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BAB V  

PENUTUP  

 

A.  Kesimpulan  

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/pbi/2016 tentang 

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam larangan 

penggesekan ganda (double swipe) di Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru belum tersosialisasikan dengan baik dan meyeluruh kepada 

masyarakat maupun nasabah, ditandai dengan ketidaktahuan masyarakat 

tentang peraturan Bank Indonesia ini. Dan juga dengan pedagang 

(merchant) yang masih ada yang menggunakan transaksi dengan cara 

menggesek kartu dua kali, yang mana gesekan pertama kartu digesek di 

mesin EDC (Elektronik Data Capture) dan gesekan kedua kartu digesek 

di mesin kasir.  

2. Dalam upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menangani 

permasalahan penggesekan ganda (double swipe) pada pusat 

perbelanjaan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah 

dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya transaksi yang 

dilakukan dengan penggesekan ganda ini sudah mempunyai aturan yang 

telah dilarang yang mana dalam hal ini adalah peraturan Bank Indonesia 

Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyeleggaraan pemrosesan transaksi 

pembayaran yang terdapat dalam Pasal 34 huruf b, dan pelanggaran dari 
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penggesekan ganda tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari 

pencurian data penyalahgunaan data dan kartu nasabah. Kemudian upaya 

yang dilakukan kembali oleh Bank Indonesia adalah dengan memberikan 

sanksi terhadap pedagang (merchant) yang masih menggunakan transaksi 

dengan cara menggesek kartu dua kali. 

 

B.  Saran  

Dalam menghadapi masalah yang timbul, maka di bawah ini ada 

beberapa saran yang dapat diambil masukan, antara lain: 

1. Bagi Bank Indonesia dapat lebih aktif lagi dalam memberikan informasi 

dan lebih mensosialisasikan kembali kepada nasabah maupun masyarakat 

serta pedagang (merchant) sehubungan dengan pelanggaran terhadap 

transaksi penggesekan ganda (double swipe) yang tertera dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang tertuang di 

dalam Pasal 34 huruf b. Kemudian pihak Bank Indonesia harus lebih 

mengawasi bank lainnya dalam memberikan izin kepada pedagang yang 

menggunakan mesin EDC (Electronik Data Capture).  

2. Bagi pedagang (merchant) yang menggunaka mesin EDC (Elektronik 

Data Capture) untuk bertransaksi nontunai, bahwa lebih mematuhi 

aturan yang ada ataupun peraturan yang telah diterbitkan oleh oleh Bank 

Indonesia. Dan resiko untuk pedagang yang masih menggunakan cara 

menggesek kartu debet dua kali akan di putuskan kerjasamanya dengan 

acquirer bank atau lembaga bank yang menerbitkan mesin tersebut.  
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3. Masyarakat seharusnya lebih rajin lagi membaca ataupun mendengar 

berita mengenai informasi tentang larangan transaksi penggesekan ganda 

yang telah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia dengan membaca 

majalah, koran atau mendengarkan berita.    

   

  

  

 

 

 

 

   

 

 

   


