undang yang mengatur, yaitu tepatnya pada pasal 71 ayat 

(1) : sebagai penjelasan  dari ayat tersebut, bahwa kewenangan 

PPATK untuk melakukan pemblokiran  atas dari perintah penyidik, 

penuntut umum atau hakim merintahkan pelapor untuk melakukan 

pemblokiran dan dalam pasal ini yang dimaksud dalam pelapor 
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adalah PPATK yang melaporkan hasil analisis yang sebelumnya 

dilakukan oleh PPATK. Kemudian pemblokiran semana yang di 

maksud adalah selama 30 hari berdasarkan pasal 71 ayat (3). 

2. Terkait penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang telah 

tepat PPATK diberi kewenangan  sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi dalam 

melaksanakan kewenangannya tersebut PPATK, Bank sebagai 

pihak yang mealaksanakan pemblokiran rekening nasabah atas 

perintah PPATK dan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim 

berkewajiban secara hukum mengindahkan ketentuan perlindungan 

konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

 

 

B. REKOMENDASI 

Penulis memberikan rekomendasi kepada pembaca dan lembaga 

terkait khususnya Pemerintah yang masih terkait dengan permasalahan diatas 

melalui tulisan ini, bahwa diharapkan: 

1. Terkait dengan kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran 

rekening secara sepihak yang dilakukan oleh bank atas perintah PPATK, 

Penyidik, Penuntut umum atau Hakim yaitu sudah tepat diberikan sesuai 

Undang-Undang, namun penulis berekomendasi bahwa seharusnya 
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kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berkewajiban mengindahkan 

aturan hukum mengenai perlindungan hak-hak konsumen bank yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Seharusnya disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 (i) terkait 

dengan kewenagan PPATK dalam melakukan penghentian transaksi 

sementara, yaitu adanya penambahan aturan untuk mengindahkan 

peraturan perlindugan konsumen, seperti beriku: 

Pasal 44 ayat 1 (i) “ meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 

sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai 

merupakan hasil tindak pidana, terhadap PPATK berlaku ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur hak-hak 

konsumen. 

2. Kemudian dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi terkait 

dengan aturan kewenangan PPATK dalam memblokir secara sepihak 

dengan agar senantiasa dalam menjalankan Undang-Undang senatiasa 

mengindahkan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

penulis berekomendasi agar menambahkan pasal dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai rekomendasi penulis yaitu seperti 

berikut : 

Pasal A 

(1). Dalam melakukan pemblokiran sebagaimana yang dimaksud pada 

pasal 71 ayat (1) bahwa pihak yang diberi wewenang harus memberikan 
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surat pemberitahuan secara langsung kepada pemilik harta kekayaan yang 

diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana; 

(2). Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana pada ayat (1) 

dilakukan dihari yang sama bersamaan setelah surat pemberitahuan 

pemblokiran diketahui terkait. 
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