
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Koordinasi penyidikan antara PPATK dan KPK dalam pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yaitu terjadi pada saat adanya kasus tindak pidana 

korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK yang di dalam kasus 

tersebut juga terdapat unsur tindak pidana pencucian uang atau sebaliknya 

kasus pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan oleh PPATK di 

dalamnya terdapat dugaan kasus korupsi dimana hasil korupsi tersebut 

dilakukan pencucian uang. Koordinasi yang dilakukan berdasarkan nota 

kesepahaman atau MoU yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2011 

ini merupakan perkembangan dari nota kesepahaman sebelumnya 29 April 

2004 berupa pertukaran informasi, perumusan produk hukum, penanganan 

perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penelitian, 

serta pengembangan sistem IT. Selain itu, KPK juga sudah dapat 

menggunakan Secure Online Communication milik PPATK. Sistem SOC 

memungkinkan kedua lembaga ini saling bertukar informasi secara online 

dan aman. 
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b. Faktor-faktor penghambat hubungan koordinasi antara PPATK dan KPK 

dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: 

1. Faktor penghambat koordinasi penyidikan antara PPATK dengan 

KPK dari sisi sarana atau fasilitas yang mendukung, yaitu sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh PPATK saat ini belum dapat secara 

optimal mengakses dan memeriksa semua transaksi perbankan, 

sehingga tidak semua transaksi diketahui atau dapat dicari PPATK. 

Hal ini karena begitu banyak transaksi yang dilakukan dalam satu 

bank. Transaksi perbankan yang dilakukan dalam satu hari dapat 

mencapai jutaan transaksi. PPATK saat ini belum dapat secara 

optimal mengakses dan memeriksa semua transaksi perbankan yang 

dicurigai merupakan hasil tindak pidana korupsi secara cepat tanpa 

didukung dengan informasi yang lengkap yang diberikan oleh KPK. 

2. Faktor penghambat koordinasi penyidikan antara PPATK dan KPK 

dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari faktor 

aparat penegak hukum adalah PPATK dan KPK memiliki 

kewenangan masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, PPATK 

dan KPK juga sebagai dua lembaga yang berbeda memiliki sistem 

kerja yang berbeda. Terlebih lagi PPATK tidak hanya melakukan 

penelitian atau pemeriksaan terhadap dugaan pencucian uang yang 

diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi saja. 

3. Faktor penghambat tugas PPATK dari sisi faktor hukum atau 

peraturan perundang-undangan adalah PPATK tidak memiliki 

kewenangan penyelidikan.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: 

a. Perlu dirumuskan kebijakan untuk mewujudkan koordinasi yang sinergis 

antara PPATK dengan KPK dalam rangka memberantas tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui peningkatan 

sumber daya manusia dan perbaikan sistem koordinasi sebagai upaya 

membangun kemitraan (partnership building).  

 

b. Sebaiknya PPATK dan KPK terus meningkatkan koordinasi dalam rangka 

penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang 

dilakukan melalui upaya melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah 

yang timbul terkait koordinasi, meningkatkan pembentukan lembaga kerja 

sama, melakukan pertemuan secara periodik baik formal maupun informal 

untuk membicarakan berbagai permasalah yang timbul terkait masalah 

koordinasi sekaligus menemukan solusinya dan peningkatan forum diskusi 

dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk 

memperoleh kesamaan pandangan dalam melaksanakan tugas penyidikan 

tindak pidana pencucian uang. 

 


