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1.1 Latar Belakang 

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. Jika dilacak oleh pihak bank, maka ditemukan pemiliknya 

menggunakan nama palsu atau nama orang lain untuk mengelabuhi identitas 

pemilik uang. Hal ini disebabkan tidak diketahuinya asal usul dan aktivitas para 

pelaku dalam melakukan kejahatan yang sangat “tersembunyi” dnegan 

menyimpan uang kartal miliknya sebagai nasabah bank yang “baik”. Kejahatan 

ini sekalipun dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak jarang dianggap 

hanya merupakan the dark number of crime, yakni kejahatan yang tidak jelas 

meskipun nyata ada kerugian moril dan materiil bagi pihak lain.1  

Pencucian uang hasil kejahatan harus ditanggulangi, karena dapat merusak 

stabilitas ekonomi dan mentalitas pejabat. Dampak kejahatan pencucian uang, 

sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Setijopradjo, terasa dalam 3 (tiga) hal, 

yaitu: 1) terciptanya unfair competition (persaingan yang tidak sehat) di antara 

para pelaku ekonomi dan bisnis; 2) degradasi atau penurunan moral para pejabat 
                                                             

1 Suhartoyo, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok: Rajawali Pers, 
2019, h. 110.   
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karena masuk dan banyak peredaran “uang haram” di tanah air sehingga 

mendorong godaan untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3) 

rusaknya sistem politik dan ekonomi nasional.2 

Tindak pidana korupsi yang biasanya diikuti dengan kolusi dan nepotisme 

merupakan suatu bentuk “white collar crime”. Sekaligus sebagai economy crime 

yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, sehingga 

dikatogerikan sebagai extraordinary crime, bahkan “crime against humanity” 

(kejahatan manusia). Korupsi adalah maslaah yang kompleks dan multidimensi, 

dan sama sekali tidak ada sama sekali studi empiris, bahkan pun jika dilakukan 

secara hati-hati, yang dapat menangkap kompleksitas masalah, dan gambaran 

yang konsisten dan komprehensif. Di Indonesia korupsi merupakan masalah yang 

sangat krusial dan sulit diselesaikan, karena telah meluas dan mendalam 

(widespread and deep-rooted).3 

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya 

merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Bahwa korupsi tidak lagi 

merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena 

transnasional3 sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam 

mencegah dan memberantasnya. 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 

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid, h. 1.   
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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. Negara-negara berkembang di mana korupsi pada 

umumnya terjadi, sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan 

dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada 

sentra–sentra finansial dunia.4 

Misalnya, mengenai korupsi di kalangan birokrasi, berdasarkan data yang 

ada, terhitung sejak tahun 2004 hingga pertengahan Juni 2011, terdapat 158 orang 

kepala daerah, yang mencakup 33 provinsi dan 524 kabupaten/kota di Indonesia, 

terssangkut kasus hukum, baik yang mereka statusnya masih aktif maupun tidak 

menjabat. Setiap pekannya kepala daerah yang tersangkut dalam kasus hukum 

terus bertambah, dari mulai proses, hingga menjadi terhukum. Lima tahun 

berselang, pemberantasa korupsi mulai membaik yang dibuktikan dengan naiknya 

IPK Indonesia pada tahun 20016 menjadi 3,7. Naik dibandingkan Tahun 2014 dan 

2015 yang masing-masing diberi skor 3,4 dan 3,6 sehingga Indonesia menempati 

peringkat 90 dari 180 negara. Hanya saja, skor IPK tersebut tetap stagnan ketika 

diukur kembali pada tahun 2017. Skor Indonesia bertahan di angka 3,7 dan berada 

di peringkat 96 dari 180 negara. Sekalipun terdapat kemajuan, namun data 

                                                             
4 Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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tersebut menunjukkan bahwa proses pemberantasan korupsi berjalan dengan 

begitu lambat.5 

Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tingkat pemberantasan korupsi 

di Indonesia masih cukup lemah. Fakta ini lebih lanjut dapat dilihat dari hasil IPK 

berdasarkan data yang dimiliki Transparansi Internasional (TI) Indinesia tahun 

2017 yang menyatakan Indonesia berada di poin 3,7. Fakta ini menunjukkan 

bahwa IPK Indonesia masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan IPK negara 

tetangga seperti Singapura dengan skor 8,4 dan Malaysia dengan skor 5.0. 

Padahal perangkat pemberantas korupsi sudah disiapkan, dengan disahkannya 

banyak peraturan perundang-undangan. Tidak kurang dari sembilan peraturan 

perundang-undangan terkait korupsi, baik dalam bentuk Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah 

(PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Instruksi Presiden (Inpres). Misalnya 

perangkat hukum untuk pemberantasan korupsi didasarkan pada inpres Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, 

faktanya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah dan 

jauh dari harapan.6 

Seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang, tindak pidana 

korupsi maupun penyelewengan keuangan milik negara pun semakin rumit dan 

kompleks penyelesaiannya. Untuk menjerat dan membuktikan para pelaku 

kejahatan korupsi secara tepat bukan hanya sekedar diterapkan segenap pasal dari 

perundang-undangan terkait, tetapi juga dibutuhkan kemampuan yang lebih dari 

                                                             
5 Ibid, h. 3 
6 Ibid. 
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hakim untuk meningkatkan akurasi keputusan yang adil. Sementara jika 

mengingat atau mempertimbangkan besarnya nilai aset yang didakwakan kepada 

pelaku yang sedang berperkara seangat besar, sedangkan bukti yang menunjukkan 

bahwa aset itu sebagai barang hasil korupsi tidak dapat ditunjukkan maka dengan 

sendirinya dakwaan itu menjadi lemah.7 

Penjelasan lebih lanjut mengenai sulitnya pemberantasan tindak pidana 

korupsi, termasuk pencucian uang (money laundering), adalah karena norma 

hukum kita masih sangat bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), yang asasnya adalah asas acusatoir, yakni asas yang 

menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan 

perkara pidana. Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum yang 

diatur menunjukkan dianutnya asas acusatoir, yang berarti perbedaan antara 

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada asasnya telah 

dihilangkan. Setelah berlakunya KUHAP, hak-hak tersangka justru lebih 

mendapatkan pengakuan. Hal ini karena siapa yang mendakwakan, yaitu jaksa, 

maka dia yang wajib membuktikan dakwaannya tersebut.8 

Dalam arti luas, pada dasarnya hakikat korupsi lebih menekankan pada 

perilaku yang melawan hukum dengam cara melakukan mengkhianati sebuah 

kepercayaan. Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral untuk 

memperoleh suatu metode melakukan tindakan pencurian dan penipuan.9 Syed 

Hussein Alatas juga merumuskan konsep korupsi secara sederhana. Menurut 

                                                             
7 Ibid, h. 5. 
8 Ibid., h. 6 
9 Rihantoro Bayuaji, Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor 

Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang, LaksBang Justitia, Jakarta, 2019, h. 65. 



6 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS PERAMPASAN ASET ABVIANTO 
 

Alatas, “corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,” yaitu 

penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.10 

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.11 

 Menurut Pasal 2 ayat (1) yang ditentukan sebagai predicate 

crime,terdapat 25 jenis tindak pidana, dan ayat (2) menegaskan disamakan sebagai 

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n,  termasuk harta 

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan 

secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, 

atau teroris perseorangan. 12 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

disebutkan bahwa pencurian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. 

Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur 

perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. 

                                                             
10 Ibid., h. 67 
11 Suhartoyo, Op. Cit., h. 92. 
12 Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci dapat dilihat 

ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 TPPU. Intinya adalah bahwa tindak 

pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik 

oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau 

surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima 

dan menguasainya. 

Berbagai macam cara telah ditempuh untuk menyelamatkan keuangan 

negara antara lain dengan dilakukan pelacakan/pengejaran dan penyitaan 

barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  UU tersebut mengatur tentang 

sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang 

dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum dengan tujuan untuk 

memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi..  

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang keuangan negara:13 “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan 

bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung 

atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti 

                                                             
13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
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kerugian dimaksud”. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya penyelesaian 

pengembalian kerugian negara yang diambil oleh pelaku korupsi. 

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur  

dalam  UU Tipikor dalam kenyataannya masih menghadapi  kendala baik pada 

tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural dibutuhkan  

instrumen-intsrumen hukum tertentu yang sesuai dengan permasalahan 

hukumnya. Dalam tindak pidana korupsi,  hasil tindak pidana yang berupa harta 

kekayaan tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga dinikmati oleh pihak 

ketiga yang tidak menjadi terdakwa. 

Salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penegakan 

hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia  

sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004. Saat 

ini, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai 

institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan 

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan 

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang ini 

dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

dengan berbagai instansi tersebut.14  

Kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak 

pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu : “Di bidang perdata 

                                                             
14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah.” 

Kewenangan di bidang perdataan dan tata usaha negara oleh kejaksaan, 

diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu 

membayar uang pengganti jika tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau 

barang-barang terpidana telah habis maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor 

dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi. Jika ternyata 

setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta 

kekayaan maka jaksa penuntut umum dapat meminta kekurangan pembayaran 

uang pengganti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1990. 

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 tidk diketahui domisilinya, asset berada di pihak ketiga, dan tidak 

adanya bukti yang cukup.15 

Pengembalian aset oleh negara dilakukan dengan penyitaan aset tersebut 

adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan 

dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan 

                                                             
15 www.kejaksaan.go.id, humas_i. diakses pada tanggal 03-09-2019   



10 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS PERAMPASAN ASET ABVIANTO 
 

peradilan.16 Dalam hal pengembalian aset juga dikenal cara Perampasan aset yang 

berbeda dengan penyitaan yaitu mencabut hak dari seseorang atas suatu benda. 

Mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu 

dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. 

Menjadi sebuah polemik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil 

kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan 

kepentingan bersama dengan pihak lainnya, maka dari itu akan terjadi 

pencampuran kepentingan- kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta 

kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan 

andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset 

yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini 

telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya (pihak ketiga).17 

Pasal 38 KUHAP telah mengatur bahwa seorang penyidik dapat 

melakukan penyitaan atas dasar surat izin dari Pengadilan Negeri setempat (atau 

tanpa surat izin dari hakim apabila dalam situasi yang mendesak dan hanya 

terhadap benda bergerak namun setelah penyitaan wajib memberikan laporan 

penyidik kepada Pengadilan Negeri setempat terkait dalam kepentingannya. 

Terhadap perampasan dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada 

kepentingan-kepentingan atau hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait 

dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian 

bahwa kepentingan atau hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian 

                                                             
16 Pasal 1 Butir 16 KUHAP. 
 
17 Purwaning. M. Yanuar, Pengenmbalian Aset Hasil Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 

2007, h. 51. 
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dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU 

Tipikor).  Apabila terdapat pihak ketiga yang mengajukan surat keberatan kepada 

pengadilan maka waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan 

ditetapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor). 

Bila dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak 

ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa 

harus lah ada putusan pengadilan yang telah memiliki keutan tetap yang 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan 

dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta 

kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi. Dan jika 

harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasa oleh pihak lain maka 

secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset 

tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, 

dan berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 UU Tipikor, diberikan upaya 

terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset 

tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. 

Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat 

dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai 

atau berada pada pihak ketiga. 

Salah satu cara pengalihan kepada pihak ketiga dengan berbagai modus 

tersebut juga tidak dapat dipungkiri aset yang diduga dari hasil korupsi tersebut 

telah dilakukan jual beli oleh pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga dengan 

akta pejabat yang berwenang yaitu melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan 
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oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jika dilihat dari proses dan syarat 

untuk melakukan jual beli tersebut tidak ada yang bermasalah atau melanggar 

ketentuan hukum, syarat untuk membuat AJB tersebut telah terpenuhi, tetapi yang 

jadi permasalahan setelah proses jual beli dilakukan atau ditandai dengan adanya 

penyerahan (levering) yaitu perpindahan antara pemilik yang satu kepada pemilik 

lainya secara sah,18 obyek yaitu dalam hal ini tanah, rumah atau aset yang 

diperjanjikan akan diserahkan disita oleh negara karena diduga diperoleh dari 

hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak 

penjual. 

Terlihat jelas bahwa pihak ketiga sebagai pembeli yang beritikad baik 

dirugikan dengan adanya penyitaan tersebut yang dilakukan dengan dasar putusan 

pengadilan karena ada dugaan harta tersebut diperoleh dari hasil korupsi dan 

pencucian uang, didalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas 

memberikan perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik yaitu Pasal 1338 

ayat (3) menjelaskan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, ini 

menjelaskan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut harus 

didasarkan pada itikad baik, dalam hal ini termasuk perjanjian jual beli yang objek 

nya benda tetap dan bergerak. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian ilmiah atau tesis yang berjudul “Perampasan Aset Tindak Pidana 

Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”. 

 
                                                             

18 Andi Muhammad Anas, 2011, Penyerahan atau Levering, dikutip dari 
http:andianas.blogspot.com/2011/12/levering-penyerahanoperdraeht.html, diakses pada tanggal 3 
Oktober 2013 pukul 14.02 WIB. 



13 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS PERAMPASAN ASET ABVIANTO 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada yang telah dipaparkan di atas isu hukum yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa karakteristik aset-aset hasil pencucian uang yang berasal dari tindak 

pidana korupsi yang dapat dirampas ? 

2. Bagaimana rasio decidendi putusan hakim terkait perampasan aset hasil 

pencucian uang yang berasal dari korupsi ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa karakteristik asset tindak pidana pencucian uang yang berasal 

dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan perampasan.  

2. Menganalisa kasus-kasus terkait perampasan asset hasil tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yakni : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang 

membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan 

tentang konflik perampasan asset tindak pidana pencucian uang yang berasal 

dari tindak pidana korupsi. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa dan 

masyarakat dalam hal konflik perampasan asset tindak pidana pencucian uang 

yang berasla dari tindak pidana korupsi. 

1.5  Tinjauan Pustaka 

 Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir–butir pendapat, teori 

mengenai kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi pertimbangan, 

pegangan teoritis.19 Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan 

untuk mencari pemecahan masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak 

untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka 

teori yang memuat pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah 

tersebut di amati.20  

 Tugas yang sangat fundamental hukum adalah menciptakan ketertiban, 

sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Hal 

ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu 

pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisah-pisahkan.21  

Selanjutnya agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakanlah untuk 

mengadakan kepastian. Kepastian di sini diartikan sebagai kepastian dalam 

hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan karena pengertian 

hukum mempunyai dua segi. Segi pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti 

                                                             
19 M. Solly Lubis, Reformasi Politik dan Hukum, Mandar Madju, Bandung, 2000, h. 80. 
 
20 Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta, 2003, h. 39-40. 
 
21 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, h. 42. 
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bagi peristiwa yang kongkret, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan 

hukum terhadap kesewenang-wenangan.22 

 Inti kepastian hukum bukanlah terletak pada batas daya berlakunya 

menurut wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Hakekatnya adalah suatu 

kepastian, tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah 

hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, 

apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat, dan seterusnya.23 

1.6  Metode Penelitian 

 Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek 

yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.24 Sedangkan 

penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam metode 

pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas – 

asas dalam peraturan perundang – undangan.25 

 Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.26 Yuridis Normatif, yaitu 

                                                             
22 Ibid. 
 
23 Ibid. 
 
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1. 
 
25 Peter Mahmud Marzuki.. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2014,  h. 137. 
 
26 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006,  h. 295. 



16 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 
TESIS PERAMPASAN ASET ABVIANTO 
 

pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang 

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai 

suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan 

masyarakat yang nyata.27 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan 

untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus 

bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum.  

 Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.28 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan 

dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga 

bagian, yaitu:29 

                                                             
27 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1988,  h. 13-14. 
 
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, h. 12. 
29 Ibid, h. 13. 
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Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yaitu : 

- Undang-Undang Dasar RI  Tahun 1945  

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  

- Undang Undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang  Hukum Acara Pidana  

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi; 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi ; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia ; 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; 

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak 

Pidana Pencucian Uang ; 

- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP–

089/J.A/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan ; 
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- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/B.02/1993 Tentang Perubahan 

atas Surat Edaran Nomor SE 03/B/B.518/1988 Tentang Penyelesaian 

Barang Rampasan ; 

- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak 

Pidana Korupsi ; 

  Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan 

menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, 

jurnal ilmiah dan sebagainya). 

  Dalam metode analisis data yang digunakan, peneliti menggunakan 

metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-

teori tentang kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana pencucian yang 

berasal dari tindak pidana korupsi dan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga serta 

juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

1.7.   Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian tesis ini akan dibagi menjadi 4 bab, yaitu Bab I sampai 

dengan Bab IV. 
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Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

yang menjelaskan hal – hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki 

keinginan peneliti untuk meneliti mengenai penyelesaian aset terkait perkara 

tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. 

Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan perihal rumusan masalah yang 

menjadi topik dalam penelitian ini, dimana rumusan masalah tersebut berperan 

sebagai acuan peneliti untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang dijadikan 

obyek penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dalam 

bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II merupakan bab isi yang akan menjelaskan pembahasan dari 

rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kriteria aset-aset hasil tindak 

pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat 

dilakukan perampasan. 

Bab III merupakan bab isi yang akan menjelaskan pembahasan dari 

rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana rasio decidendi untuk putusan 

perampasan asset yang merupakan hasil dari tindak pidana Pencucian uang dari 

tindak pidana korupsi. Dan dalam bab III ini juga akan dibahas beberapa putusan 

pengadilan tentang tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap 

(inkrach) khususnya dalam hal perampasan asset – asset terdakwa yang 

melakukan tindak pidana korupsi.  

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab isi. 


