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                                                   ABSTRAK 
 
 

Praktik pencucian uang di Indonesia, tidak menampakkan kegiatan yang jelas atau 
transparan sebagaimana halnya kejahatan biasa (ordinary crime), seperti 
pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Akan tetapi, gejala peningkatan 
pencucian uang dapat dirasakan oleh pihak Bank Indonesia (BI) atau suatu bank 
dengan masuknya uang dalam jumlah besar tanpa diketahui siapa pemilik yang 
sesungguhnya. Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah Money 
Laundering sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan 
ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Ini ditandai 
dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime 
atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya 
disebut sebagai predicate offense atau core crime atau dirumuskan oleh suatu 
negara sebagai unlawfull actifity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang 
yang dikemudian dilakukan proses pencucian. Dalam perkembangannya korupsi 
mempunyai kaitan dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, 
khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui 
pencucian uang dengan menggunakan transfer- transfer internasional yang 
efektif. Tidak sedikit aset publik yang dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada 
sentra-sentra finansial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem 
hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang 
disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah untuk melacak apalagi untuk 
memperoleh kembali aset tersebut. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor 
aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa 
kepentingan atau hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari 
suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana. Jaksa sebagai Pengacara 
Negara dalam menangani pengembalian aset korupsi, dapat dilihat bahwa 
tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana, ada 
beberapa kendala diantaranya: pelaku melarikan diri, meninggal dunia, 
mempunyai imunitas, mempunyai jebatan atau kekuasaan dan pelaku tidak 
diketahui domisilinya, asset berada di pihak ketiga, dan tidak adanya bukti yang 
cukup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 
normatif dengan menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil 
penelitian ini bahwa perampasan merupakan jenis hukuman maka tindakan 
perampasan selalu berhubungan dengan putusan hakim untuk dilaksanakan oleh 
jaksa selaku eksekutor dan seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan 
sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi yakni 
dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu sehingga nampak adanya hubungan 
hukum antara para pihak. 
 
Kata Kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang 
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ABSTRACT 
 

 
Money laundering practices in Indonesia do not show clear or transparent 
activities as do ordinary crimes, such as theft, murder or rape. However, the 
symptoms of an increase in money laundering can be felt by Bank Indonesia (BI) 
or a bank with the entry of large amounts of money without knowing who the real 
owner is. The crime of money laundering or known as Money Laundering as a 
crime has a characteristic that is that this crime is not a single crime but a double 
crime. This is characterized by a form of money laundering as a crime that is a 
follow-up crime or a follow-up crime, while the main crime or original crime is 
referred to as a predicate offense or core crime or formulated by a country as 
unlawfull actifity, namely the original crime that produces money which is then 
carried out the laundering process . In its development, corruption has to do with 
other organized crime, especially in the efforts of corruptors to hide the proceeds 
of corruption through money laundering by using effective international transfers. 
Not a few public assets are corrupted, rushed and stored in financial centers in 
developed countries that are protected by the legal system in force in the country 
and by the services of professionals hired by corruptors, so it is not easy to trace 
let alone to recover these assets . Based on Article 19 paragraph (1) of the Act on 
Corruption of seized assets, a third party can prove that the interests or rights are 
true and do not form part of a criminal act of corruption or belonging to the 
convicted person. The Prosecutor as a State Lawyer in handling the return of 
assets of corruption, can be seen that the act of seizure carried out based on a 
criminal justice decision, there are several obstacles including: the perpetrator 
escaped, died, has immunity, has debate or power and the perpetrator is unknown 
domicile, the asset is in third party, and lack of sufficient evidence. The research 
method used in this research is juridical normative by using the form of the 
statutory approach and the conceptual approach. The results of this study are that 
seizure is a type of punishment, so the act of deprivation is always related to the 
judge's decision to be carried out by the prosecutor as the executor and a judge 
cannot impose a decision before it is real for him that the event / fact actually 
happened ie proven the truth first so that it appears there legal relationship 
between the parties. 
 
Keyword : Confiscation od Assets, Corruption, Money Laundering. 
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MOTTO 
 
 

 
ACTION 
 
“The time for action is now, it is never too late to do 
something” 
 
“Sekarang adalah waktunya untuk bertindak, tidak pernah 
ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu “... 
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