
 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasl penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

Penanggulangan Pencucian Uang (Money Laundering) Setelah Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  adalah melaksanakan fungsi utamanya 

yakni melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesuai dengan tugas yang diemban 

tersebut, produk utama yang dihasilkan oleh PPATK berupa Hasi Analisis dan 

Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagai aparat 

penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan 

tugas dankewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Impelemtasi peranan 

PPATK dalam rangka dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

dilaksanakan dengan menjalin kerjasama pertukaran informasi berupa 

permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional.  
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2. Faktor-faktor yang menghambat peranan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penanggulangan Pencucian Uang 

(Money Laundering) adalah: 

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yaitu perbedaan hukum 

setiap negara dalam penyusunan MoU dengan FIU di luar negeri, sehingga 

membutuhkan penyesuaian dalam perumusan MoU yang memakan waktu 

cukup lama.  

b. Faktor penegak hukum, yaitu kurang optimalnya kuantitas jumlah pegawai 

PPATK dibandingkan dengan banyaknya kasus tindak pidana pencucian 

uang.  

c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu belum optimalnya analytical tools yang 

menggunakan sistem teknologi informasi yang berbasis pengolahan data. 

Kendala yang dihadapi adalah kondisi struktur data dan keterbatasan 

infrastruktur yang mampu mendukung pengoperasiannya.  

d. Faktor masyarakat, yaitu masih tingginya ketergantungan atas kecukupan 

data/informasi dari Pihak Pelapor dan sebagian besar data awal yang 

disampaikan oleh Pihak Pelapor belum lengkapdan memerlukan 

data/informasi tambahan yang diperlukan dalam rangka pengembangan 

kasus dan melengkapi Hasil Analisis.  

e. Faktor kebudayaan yaitu berkembangnya sifat individual masyarkat dalam 

kebudayaan masyarakat sehingga kurang berperan atau berpartisipasi 

dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.  
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B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. PPATK disarankan untuk selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dari 

setiap hasil analisis yang dihasilkan dan diharapkan hasil analisis yang 

disampaikan kepada aparat penegak hukum mampu memberikan informasi 

yang relevan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana asal atapun 

dilakukannya upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang 

yang diduga dilakukan oleh pihak terlapor.  

2. PPATK disarankan untuk meningkatkan kinerjanya dan mampu membantu 

meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya 

tindak pidana korupsi di Indonesia.  

 


