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ABSTRAKSI 

 

 Pencucian uang merupakan suatu kegiatan menyamarkan atau 
menyembunyikan asal–usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil tindak 
pidana dengan maksud seolah–olah diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. 
Beberapa kasus tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan 
dari pidana asalnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur 
tentang sumber perolehan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. 
Dalam pencucian uang yang menjadi sorot utama yaitu harta kekayaan yang 
diduga berasal dari hasil tindak pidana. Harta kekayaan inilah yang diselidiki oleh 
penyidik untuk ditentukan apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan. 
Namun, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pencucian Uang tidak diatur secara jelas mengenai 
mekanisme perampasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian 
uang. Dalam UU tersebut, terdapat Pasal 67 ayat yang mengatur perampasan harta 
kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Namun, karena pasal tersebut 
dirasa belum memenuhi kebutuhan mengenai pengaturan tentang perampasan 
harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, maka pada tanggal 17 Mei 
2013 diundangkanlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan Dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Perma ini sengaja 
dipersiapkan untuk mengisi kekosongan aturan tentang mekanisme perampasan 
harta kekayaan dalam Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, Perma ini 
secara khusus mengatur tentang mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku 
tindak pidana yang mana pelaku tersebut tidak berhasil ditemukan. Adapun tujuan 
daripada penulisan skripsi ini yang berjudul “Perampasan Harta Kekayaan Tindak 
Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013” yaitu untuk 
mengetahui harta kekayaan apa saja yang dapat dirampas dalam tindak pidana 
pencucian uang dan mengetahui bagaimana mekanisme perampasan harta 
kekayaan pelaku tindak pidana pencucian uang yang tidak ditemukan berdasarkan 
Perma Nomor 1 Tahun 2013. 
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