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HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya 

dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk 

pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah. 

ABSTRAK 
Salah satu hal penting yang dimuat di dalam  UU TPPU adalah 

terkait dengan  Perampasan Aset. Pada pokoknya, perampasan 

aset dalam UU TPPU dapat dibedakan ke dalam: (a) criminal 

forfeiture; (b) civil forfeiture; dan (c) administrative forfeiture. 

Adapun dalam implementasinya, masing-masing bentuk 

perampasan aset tersebut menuai masalah. Di dalam tulisan ini, 

akan dijelaskan terkait: permasalahn hukum terkait perampasan 

aset dalam UU TPPU, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan 

dalam rangka mengoptimalisasikannya. Penelitian yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan 

pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-

undangan, dan pendekatan kasus. Melalui tulisan ini, dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang 

terjadi dalam implementasi Perampasan Aset berdasarkan UU 

TPPU, umumnya dikarenakan: (a) aturan/norma hukum UU TPPU 

berkaitan dengan perampasan aset yang tidak dilaksanakan 

sebagaimana seharusnya dalam realitas; ataupun (b) 

aturan/norma hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan 

perampasan aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang 

seharusnya diberlakukan. Adapun hal-hal yang dapat ditempuh 

dalam mengoptimalkan penerapan Perampasan Aset yag dimuat 

dalam UU TPPU dan Peraturan Pelaksanaannya adalah berupa, 

Peningkatan kapasitas keilmuan stakeholders dan penegak 

hukum, dan diperlukan juga skill atau kemapuan yang mumpuni 

dari penegak hukum, dan etika dari penegak hukum dalam 

mengaktualisasikan norma yang ada, serta diperlukan juga 
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pengaturan instrumen-instrumen hukum yang memadai sebagai 

bentuk manifestasi penguatan pengaturan perampasan aset yang 

dimuat dalam UU TPPU.  
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Aturan

KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohmaanirrohiim  

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 

wa ta’ala atas kuasa dan dengan izin-Nya, kami telah berhasil 

menyelesaikan Kajian Hukum dengan tema “Permasalahan 
Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Tindak Dan Upaya Pengoptimalisasiannya”. 

Kajian Hukum ini dibuat untuk memberikan gambaran 

tentang: permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan 

Perampasan Aset dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dan termasuk pula upaya dalam rangka mengoptimalisasikan 

penerapannya.  

Pada akhir kajian hukum, kami memberikan rekomendasi 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh 

stakeholders terkait dalam rangka menerapkan perampasan aset 

yang diatur dalam UU TPPU sesuai dengan marwahnya. Kami 

berharap bahwa Kajian Hukum ini dapat menjadi referensi bagi 

para stakeholders terkait dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.  

Kami menyadari bahwa Kajian Hukum ini jauh dari 

sempurna, sehingga kami akan menerima kritik dan saran dalam 

bentuk apapun untuk perkembangan kajian hukum selanjutnya.  
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Kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang 

telah mendukung tersusunnya Kajian Hukum ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Terhadap setiap penanganan perkara tindak pidana 

pencucian uang, dalam rangka memaksimalkan penelusuran 

dan pemulihan asetnya, perlu untuk dikembalikan pada 

konteks masing-masing bentuk sistem perampasan aset, yang 

harus diterapkan terhadap keadaan-keadaan yang terjadi 

dalam penanganan perkara tersebut. Eksistensi Perampasan 

Aset dalam rezim Anti-Pencucian Uang menjadi penting 

dikarenakan paradigma penegakan hukumnya menggunakan 

pendekatan follow the money (penelusuran aliran dana yang 

terkait dengan kejahatan atau perbuatan melawan hukum 

lain). Dalam paradigma tersebut, dipahami bahwa uang/aset 

merupakan suatu life blood of the crime (darah yang 

menghidupi kejahatan), sekaligus titik lemah dari rantai 

kejahatan.1 Dalam teknis penanganan perkara dalam rezim 

anti- pencucian uang sendiri, terdapat beberapa model 

perampasan aset yang dapat digunakan, yang disesuaikan 

dengan kondisi pada saat penanganan perkara tersebut. 

Model perampasan aset tersebut terdiri atas: (a) criminal 

forfeiture; (b) civil forfeiture; dan (c) administrative forfeiture.  

1 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace 
and Library, 2007, hlm. 289. 

BAB I 
PENDAHULUAN
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Administrative Forfeiture, merupakan suatu tindakan 

pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan 

untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset yang 

tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana 

maupun gugatan perdata (non-judicial).2 Pada dasarnya, 

administrative forfeiture dilaksanakan oleh pihak yang diberi 

kewenangan pada wilayah tertentu yang dibolehkan untuk 

melakukan penyitaan atas aset yang ditemukan pada proses 

investigasi.3 Penanganan perkara dalam Administrative 

forfeiture sendiri tidak berdasarkan pada judicial sense.4 

Criminal Forfeiture merupakan bagian dari penghukuman 

pada tindak pidana, yang biasanya dikatakan bahwa criminal 

forfeiture merupakan in personam action against the 

defendant, not an in rem action against the property involved 

in the offense. Criminal forfeiture merampas harta orang yang 

melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum 

pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah 

terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana disampaikan 

oleh Bismar Nasution dalam Pembahasan RUU TPPU a quo.5 

Hal tersebut menunjukkan bahwa model criminal forfeiture 

2 Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan 
Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2011, hlm. 74.   
3 Stefan D. Casella, Asset Forfeiture Law in the United States, New York: Juris Net, 
LLC,2007, hlm. 10.   
4 Ibid., hlm. 11. 
5 Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Memorie van Toelechting: 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu, Jakarta: PPATK, 
2011, hlm. 726. 

dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana 

yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde),6 bukan 

pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak 

pidana. Biasanya pengadilan pada kasus dengan 

menggunakan pendekatan criminal forfeiture akan meminta 

kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau 

merampas aset milik terhukum sebagai pengganti jika secara 

langsung aset yang dapat dirampas telah hilang atau tidak 

dapat ditemukan.7 

Civil Forfeiture merupakan model perampasan aset yang 

dilakukan terhadap kasus yang bukan merupakan kasus 

pidana. Dalam civil forfeiture pihak yang jadi subjek tidak perlu 

terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil 

uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan 

perampasan oleh Negara dengan melakukan gugatan baik 

secara perdata (legal action) maupun terhadap harta 

kekayaan atau gugatan in rem ke Pengadilan dimana 

keduanya tidak memerlukan terbuktinya seseorang melakukan 

tindak pidana.8  Dalam praktik-praktik di dunia Internasional, 

pendekatan in rem dilakukan melalui proses civil forfeiture 

sebagaimana dikenal di beberapa negara seperti Amerika 

Serikat dan Australia. Upaya ini merupakan gugatan negara 

6 Stefan D. Casella, Loc.Cit.   
7 Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “Barang milik terpidana 
yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas”.   
8 Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Loc.Cit.  
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pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak 

pidana. Biasanya pengadilan pada kasus dengan 

menggunakan pendekatan criminal forfeiture akan meminta 

kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau 

merampas aset milik terhukum sebagai pengganti jika secara 

langsung aset yang dapat dirampas telah hilang atau tidak 

dapat ditemukan.7 

Civil Forfeiture merupakan model perampasan aset yang 

dilakukan terhadap kasus yang bukan merupakan kasus 

pidana. Dalam civil forfeiture pihak yang jadi subjek tidak perlu 

terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil 

uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan 

perampasan oleh Negara dengan melakukan gugatan baik 

secara perdata (legal action) maupun terhadap harta 

kekayaan atau gugatan in rem ke Pengadilan dimana 

keduanya tidak memerlukan terbuktinya seseorang melakukan 

tindak pidana.8  Dalam praktik-praktik di dunia Internasional, 

pendekatan in rem dilakukan melalui proses civil forfeiture 

sebagaimana dikenal di beberapa negara seperti Amerika 

Serikat dan Australia. Upaya ini merupakan gugatan negara 

6 Stefan D. Casella, Loc.Cit.   
7 Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “Barang milik terpidana 
yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas”.   
8 Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Loc.Cit.  
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terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak 

pidana.9 Akan tetapi, jika lebih lanjut ditelisik dalam hukum 

positif di Indonesia, maka seyogjanya selain melalui 

pendekatan in rem, terdapat pula model perampasan aset 

yang dapat dilakukan melalui pendekatan in personam,10 yakni 

melalui pengajuan gugatan keperdataan langsung kepada 

‘persona’ dari orang yang diduga menguasai harta kekayaan 

yang tidak sah tersebut. 

Secara konvensional, perampasan aset lazimnya 

diterapkan terhadap tindak pidana yang menggunakan atau 

menghasilkan harta kekayaan. Yang mana, perampasan aset 

merupakan bagian dari pidana tambahan yang dapat 

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam ketentuan 

Pemidanaan pada Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, dalam 

delik-delik kontemporer, terutama economics crime yang 

9 Ibid., hlm. 108. 
10 Mengenai konsep Pendekatan in personam pada civil forfeiture ini sendiri pernah 
disampaikan secara tersirat pada keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution pada 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU pada RDPU tanggal 19 Mei 2010 di Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menyatakan “... dengan civil forfeiture 
tidak ada lagi alasan bagi orang sakit, meninggal dunia, atau segala macam 
yang tidak bisa digugat, karena dengan civil forfeiture itu, gugatan dapat diajukan 
sampai kepada Ahli waris dan lain-lain”. 
Lebih lanjut lihat : Ibid., hlm. 727. 
Pada bagian kutipan keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution tersebut pendekatannya 
adalah terhadap orang atau subjek yang menguasai aset, bukan sebaliknya (aset 
yang dikuasai subjek) yang menunjukkan letak perbedaannya dengan civil 
forfeiture dengan pendekatan in rem. Oleh karena dalam rezim hukum 
keperdataan, pendekatan yang berkaitan dengan subjek yang menguasai benda 
atau aset disebut pendekatan in personam, maka bukanlah kesalahan juga jika 
didalilkan bahwa model pendekatan yang seperti ini disebut dengan in personam 
asset forfeiture. 

jamaknya bersifat white collar crime,11 dibutuhkan 

pendekatan-pendekatan lain dalam perampasan aset, yang 

tidak melulu menggunakan pendekatan pidana. Hal tersebut 

dibutuhkan, misalnya terhadap aset yang tidak diketahui siapa 

pemilik sebenarnya, begitupula terhadap Tindakan-tindakan 

pencegahan yang membutuhkan tindakan cepat dalam 

menangani aset yang perolehan atau penguasaannya secara 

melawan hukum. 

Jika dilihat dari ratio legis dalam pembentukan UU TPPU 

a quo, terdapat beberapa hal yang menjadi landasan dalam 

pembentukannya sebagai suatu resultansi dari politik hukum 

pembentukan UU TPPU a quo, yaitu:12 

a. Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas 
sistem keuangan nasional dari tindak pidana 
pencucian uang. 

b. Mencegah dan memberantas kejahatan yang 

melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang 

signifikan sekaligus mencegah diulangi dan 

diperluasnya kejahatan tersebut; 

c. Meningkatkan koordinasi penegak hukum dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang; 

11 White collar crime adalah semua bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam 
bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, pedagang, dan 
sebagainya yang merupakan orang-orang yang termasuk upper-class, yang 
semata-mata berusaha memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan yang 
diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perbuatan mereka itu.  
Lebih lanjut lihat: Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 156. 
12 Direktorat Hukum PPATK, Loc.Cit. 
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terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak 

pidana.9 Akan tetapi, jika lebih lanjut ditelisik dalam hukum 

positif di Indonesia, maka seyogjanya selain melalui 

pendekatan in rem, terdapat pula model perampasan aset 

yang dapat dilakukan melalui pendekatan in personam,10 yakni 

melalui pengajuan gugatan keperdataan langsung kepada 

‘persona’ dari orang yang diduga menguasai harta kekayaan 

yang tidak sah tersebut. 

Secara konvensional, perampasan aset lazimnya 

diterapkan terhadap tindak pidana yang menggunakan atau 

menghasilkan harta kekayaan. Yang mana, perampasan aset 

merupakan bagian dari pidana tambahan yang dapat 

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam ketentuan 

Pemidanaan pada Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, dalam 

delik-delik kontemporer, terutama economics crime yang 

9 Ibid., hlm. 108. 
10 Mengenai konsep Pendekatan in personam pada civil forfeiture ini sendiri pernah 
disampaikan secara tersirat pada keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution pada 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU pada RDPU tanggal 19 Mei 2010 di Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menyatakan “... dengan civil forfeiture 
tidak ada lagi alasan bagi orang sakit, meninggal dunia, atau segala macam 
yang tidak bisa digugat, karena dengan civil forfeiture itu, gugatan dapat diajukan 
sampai kepada Ahli waris dan lain-lain”. 
Lebih lanjut lihat : Ibid., hlm. 727. 
Pada bagian kutipan keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution tersebut pendekatannya 
adalah terhadap orang atau subjek yang menguasai aset, bukan sebaliknya (aset 
yang dikuasai subjek) yang menunjukkan letak perbedaannya dengan civil 
forfeiture dengan pendekatan in rem. Oleh karena dalam rezim hukum 
keperdataan, pendekatan yang berkaitan dengan subjek yang menguasai benda 
atau aset disebut pendekatan in personam, maka bukanlah kesalahan juga jika 
didalilkan bahwa model pendekatan yang seperti ini disebut dengan in personam 
asset forfeiture. 

jamaknya bersifat white collar crime,11 dibutuhkan 

pendekatan-pendekatan lain dalam perampasan aset, yang 

tidak melulu menggunakan pendekatan pidana. Hal tersebut 

dibutuhkan, misalnya terhadap aset yang tidak diketahui siapa 

pemilik sebenarnya, begitupula terhadap Tindakan-tindakan 

pencegahan yang membutuhkan tindakan cepat dalam 

menangani aset yang perolehan atau penguasaannya secara 

melawan hukum. 

Jika dilihat dari ratio legis dalam pembentukan UU TPPU 

a quo, terdapat beberapa hal yang menjadi landasan dalam 

pembentukannya sebagai suatu resultansi dari politik hukum 

pembentukan UU TPPU a quo, yaitu:12 

a. Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas 
sistem keuangan nasional dari tindak pidana 
pencucian uang. 

b. Mencegah dan memberantas kejahatan yang 

melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang 

signifikan sekaligus mencegah diulangi dan 

diperluasnya kejahatan tersebut; 

c. Meningkatkan koordinasi penegak hukum dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang; 

11 White collar crime adalah semua bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam 
bidang pekerjaan (profesi), misalnya oleh bankir, industriawan, pedagang, dan 
sebagainya yang merupakan orang-orang yang termasuk upper-class, yang 
semata-mata berusaha memperoleh keuntungan materiil tanpa menghiraukan yang 
diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perbuatan mereka itu.  
Lebih lanjut lihat: Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 156. 
12 Direktorat Hukum PPATK, Loc.Cit. 
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d. Meningkatkan penerimaan negara melalui 
penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan 

e. Memenuhi dan mengikuti standar internasional yang 

telah berubah sebagaimana tercermin dalam 40 FATF 

Recommendations serta ketentuan anti-money 

laundering regime yan berlaku secara internasional 

(international best practice). 

Dengan merujuk pada sasaran-sasaran yang hendak 

diwujudkan melalui politik hukum pembentukan UU TPPU a 

quo tersebut, utamanya pada poin a dan poin d, dapat 

dipahami bahwa diantara hal yang menjadi alasan 

pembentukan UU TPPU ialah agar segala loophole yang 

masih eksis dalam rangka memaksimalkan asset recovery 

dapat tertutupi, sehingga dalam penerapannya, dengan 

didukung oleh penegak hukum yang baik, dapat 

memaksimalkan asset recovery atas harta kekayaan yang 

disembunyikan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan secara 

proporsional dan berkeadilan. 

Dalam rezim anti-pencucian uang, lazimnya optik yang 

digunakan dalam memotret peristiwa yang melawan hukum 

bersifat tweepattern, yakni bahwa dibentuknya rezim anti-

pencucian uang, terdapat dua makna pokok, yakni, selain 

menghendaki adanya pemidanaan terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak atau yang dijadikan media dalam 

penyembunyian/penyamaran proceed of crime yang dianggap 

sebagai perbuatan kriminal, juga dikehendaki agar 

dimaksimalkannya asset recovery atas diterapkannya UU No 

8 Tahun 2010 terhadap Pelaku Kejahatan.13 Artinya, potret 

yang digunakan dalam rezim anti-pencucian uang, tidak 

melulu menggunakan pendekatan pemidanaan saja, tetapi 

juga meliputi upaya dalam memaksimalkan pemulihan 

terhadap dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau 

melanggar hukum (ilegal), yang nantinya akan dirampas untuk 

negara ataupun dikembalikan kepada yang berhak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dimanivestasikanlah 

beberapa ketentuan-ketentuan berkaitan dengan penelusuran 

dan perampasan aset di dalam UU TPPU a quo, yang 

merupakan bagian dari pembaharuan hukum dalam penal 

policy (kebijakan hukum pidana) berkaitan dengan 

penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, agar 

pendekatan yang digunakan dalam upaya pengendalian dan 

pencegahan tindak pidana pencucian uang, tidak melulu 

dengan pendekatan pidana, melainkan juga dengan 

pendekatan non pidana. Penal Policy sendiri merupakan 

pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha 

pengendalian kejahatan di dalam masyarakat,14 yang 

diorientasikan pada, terwujudnya: (a) arah pembaharuan 

kebijakan hukum pidana; (b) Upaya pencegahan tindak 

13 Direktorat Hukum PPATK, Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan 
Pemidanaan dan Asset Recovery, Jakarta: PPATK, 2019, hlm. 4. 
14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, 
Bandung: Alumni, 2005, hlm. 157.  
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d. Meningkatkan penerimaan negara melalui 
penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan 

e. Memenuhi dan mengikuti standar internasional yang 

telah berubah sebagaimana tercermin dalam 40 FATF 

Recommendations serta ketentuan anti-money 

laundering regime yan berlaku secara internasional 

(international best practice). 

Dengan merujuk pada sasaran-sasaran yang hendak 

diwujudkan melalui politik hukum pembentukan UU TPPU a 

quo tersebut, utamanya pada poin a dan poin d, dapat 

dipahami bahwa diantara hal yang menjadi alasan 

pembentukan UU TPPU ialah agar segala loophole yang 

masih eksis dalam rangka memaksimalkan asset recovery 

dapat tertutupi, sehingga dalam penerapannya, dengan 

didukung oleh penegak hukum yang baik, dapat 

memaksimalkan asset recovery atas harta kekayaan yang 

disembunyikan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan secara 

proporsional dan berkeadilan. 

Dalam rezim anti-pencucian uang, lazimnya optik yang 

digunakan dalam memotret peristiwa yang melawan hukum 

bersifat tweepattern, yakni bahwa dibentuknya rezim anti-

pencucian uang, terdapat dua makna pokok, yakni, selain 

menghendaki adanya pemidanaan terhadap perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak atau yang dijadikan media dalam 

penyembunyian/penyamaran proceed of crime yang dianggap 

sebagai perbuatan kriminal, juga dikehendaki agar 

dimaksimalkannya asset recovery atas diterapkannya UU No 

8 Tahun 2010 terhadap Pelaku Kejahatan.13 Artinya, potret 

yang digunakan dalam rezim anti-pencucian uang, tidak 

melulu menggunakan pendekatan pemidanaan saja, tetapi 

juga meliputi upaya dalam memaksimalkan pemulihan 

terhadap dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau 

melanggar hukum (ilegal), yang nantinya akan dirampas untuk 

negara ataupun dikembalikan kepada yang berhak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dimanivestasikanlah 

beberapa ketentuan-ketentuan berkaitan dengan penelusuran 

dan perampasan aset di dalam UU TPPU a quo, yang 

merupakan bagian dari pembaharuan hukum dalam penal 

policy (kebijakan hukum pidana) berkaitan dengan 

penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, agar 

pendekatan yang digunakan dalam upaya pengendalian dan 

pencegahan tindak pidana pencucian uang, tidak melulu 

dengan pendekatan pidana, melainkan juga dengan 

pendekatan non pidana. Penal Policy sendiri merupakan 

pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha 

pengendalian kejahatan di dalam masyarakat,14 yang 

diorientasikan pada, terwujudnya: (a) arah pembaharuan 

kebijakan hukum pidana; (b) Upaya pencegahan tindak 

13 Direktorat Hukum PPATK, Penerapan Delik Pencucian Uang Untuk Tujuan 
Pemidanaan dan Asset Recovery, Jakarta: PPATK, 2019, hlm. 4. 
14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, 
Bandung: Alumni, 2005, hlm. 157.  
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pidana; dan (c) cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.15 

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa dalam Rezim Anti-

Pencucian Uang, ketentuan-ketentuan terkait Perampasan 

aset dalam muatannya, setidaknya terdiri atas (a) criminal 

forfeiture; (b) civil forfeiture; dan (c) administrative forfeiture. 

Berkaitan dengan Perampasan aset dengan menggunakan 

instrumen Hukum Pidana (criminal forfeiture), rujukan yang 

digunakan adalah Pasal 10 jo Pasal 39 KUHPidana, yang 

merupakan lex generalis, yang secara mutatis mutandis 

berlaku terhadap penanganan perkara TPPU dengan 

menggunakan instrument Hukum Pidana. Berkaitan dengan 

perampasan aset dengan menggunakan instrumen non 

pidana (civiil forfeiture/in rem asset forfeiture) dimuat dalam 

Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013. Adapun 

berkaitan dengan perampasan aset dengan menggunakan 

instrumen administrasi (administrative forfeiture) dimuat dalam 

Pasal 34 – 36 UU TPPU jo PP No 99 Tahun 2016.  

Baik secara yuridis-normatif maupun dalam konteks 

implementasi, permasalahan seputar perampasan aset masih 

kunjung menuai kontroversi. Adapun kontroversi tersebut, 

beberapa belum menemui titik penyelesaian. 

Misalnya, dalam konteks civil forfeiture/in rem asset 

forfeiture. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo 

15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 25 – 26.. 

PERMA 1 Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas 

hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa 

di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain 

daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak atau 

tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan. 

Hal tersebut tentu dapat menjadi celah dalam penerapan 

ketentuan tersebut kedepannya, yang mana ketika terdapat 

terduga pelaku TPPU yang berstatus DPO, asetnya dapat saja 

dialihkan atau dibelanjakan menjadi aset-aset bergerak atau 

tidak bergerak lainnya, agar aset tersebut tidak tertampung 

dalam rekening/akun (termasuk isinya) yang telah disita.  

Selain hal tersebut di atas, hal  lain yang masih menuai 

diskurusus, dalam konteks civil forfeiture, ialah permasalahan 

apakah terhadap perkara business email compromise 

transaksi bisnis sah antar perusahaan,  dalam putusan 

pengadilan yang menangani perkara tersebut harus 

menyatakan uang tersebut diserahkan kepada kreditur (pihak 

yang ditujukan uang, tapi tidak sampai karena tindakan 

business email compromise dari pihak lain/pelaku yang 

berstatus DPO), atau justru harus dikembalikan kepada 

debitur (pihak pengirim uang).16  

16 Dalam Amar Putusan PN Jakarta Pusat No 1/Pid.PHK/2014/PN Jkt.Pst., a.n. 
tersangka Foshan Zebro LTD., dinyatakan bahwa harta kekayaan yang telah 
ditransfer oleh Debitur ke rekening pelaku business email compromise, 
dikembalikan kepada kreditur, dikarenakan menurut hakim yang manangani 
perkara tersebut, bahwa yang berhak atas aset tersebut adalah kreditur. Padahal 
terhadap aset tersebut belum pernah sampai atau dikuasai oleh kreditur. Dari hal 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang melakukan settlement terhadap 
kepentingan antara debitur dan kreditur adalah Pengadilan. 
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pidana; dan (c) cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.15 
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Pencucian Uang, ketentuan-ketentuan terkait Perampasan 

aset dalam muatannya, setidaknya terdiri atas (a) criminal 

forfeiture; (b) civil forfeiture; dan (c) administrative forfeiture. 

Berkaitan dengan Perampasan aset dengan menggunakan 

instrumen Hukum Pidana (criminal forfeiture), rujukan yang 

digunakan adalah Pasal 10 jo Pasal 39 KUHPidana, yang 

merupakan lex generalis, yang secara mutatis mutandis 

berlaku terhadap penanganan perkara TPPU dengan 

menggunakan instrument Hukum Pidana. Berkaitan dengan 

perampasan aset dengan menggunakan instrumen non 

pidana (civiil forfeiture/in rem asset forfeiture) dimuat dalam 

Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013. Adapun 

berkaitan dengan perampasan aset dengan menggunakan 

instrumen administrasi (administrative forfeiture) dimuat dalam 

Pasal 34 – 36 UU TPPU jo PP No 99 Tahun 2016.  

Baik secara yuridis-normatif maupun dalam konteks 

implementasi, permasalahan seputar perampasan aset masih 

kunjung menuai kontroversi. Adapun kontroversi tersebut, 

beberapa belum menemui titik penyelesaian. 

Misalnya, dalam konteks civil forfeiture/in rem asset 

forfeiture. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo 

15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 25 – 26.. 

PERMA 1 Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas 

hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa 

di Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain 

daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak atau 

tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan. 

Hal tersebut tentu dapat menjadi celah dalam penerapan 

ketentuan tersebut kedepannya, yang mana ketika terdapat 

terduga pelaku TPPU yang berstatus DPO, asetnya dapat saja 

dialihkan atau dibelanjakan menjadi aset-aset bergerak atau 

tidak bergerak lainnya, agar aset tersebut tidak tertampung 

dalam rekening/akun (termasuk isinya) yang telah disita.  

Selain hal tersebut di atas, hal  lain yang masih menuai 

diskurusus, dalam konteks civil forfeiture, ialah permasalahan 

apakah terhadap perkara business email compromise 

transaksi bisnis sah antar perusahaan,  dalam putusan 

pengadilan yang menangani perkara tersebut harus 

menyatakan uang tersebut diserahkan kepada kreditur (pihak 

yang ditujukan uang, tapi tidak sampai karena tindakan 

business email compromise dari pihak lain/pelaku yang 

berstatus DPO), atau justru harus dikembalikan kepada 

debitur (pihak pengirim uang).16  

16 Dalam Amar Putusan PN Jakarta Pusat No 1/Pid.PHK/2014/PN Jkt.Pst., a.n. 
tersangka Foshan Zebro LTD., dinyatakan bahwa harta kekayaan yang telah 
ditransfer oleh Debitur ke rekening pelaku business email compromise, 
dikembalikan kepada kreditur, dikarenakan menurut hakim yang manangani 
perkara tersebut, bahwa yang berhak atas aset tersebut adalah kreditur. Padahal 
terhadap aset tersebut belum pernah sampai atau dikuasai oleh kreditur. Dari hal 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang melakukan settlement terhadap 
kepentingan antara debitur dan kreditur adalah Pengadilan. 
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Yang menjadi suatu permasalahan hukum yang harus 

dijawab berkaitan dengan hal tersebut ialah siapakah 

sebenarnya yang menjadi ‘korban’ dalam suatu transaksi 

keuangan yang diproses melalui mekanisme in rem asset 

forfeiture, dalam hal tindak pidana asal yang dilakukan oleh 

pelaku adalah terhadap transaksi atas hubungan keperdataan 

antara orang dengan orang. Mengingat, secara keperdataan, 

Pengadilan dengan mekanisme in rem asset forfeiture, tidak 

memiliki kepentingan sama sekali terhadap transaksi atas 

hubungan keperdataan tersebut. Melainkan hal yang menjadi 

kepentingan pengadilan adalah mengembalikan aset yang 

diduga dicuci oleh pelaku yang DPO dan diproses dengan 

mekanisme in rem asset forfeiture tersebut kepada pihak yang 

berhak.  

Selanjutnya, dalam konteks criminal forfeiture, salah satu 

isu kontroversial terkait implementasi criminal forfeiture, pada 

dasarnya berkaitan dengan ranah pembuktian tindak pidana 

(baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana 

asal). Misalnya, perihal judgement Majelis Hakim bahwa suatu 

atau sejumlah aset dinyatakan sebagai aset yang dirampas, 

sedangkan aset tersebut secara nyata bukan merupakan hasil 

tindak pidana.17 Misalnya, dalam perkara M. Akil Mochtar, 

terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan 

KEENAM (dakwaan TPPU yang terjadi sebelum tahun 2010), 

yang menjadi ratio decidendi majelis hakim untuk menyatakan 

17 Lebih lanjut lihat: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hlm. 1106 – 1108. 

bahwa terdakwa terbukti atas dakwaan tersebut ialah 

dikarenakan terdakwa tidak mampu untuk membuktikan 

keabsahan perolehan asetnya pada rentan 2002-2010, 

kendatipun Penuntut Umum juga tidak mampu membuktikan 

interkoneksi antara aset yang dinyatakan sebagai hasil tindak 

pidana dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dalam 

perkara tersebut, hanya karena terdakwa memiliki aset yang 

yang tidak sesuai dengan LHKPN dan perhitungan perolehan 

penghasilan terdakwa dalam rentan 2002-2010, hal tersebut 

berkonsekuensi pada dilakukannya Perampasan terhadap 

aset milik M. Akil Mochtar senilai dengan yang dinyatakan oleh 

penuntut umum sebagai aset yang diperoleh secara tidak 

wajar, kendatipun Penuntut Umum sendiri tidak mampu 

membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh dari tindak 

pidana. 

Berikutnya, terhadap ketentuan administrative forfeiture 

pada rezim anti-pencucian uang, sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 34 – 36 UU TPPU jo PP No 99 Tahun 2016, 

yang menjadi objek yang dapat dirampas adalah terhadap 

pembawaan uang tunai ≥ Rp. 100.000.000,- (Seratus juta 

rupiah) baik dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang 

lain yang senilai dengan itu dari/ke wilayah pabean Indonesia 

tanpa formulir surat pernyataan tertulis atau dengan informasi 

dalam formulir yang tidak sebagaimana mestinya. Adapun 

besaran aset yang dapat dirampas dalam hal tersebut ialah 

senilai 10% dari nilai aset yang dibawa dengan paling 

maksimal senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) 
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Dalam konteks itu, diantara isu fundamental yang sering 

menuai permasalahan ialah terkait dengan celah hukum 

(loophole) yang dapat dimanfaatkan atas adanya batasan 

minimum terhadap aset yang menjadi objek perampasan 

secara administratif. Misalnya, dalam beberapa kali perjalanan 

dari dan/atau ke luar negeri melakukan pembawaan uang 

tunai (rupiah atau mata uang lain) yang senilai dengan Rp. 

99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), atau 

membawa kerabat/keluarga yang masing-masing membawa 

uang senilai itu. 

Kendatipun dalam UU TPPU a quo memungkinkan 

mekanisme-mekanisme yang sangat luas terkait dengan 

perampasan aset, akan tetapi perlu untuk menjadi perhatian 

bahwa hak atas kepemilikan (property rights) merupakan salah 

satu dari fundamental rights dari setiap manusia. 

Sebagaimana John Locke mengemukakan bahwa terdapat 

tiga hak yang sangat mendasar (fundamental rights of human), 

yaitu: hidup (life), kemerdekaan (liberty), dan kepemilikan 

(property).18 Berkaitan dengan property rights, ditegaskan oleh 

John Locke dalam karangannya berjudul Two Treaties of Civil 

Government bahwa "Every man has a property in his own 

person. This nobody has a right to, but himself”.19 

18 James W. Nickel, Making Sense of Human Rights, terjemahan Titis Eddy Arini, 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 5 
19 John Locke, Two Treatise of Civil Government, Revised Edition, New York: The 
New American Library, 1965, hlm 143. 
Terjemahan bebas Penulis: 
“Setiap orang memiliki harta kekayaan yang dimilikinya sendiri, tidak ada orang 
yang berhak, kecuali dirinya sendiri”. 

Meskipun property rights merupakan salah satu hak 

fundamental setiap orang, akan tetapi terhadapnya dapat saja 

dikurangi diantaranya apabila terhadap harta kekayaan yang 

dikuasainya itu, perolehan dan/atau penguasaannya melawan 

hukum, ataupun apabila ditentukan pembatasan-pembatasan 

dalam Undang-Undang. Hal tersebut sejalan dengan 

pengaturan perihal kewajiban asasi manusia sebagaimana 

dalam ketentuan Pasal 28J UUD Negara RI Tahun 1945 yang 

menyatakan: 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap 

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. 

 

Penjelasan seputar perampasan aset dan hak asasi 

manusia diatas, merupakan kongkritisasi dari keberadaan 

prinsip keseimbangan yang wajib ditegakkan dalam 

penegakan hukum, termasuk dalam rangka penegakan hukum 

perampasan aset. Yang mana, terhadap penguasaan atas 
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aset yang sah milik seseorang merupakan hak fundamental 

dirinya sebagai manusia, yang tentunya harus bersifat 

inalienability (hak alamiah yang tidak dapat dicabut). 

Sehingga, terhadap aset tersebut tidak boleh diganggu gugat 

dan diambil alih secara melawan hukum oleh siapapun. Akan 

tetapi, penguasaan terhadap aset dari seseorang dapat 

dilakukan penindakan apabila perolehan dan/atau 

penguasaannya bersifat melawan hukum, ataupun apabila 

ditentukan pembatasan-pembatasan dalam Undang-Undang. 

Adapun terhadap penegakan hukumnya sendiri harus tetap 

berlandaskan pada hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak 

asasi seseorang (due process of law). Kendatipun konsep 

tersebut telah tegas dalam normanya, akan tetapi, 

senyatanya, baik dari sisi penguasaan dan perolehan aset 

seseorang, maupun penegakan hukumnya kerap juga menuai 

hal-hal yang kontroversial yang menuai perdebatan soal 

interseksi antara penegakan hukum dan hak asasi manusia. 

Sehingga, efektivitas dari penegakan hukum (seputar 

perampasan aset), khususnya yang berkaitan dengan irisan 

antara perlindungan hak-hak asasi manusia, serta ruang 

lingkup nilai aset yang layak dirampas dan tidak, masih belum 

menuai titik akhir. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, 

dalam rangka mengeksplor lebih matang isu-isu yang 

dipaparkan, maka penulis mengangkat sebuah tema dalam 

tulisan ini, yang berjudul “Permasalahan Hukum Seputar 
Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
dan Upaya Pengoptimalisasiannya” 

 

B. Identifikasi Masalah 
Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi untuk 

selanjutnya dilakukan pembahasan dalam tulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana permasalahan-permasalahan hukum 

dalam penerapan Perampasan Aset dalam UU No 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang? 

2. Bagaimana cara mengoptimalisasi penerapan 

Perampasan Aset dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang? 

 

C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Memahami permasalahan-permasalahan hukum 

dalam penerapan Perampasan Aset dalam UU No 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Memahami cara mengoptimalisasi penerapan 

Perampasan Aset dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang 
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Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang diharapkan menjadi manfaat dari kajian 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik: Memberikan khazanah keilmuan 

secara konseptual kepada pembaca perihal konsep 

dan model perampasan aset dalam UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Memberikan masukan apparat penegak hukum 

dan stakeholder terkait perihal upaya-upaya yang 

harus dilakukan dalam mengimplementasikan 

setiap model perampasan aset dalam UU No 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 

dan 

b. Memberikan masukan kepada pimpinan PPATK 

berkaitan dengan standing position PPATK 

perihal Perampasam Aset dalam UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang.  



17
Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan upaya Pengoptimalisasiannya

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang diharapkan menjadi manfaat dari kajian 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik: Memberikan khazanah keilmuan 

secara konseptual kepada pembaca perihal konsep 

dan model perampasan aset dalam UU No 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Memberikan masukan apparat penegak hukum 

dan stakeholder terkait perihal upaya-upaya yang 

harus dilakukan dalam mengimplementasikan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Perampasan Aset 
1. Pengertian Aset 

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti 1. 

Valuable person or quality; 2. Thing owned, esp property, that 

can be sold to pay debts.20 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang 

memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.21 

Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC 

adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau 

immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang 

membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset 

tersebut.22 

“Property shall mean assets of every kind, wether 

corporeal or incorporeal, moveable or immoveable, 

tangieble or intangiable, and legal documents or 

instruments evidencing tittle to or interest in such 

asets.”  

20 Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money 
Laundering, Depok; Gramata Publishing, 2010, hlm 52. 
21 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4. 
22 United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, 
diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, 
2009, hlm. 7 

BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA
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Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam 

sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua 

tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan 

kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 

dikuasai oleh hak milik.23 Dari definisi tersebut dapat dilihat 

bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat 

dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat 

luas karena di dalam definisi benda (zaak), di dalamnya 

terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht). istilah benda 

pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja 

meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. 

Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih 

konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang 

berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak 

menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud 

(immaterieel), seperti piutang-piutang atau penagihan 

penagihan.24 Pengertian secara luas dari perkataan “benda” 

dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat 

dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai 

lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.25 

23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh 
Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Psl. 499. 
24 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan 
Kenikmatan, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002, hlm. 19. 
25 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 60. 

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di 

dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan 

sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan 

menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam 

Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian 

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan 

di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 

Di dalam UU PP TPPU terdapat definisi Harta Kekayaan, 

yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam RUU 

Perampasan Aset, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 

1, yaitu, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang 

mempunyai nilai ekonomis. Definisi aset tersebut mempunyai 

kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam 

KUHAP, oleh karena itu definisi aset yang merupakan definisi 

operasional di dalam penelitian ini juga termasuk benda yang 

dapat disita menurut KUHAP. 

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian istilah 

aset tindak pidana adalah aset tindak pidana dipandang 

sebagai subjek dan objek hukum pidana. Yang dimaksud 

dengan Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang 

dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana 

atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas 
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persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, sedangkan 

yang dimaksud dengan Aset sebagai objek hukum pidana, 

adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek 

yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut 

membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana 

dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang 

teah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan 

keterkaitan antata “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks 

perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara keperdataan, 

mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan 

pelaku tindak pidana.26 

Selanjutnya, dalam berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah 

RUU Perampasan Aset, dinyatakan bahwa Aset Tindak 

Pidana merupakan: 

a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak 

pidana; atau 

b. kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan 

Aset Tindak Pidana. 

Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 2 

RUU Perampasan Aset adalah: 

a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak 

langsung dari tindak pidana termasuk yang telah 

dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta 

kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik 

26 Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi 
PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” 

berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan 

ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan 

tersebut; 

b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah 

digunakan untuk melakukan tindak pidana; 

c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak 

Pidana; atau 

d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga 

berasal dari tindak pidana. 

Adapun Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud 

pada RUU Perampasan Aset terdiri atas: 

a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); atau 

b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. 

 

Merujuk pada bunyi Pasal 1 dihubungkan dengan Pasal 4 

Naskah RUU Perampasan Aset, penyusun naskah RUU ini 

menghendaki tidak ada celah hukum dikemudian hari yang 

mengakibatkan negara tidak mampu mengembalikan aset 

negara melalui cara perampasan aset secara kepidanaan. 

2. Perampasan Aset 
Istilah perampasan dapat dipersamakan dengan 

confiscation dan forfeiture. Di dalam UNCAC terdapat definisi 

dari confiscation di dalam article 2 huruf g, yaitu 

“confiscation”which includes forfeiture where applicable, shall 

mean the permanent deprivation of property by order of a court 
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or other competent authority, article 2 huruf g tersebut 

diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” 

yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, 

berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya 

berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang 

lainnya.27 

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang 

di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu 

proses di mana pemerintah secara permanen mengambil 

properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, 

sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh 

properti atau pemilik.28 Dari definisi tersebut dapat dilihat 

bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang 

permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang 

merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita 

akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada 

yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap 

berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam 

perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang 

menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar 

kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. 

Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi 

penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari 

27 United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003, 
diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, 
2009, hlm. 7 
28 Brenda Grantland, “Asset Forfeiture: Rules and Procedures” sebagaimana 
diakses dalam <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, hlm. 1. 

kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan 

pemeriksaan dan bahan pembuktian.29 Penyitaan hanya 

memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat 

pemindahan kepemilikian, sedangkan Perampasan mencabut 

hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. 

KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam 

perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP 

yaitu: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak 

pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung 

untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 

penyidikan tindak pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 

melakukan tindak pidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 

dengan tindak pidana yang dilakukan. 

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur 

didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana 

tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan 

pidana tambahan terdiri dari: 

29 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Jakarta: Alumni 2007, 
hlm. 155. 
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29 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi. Jakarta: Alumni 2007, 
hlm. 155. 
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a) Pencabutan hak-hak tertentu; 

b) Perampasan barang-barang tertentu; 

c) Pengumuman putusan hakim 

 

Perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau 

penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang 

tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai 

dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang 

kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang 

disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 

ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan 

dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas 

tersebut diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat 

(1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 

(satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) 

KUHP). 

Menurut Soenarto Soerodibroto pada ketentuan KUHP ini, 

tindakan perampasan tersebut dilakukan hanya terhadap 

kejahatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan 

(Yurisprudensi Hoge Raad 16 April 1967 dan Hoge Raad 25 

April 1950).30 

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian 

“perampasan aset (Asset Forfeiture)” dibedakan dengan 

pengembalian aset (Asset Recovery). Pengembalian Aset 

30 Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamag 
Agung Dan Hoge Raad, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, Hal.36. 

merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah Asset 

Recovery yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus 

ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana 

korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui Kerjasama 

internasional.31 

Bab V UNCAC tersebut memberikan ruang penafsiran 

yang sangat luas terhadap pengertian Asset Recovery, yaitu 

mulai dari (1) peencegahan dan deteksi transfer Aset Tindak 

Pidana; (2) Langkah hukum pengembalian Aset tindak Pidana 

secara langsung; (3) mekanisme pengembalian Aset tindak 

pidana melalui Kerjasama internasional penyitaan; (4) 

Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) 

Pengembalian dan Pencarian Aset tindak Pidana.32 

 

B. Jenis-Jenis Perampasan Aset 
Pada umumnya ada dua jenis perampasan yang digunakan 

secara internasional untuk mengembalikan dan sebagai sarana 

penanganan hasil kejahatan yaitu Perampasan secara pidana 

(criminal forfeiture atau in personam forfeiture). dan perampasan 

secara perdata (civil forfeiture, NCB asset forfeiture atau in rem 

forfeiture). Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan 

yang dilakukan oleh negara terhadap hasil/sarana kejahatan. 

Keduanya memiliki kesamaan, terdapat dua hal yang dapat 

dijadikan alasan terhadapnya. Pertama, mereka yang melakukan 

31 Romli Atmasasmita, Op Cit 
32 Ibid. 
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kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk 

menikmati hasil dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan tersebut 

harus dihilangkan dan digunakan untuk kompensasi kepada 

korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, kegiatan 

pelanggaran hukum harus berakhir. Menghapus keuntungan dari 

kejahatan ekonomi dan menghambat perilaku kriminal. Kehilangan 

dari sarana dan prasana tersebut untuk memastikan bahwa aset 

tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, 

dan itu juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan.33 

1. Perampasan Aset Dengan Mekanisme in Personam 
Perampasan aset secara in personam atau perampasan 

aset secara pidana (criminal forfeiture) atau conviction based 

adalah suatu judgement in personam against the defendant, 

yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan 

erat dengan pemidanaan seorang terpidana.34 Perampasan 

aset secara in personam yang merupakan tindakan yang 

ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh 

karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan 

terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari 

terdakwa.35 Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu 

membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan 

hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu 

33 Wahyudi Hafiludin Sadeli, op. cit, hlm. 31 
34 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan 
Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia. Jakarta: CV. Malibu, 2012, hlm. 74 
35 Brenda Grantland, loc. cit, page. 3 

tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa.36 jika telah 

terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta 

dari terdakwa. 

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan 

aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di 

dalam sistem common law untuk melakukan perampasan 

aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian beyond a 

reasonable doubt atau intimate convition37 yang berarti tidak 

boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari 

terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun 

instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa38 

dan di dalam sistem hukum civil law menggunakan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk stelsel) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta 

sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat 

bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau 

tidaknya terdakwa.39 

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari 

hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan 

36 Theodore S. Greenberg, op. cit, page. 13 
37 Ibid, hlm 58-59. 
38 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 334. 
39 Ibid, hlm 278-279 
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terdakwa.35 Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu 

membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan 

hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 

dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu 

33 Wahyudi Hafiludin Sadeli, op. cit, hlm. 31 
34 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan 
Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia. Jakarta: CV. Malibu, 2012, hlm. 74 
35 Brenda Grantland, loc. cit, page. 3 

tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa.36 jika telah 

terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta 

dari terdakwa. 

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan 

aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di 

dalam sistem common law untuk melakukan perampasan 

aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian beyond a 

reasonable doubt atau intimate convition37 yang berarti tidak 

boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari 

terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun 

instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa38 

dan di dalam sistem hukum civil law menggunakan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijk stelsel) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan 

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta 

sekaligus keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat 

bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau 

tidaknya terdakwa.39 

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari 

hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan 

36 Theodore S. Greenberg, op. cit, page. 13 
37 Ibid, hlm 58-59. 
38 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 334. 
39 Ibid, hlm 278-279 
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bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum.40 Setelah terdakwa dinyatakan 

bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan 

instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan 

terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap 

ilegal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 

yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, oleh 

karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa 

yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan 

harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan 

bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka 

pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan 

perampasan aset yang berada di dalam penguasaan 

terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang 

merupakan konsekuensi dari tindak pidana.41 

Perampasan aset secara in personam ini umumnya 

dilakukan melalui mekanisme hukum pidana. Pada 

persidangan pidana terdapat persyaratan-persyarat formal 

untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan 

perampasan aset milik terdakwa, berikut adalah karakteristik 

dari penjatuhan keputusan di dalam hukum pidana.42 

40 Matthew P. Harrington, “Rethinking In Rem: The Supreme Court’s New (and 
Misguided) Approach to Civil Forfeiture,” Yale Law & Policy Review, Vol. 12, No. 2 
(1994), page. 301. 
41 Purwaning M. Yanuar, op. cit, hlm. 83. 
42 Ian Smith, Tim Owen, et. al, Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil 
Recovery, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), page. 21. 

1) Harus berdasarkan dakwaan yang bersifat spesifik 

yang mengacu pada tindak pidana tertentu, bukan 

menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang 

dilakukan; 

2) Membutuhkan bukti yang sesuai dengan standar 

pembuktian untuk memenuhi persyaratan dari nilai 

pembuktian; 

3) Terdakwa tidak diperbolehkan untuk dipaksa 

mengakui kesalahannya (incriminated himself) 

sebagai pembuktian kesalahan di persidangan; 

4) Menghasilkan pengenaan sanksi yang bersifat publik. 

Jika dinyatakan tidak bersalah maka tidak boleh 

dilakukan penuntutan terhadap kejahatan yang sama. 

 

Berikut adalah tahapan untuk perampasan aset dengan 

mekanisme in personam. Tahap pertama, pelacakan aset. 

Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk 

mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti 

kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana 

yang dilakukan.43 Tahap kedua, pembekuan aset.44 Menurut 

43 Purwaning M. Yanuar, op. cit, hlm. 207. 
44 Ibid, hlm. 211; Dengan pembetulan penerjemahan berdasarkan hasil terjemahan 
UNCAC yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, (Jakarta: 
UNODC, 2009); penyitaan tidak disertakan bersama dengan pembekuan aset 
karena istilah penyitaan (confiscation atau seizure) diatur di dalam Pasal 38 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dimana dalam ketentuan tersebut mengatur proses tindakan penyidik yang 
menyita barang-barang dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat (atau tanpa 
surat izin dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan dasar bahwa 
penyidik segera melaporkan dan meminta izin kepada Pengadilan setempat); Reda 
Mantovani dan R. Narendra Jatna, op. cit, hlm. 66 
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article 2 huruf f UNCAC definisi dari pembekuan atau 

penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, 

konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau 

pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali 

terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang 

dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang 

lainnya.45 Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang 

adalah kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang 

diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, 

misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. 

Tahap ketiga, perampasan aset-aset.46 Menurut article 2 

huruf f UNCAC definisi dari perampasan adalah pencabutan 

kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah 

pengadilan atau badan berwenang lainnya.47 Tahap keempat, 

pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.48 

Perampasan aset secara in personam mempunyai 

keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset 

yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya 

dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan 

terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh 

45 UNODC, Op Cit, hlm 7 
46 Purwaning M. Yanuar, op. cit, hlm. 215; dengan pembetulan penerjemahan 
berdasarkan hasil terjemahan UNCAC yang dilakukan oleh United Nations Office 
on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009). 
47 UNODC, Op Cit, hlm 7 
48 Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 
Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, hlm. 15 

pengadilan,49 berikut beberapa keadaan yang mengakibatkan 

perampasan aset secara in personam tidak dapat dilakukan: 

a) terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani 

proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum 

dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya 

karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum 

acara pidana; 

b) Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (immune from 

prosecution); 

c) Pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang 

begitu kuat sehingga proses penyidikan dan 

penuntutan tidak dapat dilakukan; 

d) Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak 

pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil 

dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan; 

e) Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak 

pidana telah berada di dalam penguasaan pihak 

ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap 

suatu tindak pidana; 

f) Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak 

pidana telah berada di dalam penguasaan pihak 

ketiga yang beritikad baik; 

g) Apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan 

penuntutan suatu tindak pidana;50 

49 Yunus Husein, (c) “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset 
Forfeiture of Crime in Indonesia)” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No.4 (Desember 
2010), hlm. 564. 
50 Theodore S. Greenberg, et. al, op. cit, page. 15. 
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article 2 huruf f UNCAC definisi dari pembekuan atau 

penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, 

konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau 
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lainnya.45 Yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang 

adalah kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang 

diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, 

misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. 
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keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset 

yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya 

dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan 
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45 UNODC, Op Cit, hlm 7 
46 Purwaning M. Yanuar, op. cit, hlm. 215; dengan pembetulan penerjemahan 
berdasarkan hasil terjemahan UNCAC yang dilakukan oleh United Nations Office 
on Drugs and Crime, (Jakarta: UNODC, 2009). 
47 UNODC, Op Cit, hlm 7 
48 Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang 
Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, hlm. 15 
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ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap 

suatu tindak pidana; 

f) Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak 

pidana telah berada di dalam penguasaan pihak 
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50 Theodore S. Greenberg, et. al, op. cit, page. 15. 
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h) Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;51 

i) Kemungkinan setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih 

terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang 

belum dikenakan perampasan.52 

 

2. Perampasan Aset Dengan Mekanisme in Rem. 
Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata 

disebut juga sebagai Non-conviction based forfeiture, in rem 

forfeiture, atau civil forfeiture adalah suatu perampasan aset 

yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah 

yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan 

gugatan in rem terhadap harta kekayaan atau properti yang 

diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan 

untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan in rem diajukan 

tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus 

pidana tersebut diputus oleh majelis hakim.53 In rem forfeiture 

adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara 

v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (in 

personam).54 

Perampasan aset secara in rem adalah tindakan yang 

terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti 

51 Ibid 
52 Henny Marlyna, et. al, “Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum 
Perdata” (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011), hlm. 4. 
53 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, op. cit, hlm. 74. 
54 Theodore S. Greenberg, et. al, op. cit, page. 14. 

bahwa suatu aset tersebut ‘tercemar’ (ternodai) oleh tindak 

pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa 

individu tetapi melawan aset, maka pemilik aset diposisikan 

sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk 

mempertahankan aset.55 

Konsep dari perampasan aset secara in rem 

menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki 

hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan 

yang melanggar hukum.56 Dalam perampasan aset secara in 

rem tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan 

melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan 

yang dilakukan oleh pemegang/penguasa aset tersebut.57 Hal 

ini terjadi karena di dalam perampasan aset secara in rem 

memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu 

perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap 

aset tersebut atau tidak58 karena kesalahan menempel pada 

aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.59 Hal ini 

menyebabkan perampasan aset secara in rem dapat 

dilakukan di dalam keadaan sebagai berikut: 

- Dapat dilakukan meskipun terdakwanya meninggal 

dunia; 

- Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri; 

55 Tim Penyusun Op Cit, hlm 26 
56 Ian Smith, op. cit, page. 22 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 296. 
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h) Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;51 

i) Kemungkinan setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih 

terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang 

belum dikenakan perampasan.52 
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terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti 

51 Ibid 
52 Henny Marlyna, et. al, “Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum 
Perdata” (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011), hlm. 4. 
53 Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, op. cit, hlm. 74. 
54 Theodore S. Greenberg, et. al, op. cit, page. 14. 
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rem tuduhan bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan 

melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan 

yang dilakukan oleh pemegang/penguasa aset tersebut.57 Hal 

ini terjadi karena di dalam perampasan aset secara in rem 

memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu 

perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap 

aset tersebut atau tidak58 karena kesalahan menempel pada 

aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.59 Hal ini 

menyebabkan perampasan aset secara in rem dapat 

dilakukan di dalam keadaan sebagai berikut: 

- Dapat dilakukan meskipun terdakwanya meninggal 

dunia; 

- Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri; 

55 Tim Penyusun Op Cit, hlm 26 
56 Ian Smith, op. cit, page. 22 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 296. 
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- Dapat dilakukan tanpa adanya penuntutan yang 

disebabkan oleh keadaan tertentu; 

- Tidak perlu mengetahui siapa pemilik aset yang 

akan dirampas. 

 

Perampasan aset secara in rem menggunakan suatu fiksi 

hukum yang membuat seolah-olah benda tersebut “bersalah” 

pada saat penggunaannya atau cara mendapatkanya yang 

melawan hukum.60 Karena berfokus kepada “kesalahan” dari 

benda maka perampasan aset secara in rem masih dapat 

dilakukan walaupun benda yang didapatkan dari perbuatan 

melawan hukum tersebut telah dipindahtangankan kepada 

pihak ketiga yang beritikad baik, karena tidak ada hak milik 

secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari 

benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.61 

Benda tersebut bersalah tanpa pertanggung jawaban dari 

seorang subjek hukum yang memiliki benda tersebut62 karena 

hak kepemilikan sebelumnya telah hilang karena tindakan 

melawan hukum yang telah dilakukan.63 Setiap pemilik aset 

harus mengetahui aset yang ia miliki sendiri dan juga tahu 

untuk apa aset tersebut dapat digunakan dan apa kewajiban 

yang menempel di dalam aset tersebut,64 oleh karena itu jika 

60 Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of 
Organized Narcotics Trafficking,” American University Law Review Vol. 32:227 
(1982), page. 234. 
61 Ibid 
62 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 286. 
63 Ibid. page. 289. 
64 Ibid, page. 334. 

pemilik aset telah melanggar suatu kewajiban atau 

mendapatkan secara melawan hukum maka hak 

kepemilikannya hilang. 

Di dalam perampasan aset secara in rem ini pengadilan 

akan berfokus pada penggunaan dari benda tersebut dan 

bukan pada itikad baik dari pemilik benda.65 Fiksi hukum dari 

perampasan aset secara in rem mengasumsikan bahwa 

seseorang yang menguasai aset tersebut belum tentu 

merupakan pemilik dari aset tersebut sehingga jika terdapat 

seseorang yang merasa memiliki aset tersebut walaupun 

bukan pemilik sebenarnya menjadi memiliki hak untuk 

mengajukan klaim.66 Di dalam perampasan aset secara in 

personam hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat 

hubungan antara tindak pidana dan aset, hal ini terjadi karena 

perampasan aset secara in personam berfokus kepada 

subjek hukum yang menguasai aset tersebut.67 Tidak terdapat 

dasar hukum yang memperbolehkan perampasan aset di 

dalam perampasan aset secara in personam sampai 

terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik 

aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.68 

Terdapat tiga hal yang menyebabkan dapat dilakukannya 

perampasan aset secara in rem, yaitu: 1. Hal-hal yang 

membuat aset menjadi “bersalah” (those involving “things 

65 Irving A. Pianin, loc. cit, page. 234. 
66 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 285. 
67 Irving A. Pianin, loc. cit, page. 234-235. 
68 Ibid, page. 235. 
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Benda tersebut bersalah tanpa pertanggung jawaban dari 

seorang subjek hukum yang memiliki benda tersebut62 karena 
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60 Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of 
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(1982), page. 234. 
61 Ibid 
62 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 286. 
63 Ibid. page. 289. 
64 Ibid, page. 334. 
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subjek hukum yang menguasai aset tersebut.67 Tidak terdapat 

dasar hukum yang memperbolehkan perampasan aset di 

dalam perampasan aset secara in personam sampai 

terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik 

aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.68 

Terdapat tiga hal yang menyebabkan dapat dilakukannya 

perampasan aset secara in rem, yaitu: 1. Hal-hal yang 

membuat aset menjadi “bersalah” (those involving “things 

65 Irving A. Pianin, loc. cit, page. 234. 
66 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 285. 
67 Irving A. Pianin, loc. cit, page. 234-235. 
68 Ibid, page. 235. 
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guilty”); 2. Aset di dalam perseteruan antar negara (things 

hostile); 3. Hubungan hutang piutang (things indebted).69 Aset 

menjadi bersalah ketika terdapat tindakan yang bertentangan 

dengan hukum, aset dapat dirampas karena terjadi 

perseteruan dan karena perseteruan tersebut aset tersebut 

dimiliki atau dikuasai oleh musuh di dalam keadaan perang, 

dan perampasan aset dapat terjadi karena hubungan hutang 

piutang ketika terdapat pertanggung jawaban atas 

pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kontrak atau 

penggunaan.70 

Ketiga jenis perampasan aset secara in rem tersebut rutin 

ditemukan di dalam hukum maritim. Kapal yang digunakan 

untuk melakukan penyelundupan barang ilegal membuat 

kapal tersebut menjadi “bersalah” dan dapat lakukan 

penyitaan terhadap kapal tersebut, kapal atau kargo milik 

musuh yang diambil dalam keadaan perang adalah subjek 

dari perampasan aset dan kapal yang menerima pasokan 

atau keperluan di pelabuhan asing menjadi mempunyai 

hutang  kepada pemasok berdasarkan perjanjian yang dapat 

dikenakan perampasan dengan mekanismenya sendiri.71 

Perampasan aset karena hubungan hutang piutang dapat 

dilakukan seperti perjanjian gadai, pemegang gadai 

mempunyai hak untuk menjual barang gadai apabila pemberi 

gadai melakukan wanprestasi. 

69 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 285. 
70 Ibid 
71 Ibid 

Tujuan dari perampasan aset secara in rem adalah untuk 

menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk 

membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana.72 Hal 

tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan 

merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan 

untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.73  

Pada perampasan aset dengan mekanisme hukum 

perdata terbuka kesempatan yang luas untuk merampas 

segala harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana 

dan harta-harta lain yang patut diduga akan digunakan atau 

telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak 

pidana tanpa pembuktian kesalahan dari pelaku tindak 

pidana. Adanya pelaku kejahatan yang telah dinyatakan 

bersalah oleh suatu putusan pengadilan bukanlah merupakan 

suatu persyaratan untuk dilakukannya perampasan aset ini.74 

Menurut Remmelink hak kebendaan tidak boleh dipandang 

sebagai tidak boleh sebagai suatu hak yang absolut, semua 

kebendaan atau kepentingan hukum itu tentunya dapat 

dikorbankan demi kepentingan-kepentingan lain yang lebih 

tinggi atau lebih bernilai.75 

72 Ibid, page. 286. 
73 Ibid 
74 Yunus Husein, (c) loc. cit, hlm. 570. 
75 Jan Remmelink,  Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari 
KitabUndang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2003), hlm. 13-14. 
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69 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 285. 
70 Ibid 
71 Ibid 

Tujuan dari perampasan aset secara in rem adalah untuk 

menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk 

membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana.72 Hal 

tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan 

merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan 

untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.73  

Pada perampasan aset dengan mekanisme hukum 
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segala harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana 

dan harta-harta lain yang patut diduga akan digunakan atau 

telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak 

pidana tanpa pembuktian kesalahan dari pelaku tindak 

pidana. Adanya pelaku kejahatan yang telah dinyatakan 

bersalah oleh suatu putusan pengadilan bukanlah merupakan 
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72 Ibid, page. 286. 
73 Ibid 
74 Yunus Husein, (c) loc. cit, hlm. 570. 
75 Jan Remmelink,  Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari 
KitabUndang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2003), hlm. 13-14. 
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Ciri dari perampasan aset secara in rem yang relevan 

berdasarkan system hukum Indonesia adalah:76 

1) Tidak dibutuhkan untuk menyatakan suatu perbuatan 

melawan hukum secara spesifik, negara hanya perlu 

menyatakan bahwa seseorang telah memegang aset 

yang didapatkan secara melawan hukum; 

2) Standar beban pembuktian yang lebih rendah dari 

perampasan aset secara in personam. 

Terdapat perbedaan antara perampasan aset secara in 

personam dan in rem di dalam beban pembuktian, 

perampasan aset secara in rem mempunyai standar beban 

pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perampasan 

aset secara in personam.77 Beban pembuktian yang 

dibebankan kepada Jaksa sebagai perwakilan dari 

pemerintah relatif ringan, pemerintah hanya cukup 

memperlihatkan alasan yang wajar (reasonable ground) untuk 

menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan subjek dari 

perampasan,78 pemerintah membuktikan dengan suatu 

penyebab kemungkinan (probable cause) dan setelah itu 

beban pembuktian bergeser pada penggugat79 yang disebut 

sebagai pembalikan beban pembuktian atau pergeseran 

beban pembuktian (reverse burden of proof atau shifting 

burden of proof). Penggugat harus membuktikan bahwa aset 

yang ia miliki tidak berasal dari perbuatan yang melawan 

76 Ian Smith, op. cit, page. 21-22. 
77 Irving A. Pianin, loc. cit, page. 234. 
78 Matthew P. Harrington, loc. cit, page. 306 
79 Ibid, page. 307 

hukum dan jika aset tersebut digunakan secara illegal 

penggugat harus membuktikan bahwa penggunaan tersebut 

terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik.80 

Perampasan aset merupakan suatu restitusi (penalty) dan 

bukan suatu pemidanaan (punishment)81 karena perampasan 

aset secara in rem hanya memastikan bahwa pelaku tindak 

pidana tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan 

melawan hukum yang ia lakukan. Perampasan aset secara in 

rem lebih banyak kesamaannya dengan ganti kerugian di 

dalam hukum perdata (civil restitution) dibandingkan dengan 

pemidanaan.82 

Pada ganti rugi secara perdata, ganti rugi diberikan untuk 

mengembalikan seseorang yang haknya terlanggar kepada 

posisi ketika perbuatan melawan hukum itu belum terjadi.83 

Ganti rugi secara perdata adalah konsekuensi dari perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggar peraturan 

kepada korban, hal ini dikarenakan ketentuan perbuatan 

melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang 

siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada 

80 Ibid 
81 Yang dimaksud pemidanaan disini adalah penghukuman dalam arti sempit; 
Menurut Sudarto, dari prespektif hukum pidana istilah penghukuman (punishment) 
digunakan dalam pengertian yang sempit, yaitu penghukuman dalam perkara 
pidana yang kerap kali disinonimkan dengan istilah pemidanaan atau pemberian/ 
penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian sempit ini memiliki 
makna yang sama dengan istilah pemidanaan (sentencing) dalam bahasa Inggris 
atau veroordeling dalam bahasa Belanda; Purwaning M. Yanuar, op. cit, hlm. 79- 
80. 
82 David J. Fried, lo. cit, page. 333 
83 Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum,” (Disertasi: Universitas Indonesia, 
Jakarta, 2003), hlm. 10. 
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orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya 

menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.84 

Sama seperti ganti rugi karena perbuatan melawan hukum 

pada hukum perdata, perampasan aset secara in rem hanya 

mengembalikan suatu keadaan ke dalam posisinya semula 

(status quo ante) dan tidak memiliki sifat seperti pidana yang 

bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemberian derita 

terhadap perbuatan yang melanggar moral masyarakat.85 

Terdapat perbedaan sifat antara restitusi (penalty) dengan 

pemidanaan (punishment), pemidanaan melingkupi restitusi 

(penalty) akan tetapi restitusi (penalty) belum tentu melingkupi 

pemidanaan. Tidak seperti restitusi (penalty), pemidanaan 

dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada 

terpidana dan tidak hanya tertuju kepada terpidana saja akan 

tetapi juga tertuju kepada masyarakat dengan maksud untuk 

mengumumkan perilaku tersebut layak untuk mendapatkan 

pandangan negatif.86 

Sanksi pidana dapat dikatakan selalu mengandung suatu 

pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain 

yang tidak menyenangkan, yang diberikan oleh orang atau 

badan yang berwenang dan dikenakan pada seseorang yang 

telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 

Sanksi pidana memberi keadilan karena akan memperbaiki 

keseimbangan moral yang telah diganggu atau dirusak oleh 

84 Ibid, hlm. 239. 
85 David J. Fried, loc. cit, page. 333 
86 Ibid, hlm. 333. 

kejahatan.87 Pemidanaan membawa elemen moral di dalam 

penjatuhannya keputusannya sehingga tolak ukur 

pembahasannya bersifat abstrak karena tidak dapat dihitung 

dengan pasti, oleh karena itu dapat dimungkinkan terjadi 

penjatuhan pemidanaan yan lebih ringan dari perbuatan 

ataupun lebih berat dari perbuatan yang dilakukan. 

Berbeda dengan perampasan aset yang dapat diukur 

secara akurat kerugiannya dan dapat secara akurat 

memperbaiki keadaan akibat suatu perbuatan yang 

dilakukan. Perampasan aset adalah suatu upaya untuk 

mengganti kerugian karena hanya mengembalikan pelaku 

kejahatan ke posisi semula sebelum melakukan suatu tindak 

pidana.88 

  

87 Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, 
(Jakarta: CV Indhill CO, 2007), hlm, 4. 
88 David J. Fried, Loc. Cit. 
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87 Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, 
(Jakarta: CV Indhill CO, 2007), hlm, 4. 
88 David J. Fried, Loc. Cit. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi Penelitian 
Penulis mengadakan penelitian untuk mengumpulkan 

data di berbagai lokasi. Adapun lokasi Kajian Hukum ini yaitu 

di DKI Jakarta, tepatnya pada perpustakaan-perpustakaan 

hukum, dalam rangka melakukan pengkajian konseptual 

terhadap isu yang dibahas pada tulisan ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  
Sumber data dalam kajian hukum ini adalah berupa data 

primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui 

penelitian lapangan dengan menyampaikan kuesioner dan 

melakukan wawancara kepada responden (jaksa dan hakim 

yang pernah menangani perkara pencucian uang) di lokasi 

penelitian, adapun data Sekunder (Bahan Hukum) yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka.89 

Adapun data sekunder dalam Kajian Hukum ini 

mencakup:90 

1. Bahan Hukum Primer, adalah Bahan-bahan hukum yang 

mengikat dan terdiri dari:  

89 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 12. 
90 Ibid., hlm. 13. 
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a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan 

UUD Negara RI Tahun 1945;  

b. Peraturan Dasar, berupa Peraturan Perundang-

undangan, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, 

Yurisprudensi, dan Traktat, serta Bahan Hukum dari 

zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, 

seperti KUHPidana (yang merupakan terjemahan 

yang secara yuridis formal bersumber dari wetboek 

van straftrecht)  

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan 

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.  

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dangan 

cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan Akademisi dan Praktisi, kaitanya 

dengan judul yang akan penulis teliti. 

 

D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dari data primer, dan data sekunder 

(bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), akan 

diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang 

telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara 

jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif 

dan selanjutnya data tersebut dilakukan proses analisis  yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian 

ini, untuk menggambarkan arah yang ideal ke depannya 

(Eksplanatori-Preskriptif-Analitis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Permasalahan Hukum Seputar Penerapan 
Perampasan Aset Berdasarkan UU TPPU 
Setiap norma atau kaidah hukum diperlukan 

keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan 

ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, 

dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat 

secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi 

suatu keniscayaan, dimana setiap masyarakat pasti ada yang 

disebut dengan “hukum”, sebagaimana ungkapan yang yang 

cukup monumental dalam pemikiran hukum, yang 

diungkapkan Cicero bahwa ubi societas ibi ius (di mana ada 

masyarakat disitu ada hukum). Pandangan tersebut sejalan 

pula dengan pemikiran Van Apeldoorn yang mengatakan 

bahwa “hukum ada di seluruh dunia, karena ada masyarakat 

manusia”.91 Berkaitan dengan hal-hal tersbeut, oleh Sudikno 

Mertokusumo dinyatakan bahwa raison d’etre-nya hukum 

adalah adanya conflict of human interest.92 Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dari 

91 Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2003, hlm. 12. 
92 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 
2005, hlm. 31. 

BAB IV  
HASIL PENELITIAN 
DAN PEMBAHASAN
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Permasalahan Hukum Seputar Penerapan 
Perampasan Aset Berdasarkan UU TPPU 
Setiap norma atau kaidah hukum diperlukan 

keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan 

ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, 

dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat 

secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi 

suatu keniscayaan, dimana setiap masyarakat pasti ada yang 

disebut dengan “hukum”, sebagaimana ungkapan yang yang 

cukup monumental dalam pemikiran hukum, yang 

diungkapkan Cicero bahwa ubi societas ibi ius (di mana ada 

masyarakat disitu ada hukum). Pandangan tersebut sejalan 

pula dengan pemikiran Van Apeldoorn yang mengatakan 

bahwa “hukum ada di seluruh dunia, karena ada masyarakat 

manusia”.91 Berkaitan dengan hal-hal tersbeut, oleh Sudikno 

Mertokusumo dinyatakan bahwa raison d’etre-nya hukum 

adalah adanya conflict of human interest.92 Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan dari 

91 Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2003, hlm. 12. 
92 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 
2005, hlm. 31. 
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hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah untuk 

menyelesaikan conflict of human interest yang terjadi.  

Pada dasarnya, berdasarkan keberadaannya, hukum 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:93 

a. Ius constitutum (hukum sebagai aturan-aturan, dan 

asas-asas yang telah dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan) “law in books”; 

b. Ius operatum (hukum yang bekerja dalam kenyataan) 

“law in reality”; dan 

c. Ius constituendum (hukum sebagai hal-hal yang ideal 

yang harusnya dicapai) “law in idea”. 

 

Dengan mendudukkan pandangan Sudikno mertokusumo 

diatas pada klasifikasi tersebut, setidaknya dapat dipahami 

bahwa masalah-masalah hukum dapat timbul dikarenakan 

adanya ketidaksesuaian antara das sollen (hukum yang 

seharusnya) dengan das sein (hukum yang senyatanya) yang 

menimbulkan conflict of human interest. Hal tersebut oleh 

Kelsen disebut sebagai keterpisahan antara what law it is 

(senyatanya) dan what law ought to be (seharusnya).94 

 Hal tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

93 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), 
Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 19. 
94 Jimly Assidiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit : 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. 

a. Ius Constitutum sebagai yang seharusnya dan ius 

operatum sebagai yang senyatanya terjadi. Hal ini 

terjadi karena aturan hukum positif tidak 

dilaksanakan/ditegakkan dalam realitas; atau 

b. Ius Constituendum sebagai yang seharusnya, dan ius 

constittutum sebagai yang senyatanya berlaku. Hal ini 

terjadi karena aturan hukum yang berlaku tidak sesuai 

dengan hal yang dicita-citakan dalam aturan hukum 

tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikontekstualisasikan 

dalam konteks penerapan perampasan aset berdasarkan UU 

No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU 

TPPU’), tentu dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya 

permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena 

adanya: (a) aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan 

perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana 

seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma hukum 

dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang 

belum merepresentasikan hal ideal yang seharusnya 

diberlakukan. 

Berikut akan penulis paparkan permasalahan-

permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan 

Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU berdasarkan bentuk 

perampasan asetnya, yakni criminal forfeiture, civil forfeiture, 

maupun administrative forfeiture. 
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hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah untuk 

menyelesaikan conflict of human interest yang terjadi.  

Pada dasarnya, berdasarkan keberadaannya, hukum 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:93 

a. Ius constitutum (hukum sebagai aturan-aturan, dan 

asas-asas yang telah dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan) “law in books”; 

b. Ius operatum (hukum yang bekerja dalam kenyataan) 

“law in reality”; dan 

c. Ius constituendum (hukum sebagai hal-hal yang ideal 

yang harusnya dicapai) “law in idea”. 

 

Dengan mendudukkan pandangan Sudikno mertokusumo 

diatas pada klasifikasi tersebut, setidaknya dapat dipahami 

bahwa masalah-masalah hukum dapat timbul dikarenakan 

adanya ketidaksesuaian antara das sollen (hukum yang 

seharusnya) dengan das sein (hukum yang senyatanya) yang 

menimbulkan conflict of human interest. Hal tersebut oleh 

Kelsen disebut sebagai keterpisahan antara what law it is 

(senyatanya) dan what law ought to be (seharusnya).94 

 Hal tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

93 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), 
Volume 1, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 19. 
94 Jimly Assidiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit : 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. 

a. Ius Constitutum sebagai yang seharusnya dan ius 

operatum sebagai yang senyatanya terjadi. Hal ini 

terjadi karena aturan hukum positif tidak 

dilaksanakan/ditegakkan dalam realitas; atau 

b. Ius Constituendum sebagai yang seharusnya, dan ius 

constittutum sebagai yang senyatanya berlaku. Hal ini 

terjadi karena aturan hukum yang berlaku tidak sesuai 

dengan hal yang dicita-citakan dalam aturan hukum 

tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, jika dikontekstualisasikan 

dalam konteks penerapan perampasan aset berdasarkan UU 

No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU 

TPPU’), tentu dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya 

permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena 

adanya: (a) aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan 

perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana 

seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma hukum 

dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang 

belum merepresentasikan hal ideal yang seharusnya 

diberlakukan. 

Berikut akan penulis paparkan permasalahan-

permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan 

Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU berdasarkan bentuk 

perampasan asetnya, yakni criminal forfeiture, civil forfeiture, 

maupun administrative forfeiture. 
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1. Criminal Forfeiture 
Criminal Forfeiture merupakan bagian dari 

penghukuman pada tindak pidana, yang biasanya 

dikatakan bahwa criminal forfeiture merupakan in 

personam action against the defendant, not an in rem 

action against the property involved in the offense.95 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa model criminal forfeiture 

dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang 

terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan 

pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde),96 bukan pada gugatan atas harta 

kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya 

pengadilan pada kasus criminal forfeiture akan meminta 

kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti 

atau merampas aset milik terhukum sebagai pengganti 

jika secara langsung aset yang dapat dirampas telah 

hilang atau tidak dapat ditemukan.97 Ketentuan perihal 

varian criminal forfeiture dalam sistem hukum di Indonesia 

dapat dilihat pada penerapan Pasal 10 huruf b angka 2 

KUHPidana, yang diterapkan sebagai pidana tambahan 

dalam tindak pidana pencucian uang yang notabene objek 

95 Stefan D. Casella,Op.Cit., hlm. 12. 
96 Criminal Forfeiture merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui 
sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang 
tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. 
Lebih lanjut lihat : Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 
726.  
97 Stefan D. Casella, Loc.Cit. 

dalam deliknya adalah proceed of crime (harta kekayaan 

hasil kejahatan).98  

Dalam  criminal forfeiture, perampasaan aset 

merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman 

tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, 

sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara 

tunggal/sendirian.99 Aset yang diputus untuk dirampas itu 

hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh 

penyidik.100 Adapun dalam hal selama proses 

pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim menganggap 

masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita 

setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka Majelis 

Hakim dimuka persidangan dapat memerintahkan kepada 

98 Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “Barang milik terpidana 
yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas”. 
99 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 36. 
100 Dalam Pasal 39 Ayat (3) KUHPidana dinyatakan bahwa “Perampasan dapat 
dilakukan terhadap terpidana, yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya 
atas barang-barang yang telah disita”. 
Tentu jika melihat Pasal ini saja dalam konteks penanganan perkara tindak pidana 
pencucian uang, maka setiap kali terdapat penyitaan aset, jika nantinya diputus 
oleh Majelis Hakim, semuanya harus dirampas untuk negara. Untuk itu, memahami 
suatu norma, haruslah dilihat dalam konteks yang komprehensif. Yang mana dalam 
Penjelasan UMUM UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU dinyatakan “Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak 
pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana 
tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak”. Sehingga 
dengan dalil Asas lex specilis derogate lege generali, maka dalam hal perampasan 
aset dalam delik pencucian uang, harus diputus dalam 2 (dua) varian, yakni : 
a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana yang merugikan negara 
atau tindak pidana yang tidak terdapat korban langsung, seperti Korupsi, Narkotika, 
Perjudian, dsb.; atau 
b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak 
pidana yang terdapat korban langsung, seperti penipuan, penggelapan, pencurian, 
dsb. 
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1. Criminal Forfeiture 
Criminal Forfeiture merupakan bagian dari 

penghukuman pada tindak pidana, yang biasanya 

dikatakan bahwa criminal forfeiture merupakan in 

personam action against the defendant, not an in rem 

action against the property involved in the offense.95 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa model criminal forfeiture 

dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang 

terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan 

pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde),96 bukan pada gugatan atas harta 

kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya 

pengadilan pada kasus criminal forfeiture akan meminta 

kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti 

atau merampas aset milik terhukum sebagai pengganti 

jika secara langsung aset yang dapat dirampas telah 

hilang atau tidak dapat ditemukan.97 Ketentuan perihal 

varian criminal forfeiture dalam sistem hukum di Indonesia 

dapat dilihat pada penerapan Pasal 10 huruf b angka 2 

KUHPidana, yang diterapkan sebagai pidana tambahan 

dalam tindak pidana pencucian uang yang notabene objek 

95 Stefan D. Casella,Op.Cit., hlm. 12. 
96 Criminal Forfeiture merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui 
sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang 
tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. 
Lebih lanjut lihat : Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 
726.  
97 Stefan D. Casella, Loc.Cit. 

dalam deliknya adalah proceed of crime (harta kekayaan 

hasil kejahatan).98  

Dalam  criminal forfeiture, perampasaan aset 

merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman 

tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, 

sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara 

tunggal/sendirian.99 Aset yang diputus untuk dirampas itu 

hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh 

penyidik.100 Adapun dalam hal selama proses 

pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim menganggap 

masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita 

setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka Majelis 

Hakim dimuka persidangan dapat memerintahkan kepada 

98 Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “Barang milik terpidana 
yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas”. 
99 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 36. 
100 Dalam Pasal 39 Ayat (3) KUHPidana dinyatakan bahwa “Perampasan dapat 
dilakukan terhadap terpidana, yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya 
atas barang-barang yang telah disita”. 
Tentu jika melihat Pasal ini saja dalam konteks penanganan perkara tindak pidana 
pencucian uang, maka setiap kali terdapat penyitaan aset, jika nantinya diputus 
oleh Majelis Hakim, semuanya harus dirampas untuk negara. Untuk itu, memahami 
suatu norma, haruslah dilihat dalam konteks yang komprehensif. Yang mana dalam 
Penjelasan UMUM UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU dinyatakan “Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak 
pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana 
tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak”. Sehingga 
dengan dalil Asas lex specilis derogate lege generali, maka dalam hal perampasan 
aset dalam delik pencucian uang, harus diputus dalam 2 (dua) varian, yakni : 
a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana yang merugikan negara 
atau tindak pidana yang tidak terdapat korban langsung, seperti Korupsi, Narkotika, 
Perjudian, dsb.; atau 
b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak 
pidana yang terdapat korban langsung, seperti penipuan, penggelapan, pencurian, 
dsb. 
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jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas 

harta kekayaan tersebut.101 Adapun atas aset-aset yang 

telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan 

diucapkannya vonis Putusan, dalam hal pelaku terbukti 

bersalah, diputus pula oleh Majelis Hakim sebagai pidana 

tambahan untuk:102 

a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana 

asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara 

atau tidak terdapat korban langsung, seperti 

korupsi, narkotika, perjudian, dsb. 

b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang 

berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah 

delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti 

penggelapan, penipuan, pencurian, dsb. 

 

Khusus dalam penanganan delik pencucian uang, 

terhadap aset yang diduga sebagai proceed of crime 

diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan 

bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil 

tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal 

tersebut secara konseptual disebut sebagai shifting 

burden of proof (pembalikan beban pembuktian) 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 – 78 UU No 8 Tahun 

101 Pasal 81 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 
dinyatakan bahwa “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta 
Kekayaan yang belum disita, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum 
untuk melakukan penyitaan Harta kekayaan tersebut”. 
102 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 439. 

2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan 

bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau 

dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, 

adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum 

dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan 

dengan harta kekayaan tersebut.  

Adapun pembalikan beban pembuktian (shifting 

burden of proof) tersebut bukanlah merupakan sarana 

untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, 

melainkan hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan 

perampasan asset atas hasil tindak pidana yang telah 

diperoleh oleh terdakwa.103 Yang mana jika terdakwa 

mampu membuktikan bahwa dari harta kekayaan yang 

disita terdapat harta kekayaan yang berasal dari asal-usul 

yang sah, bukan berarti bahwa tidak terdapat sifat 

103 Pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dilakukan bukan untuk 
menghukum terdakwa, melainkan untuk merampas harta kekayaan hasil tindak 
pidana. Jika Pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dilakukan untuk 
menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu 
praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan non-self incrimination. 
Lebih lanjut lihat: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 
113. 
Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban pembuktian 
dengan asas presumption of innocence dan non-self incrimination tidak patut untuk 
saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik singgung yang sama. 
Yang mana pembalikan beban pembuktian melekat pada asset hasil kejahatan, 
sedangkan asas presumption of innocence dan non-self incrimination melekat pada 
deliknya sendiri. 
Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, menjadi sarana untuk tetap 
memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak katas 
kepemilikan) atas harta kekayaan yang telah disita sebelum diputus oleh Majelis 
Hakim, apakah layak untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa. 
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jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas 

harta kekayaan tersebut.101 Adapun atas aset-aset yang 

telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan 

diucapkannya vonis Putusan, dalam hal pelaku terbukti 

bersalah, diputus pula oleh Majelis Hakim sebagai pidana 

tambahan untuk:102 

a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana 

asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara 

atau tidak terdapat korban langsung, seperti 

korupsi, narkotika, perjudian, dsb. 

b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang 

berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah 

delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti 

penggelapan, penipuan, pencurian, dsb. 

 

Khusus dalam penanganan delik pencucian uang, 

terhadap aset yang diduga sebagai proceed of crime 

diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan 

bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil 

tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal 

tersebut secara konseptual disebut sebagai shifting 

burden of proof (pembalikan beban pembuktian) 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 – 78 UU No 8 Tahun 

101 Pasal 81 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 
dinyatakan bahwa “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta 
Kekayaan yang belum disita, Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum 
untuk melakukan penyitaan Harta kekayaan tersebut”. 
102 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 439. 

2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan 

bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau 

dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, 

adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum 

dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan 

dengan harta kekayaan tersebut.  

Adapun pembalikan beban pembuktian (shifting 

burden of proof) tersebut bukanlah merupakan sarana 

untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, 

melainkan hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan 

perampasan asset atas hasil tindak pidana yang telah 

diperoleh oleh terdakwa.103 Yang mana jika terdakwa 

mampu membuktikan bahwa dari harta kekayaan yang 

disita terdapat harta kekayaan yang berasal dari asal-usul 

yang sah, bukan berarti bahwa tidak terdapat sifat 

103 Pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dilakukan bukan untuk 
menghukum terdakwa, melainkan untuk merampas harta kekayaan hasil tindak 
pidana. Jika Pembuktian terbalik (shifting burden of proof) dilakukan untuk 
menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu 
praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan non-self incrimination. 
Lebih lanjut lihat: Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 
113. 
Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban pembuktian 
dengan asas presumption of innocence dan non-self incrimination tidak patut untuk 
saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik singgung yang sama. 
Yang mana pembalikan beban pembuktian melekat pada asset hasil kejahatan, 
sedangkan asas presumption of innocence dan non-self incrimination melekat pada 
deliknya sendiri. 
Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, menjadi sarana untuk tetap 
memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak katas 
kepemilikan) atas harta kekayaan yang telah disita sebelum diputus oleh Majelis 
Hakim, apakah layak untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa. 
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bersalah dari terdakwa, karena yang dibuktikan terbalik 

oleh terdakwa bukan terhadap unsur-unsur delik, 

melainkan terhadap keabsahan aset yang disita. Kecuali 

dalam hal ternyata semua harta kekayaan yang diduga 

menjadi objek tindak pidana pencucian uang dari 

terdakwa atau semua yang telah disita, kesemuanya 

dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa berasal dari asal-

usul yang sah, maka terhadap aset tersebut didudukkan 

Kembali pada postulat dalam delik pencucian uang bahwa 

jika tidak terdapat proceed of crime yang disembunyikan 

atau disamarkan, maka secara mutatis mutandis delik 

pencucian uangnya pun menjadi tidak ada.  

Adapun konsep pembalikan beban pembuktian ini 

sebenarnya instrumen yang biasa digunakan dalam 

konteks in rem asset forfeiture (perampasan aset in rem / 

diluar proses peradilan pidana), dan bukan dalam konteks 

criminal forfeiture. Sedangkan di Indonesia sekalipun 

tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur 

perampasan aset melalui civil asset forfeitures yang 

menggunakan pendekatan in rem sebagaimana di 

Amerika Serikat dan Eropa, namun penerapan shifting 

burden of proof dapat ditemukan di dalam Undang-

Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang 

dimasukkan sebagai bagian inklusif dari criminal forfeiture 

sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 32, 33, 34, 

dan 37 UU Tipikor dan Pasal 77 – 78 UU TPPU. 

Adapun contoh penerapan pembalikan beban 

pembuktian yang cukup ekstensif ialah, misalnya pada 

perkara M. Akil Mochtar. Pada perkara tersebut, terhadap 

perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan 

KEENAM (dakwaan TPPU yang terjadi sebelum tahun 

2010), yang menjadi ratio decidendi majelis hakim untuk 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti atas dakwaan 

tersebut ialah dikarenakan terdakwa tidak mampu untuk 

membuktikan keabsahan perolehan asetnya pada rentan 

2002-2010, kendatipun Penuntut Umum juga tidak 

mampu membuktikan interkoneksi antara aset yang 

dinyatakan sebagai hasil tindak pidana dengan tindak 

pidana korupsi yang didakwakan. Dalam perkara tersebut, 

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 

asal korupsi (mengikut hasil tindak pidananya), hanya 
karena:104 
a. terdakwa memiliki aset yang yang tidak wajar bila 

dibandingkan dengan LHKPN dan perhitungan 

perolehan penghasilan terdakwa dalam rentan 2002-

2010; 

b. terdakwa memperoleh aset yang dinilai tidak terang 

asal usulnya, yang secara serta merta dinyatakan 

oleh penuntut umum sebagai diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; dan 

104 Lebih lanjut lihat: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hlm. 1106 – 1108. 
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bersalah dari terdakwa, karena yang dibuktikan terbalik 

oleh terdakwa bukan terhadap unsur-unsur delik, 

melainkan terhadap keabsahan aset yang disita. Kecuali 

dalam hal ternyata semua harta kekayaan yang diduga 

menjadi objek tindak pidana pencucian uang dari 

terdakwa atau semua yang telah disita, kesemuanya 

dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa berasal dari asal-

usul yang sah, maka terhadap aset tersebut didudukkan 

Kembali pada postulat dalam delik pencucian uang bahwa 

jika tidak terdapat proceed of crime yang disembunyikan 

atau disamarkan, maka secara mutatis mutandis delik 

pencucian uangnya pun menjadi tidak ada.  

Adapun konsep pembalikan beban pembuktian ini 

sebenarnya instrumen yang biasa digunakan dalam 

konteks in rem asset forfeiture (perampasan aset in rem / 

diluar proses peradilan pidana), dan bukan dalam konteks 

criminal forfeiture. Sedangkan di Indonesia sekalipun 

tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur 

perampasan aset melalui civil asset forfeitures yang 

menggunakan pendekatan in rem sebagaimana di 

Amerika Serikat dan Eropa, namun penerapan shifting 

burden of proof dapat ditemukan di dalam Undang-

Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU yang 

dimasukkan sebagai bagian inklusif dari criminal forfeiture 

sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 32, 33, 34, 

dan 37 UU Tipikor dan Pasal 77 – 78 UU TPPU. 

Adapun contoh penerapan pembalikan beban 

pembuktian yang cukup ekstensif ialah, misalnya pada 

perkara M. Akil Mochtar. Pada perkara tersebut, terhadap 

perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan 

KEENAM (dakwaan TPPU yang terjadi sebelum tahun 

2010), yang menjadi ratio decidendi majelis hakim untuk 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti atas dakwaan 

tersebut ialah dikarenakan terdakwa tidak mampu untuk 

membuktikan keabsahan perolehan asetnya pada rentan 

2002-2010, kendatipun Penuntut Umum juga tidak 

mampu membuktikan interkoneksi antara aset yang 

dinyatakan sebagai hasil tindak pidana dengan tindak 

pidana korupsi yang didakwakan. Dalam perkara tersebut, 

terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 

asal korupsi (mengikut hasil tindak pidananya), hanya 
karena:104 
a. terdakwa memiliki aset yang yang tidak wajar bila 

dibandingkan dengan LHKPN dan perhitungan 

perolehan penghasilan terdakwa dalam rentan 2002-

2010; 

b. terdakwa memperoleh aset yang dinilai tidak terang 

asal usulnya, yang secara serta merta dinyatakan 

oleh penuntut umum sebagai diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; dan 

104 Lebih lanjut lihat: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hlm. 1106 – 1108. 
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c. terhadap berbagai pemberian/kiriman uang yang 

diterima Terdakwa selaku Penyelenggara Negara 

yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dipandang 

sebagai suatu gratifikasi bagi Terdakwa, kendatipun 

yang dapat dinyatakan secara nyata berasal dari 

tindak pidana korupsi hanya terbatas pada aset-aset 

yang diperoleh dari orang-orang tertentu (tidak semua 

yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana). 

 

Dengan terbatas pada pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap aset milik 

terdakwa M. Akil Mochtar yang dilakukan perampasan 

senilai dengan yang dinyatakan oleh penuntut umum, ada 

aset yang tidak didasarkan pada interkoneksi/nexus yang 

jelas antara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan aset tersebut. Akan tetapi, karena 

terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta 

kekayaan tersebut sebagai asetnya yang sah, hal tersebut 

menjadi alasan dari Majelis Hakim untuk menyatakan 

bahwa aset tersebut sebagai hasil tindak pidana. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa judgement majelis hakim 

atas harta kekayaan terdakwa M. Akil Mochtar, baik yang 

memiliki atau tidak memiliki nexus/interkoneksi dengan 

tindak pidana asal, dinyatakan dirampas, karena terdakwa 

tidak mampu membuktikan, melalui instrument 

pembalikan beban pembuktian, bahwa harta kekayaan 

tersebut sebagai asetnya yang sah. 

Pembalikan beban pembuktian (shifting burden of 

proof) yang terdapat dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU 

diterapkan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan 

untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan 

merupakan harta kekayaan yang sah sehingga dapat 

dirampas sebagai hasil tindak pidana. Jika pembalikan 

beban pembuktian (shifting burden of proof) dilakukan 

untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan 

dengan asas hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah 

(presumption of innocence) dan prinsip non-self 

incrimination yang dianut dalam Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia.105 

Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara 

pembalikan beban pembuktian dengan asas presumption 

of innocence dan non-self incrimination tidak patut untuk 

saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu 

titik singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban 

pembuktian melekat pada aset hasil kejahatan, 

sedangkan asas presumption of innocence dan non-self 

incrimination melekat pada deliknya sendiri. 

Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, 

menjadi sarana untuk tetap memastikan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak atas 

kepemilikan yang sah) atas harta kekayaan yang telah 

disita sebelum diputus oleh Majelis Hakim, apakah layak 

Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 113.
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c. terhadap berbagai pemberian/kiriman uang yang 

diterima Terdakwa selaku Penyelenggara Negara 

yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dipandang 

sebagai suatu gratifikasi bagi Terdakwa, kendatipun 

yang dapat dinyatakan secara nyata berasal dari 

tindak pidana korupsi hanya terbatas pada aset-aset 

yang diperoleh dari orang-orang tertentu (tidak semua 

yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana). 

 

Dengan terbatas pada pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap aset milik 

terdakwa M. Akil Mochtar yang dilakukan perampasan 

senilai dengan yang dinyatakan oleh penuntut umum, ada 

aset yang tidak didasarkan pada interkoneksi/nexus yang 

jelas antara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan aset tersebut. Akan tetapi, karena 

terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta 

kekayaan tersebut sebagai asetnya yang sah, hal tersebut 

menjadi alasan dari Majelis Hakim untuk menyatakan 

bahwa aset tersebut sebagai hasil tindak pidana. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa judgement majelis hakim 

atas harta kekayaan terdakwa M. Akil Mochtar, baik yang 

memiliki atau tidak memiliki nexus/interkoneksi dengan 

tindak pidana asal, dinyatakan dirampas, karena terdakwa 

tidak mampu membuktikan, melalui instrument 

pembalikan beban pembuktian, bahwa harta kekayaan 

tersebut sebagai asetnya yang sah. 

Pembalikan beban pembuktian (shifting burden of 

proof) yang terdapat dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU 

diterapkan bukan untuk menghukum terdakwa, melainkan 

untuk memastikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan 

merupakan harta kekayaan yang sah sehingga dapat 

dirampas sebagai hasil tindak pidana. Jika pembalikan 

beban pembuktian (shifting burden of proof) dilakukan 

untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan 

dengan asas hukum pidana, yaitu praduga tak bersalah 

(presumption of innocence) dan prinsip non-self 

incrimination yang dianut dalam Undang-Undang Hak 

Asasi Manusia.105 

Dalil tersebut juga menguatkan bahwa antara 

pembalikan beban pembuktian dengan asas presumption 

of innocence dan non-self incrimination tidak patut untuk 

saling dipertentangkan, karena tidak berada pada satu 

titik singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban 

pembuktian melekat pada aset hasil kejahatan, 

sedangkan asas presumption of innocence dan non-self 

incrimination melekat pada deliknya sendiri. 

Justru dengan Pembalikan beban pembuktian, 

menjadi sarana untuk tetap memastikan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak asasi dari terdakwa (hak atas 

kepemilikan yang sah) atas harta kekayaan yang telah 

disita sebelum diputus oleh Majelis Hakim, apakah layak 

Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit., hlm. 113.
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untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa. 

Selain itu isu pelanggaran HAM terkait dengan penerapan 

pembalikan beban pembuktian pada proses perampasan 

aset melalui mekanisme civil forfeiture yang diberlakukan 

di Amerika Serikat dan Eropa muncul lebih disebabkan 

karena adanya innocent owner provision, yaitu kewajiban 

pembalikan beban pembuktian yang juga diterapkan 

terhadap pemilik aset yang beritikad baik. Sedangkan 

penerapan pembalikan beban pembuktian yang dianut 

dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU hanya diberlakukan 

terhadap terdakwa dalam perkara TPPU. 

 

2. Civil Forfeiture 
Civil Forfeiture merupakan model perampasan aset 

yang dilakukan bukan merupakan perkara yang diadili 

dalam peradilan pidana. Dalam civil forfeiture pihak yang 

jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, 

kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, 

terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh 

Negara dengan melakukan gugatan terhadap harta 

kekayaan atau gugatan in rem ke Pengadilan atau tidak 

perlu terbukti terlebih dahulu ia melakukan tindak 

pidana.106 Civil Forfeiture juga merupakan sebuah 

instrumen penting ketika Negara menemukan: (a) harta 

kekayaan dari pelaku yang buronan (DPO) atau terdakwa 

106 Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Loc.Cit. 

yang telah meninggal, untuk dilakukan perampasan; atau 

(b) harta kekayaan yang dapat dibuktikan sebagai aset 

yang terkait dengan kejahatan, tetapi tidak dapat 

dibuktikan siapa pelakunya.107 

Sederhananya, dalam praktik-praktik di dunia 

Intrenasional, civil forfeiture biasanya dilakukan dengan 

pendekatan “in rem forfeiture” sebagaimana dikenal di 

beberapa negara seperti Amerika Serikat. Upaya ini 

merupakan gugatan negara terhadap harta kekayaan 

yang diduga merupakan hasil tindak pidana.108 Akan 

tetapi, jika lebih lanjut ditelisik dalam hukum positif di 

Indonesia, maka seyogjanya selain melalui pendekatan in 

rem, terdapat pula model perampasan aset yang dapat 

dilakukan melalui pendekatan in personam,109 yakni 

107 Civil  forfeiture is an essential toll when the Government seeks to forfeit the 
property of fugitives or of defendants who have died, or where it can prove that the 
property was involved ina crime, but cannot prove who the wrongdoer was. 
Stefan D. Casella, Op.Cit., hlm. 18 - 19. 
108 Ibid., hlm. 108. 
109 Mengenai konsep Pendekatan in personam pada civil forfeiture ini sendiri pernah 
disampaikan secara tersirat pada keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution pada 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU pada RDPU tanggal 19 Mei 2010 di Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menyatakan “... dengan civil forfeiture 
tidak ada lagi alasan bagi orang sakit, meninggal dunia, atau segala macam 
yang tidak bisa digugat, karena dengan civil forfeiture itu, gugatan dapat diajukan 
sampai kepada Ahli waris dan lain-lain”. 
Lebih lanjut lihat : Ibid., hlm. 727. 
Pada bagian kutipan keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution tersebut pendekatannya 
adalah terhadap orang atau subjek yang menguasai aset, bukan sebaliknya (aset 
yang dikuasai subjek) yang menunjukkan letak perbedaannya dengan civil 
forfeiture dengan pendekatan in rem. Oleh karena dalam rezim hukum 
keperdataan, pendekatan yang berkaitan dengan subjek yang menguasai benda 
atau aset disebut pendekatan in personam, maka bukanlah kesalahan juga jika 
didalilkan bahwa model pendekatan yang seperti ini disebut dengan in personam 
asset forfeiture. 
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untuk dirampas, atau dikembalikan kepada terdakwa. 

Selain itu isu pelanggaran HAM terkait dengan penerapan 

pembalikan beban pembuktian pada proses perampasan 

aset melalui mekanisme civil forfeiture yang diberlakukan 

di Amerika Serikat dan Eropa muncul lebih disebabkan 

karena adanya innocent owner provision, yaitu kewajiban 

pembalikan beban pembuktian yang juga diterapkan 

terhadap pemilik aset yang beritikad baik. Sedangkan 

penerapan pembalikan beban pembuktian yang dianut 

dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU hanya diberlakukan 

terhadap terdakwa dalam perkara TPPU. 

 

2. Civil Forfeiture 
Civil Forfeiture merupakan model perampasan aset 

yang dilakukan bukan merupakan perkara yang diadili 

dalam peradilan pidana. Dalam civil forfeiture pihak yang 

jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, 

kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, 

terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh 

Negara dengan melakukan gugatan terhadap harta 

kekayaan atau gugatan in rem ke Pengadilan atau tidak 

perlu terbukti terlebih dahulu ia melakukan tindak 

pidana.106 Civil Forfeiture juga merupakan sebuah 

instrumen penting ketika Negara menemukan: (a) harta 

kekayaan dari pelaku yang buronan (DPO) atau terdakwa 

106 Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Loc.Cit. 

yang telah meninggal, untuk dilakukan perampasan; atau 

(b) harta kekayaan yang dapat dibuktikan sebagai aset 

yang terkait dengan kejahatan, tetapi tidak dapat 

dibuktikan siapa pelakunya.107 

Sederhananya, dalam praktik-praktik di dunia 

Intrenasional, civil forfeiture biasanya dilakukan dengan 

pendekatan “in rem forfeiture” sebagaimana dikenal di 

beberapa negara seperti Amerika Serikat. Upaya ini 

merupakan gugatan negara terhadap harta kekayaan 

yang diduga merupakan hasil tindak pidana.108 Akan 

tetapi, jika lebih lanjut ditelisik dalam hukum positif di 

Indonesia, maka seyogjanya selain melalui pendekatan in 

rem, terdapat pula model perampasan aset yang dapat 

dilakukan melalui pendekatan in personam,109 yakni 

107 Civil  forfeiture is an essential toll when the Government seeks to forfeit the 
property of fugitives or of defendants who have died, or where it can prove that the 
property was involved ina crime, but cannot prove who the wrongdoer was. 
Stefan D. Casella, Op.Cit., hlm. 18 - 19. 
108 Ibid., hlm. 108. 
109 Mengenai konsep Pendekatan in personam pada civil forfeiture ini sendiri pernah 
disampaikan secara tersirat pada keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution pada 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU pada RDPU tanggal 19 Mei 2010 di Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang menyatakan “... dengan civil forfeiture 
tidak ada lagi alasan bagi orang sakit, meninggal dunia, atau segala macam 
yang tidak bisa digugat, karena dengan civil forfeiture itu, gugatan dapat diajukan 
sampai kepada Ahli waris dan lain-lain”. 
Lebih lanjut lihat : Ibid., hlm. 727. 
Pada bagian kutipan keterangan Prof. Dr. Bismar Nasution tersebut pendekatannya 
adalah terhadap orang atau subjek yang menguasai aset, bukan sebaliknya (aset 
yang dikuasai subjek) yang menunjukkan letak perbedaannya dengan civil 
forfeiture dengan pendekatan in rem. Oleh karena dalam rezim hukum 
keperdataan, pendekatan yang berkaitan dengan subjek yang menguasai benda 
atau aset disebut pendekatan in personam, maka bukanlah kesalahan juga jika 
didalilkan bahwa model pendekatan yang seperti ini disebut dengan in personam 
asset forfeiture. 
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melalui pengajuan gugatan keperdataan langsung kepada 

‘persona’ dari orang yang diduga menguasai harta 

kekayaan yang tidak sah tersebut. 

Dalam UU TPPU a quo, diantara bentuk perampasan 

aset civil forfeiture tersebut, hanya terdapat pengaturan in 

rem asset forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 

UU TPPU a quo. Adapun bentuk in personam asset 

forfeiture pada saat ini belum diatur sama sekali dalam UU 

TPPU, melainkan hanya diatur dalam UU Tipikor (vide 

Pasal 32, 33, dan 34 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi). 

Dalam konteks civil forfeiture/in rem asset forfeiture. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 

Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas hanyalah 

aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa pada 

Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain 

daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak 

atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek 

perampasan. Hal tersebut tentu dapat menjadi celah 

dalam penerapan ketentuan tersebut kedepannya, yang 

mana ketika terdapat terduga pelaku TPPU yang berstatus 

DPO, asetnya dapat saja dialihkan atau dibelanjakan 

menjadi aset-aset bergerak atau tidak bergerak lainnya, 

agar aset tersebut tidak tertampung dalam rekening/akun 

(termasuk isinya) yang telah disita. 

Sejauh ini, belum ada instrumen lain yang mengatur 

secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai instrumen 

dalam rangka merampas aset dari pelaku tindak pidana 

asal sekaligus pencucian uang yang tidak ditemukan 

keberadaannya selain daripada Pasal 67 UU TPPU jo 

PERMA 1 Tahun 2013. Akan tetapi, keterbatasan ruang 

lingkup objek dari perkara tersebut justru menjadi loophole 

bagi pelaku untuk menghindari penyitaan bahkan 

perampasan terhadap aset yang diduga kuat merupakan 

hasil tindak pidana yang dimiliki atau dikuasainya. Hal 

tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 

67 UU TPPU yang merupakan rangkaian dari ketentuan 

Pasal 64, 65, dan 66 UU TPPU. Yang mana, jika di runut 

logika hukumnya, penetapan perampasan dengan tanpa 

pemidanaan oleh pengadilan (in rem asset forfeiture), 

merupakan tindakan lanjutan atas Penghentian 

Sementara transaksi PPATK yang diserahkan kepada 

penyidik, dan penyidik tidak menemukan keberadaan 

pelaku, tetapi asetnya ditemukan. Oleh karena tindakan 

penghentian sementara transaksi bersifat imperatif atau 

mandatory dalam penerapan Pasal 67 UU TPPU, maka 

peraturan turunannya pun yakni PERMA 1 Tahun 2013 

menjadikan berita acara penghentian sementara transaksi 

sebagai unsur mandatory dalam berkas perkara pada 

perkara yang menggunakan instrumen hukum tersebut.  

Oleh sebab itu, kedepannya tentu diharapkan, 

apabila dilakukan perubahan terhadap UU TPPU, maka 
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melalui pengajuan gugatan keperdataan langsung kepada 

‘persona’ dari orang yang diduga menguasai harta 

kekayaan yang tidak sah tersebut. 

Dalam UU TPPU a quo, diantara bentuk perampasan 

aset civil forfeiture tersebut, hanya terdapat pengaturan in 

rem asset forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 

UU TPPU a quo. Adapun bentuk in personam asset 

forfeiture pada saat ini belum diatur sama sekali dalam UU 

TPPU, melainkan hanya diatur dalam UU Tipikor (vide 

Pasal 32, 33, dan 34 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi). 

Dalam konteks civil forfeiture/in rem asset forfeiture. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 

Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas hanyalah 

aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa pada 

Penyedia Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain 

daripada itu, misalnya aset yang berupa barang bergerak 

atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek 

perampasan. Hal tersebut tentu dapat menjadi celah 

dalam penerapan ketentuan tersebut kedepannya, yang 

mana ketika terdapat terduga pelaku TPPU yang berstatus 

DPO, asetnya dapat saja dialihkan atau dibelanjakan 

menjadi aset-aset bergerak atau tidak bergerak lainnya, 

agar aset tersebut tidak tertampung dalam rekening/akun 

(termasuk isinya) yang telah disita. 

Sejauh ini, belum ada instrumen lain yang mengatur 

secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai instrumen 

dalam rangka merampas aset dari pelaku tindak pidana 

asal sekaligus pencucian uang yang tidak ditemukan 

keberadaannya selain daripada Pasal 67 UU TPPU jo 

PERMA 1 Tahun 2013. Akan tetapi, keterbatasan ruang 

lingkup objek dari perkara tersebut justru menjadi loophole 

bagi pelaku untuk menghindari penyitaan bahkan 

perampasan terhadap aset yang diduga kuat merupakan 

hasil tindak pidana yang dimiliki atau dikuasainya. Hal 

tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 

67 UU TPPU yang merupakan rangkaian dari ketentuan 

Pasal 64, 65, dan 66 UU TPPU. Yang mana, jika di runut 

logika hukumnya, penetapan perampasan dengan tanpa 

pemidanaan oleh pengadilan (in rem asset forfeiture), 

merupakan tindakan lanjutan atas Penghentian 

Sementara transaksi PPATK yang diserahkan kepada 

penyidik, dan penyidik tidak menemukan keberadaan 

pelaku, tetapi asetnya ditemukan. Oleh karena tindakan 

penghentian sementara transaksi bersifat imperatif atau 

mandatory dalam penerapan Pasal 67 UU TPPU, maka 

peraturan turunannya pun yakni PERMA 1 Tahun 2013 

menjadikan berita acara penghentian sementara transaksi 

sebagai unsur mandatory dalam berkas perkara pada 

perkara yang menggunakan instrumen hukum tersebut.  

Oleh sebab itu, kedepannya tentu diharapkan, 

apabila dilakukan perubahan terhadap UU TPPU, maka 
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salah satu objek pengaturan yang perlu untuk dilakukan 

perubahan adalah ketentuan perihal in rem asset forfeiture 

tersebut. Yakni, dengan melepaskan unsur penghentian 

sementara transaksi sebagai syarat mandatory dalam 

rangka penerapannya. Dengan politik hukum demikian, 

maka ruang lingkup objek dari perkara in rem asset 

forfeiture menjadi terekstentifikasi, yakni termasuk 

terhadap aset yang berwujud atau tidak berwujud, yang 

bergerak atau tidak bergerak lainnya, baik yang dikuasai 

atau yang dimiliki oleh pelaku, yang diduga kuat 

merupakan hasil tindak pidana. 

Permasalahan ketidakmampuan untuk merampas 

aset yang tidak tertampung dalam rekening/akun diatas, 

bahkan pernah terjadi pada perkara atas nama tersangka 

(DPO) Salahuddin. Dalam perkara a quo, Badan Narkotika 

Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menyita sebuah kapal feri 

cepat seharga Rp 15 miliar. Kapal tersebut disita dari 

tangan Salahudin, bandar besar kelompok Aceh yang 

menyuplai sabu-sabu ke Pulau Jawa. Kapal berjenis feri 

cepat dengan panjang 34 meter dan lebar 7 meter itu disita 

saat bersandar di sebuah dermaga di Pulau Batam. 

Berdasarkan hasil penyidikan, alat transportasi itu diduga 

dihasilkan dari bisnis narkoba. Penyitaan tersebut 

dilakukan setelah BNNP Jatim meneliti aliran dana dari 

tiga terpidana bandar narkoba yang ditangkap di 

Surabaya. Tiga terpidana itu adalah Jarnawi, Johanes 

Andrean, dan Yusuf. Mereka sudah divonis bersalah di 

Pengadilan Negeri Surabaya. BNNP yang menangkap tiga 

bandar tersebut mengembangkan penyidikan kasusnya. 

Dari pemeriksaan terungkap bahwa mereka menyetor 

hasil penjualan narkoba ke rekening milik seseorang 

bernama Salahudin. Dari pengembangan tersebut 

ditemukan uang berisi Rp 1 miliar, yang kemudian disita 

sebagai barang bukti. Setelah diteliti, aliran uang 

mengarah ke rekening PT Marina Tama Gema Nusa yang 

beralamat di Batam. PT tersebut ternyata perusahaan 

pembuatan kapal dan menerima transferan uang untuk 

pembelian kapal dari seseorang bernama Salahudin. 

Hanya saja, dari harga kapal total Rp 15 miliar, baru 

dibayar Rp 8 miliar. Sisanya dibayarkan dengan cara 

diangsur. Dari sana petugas menemukan identitas kapal 

yang ternyata bernama Gunung Kapal Buol. Saat 

penyelidikan, kapal itu sudah dioperasikan untuk 

mengangkut penumpang dengan rute Tanjung Balai 

Usaha, Medan, menuju Portlang, Malaysia. Dengan tidak 

ditemukannya Salahudin (DPO), BNNP Jatim mengajukan 

penyelesaian penanganan harta kekayaan dalam TPPU 

yang dilakukan oleh Salahudin berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, UU 

TPPU, dan Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU 

atau Tindak Pidana Lainnya ke Pengadilan Negeri Batam.  

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Batam perkara 

a quo yakni Penetapan Nomor 01/P-PHK/2014/PN-Btm 
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salah satu objek pengaturan yang perlu untuk dilakukan 

perubahan adalah ketentuan perihal in rem asset forfeiture 

tersebut. Yakni, dengan melepaskan unsur penghentian 

sementara transaksi sebagai syarat mandatory dalam 

rangka penerapannya. Dengan politik hukum demikian, 

maka ruang lingkup objek dari perkara in rem asset 

forfeiture menjadi terekstentifikasi, yakni termasuk 

terhadap aset yang berwujud atau tidak berwujud, yang 

bergerak atau tidak bergerak lainnya, baik yang dikuasai 

atau yang dimiliki oleh pelaku, yang diduga kuat 

merupakan hasil tindak pidana. 

Permasalahan ketidakmampuan untuk merampas 

aset yang tidak tertampung dalam rekening/akun diatas, 

bahkan pernah terjadi pada perkara atas nama tersangka 

(DPO) Salahuddin. Dalam perkara a quo, Badan Narkotika 

Nasional Provinsi (BNNP) Jatim menyita sebuah kapal feri 

cepat seharga Rp 15 miliar. Kapal tersebut disita dari 

tangan Salahudin, bandar besar kelompok Aceh yang 

menyuplai sabu-sabu ke Pulau Jawa. Kapal berjenis feri 

cepat dengan panjang 34 meter dan lebar 7 meter itu disita 

saat bersandar di sebuah dermaga di Pulau Batam. 

Berdasarkan hasil penyidikan, alat transportasi itu diduga 

dihasilkan dari bisnis narkoba. Penyitaan tersebut 

dilakukan setelah BNNP Jatim meneliti aliran dana dari 

tiga terpidana bandar narkoba yang ditangkap di 

Surabaya. Tiga terpidana itu adalah Jarnawi, Johanes 

Andrean, dan Yusuf. Mereka sudah divonis bersalah di 

Pengadilan Negeri Surabaya. BNNP yang menangkap tiga 

bandar tersebut mengembangkan penyidikan kasusnya. 

Dari pemeriksaan terungkap bahwa mereka menyetor 

hasil penjualan narkoba ke rekening milik seseorang 

bernama Salahudin. Dari pengembangan tersebut 

ditemukan uang berisi Rp 1 miliar, yang kemudian disita 

sebagai barang bukti. Setelah diteliti, aliran uang 

mengarah ke rekening PT Marina Tama Gema Nusa yang 

beralamat di Batam. PT tersebut ternyata perusahaan 

pembuatan kapal dan menerima transferan uang untuk 

pembelian kapal dari seseorang bernama Salahudin. 

Hanya saja, dari harga kapal total Rp 15 miliar, baru 

dibayar Rp 8 miliar. Sisanya dibayarkan dengan cara 

diangsur. Dari sana petugas menemukan identitas kapal 

yang ternyata bernama Gunung Kapal Buol. Saat 

penyelidikan, kapal itu sudah dioperasikan untuk 

mengangkut penumpang dengan rute Tanjung Balai 

Usaha, Medan, menuju Portlang, Malaysia. Dengan tidak 

ditemukannya Salahudin (DPO), BNNP Jatim mengajukan 

penyelesaian penanganan harta kekayaan dalam TPPU 

yang dilakukan oleh Salahudin berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, UU 

TPPU, dan Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU 

atau Tindak Pidana Lainnya ke Pengadilan Negeri Batam.  

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Batam perkara 

a quo yakni Penetapan Nomor 01/P-PHK/2014/PN-Btm 
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ditetapkan bahwa yang hanya dilakukan perampasan 

hanyalah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) yang ditransfer oleh Salahudin kepada PT. 

Marinatama Gemanusa, saja. Adapun aset berupa Kapal 

Motor Gunung Bata Bual yang telah disita, yang diduga 

dihasilkan dari bisnis narkoba, tetap harus dikembalikan 

kepada yang berhak. Hal tersebut menegaskan bahwa 

aset yang tidak tertampung dalam rekening/akun tidak 

menjadi objek perampasan pada perkara in rem asset 

forfeiture di Indonesia status quo. 

Selain hal tersebut di atas, hal lain yang masih 

menuai diskursus dalam konteks penerapan civil 

forfeiture, ialah permasalahan terkait penentuan ‘siapa 

yang berhak atas aset yang dinyatakan dirampas’. 

Misalnya, dalam perkara tertentu, yang dugaan Tindak 

Pidana asalnya dilakukan oleh pelaku yang berstatus DPO 

di tengah hubungan keperdataan orang dengan orang, 

hakim menetapkan aset yang seharusnya secara 

keperdataan merupakan milik/hak debitur, tetapi justru 

ditetapkan sebagai milik/hak kreditur.110 Padahal hakikat 

dari penetapan pengadilan melalui in rem asset forfeiture 

tidak dimaksudkan untuk melakukan settlement transaksi 

110 Dalam Amar Putusan PN Jakarta Pusat No 1/Pid.PHK/2014/PN Jkt.Pst., a.n. 
tersangka Foshan Sebro LTD., dinyatakan bahwa harta kekayaan yang telah 
ditransfer oleh Debitur ke rekening pelaku business email compromise, 
dikembalikan kepada kreditur, dikarenakan menurut hakim yang manangani 
perkara tersebut, bahwa yang berhak atas aset tersebut adalah kreditur. Padahal 
terhadap aset tersebut belum pernah sampai atau dikuasai oleh kreditur. Dari hal 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang melakukan settlement terhadap 
kepentingan antara debitur dan kreditur adalah Pengadilan. 

debitur dan kreditur. Melainkan menetapkan siapa pemilik 

sah dari aset tersebut ketika terjadi tindak pidana. Adapun 

mengenai settlement transaksi tetap merupakan hak dan 

kewajiban dari masing-masing kreditur dan debitur. Yang 

mana, kreditur wajib menyerahkan barang kepada debitur 

dan memastikan barang tersebut sampai kepada debitur. 

Sedangkan debitur wajib menyerahkan uang pembayaran 

kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan dan 

memastikan uang tersebut sampai kepada kreditur. 

Yang menjadi suatu permasalahan hukum yang 

harus didudukkan terlebih dahulu berkaitan dengan hal 

tersebut ialah siapakah sebenarnya yang menjadi ‘korban’ 

dalam suatu transaksi keuangan yang diproses melalui 

mekanisme in rem asset forfeiture, dalam hal dugaan 

tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku adalah 

terhadap transaksi atas hubungan keperdataan antara 

orang dengan orang. Mengingat, secara keperdataan, 

Pengadilan dengan mekanisme in rem asset forfeiture, 

tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap transaksi 

atas hubungan keperdataan tersebut. Melainkan hal yang 

menjadi kepentingan pengadilan adalah mengembalikan 

aset yang diduga dicuci oleh pelaku yang DPO dan 

diproses dengan mekanisme in rem asset forfeiture 

tersebut, kepada pihak yang berhak. 

Berkaitan penjelasan diatas, terdapat sebuah 

penetapan yang perlu untuk dikaji sebagai representasi 

dari hal-hal tersebut. Sebagaimana perkara dalam 
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ditetapkan bahwa yang hanya dilakukan perampasan 

hanyalah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) yang ditransfer oleh Salahudin kepada PT. 

Marinatama Gemanusa, saja. Adapun aset berupa Kapal 

Motor Gunung Bata Bual yang telah disita, yang diduga 

dihasilkan dari bisnis narkoba, tetap harus dikembalikan 

kepada yang berhak. Hal tersebut menegaskan bahwa 

aset yang tidak tertampung dalam rekening/akun tidak 

menjadi objek perampasan pada perkara in rem asset 

forfeiture di Indonesia status quo. 

Selain hal tersebut di atas, hal lain yang masih 

menuai diskursus dalam konteks penerapan civil 

forfeiture, ialah permasalahan terkait penentuan ‘siapa 

yang berhak atas aset yang dinyatakan dirampas’. 

Misalnya, dalam perkara tertentu, yang dugaan Tindak 

Pidana asalnya dilakukan oleh pelaku yang berstatus DPO 

di tengah hubungan keperdataan orang dengan orang, 

hakim menetapkan aset yang seharusnya secara 

keperdataan merupakan milik/hak debitur, tetapi justru 

ditetapkan sebagai milik/hak kreditur.110 Padahal hakikat 

dari penetapan pengadilan melalui in rem asset forfeiture 

tidak dimaksudkan untuk melakukan settlement transaksi 

110 Dalam Amar Putusan PN Jakarta Pusat No 1/Pid.PHK/2014/PN Jkt.Pst., a.n. 
tersangka Foshan Sebro LTD., dinyatakan bahwa harta kekayaan yang telah 
ditransfer oleh Debitur ke rekening pelaku business email compromise, 
dikembalikan kepada kreditur, dikarenakan menurut hakim yang manangani 
perkara tersebut, bahwa yang berhak atas aset tersebut adalah kreditur. Padahal 
terhadap aset tersebut belum pernah sampai atau dikuasai oleh kreditur. Dari hal 
tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang melakukan settlement terhadap 
kepentingan antara debitur dan kreditur adalah Pengadilan. 

debitur dan kreditur. Melainkan menetapkan siapa pemilik 

sah dari aset tersebut ketika terjadi tindak pidana. Adapun 

mengenai settlement transaksi tetap merupakan hak dan 

kewajiban dari masing-masing kreditur dan debitur. Yang 

mana, kreditur wajib menyerahkan barang kepada debitur 

dan memastikan barang tersebut sampai kepada debitur. 

Sedangkan debitur wajib menyerahkan uang pembayaran 

kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan dan 

memastikan uang tersebut sampai kepada kreditur. 

Yang menjadi suatu permasalahan hukum yang 

harus didudukkan terlebih dahulu berkaitan dengan hal 

tersebut ialah siapakah sebenarnya yang menjadi ‘korban’ 

dalam suatu transaksi keuangan yang diproses melalui 

mekanisme in rem asset forfeiture, dalam hal dugaan 

tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku adalah 

terhadap transaksi atas hubungan keperdataan antara 

orang dengan orang. Mengingat, secara keperdataan, 

Pengadilan dengan mekanisme in rem asset forfeiture, 

tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap transaksi 

atas hubungan keperdataan tersebut. Melainkan hal yang 

menjadi kepentingan pengadilan adalah mengembalikan 

aset yang diduga dicuci oleh pelaku yang DPO dan 

diproses dengan mekanisme in rem asset forfeiture 

tersebut, kepada pihak yang berhak. 

Berkaitan penjelasan diatas, terdapat sebuah 

penetapan yang perlu untuk dikaji sebagai representasi 

dari hal-hal tersebut. Sebagaimana perkara dalam 
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Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

01/PEN.PID.P.PHK/2014/PN JKT PST. Adapun kasus 

posisi dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut: 

Tersangka FZ (berstatus ‘DPO’) telah 

membuat KTP palsu guna pembukaan 

rekening di Bank BTN Cabang ITC Mangga 

dua, sebagai rekening yang menerima dana 

dari New Fall General Trading LLC Building 

Deira Almarar (Debitur) melalui Wall Street 

Exchange Centre senilai USD 45.795,50,- 

USD 80.746,- dan USD 99.946,-.  Bahwa 

kemudian dilakukan pendebetan/pemindahan 

dana senilai Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar 

dua ratus juta rupiah) kepada rekening a.n. FZ 

yang dibuka sehari sebelumnya di Bank BTN 

Cabang ITC Mangga Dua. 

Maksud dan tujuan dari dilakukannya 

pengiriman tersebut adalah dalam rangka 

pembayaran atau pelunasan terhadap 

pembelian bawang putih yang dibeli dari 

Perusahaan Jinxiang County Huaguang Food 

Import- Export (Kreditur) di Shandong Cina. 

Setelah dilakukan pengecekan oleh 

Perusahaan New Fall General Trading LLC 

Building Deira Almarar (Debitur) ternyata 

dana yang dikirimkan tidak pernah sampai ke 

tujuan yaitu perusahaan Jinxiang County 

Huaguang Food Import – Export Co.Ltd 

(Kreditur) di Shandong Cina. 

Kemudian pihak New Fall General Trading 

LLC Building Deira Almarar (Debitur) 
melaporkan ke Bank BTN Cabang ITC 

Mangga Dua, bahwa telah salah mengirim 

dana ke nomor rekening yang dikirimnya 

sebelumnya. Kemudian setelah itu Bank BTN 

mengecek identitas orang yang membuka 

rekening tabungan tersebut di Kantor 

Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, 

dan dari hasil pengecekan identitas KTP 

diketahui bahwa profil orang yang tercantum 

dalam KTP sesuai NIK bukan FZ melainkan 

JOKO ARIANTO. Bahwa pihak BTN kemudian 

melakukan penundaan transaksi karena 

adanya pemalsuan dokumen tersebut. 

Bahwa dalam perkara ini FZ telah 

menggunakan modus email palsu berhasil 

menipu Perusahaan JINXIANG (Kreditur). 
Bahwa dalam kasus ini FZ mengirim email ke 

New Fall General Trading LLC (Debitur) dan 

berpura-pura sebagai perwakilan dari 

JINXIANG (Kreditur) dan mengatakan nomor 

rekening JINXIANG (Kreditur) sebelumnya, 

yang merupakan rekening asli Perusahaan 

cina itu, sedang diaudit dan tak dapat dipakai. 
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Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

01/PEN.PID.P.PHK/2014/PN JKT PST. Adapun kasus 

posisi dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut: 

Tersangka FZ (berstatus ‘DPO’) telah 

membuat KTP palsu guna pembukaan 

rekening di Bank BTN Cabang ITC Mangga 

dua, sebagai rekening yang menerima dana 

dari New Fall General Trading LLC Building 

Deira Almarar (Debitur) melalui Wall Street 

Exchange Centre senilai USD 45.795,50,- 

USD 80.746,- dan USD 99.946,-.  Bahwa 

kemudian dilakukan pendebetan/pemindahan 

dana senilai Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar 

dua ratus juta rupiah) kepada rekening a.n. FZ 

yang dibuka sehari sebelumnya di Bank BTN 

Cabang ITC Mangga Dua. 

Maksud dan tujuan dari dilakukannya 

pengiriman tersebut adalah dalam rangka 

pembayaran atau pelunasan terhadap 

pembelian bawang putih yang dibeli dari 

Perusahaan Jinxiang County Huaguang Food 

Import- Export (Kreditur) di Shandong Cina. 

Setelah dilakukan pengecekan oleh 

Perusahaan New Fall General Trading LLC 

Building Deira Almarar (Debitur) ternyata 

dana yang dikirimkan tidak pernah sampai ke 

tujuan yaitu perusahaan Jinxiang County 

Huaguang Food Import – Export Co.Ltd 

(Kreditur) di Shandong Cina. 

Kemudian pihak New Fall General Trading 

LLC Building Deira Almarar (Debitur) 
melaporkan ke Bank BTN Cabang ITC 

Mangga Dua, bahwa telah salah mengirim 

dana ke nomor rekening yang dikirimnya 

sebelumnya. Kemudian setelah itu Bank BTN 

mengecek identitas orang yang membuka 

rekening tabungan tersebut di Kantor 

Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, 

dan dari hasil pengecekan identitas KTP 

diketahui bahwa profil orang yang tercantum 

dalam KTP sesuai NIK bukan FZ melainkan 

JOKO ARIANTO. Bahwa pihak BTN kemudian 

melakukan penundaan transaksi karena 

adanya pemalsuan dokumen tersebut. 

Bahwa dalam perkara ini FZ telah 

menggunakan modus email palsu berhasil 

menipu Perusahaan JINXIANG (Kreditur). 
Bahwa dalam kasus ini FZ mengirim email ke 

New Fall General Trading LLC (Debitur) dan 

berpura-pura sebagai perwakilan dari 

JINXIANG (Kreditur) dan mengatakan nomor 

rekening JINXIANG (Kreditur) sebelumnya, 

yang merupakan rekening asli Perusahaan 

cina itu, sedang diaudit dan tak dapat dipakai. 
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Setelah Bareskrim Polri melakukan Pencarian, 

diketahui bahwa terlapor atas nama FZ, tidak 

berada pada alamat Jalan Pademangan III 

RT. 007 RW.07 Kelurahan Pademangan 

Timur, Jakarta Utara. Dimana Bareskrim Polri 

sendiri telah melakukan pemeriksaan 

terhadap Lurah Pademangan Timur, yang 

berdasarkan hasil pemeriksaannya dijelaskan 

bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas 

nama FZ adalah tidak terdata dalam data base 

DUKCAPIL Pademangan Timur. 

 

Adapun dalam perkara tersebut, Hakim tunggal yang 

mengucapkan penetapan atas perkara tersebut di 

persidangan menetapkan, inter alia, “Menyatakan bahwa 

pihak perusahaan JINXIANG COUNTY HUAGUANG 

FOOD IMPORT -EXPORT CO.LTD (Kreditur) di 

Shandong Negara Cina adalah sebagai pihak yang berhak 

atas harta berupa: Uang (mata uang USD) USD 

226.451,50  yang terdapat dalam rekening a.n. FZ di Bank 

BTN”; dan “Memerintahkan agar harta tersebut 

dikembalikan kepada perusahaan Jinxiang County 

Huaguang Food Import – Export Co.Ltd (Kreditur) di 

Shandong Negara Cina”. 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

hubungan hukum antara Jinxiang County Huaguang Food 

Import–Export Co. Ltd  selaku pihak penjual/pengirim 

produk (bawang) dengan New Fall General Trading LLC 

Building Deira Almarar selaku pihak yang pembeli produk 

(bawang) merupakan hubungan keperdataan (jual-beli), 

yang mana Jinxiang County Huaguang Food Import– 

Export Co. Ltd selaku Kreditur, dan New Fall General 

Trading LLC Building Deira Almarar selaku Debitur. 
Adapun dalam penetapannya, Pengadilan menetapkan 

bahwa yang pihak yang berhak atas uang tersebut adalah 

kreditur, padahal pihak pengirim dari uang tersebut, yang 

transaksinya dibelokkan (hijacking) oleh pelaku DPO 

tersebut adalah debitur. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa 

pada prinsipnya, setiap orang berhak secara penuh atas 

harta kekayaannya. Sehingga ketika transaksi antara 
kreditur dengan debitur belum selesai (barang diterima 

oleh debitur – uang diterima oleh kreditur), maka pemilik 
barang tetaplah kreditur, dan pemilik uang adalah 
debitur. Peralihan hak benar-benar secara penuh (legal 

dan faktual) terjadi, apabila masing-masing pihak telah 

menyelesaikan kewajibannya, yakni barang diterima oleh 

debitur – uang diterima oleh kreditur.  

Adapun ketika kewajiban salah satu pihak (kreditur 

atau debitur) tidak terselesaikan dikarenakan terjadi 

perbuatan pidana dari pihak lain (pelaku yang berstatus 

DPO) dalam penyelesaian kewajiban pihak (kreditur atau 

debitur) tersebut, maka perbuatan pidana itu tidak terjadi 

antara kreditur dengan debitur, melainkan antara: (a) 
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Setelah Bareskrim Polri melakukan Pencarian, 

diketahui bahwa terlapor atas nama FZ, tidak 

berada pada alamat Jalan Pademangan III 

RT. 007 RW.07 Kelurahan Pademangan 

Timur, Jakarta Utara. Dimana Bareskrim Polri 

sendiri telah melakukan pemeriksaan 

terhadap Lurah Pademangan Timur, yang 

berdasarkan hasil pemeriksaannya dijelaskan 

bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas 

nama FZ adalah tidak terdata dalam data base 

DUKCAPIL Pademangan Timur. 

 

Adapun dalam perkara tersebut, Hakim tunggal yang 

mengucapkan penetapan atas perkara tersebut di 

persidangan menetapkan, inter alia, “Menyatakan bahwa 

pihak perusahaan JINXIANG COUNTY HUAGUANG 

FOOD IMPORT -EXPORT CO.LTD (Kreditur) di 

Shandong Negara Cina adalah sebagai pihak yang berhak 

atas harta berupa: Uang (mata uang USD) USD 

226.451,50  yang terdapat dalam rekening a.n. FZ di Bank 

BTN”; dan “Memerintahkan agar harta tersebut 

dikembalikan kepada perusahaan Jinxiang County 

Huaguang Food Import – Export Co.Ltd (Kreditur) di 

Shandong Negara Cina”. 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa 

hubungan hukum antara Jinxiang County Huaguang Food 

Import–Export Co. Ltd  selaku pihak penjual/pengirim 

produk (bawang) dengan New Fall General Trading LLC 

Building Deira Almarar selaku pihak yang pembeli produk 

(bawang) merupakan hubungan keperdataan (jual-beli), 

yang mana Jinxiang County Huaguang Food Import– 

Export Co. Ltd selaku Kreditur, dan New Fall General 

Trading LLC Building Deira Almarar selaku Debitur. 
Adapun dalam penetapannya, Pengadilan menetapkan 

bahwa yang pihak yang berhak atas uang tersebut adalah 

kreditur, padahal pihak pengirim dari uang tersebut, yang 

transaksinya dibelokkan (hijacking) oleh pelaku DPO 

tersebut adalah debitur. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa 

pada prinsipnya, setiap orang berhak secara penuh atas 

harta kekayaannya. Sehingga ketika transaksi antara 
kreditur dengan debitur belum selesai (barang diterima 

oleh debitur – uang diterima oleh kreditur), maka pemilik 
barang tetaplah kreditur, dan pemilik uang adalah 
debitur. Peralihan hak benar-benar secara penuh (legal 

dan faktual) terjadi, apabila masing-masing pihak telah 

menyelesaikan kewajibannya, yakni barang diterima oleh 

debitur – uang diterima oleh kreditur.  

Adapun ketika kewajiban salah satu pihak (kreditur 

atau debitur) tidak terselesaikan dikarenakan terjadi 

perbuatan pidana dari pihak lain (pelaku yang berstatus 

DPO) dalam penyelesaian kewajiban pihak (kreditur atau 

debitur) tersebut, maka perbuatan pidana itu tidak terjadi 

antara kreditur dengan debitur, melainkan antara: (a) 
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kreditur (sebagai korban) dengan pihak lain (sebagai 

pelaku); atau (b) debitur (sebagai korban) dengan pihak 

lain (sebagai pelaku). Oleh sebab itu, dalam perkara 

tersebut, Kreditur dapat didudukkan sebagai korban, 

apabila pihak lain (sebagai pelaku) tersebut membuat 

barang yang dikirimkan oleh Kreditur tidak sampai kepada 

debitur. Adapun Debitur dapat didudukkan sebagai korban 

apabila pihak lain (sebagai pelaku) tersebut membuat 

uang yang hendak dikirimkan oleh debitur tidak sampai 

kepada kreditur. 

Apabila penjelasan tersebut diatas, dijadikan sebagai 

landasan pemikiran terkait dengan perkara pada 

Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 

01/PEN.PID.P.PHK/2014/PN JKT PST diatas, maka dapat 

dipahami bahwa penetapan hakim yang menyatakan 

“bahwa pihak perusahaan Jinxiang County Huaguang 

Food Import-Export Co.Ltd (Kreditur) sebagai pihak yang 

berhak atas aset yang diperoleh secara melawan hukum 

oleh pelaku (korban)”, adalah hal yang tidak tepat. Hal 

tersebut dikarenakan, jika dilihat dari transaksinya, 

transaksi yang tidak terselesaikan karena perbuatan 

pelaku (FZ) adalah transaksi dari New Fall General 

Trading LLC Building Deira Almarar (Debitur), yang mana 

uang yang hendak dikirmkannya tidak sampai kepada 

kreditur (Jinxiang County Huaguang Food Import-Export 

Co.Ltd), karena perbuatan pelaku yang berstatus DPO 

tersebut. Sehingga, seharusnya yang menjadi korban 

sekaligus pihak yang dinyatakan dalam Penetapan 

Pengadilan tersebut sebagai pihak yang berhak atas aset 

yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana yang diduga 

dicuci oleh pelaku (FZ) adalah New Fall General Trading 

LLC Building Deira Almarar selaku Debitur. Adapun 

nantinya mengenai settlement pelunasan pembayaran 

dari Debitur kepada Kreditur merupakan masalah 

hubungan privat atau keperdataan antara debitur dengan 

kreditur, yang seharusnya diselesaikan oleh debitur 

kepada kreditur, bukan oleh pengadilan kepada kreditur. 

 

3. Administratve Forfeiture 
Salah satu isu fundamental yang masih menuai 

permasalahan dan kontroversi seputar administrative 

forfeiture ialah adanya kemungkinan bagi pihak-pihak 

yang melakukakan pembawaan uang tunai lintas batas 

yang patut diduga dilakukan untuk menghindari 

transaksinya tersebut dilaporkan oleh pihak yang 

berwenang (bea cukai) kepada PPATK sebagai Laporan 

Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)/Cross 

Border Cash Carrying (CBCC), berdasarkan ketentuan 

Pasal 34 – 36 UU TPPU. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 – 36 UU TPPU, 

terdapat kewajiban bagi bea cukai untuk melaporkan 

setiap pembawaan uang tunai lintas batas yang keluar 

masuk wilayah pabean Indonesia yang membawa uang 
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kreditur (sebagai korban) dengan pihak lain (sebagai 

pelaku); atau (b) debitur (sebagai korban) dengan pihak 

lain (sebagai pelaku). Oleh sebab itu, dalam perkara 

tersebut, Kreditur dapat didudukkan sebagai korban, 

apabila pihak lain (sebagai pelaku) tersebut membuat 

barang yang dikirimkan oleh Kreditur tidak sampai kepada 

debitur. Adapun Debitur dapat didudukkan sebagai korban 

apabila pihak lain (sebagai pelaku) tersebut membuat 

uang yang hendak dikirimkan oleh debitur tidak sampai 

kepada kreditur. 

Apabila penjelasan tersebut diatas, dijadikan sebagai 

landasan pemikiran terkait dengan perkara pada 

Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 

01/PEN.PID.P.PHK/2014/PN JKT PST diatas, maka dapat 

dipahami bahwa penetapan hakim yang menyatakan 

“bahwa pihak perusahaan Jinxiang County Huaguang 

Food Import-Export Co.Ltd (Kreditur) sebagai pihak yang 

berhak atas aset yang diperoleh secara melawan hukum 

oleh pelaku (korban)”, adalah hal yang tidak tepat. Hal 

tersebut dikarenakan, jika dilihat dari transaksinya, 

transaksi yang tidak terselesaikan karena perbuatan 

pelaku (FZ) adalah transaksi dari New Fall General 

Trading LLC Building Deira Almarar (Debitur), yang mana 

uang yang hendak dikirmkannya tidak sampai kepada 

kreditur (Jinxiang County Huaguang Food Import-Export 

Co.Ltd), karena perbuatan pelaku yang berstatus DPO 

tersebut. Sehingga, seharusnya yang menjadi korban 

sekaligus pihak yang dinyatakan dalam Penetapan 

Pengadilan tersebut sebagai pihak yang berhak atas aset 

yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana yang diduga 

dicuci oleh pelaku (FZ) adalah New Fall General Trading 

LLC Building Deira Almarar selaku Debitur. Adapun 

nantinya mengenai settlement pelunasan pembayaran 

dari Debitur kepada Kreditur merupakan masalah 

hubungan privat atau keperdataan antara debitur dengan 

kreditur, yang seharusnya diselesaikan oleh debitur 

kepada kreditur, bukan oleh pengadilan kepada kreditur. 

 

3. Administratve Forfeiture 
Salah satu isu fundamental yang masih menuai 

permasalahan dan kontroversi seputar administrative 

forfeiture ialah adanya kemungkinan bagi pihak-pihak 

yang melakukakan pembawaan uang tunai lintas batas 

yang patut diduga dilakukan untuk menghindari 

transaksinya tersebut dilaporkan oleh pihak yang 

berwenang (bea cukai) kepada PPATK sebagai Laporan 

Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)/Cross 

Border Cash Carrying (CBCC), berdasarkan ketentuan 

Pasal 34 – 36 UU TPPU. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 – 36 UU TPPU, 

terdapat kewajiban bagi bea cukai untuk melaporkan 

setiap pembawaan uang tunai lintas batas yang keluar 

masuk wilayah pabean Indonesia yang membawa uang 
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tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, 

dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, 

cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro 

paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau 

yang nilainya setara, dengan tidak memberitahukannya ke 

Bea Cukai. 

Adanya batasan nilai transaksi tersebut memicu 

kemungkinan adanya upaya dari pembawa uang tunai 

untuk menghindarinya dengan cara membawa uang yang 

tidak mecapai threshold tersebut tetapi mendekati nilai 

tersebut dengan intensitas yang patut dicurigai oleh 

petugas bea cukai sebagai upaya untuk menghindari 

pelaporan. Hal tersebut pada dasarnya belum dijamah 

oleh UU TPPU mengenai tindakan apa yang perlu 

dilakukan terhadap upaya menghindari laporan 

pembawaan uang tunai lintas batas tersebut. Akan tetapi, 

merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau 

Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar 

Daerah Pabean Indonesia (selanjutnya disebut ‘PP 

LPUTLB’) hal tersebut telah dimuat untuk menutupi 

loophole yang timbul. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP LPUTLB 

disebutkan bahwa “Dalam hal hasil Pemeriksaan 

ditemukan pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain yang mencurigakan, Pejabat Bea dan 

Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut”. Adapun 

indikator untuk menentukan suatu pembawaan uang tunai 

sebagai LPUTLB yang mencurigakan tersebut dimuat 

dalam Pasal 7 ayat (3) PP LPUTLB yang terdiri atas, 

sebagai berikut:111 

a. besarnya jumlah uang tunai dan/atau nilai 

Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa; 

b. dilakukan secara berulang dalam periode tertentu; 

c. informasi dari PPATK dan/atau penegak hukum 

mengenai adanya Pembawaaan Uang Tunai 

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang 

diduga terkait dengan tindak pidana;  

d. profil dan perilaku pembawa;  

e. uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain 

yang dibawa tidak diberitahukan atau 

disembunyikan; dan/ atau 

f. indikator lainnya. 

 

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) PP LPUTLB tersebut 

dinyatakan bahwa Hasil pemeriksaan terhadap 

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran 

Lain yang mencurigakan, disampaikan oleh Kepala Kantor 

pabean kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

111 Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang 
Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke 
Luar Daerah Pabean Indonesia 
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tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, 

dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, 

cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro 

paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau 

yang nilainya setara, dengan tidak memberitahukannya ke 

Bea Cukai. 

Adanya batasan nilai transaksi tersebut memicu 

kemungkinan adanya upaya dari pembawa uang tunai 

untuk menghindarinya dengan cara membawa uang yang 

tidak mecapai threshold tersebut tetapi mendekati nilai 

tersebut dengan intensitas yang patut dicurigai oleh 

petugas bea cukai sebagai upaya untuk menghindari 

pelaporan. Hal tersebut pada dasarnya belum dijamah 

oleh UU TPPU mengenai tindakan apa yang perlu 

dilakukan terhadap upaya menghindari laporan 

pembawaan uang tunai lintas batas tersebut. Akan tetapi, 

merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau 

Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar 

Daerah Pabean Indonesia (selanjutnya disebut ‘PP 

LPUTLB’) hal tersebut telah dimuat untuk menutupi 

loophole yang timbul. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP LPUTLB 

disebutkan bahwa “Dalam hal hasil Pemeriksaan 

ditemukan pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen 
Pembayaran Lain yang mencurigakan, Pejabat Bea dan 

Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut”. Adapun 

indikator untuk menentukan suatu pembawaan uang tunai 

sebagai LPUTLB yang mencurigakan tersebut dimuat 

dalam Pasal 7 ayat (3) PP LPUTLB yang terdiri atas, 

sebagai berikut:111 

a. besarnya jumlah uang tunai dan/atau nilai 

Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa; 

b. dilakukan secara berulang dalam periode tertentu; 

c. informasi dari PPATK dan/atau penegak hukum 

mengenai adanya Pembawaaan Uang Tunai 

dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang 

diduga terkait dengan tindak pidana;  

d. profil dan perilaku pembawa;  

e. uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain 

yang dibawa tidak diberitahukan atau 

disembunyikan; dan/ atau 

f. indikator lainnya. 

 

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) PP LPUTLB tersebut 

dinyatakan bahwa Hasil pemeriksaan terhadap 

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran 

Lain yang mencurigakan, disampaikan oleh Kepala Kantor 

pabean kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

111 Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang 
Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke 
Luar Daerah Pabean Indonesia 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, setidak-tidaknya 

apabila oleh petugas ditemukan pembawaan uang tunai 

yang melalui lintas batas kepabeanan Indonesia yang 

mencurigakan, karena patut diduga dilakukan untuk 

menghindari pelaporan LPUTLB, terhadap transaksi 

pembawaan uang tunai tersebut menjadi salah satu objek 

pelaporan yang disampaikan oleh pejabat bea cukai ke 

PPATK. 

Kendatipun demikian, oleh karena berdasarkan UU 

TPPU, produk yang disampaikan oleh bea cukai ke 

PPATK hanyalah LPUTLB, sedangkan dalam PP LPUTLB 

melingkupi juga pelaporan LPUTLB Mencurigakan, yang 

mana kedua produk tersebut merupakan hal yang saling 

berkelindan, maka menurut penulis, perlu kiranya untuk 

meningkatkan level pengaturan dari LPUTLB 

Mencurigakan tersebut, yang semula hanya diatur dalam 

level Peraturan Pemerintah, menjadi diatur dalam level 

Undang-Undang, terkhusus apabila UU TPPU dilakukan 

perubahan. 

 

Diatas telah diuraikan perihal permasalahan hukum 

berkaitan dengan Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU a 

quo, baik yang terlihat dalam permasalahan yuridis, maupun 

dalam permasalahan implementasi. Charles Stamford 

mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem hukum yang 

beroperasi secara kontinu, terdapat variabel-variabel yang 

saling berkelindan, yakni:112 

a. Source-based (berbasis sumber); 

b. Content based (berbasis isi); dan 

c. Function based (berbasis fungsi). 

 

Jika dikontekstualisasikan pada perspektif penyelesaian 

atas permasalahan-permasalahan hukum seputar 

Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU sebagaimana telah 

diuraikan diatas, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila 

kedepannya dilakukan perubahan terhadap UU TPPU, yang 

diantaranya berkaitan dengan perampasan aset dalam UU 

TPPU, sebagai berikut: 

1. Setiap ketentuan terkait Perampasan Aset yang 

dituangkan dalam UU TPPU, harus disesuaikan 

dengan sumber-sumber teoritik yang ideal yang sesuai 

dengan cita ideal yang hendak diwujudkan dalam 

sistem anti-pencucian uang; 

2. Ketentuan dalam UU TPPU berkaitan dengan 

Perampasan aset tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi (harmonisasi vertikal), maupun dengan 

undang-undang lainnya (harmonisasi horizontal). 

Apabila terdapat ketentuan dalam UU TPPU yang 

mengecualikan undang-undang lain, harus ditegaskan 

dalam ketentuan UU TPPU. Begitupula, apabila 

112 Ahmad Ali, Op.Cit., hlm. 20. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, setidak-tidaknya 

apabila oleh petugas ditemukan pembawaan uang tunai 

yang melalui lintas batas kepabeanan Indonesia yang 

mencurigakan, karena patut diduga dilakukan untuk 

menghindari pelaporan LPUTLB, terhadap transaksi 

pembawaan uang tunai tersebut menjadi salah satu objek 

pelaporan yang disampaikan oleh pejabat bea cukai ke 

PPATK. 

Kendatipun demikian, oleh karena berdasarkan UU 

TPPU, produk yang disampaikan oleh bea cukai ke 

PPATK hanyalah LPUTLB, sedangkan dalam PP LPUTLB 

melingkupi juga pelaporan LPUTLB Mencurigakan, yang 

mana kedua produk tersebut merupakan hal yang saling 

berkelindan, maka menurut penulis, perlu kiranya untuk 

meningkatkan level pengaturan dari LPUTLB 

Mencurigakan tersebut, yang semula hanya diatur dalam 

level Peraturan Pemerintah, menjadi diatur dalam level 

Undang-Undang, terkhusus apabila UU TPPU dilakukan 

perubahan. 

 

Diatas telah diuraikan perihal permasalahan hukum 

berkaitan dengan Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU a 

quo, baik yang terlihat dalam permasalahan yuridis, maupun 

dalam permasalahan implementasi. Charles Stamford 

mengemukakan bahwa dalam sebuah sistem hukum yang 

beroperasi secara kontinu, terdapat variabel-variabel yang 

saling berkelindan, yakni:112 

a. Source-based (berbasis sumber); 

b. Content based (berbasis isi); dan 

c. Function based (berbasis fungsi). 

 

Jika dikontekstualisasikan pada perspektif penyelesaian 

atas permasalahan-permasalahan hukum seputar 

Perampasan Aset berdasarkan UU TPPU sebagaimana telah 

diuraikan diatas, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila 

kedepannya dilakukan perubahan terhadap UU TPPU, yang 

diantaranya berkaitan dengan perampasan aset dalam UU 

TPPU, sebagai berikut: 

1. Setiap ketentuan terkait Perampasan Aset yang 

dituangkan dalam UU TPPU, harus disesuaikan 

dengan sumber-sumber teoritik yang ideal yang sesuai 

dengan cita ideal yang hendak diwujudkan dalam 

sistem anti-pencucian uang; 

2. Ketentuan dalam UU TPPU berkaitan dengan 

Perampasan aset tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi (harmonisasi vertikal), maupun dengan 

undang-undang lainnya (harmonisasi horizontal). 

Apabila terdapat ketentuan dalam UU TPPU yang 

mengecualikan undang-undang lain, harus ditegaskan 

dalam ketentuan UU TPPU. Begitupula, apabila 

112 Ahmad Ali, Op.Cit., hlm. 20. 
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terdapat ketentuan yang karena keberlakuan 

ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU, harus 

ditegaskan dalam ketentuan peralihan perihal 

pencabutan ketentuan tersebut. 

3. Ketentuan yang dimuat harus dapat diterapkan dan 

benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan dalam konsep-konsep yang telah 

dimanifestasikan dalam aturan-aturan yang telah 

ditentukan. 

 

B. Upaya Optimalisasi Penerapan Perampasan Aset 
Optimalisasi pada dasarnya berasal dari kata dasar 

‘optimal’ yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, 

menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 

pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). 

Dengan demikian, optimalisasi merupakan suatu tindakan, 

proses, atau metode untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah 

desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau 

sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.113 

Berkaitan dengan isu optimalisasi dalam penegakan 

hukum, menurut Barda Nawawi Arief, terdapat fenomena 

ganda. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa dalam 

penegakan hukum harus didasarkan pada pendekatan 

keilmuan; dan di sisi lain mengandung kecenderungan 

113 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 800. 

pandangan bahwa dalam penegakan hukum, 

budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (scientific culture / 

approach) mengalami pelemahan / kelunturan / pengabaian / 

pergeseran karena lebih mengoptimalkan “pendekatan lain” 

atau “pendekatan parsial” saja.114 Dari pandangan tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa sepatutnya dalam penegakan 

hukum, penegak hukum harus secara berimbang, kontinu, dan 

konsekuen, memiliki kemampuan dan kapasitas dari segi 

keilmuan, maupun dari segi kemampuan dalam 

mengaktualisasikan norma-norma hukum dalam kenyataan, 

dengan didukung oleh instrumen-instrumen yang memadai. 

Dari uraian-uraian tersebut, setidaknya untuk 

mengoptimalkan instrumen perampasan aset yang tertuang 

dalam UU TPPU dan peraturan turunannya, perlu memenuhi 

variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Kapasitas Keilmuan Penegak Hukum 

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya mendasar yang perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan 

hukum pidana agar mampu meraih kembali kepercayaan yang 

tinggi dari masyarakat ialah dengan meningkatkan kualitas 

keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya 

dikatakan sangat mendasar. Hal tersebut dikarenakan:  

114 Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan 
Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan 
dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung 
Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang: Universitas Diponegoro, 29 Nopember 
2008, hlm. 3. 
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terdapat ketentuan yang karena keberlakuan 

ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU, harus 

ditegaskan dalam ketentuan peralihan perihal 

pencabutan ketentuan tersebut. 

3. Ketentuan yang dimuat harus dapat diterapkan dan 

benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan dalam konsep-konsep yang telah 

dimanifestasikan dalam aturan-aturan yang telah 

ditentukan. 

 

B. Upaya Optimalisasi Penerapan Perampasan Aset 
Optimalisasi pada dasarnya berasal dari kata dasar 

‘optimal’ yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, 

menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 

pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). 

Dengan demikian, optimalisasi merupakan suatu tindakan, 

proses, atau metode untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah 

desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau 

sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.113 

Berkaitan dengan isu optimalisasi dalam penegakan 

hukum, menurut Barda Nawawi Arief, terdapat fenomena 

ganda. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa dalam 

penegakan hukum harus didasarkan pada pendekatan 

keilmuan; dan di sisi lain mengandung kecenderungan 

113 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 800. 

pandangan bahwa dalam penegakan hukum, 

budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (scientific culture / 

approach) mengalami pelemahan / kelunturan / pengabaian / 

pergeseran karena lebih mengoptimalkan “pendekatan lain” 

atau “pendekatan parsial” saja.114 Dari pandangan tersebut, 

maka dapat dipahami bahwa sepatutnya dalam penegakan 

hukum, penegak hukum harus secara berimbang, kontinu, dan 

konsekuen, memiliki kemampuan dan kapasitas dari segi 

keilmuan, maupun dari segi kemampuan dalam 

mengaktualisasikan norma-norma hukum dalam kenyataan, 

dengan didukung oleh instrumen-instrumen yang memadai. 

Dari uraian-uraian tersebut, setidaknya untuk 

mengoptimalkan instrumen perampasan aset yang tertuang 

dalam UU TPPU dan peraturan turunannya, perlu memenuhi 

variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Kapasitas Keilmuan Penegak Hukum 

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya mendasar yang perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan 

hukum pidana agar mampu meraih kembali kepercayaan yang 

tinggi dari masyarakat ialah dengan meningkatkan kualitas 

keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya 

dikatakan sangat mendasar. Hal tersebut dikarenakan:  

114 Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan 
Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan 
dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung 
Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang: Universitas Diponegoro, 29 Nopember 
2008, hlm. 3. 
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a. kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses 

penegakan hukum (in abstracto maupun in concreto); dan 

b. hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya 

(penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu 

ilmu hukum itu sendiri.115 

Sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam UU TPPU dan 

peraturan turunannya, terdapat beberapa bentuk perampasan 

aset, yakni criminal forfeiture, civil forfeiture, dan administrative 

forfeiture. Masing-masing dari instrumen tersebut terdapat 

kekhususan-kekhususan dalam pengimplementasiannya. 

Misalnya, criminal forfeiture yang hanya dapat diterapkan 

sebagai pidana tambahan, atau harus didahului dengan 

adanya keyakinan hakim bahwa pelaku benar-benar bersalah 

melakukan Tindak Pidana Asal dan/atau TPPU. Adapun civil 

forfeiture dalam konteks UU TPPU khusus diterapkan dalam 

hal tersangka TPPU tidak ditemukan keberadaannya dan tidak 

ditemukan pula afiliasinya yang turut menguasai hasil tindak 

pidana yang disembunyikan dan/atau disamarkan, yang 

pengimplementasiannya tanpa adanya pemidanaan. Adapun 

administrative forfeiture, konteksnya adalah sebagai instrumen 

perampasan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan 

115 Ibid., hlm. 4. 

administratif dalam rangka pembawaan uang tunai lintas 

batas.  

Prinsip-prinsip diatas sendiri, perlu untuk menjadi common 

knowledge bagi seluruh penegak hukum dan stakeholders 

terkait dengan harus memahami konsep, ketentuan, dan 

konteks penerapannya. Setelah memahami hal-hal tersebut, 

berikutnya, mereka juga perlu update terkait permasalahan-

permasalahan hukum yang menjadi loophole dan/atau 

diskursus dalam pengimplementasiannya. Misalnya:  

a. Dalam konteks criminal forfeiture, aset yang menjadi objek 

perampasan adalah hasil tindak pidana (proceed of crime) 

sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Adapun 

terhadap aset yang telah disita, dan dihadirkan dalam 

berkas perkara oleh Penuntut Umum di Persidangan, 

sebelum dilakukan perampasan, diberikan kesempatan 

kepada terdakwa untuk menggunakan instrumen 

pembalikan beban pembuktian, untuk membutkikan 

apakah aset yang telah disita tersebut sebagai asetnya 

yang sah atau bukan. 

b. Dalam konteks civil forfeiture, perlu untuk dipahami bahwa 

dalam ketentuan status quo, ruang lingkup perampasan 

aset dengan instrument ini adalah harta kekayaan yang 

diduga merupakan hasil tindak pidana yang terkait dengan 

perkara TPPU, yang tersangkanya tidak ditemukan, yang 

mana aset tersebut tertampung dalam akun/rekening pada 

Penyedia Jasa Keuangan. Akan tetapi, penyidik dan/atau 

hakim hendak melakukan terobosan hukum dengan 
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a. kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses 

penegakan hukum (in abstracto maupun in concreto); dan 

b. hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya 

(penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu 

ilmu hukum itu sendiri.115 

Sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam UU TPPU dan 

peraturan turunannya, terdapat beberapa bentuk perampasan 

aset, yakni criminal forfeiture, civil forfeiture, dan administrative 

forfeiture. Masing-masing dari instrumen tersebut terdapat 

kekhususan-kekhususan dalam pengimplementasiannya. 

Misalnya, criminal forfeiture yang hanya dapat diterapkan 

sebagai pidana tambahan, atau harus didahului dengan 

adanya keyakinan hakim bahwa pelaku benar-benar bersalah 

melakukan Tindak Pidana Asal dan/atau TPPU. Adapun civil 

forfeiture dalam konteks UU TPPU khusus diterapkan dalam 

hal tersangka TPPU tidak ditemukan keberadaannya dan tidak 

ditemukan pula afiliasinya yang turut menguasai hasil tindak 

pidana yang disembunyikan dan/atau disamarkan, yang 

pengimplementasiannya tanpa adanya pemidanaan. Adapun 

administrative forfeiture, konteksnya adalah sebagai instrumen 

perampasan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan 

115 Ibid., hlm. 4. 

administratif dalam rangka pembawaan uang tunai lintas 

batas.  

Prinsip-prinsip diatas sendiri, perlu untuk menjadi common 

knowledge bagi seluruh penegak hukum dan stakeholders 

terkait dengan harus memahami konsep, ketentuan, dan 

konteks penerapannya. Setelah memahami hal-hal tersebut, 

berikutnya, mereka juga perlu update terkait permasalahan-

permasalahan hukum yang menjadi loophole dan/atau 

diskursus dalam pengimplementasiannya. Misalnya:  

a. Dalam konteks criminal forfeiture, aset yang menjadi objek 

perampasan adalah hasil tindak pidana (proceed of crime) 

sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Adapun 

terhadap aset yang telah disita, dan dihadirkan dalam 

berkas perkara oleh Penuntut Umum di Persidangan, 

sebelum dilakukan perampasan, diberikan kesempatan 

kepada terdakwa untuk menggunakan instrumen 

pembalikan beban pembuktian, untuk membutkikan 

apakah aset yang telah disita tersebut sebagai asetnya 

yang sah atau bukan. 

b. Dalam konteks civil forfeiture, perlu untuk dipahami bahwa 

dalam ketentuan status quo, ruang lingkup perampasan 

aset dengan instrument ini adalah harta kekayaan yang 

diduga merupakan hasil tindak pidana yang terkait dengan 

perkara TPPU, yang tersangkanya tidak ditemukan, yang 

mana aset tersebut tertampung dalam akun/rekening pada 

Penyedia Jasa Keuangan. Akan tetapi, penyidik dan/atau 

hakim hendak melakukan terobosan hukum dengan 
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membuat suatu konstruksi hukum dalam rangka 

mewujudkan hukum yang berkeadilan, maka 

dimungkinkan saja bagi penyidik untuk menyampaikan 

permohonan ke Pengadilan terhadap aset lain, yang 

terkait dengan dugaan perkara TPPU tersangka, baik 

berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak 

bergerak, diluar daripada yang tertampung dalam 

rekening/akun pada Penyedia jasa keuangan; dan 

c. Dalam konteks administrative forfeiture, perlu terdapat 

ketelitian dan kejelian dari petugas yang berwenang dalam 

menghadapi kemungkinan adanya pihak-pihak yang 

mencoba menghindari pelaporan pembawaan uang tunai 

lintas batas dengan membawa uang dibawa threshold 

yang ditentukan, tetapi mendekati angka tersebut dan 

dilakukan secara berulang-ulang. 

 

Apabila pemahaman-pemahaman fundamental tersebut 

telah menjadi bagian inklusif dari penegak hukum dan 

stakeholder terkait dalam rangka pengimplementasian 

ketentuan-ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU, maka 

hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam rangka 

mengoptimalisasikan penegakan hukum perampasan aset 

yang terdapat dalam UU TPPU.116 Selain itu, hal lain yang juga 

perlu untuk dilakukan terhadap hal tersebut ialah 

116 Achmad Ali mengemukakan bahwa pengetahuan tentang substansi (isi) 
perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 
rangka optimalisasi penegakan hukum. 
Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 378. 

merealisasikan cara untuk memperoleh pengetahuan 

tersebut.117  

Cara yang paling tepat untuk merealisasikan hal tersebut, 

dalam konteks kapasitas keilmuan penegak hukum, dapat 

dilakukan dengan cara menjadikan ide-ide diatas sebagai 

bagian dari bahan ajar dalam program Pendidikan dan 

Pelatihan bagi penegak hukum secara merata dan 

berkelanjutan118 dengan kurikulum yang telah disamakan, 

disertai dengan keinginan dan kemampuan penegak hukum 

untuk mengaktualkan konsep/ide tersebut ke dalam realitas. 

 

2. Kemampuan Mengaktualisasikan Norma 

Taverne pernah menyatakan:119 

Geef me geode rechters, goede rechter 

commissarisson, goede officeren van justitie en 

goede politie ambetenaren, en ik zal met een 

117 Ibid. 
118 Ide ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kususmaatmadja yang menyatakan 
bahwa “Hal lain yang perlu tercermin dalam usaha pembaharuan hukum di tanah 
air adalah masalah perubahan sikap seseorang terhadap masalah (attitudinal 
problem) dan perlunya diperhatikan Pendidikan atau latihan dalam keterampilan-
keterampilan professional (professional skill training) sebagai imbangan dari 
Pendidikan yang berpretensi akademis universiter atau teoritis ilmiah. Pendidikan 
professional tersebut  tidak hanya terbatas pada professional skills saja, tetapi 
harus meliputi juga etika profesi (professional ethics) dan tanggungjawab 
professional (professional responsibility). Karena itu, dalam menyusun kurikulum 
Pendidikan teknis dalam Pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, segi ini 
pun harus dipertimbangkan”. 
Lebih lanjut lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam 
Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 105. 
119 Suparman Usman, Op.Cit., hlm. 144. 
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membuat suatu konstruksi hukum dalam rangka 

mewujudkan hukum yang berkeadilan, maka 

dimungkinkan saja bagi penyidik untuk menyampaikan 

permohonan ke Pengadilan terhadap aset lain, yang 

terkait dengan dugaan perkara TPPU tersangka, baik 

berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak 

bergerak, diluar daripada yang tertampung dalam 

rekening/akun pada Penyedia jasa keuangan; dan 

c. Dalam konteks administrative forfeiture, perlu terdapat 

ketelitian dan kejelian dari petugas yang berwenang dalam 

menghadapi kemungkinan adanya pihak-pihak yang 

mencoba menghindari pelaporan pembawaan uang tunai 

lintas batas dengan membawa uang dibawa threshold 

yang ditentukan, tetapi mendekati angka tersebut dan 

dilakukan secara berulang-ulang. 

 

Apabila pemahaman-pemahaman fundamental tersebut 

telah menjadi bagian inklusif dari penegak hukum dan 

stakeholder terkait dalam rangka pengimplementasian 

ketentuan-ketentuan perampasan aset dalam UU TPPU, maka 

hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam rangka 

mengoptimalisasikan penegakan hukum perampasan aset 

yang terdapat dalam UU TPPU.116 Selain itu, hal lain yang juga 

perlu untuk dilakukan terhadap hal tersebut ialah 

116 Achmad Ali mengemukakan bahwa pengetahuan tentang substansi (isi) 
perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 
rangka optimalisasi penegakan hukum. 
Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 378. 

merealisasikan cara untuk memperoleh pengetahuan 

tersebut.117  

Cara yang paling tepat untuk merealisasikan hal tersebut, 

dalam konteks kapasitas keilmuan penegak hukum, dapat 

dilakukan dengan cara menjadikan ide-ide diatas sebagai 

bagian dari bahan ajar dalam program Pendidikan dan 

Pelatihan bagi penegak hukum secara merata dan 

berkelanjutan118 dengan kurikulum yang telah disamakan, 

disertai dengan keinginan dan kemampuan penegak hukum 

untuk mengaktualkan konsep/ide tersebut ke dalam realitas. 

 

2. Kemampuan Mengaktualisasikan Norma 

Taverne pernah menyatakan:119 

Geef me geode rechters, goede rechter 

commissarisson, goede officeren van justitie en 

goede politie ambetenaren, en ik zal met een 

117 Ibid. 
118 Ide ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kususmaatmadja yang menyatakan 
bahwa “Hal lain yang perlu tercermin dalam usaha pembaharuan hukum di tanah 
air adalah masalah perubahan sikap seseorang terhadap masalah (attitudinal 
problem) dan perlunya diperhatikan Pendidikan atau latihan dalam keterampilan-
keterampilan professional (professional skill training) sebagai imbangan dari 
Pendidikan yang berpretensi akademis universiter atau teoritis ilmiah. Pendidikan 
professional tersebut  tidak hanya terbatas pada professional skills saja, tetapi 
harus meliputi juga etika profesi (professional ethics) dan tanggungjawab 
professional (professional responsibility). Karena itu, dalam menyusun kurikulum 
Pendidikan teknis dalam Pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, segi ini 
pun harus dipertimbangkan”. 
Lebih lanjut lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam 
Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 105. 
119 Suparman Usman, Op.Cit., hlm. 144. 
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slecht wet boek van strafrecht het geode 

bereiken. 

 

(berikan kepada saya hakim-hakim yang baik, 

hakim-hakim komisaris yang baik jaksa-jaksa 

yang baik dan petugas-petugas polisi yang baik 

dan walaupun saya dibekali dengan kitab 

undang-undang pidana yang buruk (namun) 

saya akan dapat melaksanakan tugas dengan 

baik). 

 

Selanjutnya, adapula pernyataan dari Andi Zainal Abidin 

Farid yang mengemukakan: 

“Kalau saya diminta memilih, peraturan hukum 

yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, dan 

pelaksanaan yang baik dengan peraturan yang 

buruk, maka saya akan memilih peraturan yang 

buruk dengan pelaksanaan yang baik, tetapi 

lebih baik lagi jika ada peraturan yang baik 

dengan pelaksanaan yang baik”.120 

 

Keterangan Taverne dan Andi Zainal Abidin Farid tersebut 

secara nyata menitikberatkan pada skill atau kemampuan, dan 

120 Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum 
oleh Hakim, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1988, 
hlm. v, Sebagaimana dikutip dalam: Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan 
Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral 
Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, 
hlm. 99. 

etika dari penegak hukum dalam mengaktualisasikan norma 

yang ada. Bahkan dalam keadaan minimnya regulasi 

sekalipun, tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk 

tidak mengoptimalkan aktualisasi penegakan hukum yang 

berkeadilan di tengah masyarakat. 

Berkaitan dengan optimalisasi penerapan suatu norma 

hukum, seyogjanya tidak hanya dipotret dari aspek skill 

penegak hukum, tetapi penegak hukum tersebut juga perlu 

untuk tidak melanggar segala prosedur yang telah ditentukan 

dalam aturan hukum yang berlaku, agar mereka benar-benar 

merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh hukum, dan 

tidak terjadi pelecehan terhadap hukum.121 

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa secara konseptual, 

maupun secara yuridis-normatif, terdapat permasalahan-

permsalahan hukum yang timbul dalam penerapan instrumen 

perampasan aset yang tersedia dalam UU TPPU. Sehingga 

harus diakui bahwa terdapat loophole dan kelemahan-

kelemahan dalam pengaturan terkait instrumen perampasan 

aset yang diatur dalam UU TPPU. Akan tetapi, oleh karena 

hukum yang diatur secara yuridis sifatnya statis, dan dalam 

rangka perubahannya membutuhkan proses yang rumit dan 

membutuhkan waktu yang lama, maka dalam rangka 

121 William M. Evan menyatakan bahwa salah satu hal yang diperlukan dalam 
rangka membuat hukum dapat bekerja secara efektif dalam mempengaruhi ruang 
lingkup keberlakuannya ialah Bahwa Aparat Penegak Hukum harus mengadopsi 
perilaku yang diperintahkan oleh hukum sekalipun yang diadopsi bukan nilai-nilai 
yang tersirat di dalamnya. Setiap kemunafikan atau kecurangan yang dilakukan, 
memungkinkan untuk terjadinya hal yang bersifat pelecehan terhadap hukum. 
Lebih lanjut lihat: Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 390. 
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slecht wet boek van strafrecht het geode 
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yang baik dan petugas-petugas polisi yang baik 

dan walaupun saya dibekali dengan kitab 

undang-undang pidana yang buruk (namun) 

saya akan dapat melaksanakan tugas dengan 

baik). 

 

Selanjutnya, adapula pernyataan dari Andi Zainal Abidin 

Farid yang mengemukakan: 

“Kalau saya diminta memilih, peraturan hukum 

yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, dan 

pelaksanaan yang baik dengan peraturan yang 

buruk, maka saya akan memilih peraturan yang 

buruk dengan pelaksanaan yang baik, tetapi 

lebih baik lagi jika ada peraturan yang baik 

dengan pelaksanaan yang baik”.120 

 

Keterangan Taverne dan Andi Zainal Abidin Farid tersebut 

secara nyata menitikberatkan pada skill atau kemampuan, dan 

120 Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum 
oleh Hakim, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1988, 
hlm. v, Sebagaimana dikutip dalam: Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan 
Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral 
Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, 
hlm. 99. 

etika dari penegak hukum dalam mengaktualisasikan norma 

yang ada. Bahkan dalam keadaan minimnya regulasi 

sekalipun, tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk 

tidak mengoptimalkan aktualisasi penegakan hukum yang 

berkeadilan di tengah masyarakat. 

Berkaitan dengan optimalisasi penerapan suatu norma 

hukum, seyogjanya tidak hanya dipotret dari aspek skill 

penegak hukum, tetapi penegak hukum tersebut juga perlu 

untuk tidak melanggar segala prosedur yang telah ditentukan 

dalam aturan hukum yang berlaku, agar mereka benar-benar 

merepresentasikan apa yang dikehendaki oleh hukum, dan 

tidak terjadi pelecehan terhadap hukum.121 

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa secara konseptual, 

maupun secara yuridis-normatif, terdapat permasalahan-

permsalahan hukum yang timbul dalam penerapan instrumen 

perampasan aset yang tersedia dalam UU TPPU. Sehingga 

harus diakui bahwa terdapat loophole dan kelemahan-

kelemahan dalam pengaturan terkait instrumen perampasan 

aset yang diatur dalam UU TPPU. Akan tetapi, oleh karena 

hukum yang diatur secara yuridis sifatnya statis, dan dalam 

rangka perubahannya membutuhkan proses yang rumit dan 

membutuhkan waktu yang lama, maka dalam rangka 

121 William M. Evan menyatakan bahwa salah satu hal yang diperlukan dalam 
rangka membuat hukum dapat bekerja secara efektif dalam mempengaruhi ruang 
lingkup keberlakuannya ialah Bahwa Aparat Penegak Hukum harus mengadopsi 
perilaku yang diperintahkan oleh hukum sekalipun yang diadopsi bukan nilai-nilai 
yang tersirat di dalamnya. Setiap kemunafikan atau kecurangan yang dilakukan, 
memungkinkan untuk terjadinya hal yang bersifat pelecehan terhadap hukum. 
Lebih lanjut lihat: Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 390. 
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penegakan hukum dengan instrumen yang tersedia saat ini, 

memerlukan skill dari penegak hukum yang memiliki 

wewenang dalam penerapan instrumen-instrumen tersebut. 

Adapun skill yang dibutuhkan diantaranya adalah 

mengembalikan setiap penegakan hukum pada marwah dari 

penegakan hukum tersebut. Misalnya, terkait criminal 

forfeiture, maka setiap aset yang akan dirampas harus 

memiliki keterkaitan dengan crime, baik seluruh ataupun 

sebagian aset tersebut. Selanjutnya, terhadap aset tersebut 

wajib diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan 

keabsahan asal-usul aset tersebut melalui pembalikan beban 

pembuktian. Kemudian, dalam menerapkan instrumen civil 

forfeiture (in rem asset forfeiture) yang diatur dalam UU TPPU, 

diperlukan pemikiran, pandangan, bahkan paradigma yang 

tidak menggunakan ‘kacamata kuda’ yang memandang bahwa 

objek yang dapat dirampas hanyalah aset yang tersimpan 

dalam akun/rekening pada penyedia jasa keuangan. Bila hal 

tersebut tetap terjadi, maka dapat mengakibatkan 

tersangka/diduga pelaku yang berstatus DPO tersebut 

mengonversi/meminta orang lain mengonversi semua asetnya 

menjadi aset non-uang dalam rekening. Hal tersebut 

berpotensi menyebabkan penegakan hukumnya menjadi tidak 

optimal. Pemikiran, pandangan, dan paradigma yang 

transformatif yang mengedepankan aspek marwah penegakan 

hukum tersebut akan mampu membuat penegakan instrument 

peramasan aset dalam UU TPPU menjadi lebih efektif, 

kendatipun UU TPPU a quo yang memiliki loophole dan 

kelemahan tersebut belum dilakukan perubahan. 

 

3. Instrumen-Instrumen Penegakan Hukum Yang 
Memadai 

Salah satu hal yang mempengaruhi suatu ketentuan 

hukum ditaati atau tidak dalam kenyataan, diantaranya, 

dipengaruhi oleh kejelasan rumusan dari substansi dan 

operasionalisasi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 

oleh yang menjadi target keberlakuannya dalam rangka 

mengimplementasikan norma-norma tersebut.122 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hukum meliputi proses-proses dalam 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam 

kenyataan.123 

Berkaitan dengan bentuk perampasan aset yang dimuat 

dalam UU TPPU sendiri, perihal civil forfeiture dan 

administrative forfeiture telah terdapat instrumen teknis 

pelaksanaannya.124 Kendatipun demikian, masih menuai 

ketentuan-ketentuan yang kontroversial. Misalnya, terkait civil 

forfeiture, aset yang dapat dijadikan sebagai objek 

122 Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 376. 
123 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 30 
124 Terkait Civil Forfeiture, teknis pelaksanaannya telah dimuat dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta 
Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun administrative forfeiture 
teknis pelaksanaannya telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke 
Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia 



87
Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan upaya Pengoptimalisasiannya

penegakan hukum dengan instrumen yang tersedia saat ini, 

memerlukan skill dari penegak hukum yang memiliki 

wewenang dalam penerapan instrumen-instrumen tersebut. 

Adapun skill yang dibutuhkan diantaranya adalah 

mengembalikan setiap penegakan hukum pada marwah dari 

penegakan hukum tersebut. Misalnya, terkait criminal 

forfeiture, maka setiap aset yang akan dirampas harus 

memiliki keterkaitan dengan crime, baik seluruh ataupun 

sebagian aset tersebut. Selanjutnya, terhadap aset tersebut 

wajib diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan 

keabsahan asal-usul aset tersebut melalui pembalikan beban 

pembuktian. Kemudian, dalam menerapkan instrumen civil 

forfeiture (in rem asset forfeiture) yang diatur dalam UU TPPU, 

diperlukan pemikiran, pandangan, bahkan paradigma yang 

tidak menggunakan ‘kacamata kuda’ yang memandang bahwa 

objek yang dapat dirampas hanyalah aset yang tersimpan 

dalam akun/rekening pada penyedia jasa keuangan. Bila hal 

tersebut tetap terjadi, maka dapat mengakibatkan 

tersangka/diduga pelaku yang berstatus DPO tersebut 

mengonversi/meminta orang lain mengonversi semua asetnya 

menjadi aset non-uang dalam rekening. Hal tersebut 

berpotensi menyebabkan penegakan hukumnya menjadi tidak 

optimal. Pemikiran, pandangan, dan paradigma yang 

transformatif yang mengedepankan aspek marwah penegakan 

hukum tersebut akan mampu membuat penegakan instrument 

peramasan aset dalam UU TPPU menjadi lebih efektif, 

kendatipun UU TPPU a quo yang memiliki loophole dan 

kelemahan tersebut belum dilakukan perubahan. 

 

3. Instrumen-Instrumen Penegakan Hukum Yang 
Memadai 

Salah satu hal yang mempengaruhi suatu ketentuan 

hukum ditaati atau tidak dalam kenyataan, diantaranya, 

dipengaruhi oleh kejelasan rumusan dari substansi dan 

operasionalisasi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 

oleh yang menjadi target keberlakuannya dalam rangka 

mengimplementasikan norma-norma tersebut.122 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hukum meliputi proses-proses dalam 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam 

kenyataan.123 

Berkaitan dengan bentuk perampasan aset yang dimuat 

dalam UU TPPU sendiri, perihal civil forfeiture dan 

administrative forfeiture telah terdapat instrumen teknis 

pelaksanaannya.124 Kendatipun demikian, masih menuai 

ketentuan-ketentuan yang kontroversial. Misalnya, terkait civil 

forfeiture, aset yang dapat dijadikan sebagai objek 

122 Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 376. 
123 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 30 
124 Terkait Civil Forfeiture, teknis pelaksanaannya telah dimuat dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta 
Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun administrative forfeiture 
teknis pelaksanaannya telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke 
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perampasan hanyalah aset yang tertampung di dalam akun 

yang terdapat di PJK, sebagai konsekuensi logis atas adanya 

syarat formil berupa Berita Acara Penghentian Sementara 

Transaksi, yang mana, jika penegak hukum melihat hukum 

secara legalistik semata, maka loophole tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk dapat terbebas dari 

jeratan hukum. Misalnya, dengan cara membelanjakan semua 

aset/uang yang diperoleh menjadi aset yang berwujud yang 

bergerak ataupun tidak bergerak, kemudian melarikan diri ke 

luar negeri. Cara tersebut tentu dapat saja menjadi modus 

untuk menghindari upaya penegakan hukum melalui 

penanganan harta kekayaan berdasarkan PERMA Nomor 1 

Tahun 2013. 

Selanjutnya, perihal criminal forfeiture yang terdapat di 

dalam UU TPPU sendiri, terkait dengan pembalikan beban 

pembuktian berdasarkan Pasal 77 – 78 UU TPPU, belum 

terdapat satupun instrumen teknis turunan dalam rangka 

penerapannya. Sehingga, dalam pengimplementasiannya 

terkadang masih menimbulkan tanda tanya bagi hakim 

maupun penuntut umum terkait teknis pelaksanaannya. 

Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalisasi 

penerapan instrumen perampasan aset yang terdapat dalam 

UU TPPU, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum terkait 

dengan hal tersebut. Misalnya, terhadap civil forfeiture perlu 

dilakukan reformulasi terhadap pengaturan aset yang menjadi 

objek perampasan, yakni dengan memperluas ruang lingkup 

perampasan aset dengan tidak hanya terbatas pada aset yang 

tertampung dalam akun/rekening di Penyedia Jasa Keuangan. 

Selanjutnya, dalam administrative forfeiture, perlu menaikkan 

derajat pengaturan LPUTLB Mencurigakan yang semula 

dimuat dalam Peraturan pemerintah, menjadi dimuat dalam 

undang-undang. Dikarenakan, baik antara LPUTLB maupun 

LPUTLB Mencurigakan merupakan produk yang sama yang 

disampaikan oleh Bea Cukai ke PPATK dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan TPPU di wilayah lintas batas 

negara. Selanjutnya, terkait dengan criminal forfeiture 

diperlukan instrumen teknis yang mengatur terkait dengan 

penerapan pembalikan beban pembuktian dalam persidangan. 
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secara legalistik semata, maka loophole tersebut dapat 
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untuk menghindari upaya penegakan hukum melalui 

penanganan harta kekayaan berdasarkan PERMA Nomor 1 

Tahun 2013. 

Selanjutnya, perihal criminal forfeiture yang terdapat di 

dalam UU TPPU sendiri, terkait dengan pembalikan beban 

pembuktian berdasarkan Pasal 77 – 78 UU TPPU, belum 

terdapat satupun instrumen teknis turunan dalam rangka 

penerapannya. Sehingga, dalam pengimplementasiannya 

terkadang masih menimbulkan tanda tanya bagi hakim 

maupun penuntut umum terkait teknis pelaksanaannya. 

Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalisasi 

penerapan instrumen perampasan aset yang terdapat dalam 

UU TPPU, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum terkait 

dengan hal tersebut. Misalnya, terhadap civil forfeiture perlu 

dilakukan reformulasi terhadap pengaturan aset yang menjadi 

objek perampasan, yakni dengan memperluas ruang lingkup 

perampasan aset dengan tidak hanya terbatas pada aset yang 

tertampung dalam akun/rekening di Penyedia Jasa Keuangan. 

Selanjutnya, dalam administrative forfeiture, perlu menaikkan 

derajat pengaturan LPUTLB Mencurigakan yang semula 

dimuat dalam Peraturan pemerintah, menjadi dimuat dalam 

undang-undang. Dikarenakan, baik antara LPUTLB maupun 

LPUTLB Mencurigakan merupakan produk yang sama yang 

disampaikan oleh Bea Cukai ke PPATK dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan TPPU di wilayah lintas batas 

negara. Selanjutnya, terkait dengan criminal forfeiture 

diperlukan instrumen teknis yang mengatur terkait dengan 

penerapan pembalikan beban pembuktian dalam persidangan. 



BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, simpulan 

yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jika dikontekstualisasikan dalam konteks penerapan 

perampasan aset berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU TPPU’), tentu 

dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya permasalahan 

hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya: (a) 

aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan 

perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana 

seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma 

hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan 

aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang 

seharusnya diberlakukan.  

Sekalipun dalam konteks criminal forfeiture, pembalikan 

beban pembuktian (shifting burden of proof) yang terdapat 

dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU diterapkan bukan untuk 

menghukum terdakwa, melainkan untuk memastikan 

bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan harta 

kekayaan yang sah sehingga dapat dirampas sebagai 

hasil tindak pidana. Jika pembalikan beban pembuktian 

(shifting burden of proof) dilakukan untuk menghukum 

BAB V 
P E N U T U P



91
Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dan upaya Pengoptimalisasiannya

BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, simpulan 

yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jika dikontekstualisasikan dalam konteks penerapan 

perampasan aset berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (selanjutnya disebut ‘UU TPPU’), tentu 

dapat dipahami bahwa penyebab timbulnya permasalahan 

hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya: (a) 

aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan 

perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana 

seharusnya dalam realitas; ataupun (b) aturan/norma 

hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan 

aset yang belum merepresentasikan hal ideal yang 

seharusnya diberlakukan.  

Sekalipun dalam konteks criminal forfeiture, pembalikan 

beban pembuktian (shifting burden of proof) yang terdapat 

dalam Pasal 77 – 78 UU TPPU diterapkan bukan untuk 

menghukum terdakwa, melainkan untuk memastikan 

bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan harta 

kekayaan yang sah sehingga dapat dirampas sebagai 

hasil tindak pidana. Jika pembalikan beban pembuktian 

(shifting burden of proof) dilakukan untuk menghukum 
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terdakwa, maka akan bertentangan dengan asas hukum 

pidana, yaitu praduga tak bersalah (presumption of 

innocence) dan prinsip non-self incrimination yang dianut 

dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalil tersebut 

juga menguatkan bahwa antara pembalikan beban 

pembuktian dengan asas presumption of innocence dan 

non-self incrimination tidak patut untuk saling 

dipertentangkan, karena tidak berada pada satu titik 

singgung yang sama. Yang mana pembalikan beban 

pembuktian melekat pada aset hasil kejahatan, sedangkan 

asas presumption of innocence dan non-self incrimination 

melekat pada deliknya sendiri. 

Dalam konteks civil forfeiture, permasalahan hukum yang 

muncul diantaranya adalah: (a) objek aset yang dapat 

dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun 

yang terdapat pada pengguna jasa di Penyedia Jasa 

Keuangan. Terhadap aset-aset selain daripada itu, 

misalnya aset yang berupa barang bergerak atau tidak 

bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek perampasan; 

dan (b) Dalam perkara tertentu, yang dugaan Tindak 

Pidana asalnya dilakukan oleh pelaku di tengah hubungan 

keperdataan orang dengan orang, hakim menetapkan aset 

yang seharusnya secara keperdataan merupakan 

milik/hak debitur, tetapi justru ditetapkan sebagai hak 

kreditur. Padahal hakikat dari penetapan pengadilan 

melalui in rem asset forfeiture tidak dimaksudkan untuk 

melakukan settlement transaksi debitur dan kreditur. 

Melainkan menetapkan siapa pemilik sah dari aset 

tersebut ketika terjadi tindak pidana. Adapun mengenai 

settlement transaksi tetap merupakan hak dan kewajiban 

dari masing-masing kreditur dan debitur, dimana kreditur 

wajib menyerahkan barang kepada debitur dan 

memastikan barang tersebut sampai kepada debitur. 

Sedangkan debitur wajib menyerahkan uang pembayaran 

kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan dan 

memastikan uang tersebut sampai kepada kreditur.   

Adapun dalam konteks administrative forfeiture, 

permasalahan hukum yang muncul ialah bahwa objek 

yang diatur dalam UU TPPU, terkait produk yang 

disampaikan oleh bea cukai ke PPATK hanyalah LPUTLB, 

sedangkan dalam PP LPUTLB melingkupi juga pelaporan 

LPUTLB Mencurigakan, yang mana kedua produk 

tersebut merupakan hal yang saling berkelindan, sehingga 

diperlukan peningkatan level pengaturan dari LPUTLB 

Mencurigakan tersebut, yang semula hanya diatur dalam 

level Peraturan Pemerintah, menjadi diatur dalam level 

Undang-Undang, terkhusus apabila UU TPPU dilakukan 

perubahan. 

2. Hal-hal yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan 

penerapan Perampasan Aset yag dimuat dalam UU TPPU 

dan Peraturan Pelaksanaannya adalah: 

a. Peningkatan kapasitas keilmuan yang merata 

diantara stakeholders dan penegak hukum 

melalui diadakannya program Pendidikan dan 
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asas presumption of innocence dan non-self incrimination 
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dari masing-masing kreditur dan debitur, dimana kreditur 
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memastikan barang tersebut sampai kepada debitur. 

Sedangkan debitur wajib menyerahkan uang pembayaran 

kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan dan 

memastikan uang tersebut sampai kepada kreditur.   

Adapun dalam konteks administrative forfeiture, 

permasalahan hukum yang muncul ialah bahwa objek 

yang diatur dalam UU TPPU, terkait produk yang 

disampaikan oleh bea cukai ke PPATK hanyalah LPUTLB, 

sedangkan dalam PP LPUTLB melingkupi juga pelaporan 

LPUTLB Mencurigakan, yang mana kedua produk 

tersebut merupakan hal yang saling berkelindan, sehingga 

diperlukan peningkatan level pengaturan dari LPUTLB 

Mencurigakan tersebut, yang semula hanya diatur dalam 

level Peraturan Pemerintah, menjadi diatur dalam level 

Undang-Undang, terkhusus apabila UU TPPU dilakukan 

perubahan. 

2. Hal-hal yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan 

penerapan Perampasan Aset yag dimuat dalam UU TPPU 

dan Peraturan Pelaksanaannya adalah: 

a. Peningkatan kapasitas keilmuan yang merata 

diantara stakeholders dan penegak hukum 

melalui diadakannya program Pendidikan dan 
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Pelatihan yang berlaku secara merata dan 

berkelanjutan dengan kurikulum yang telah 

disamakan/disetarakan diantara stakeholders dan 

penegak hukum tersebut. 

b. Perlu adanya skill atau kemampuan yang 

mumpuni dari penegak hukum dalam 

mengaktualisasikan norma yang ada. Bahkan 

dalam keadaan minimnya regulasi sekalipun, 

sebaiknya tidak menjadi alasan bagi penegak 

hukum untuk tidak mengoptimalkan aktualisasi 

penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, 

penegak hukum tersebut juga perlu untuk tidak 

melanggar segala prosedur yang telah ditentukan 

dalam aturan hukum yang berlaku. 

c. Perlu untuk diatur instrumen-instrumen hukum 

yang memadai sebagai bentuk manifestasi 

penguatan pengaturan perampasan aset yang 

dimuat dalam UU TPPU. 

 

B. Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam konteks criminal forfeiture, terutama terkait 

instrument pembalikan beban pembuktian yang notabene 

belum terdapat aturan teknis yang mengatur masalah 

tersebut, perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung yang 

secara spesifik memuat terkait teknis penerapan 

pembalikan beban pembuktian tersebut. 

2. Dalam konteks civil forfeiture yang terkait dengan objek 

aset yang dirampas hanya terbatas pada aset yang 

tertampung di akun pengguna jasa pada penyedia jasa 

keuangan, kendatipun berdasarkan Pasal 67 UU TPPU 

dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 menimbulkan adanya 

keterbatasan objek aset yang dapat dirampas, tidak 

menutup kemungkinan bagi penyidik untuk 

menerapkannya terhadap aset-aset diluar objek yang 

disebutkan diatas. Dengan harapan agar hakim yang 

menangani perkara tersebut dapat mengampil keputusan 

yang lebih progresif untuk dituangkan dalam 

penetapannya, agar aset diluar yang tertampung dalam 

akun pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan dapat 

dirampas juga. 

3. Dalam konteks civil forfeiture terkait dengan penentuan 

aset yang dirampas atas suatu kejahatan yang 

membelokkan transaksi keperdataan antara kreditur 

dengan debitur. Yang perlu untuk ditegaskan bahwa 

penetapan hakim atas perkara tersebut haruslah 

dikembalikan kepada yang berhak. Sehingga dalam 

konteks yang dibelokkan transaksinya, in casu melalui 

business email compromise adalah debitur, maka yang 

berhak atas aset tersebut adalah debitur. Adapun terkait 

prestasi yang harus dilunasi oleh debitur kepada kreditur, 

dan pelunasannya seharusnya tidak diselesaikan 
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Pelatihan yang berlaku secara merata dan 

berkelanjutan dengan kurikulum yang telah 

disamakan/disetarakan diantara stakeholders dan 

penegak hukum tersebut. 

b. Perlu adanya skill atau kemampuan yang 

mumpuni dari penegak hukum dalam 

mengaktualisasikan norma yang ada. Bahkan 

dalam keadaan minimnya regulasi sekalipun, 

sebaiknya tidak menjadi alasan bagi penegak 

hukum untuk tidak mengoptimalkan aktualisasi 

penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, 

penegak hukum tersebut juga perlu untuk tidak 

melanggar segala prosedur yang telah ditentukan 

dalam aturan hukum yang berlaku. 

c. Perlu untuk diatur instrumen-instrumen hukum 

yang memadai sebagai bentuk manifestasi 

penguatan pengaturan perampasan aset yang 

dimuat dalam UU TPPU. 

 

B. Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam konteks criminal forfeiture, terutama terkait 

instrument pembalikan beban pembuktian yang notabene 

belum terdapat aturan teknis yang mengatur masalah 

tersebut, perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung yang 

secara spesifik memuat terkait teknis penerapan 

pembalikan beban pembuktian tersebut. 

2. Dalam konteks civil forfeiture yang terkait dengan objek 

aset yang dirampas hanya terbatas pada aset yang 

tertampung di akun pengguna jasa pada penyedia jasa 

keuangan, kendatipun berdasarkan Pasal 67 UU TPPU 

dan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 menimbulkan adanya 

keterbatasan objek aset yang dapat dirampas, tidak 

menutup kemungkinan bagi penyidik untuk 

menerapkannya terhadap aset-aset diluar objek yang 

disebutkan diatas. Dengan harapan agar hakim yang 

menangani perkara tersebut dapat mengampil keputusan 

yang lebih progresif untuk dituangkan dalam 

penetapannya, agar aset diluar yang tertampung dalam 

akun pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan dapat 

dirampas juga. 

3. Dalam konteks civil forfeiture terkait dengan penentuan 

aset yang dirampas atas suatu kejahatan yang 

membelokkan transaksi keperdataan antara kreditur 

dengan debitur. Yang perlu untuk ditegaskan bahwa 

penetapan hakim atas perkara tersebut haruslah 

dikembalikan kepada yang berhak. Sehingga dalam 

konteks yang dibelokkan transaksinya, in casu melalui 

business email compromise adalah debitur, maka yang 

berhak atas aset tersebut adalah debitur. Adapun terkait 

prestasi yang harus dilunasi oleh debitur kepada kreditur, 

dan pelunasannya seharusnya tidak diselesaikan 
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penetapan pengadilan, melainkan debitur yang harus 

melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut. 

4. Dalam konteks administrative forfeiture, berkaitan dengan 

status LPUTLB Mencurigakan yang hanya dimuat dalam 

Peraturan Pemerintah (in casu,PP 99 Tahun 2016), dalam 

hal kedepannya dilakukan perubahan terhadap UU TPPU, 

terhadap LPUTLB Mencurigakan tersebut, perlu dinaikkan 

status pengaturannya ke dalam undang-undang, 

sebagaimana LPUTLB dimasukkan sebagai domain 

pengaturan dalam undang-undang. Meskipun perlu 

disampaikan bahwa masalah ini bukanlah masalah 

fundamen yang menimbulkan masalah hukum yang besar. 
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